
 گفت وگو با باربارا اسالوين
مديربرنامه »آينده ايران« در شوراي آتالنتيك

بر اساس نظرسنجي ها، بايدن وضعيت 
بهتري نسبت به 4ســال قبل هيالري 

كلينتون دارد

اگر ترامپ  شكســت بخورد، قطعا 
دليل اصلي اش سو ء مديريت در 

بحران كروناست 

كرونا رنگ عوض كرد
 با  گسترش كوويد-19در كشور  و قرمزشدن وضعيت 27 استان

12از امروز 4۳ شهرستان  و پايتخت با محدوديت هاي شديد روبه رو مي شوند

مرز ظريف نقد و تخريب

توصيه هاي اخير مقام معظــم رهبري در ديدار 
با اعضاي ستاد ملي كرونا نشانه اي بارز از نقش 

رهبري و هدايت گري ايشان در نظام جمهوري اسالمي ايران بود. براساس اين 
نقش، هرگاه پاره اي از اشخاص، نهادها و شخصيت ها از ريل همراهي، تعادل و 
انصاف خارج مي شوند، رهبري با ورودشان همه را به ميانه روي، اعتدال و پرهيز از 
افراط و تفريط دعوت مي كنند. اين منش و روند بارها و بارها در حوادث و برهه هاي 
زماني گوناگون از سوي مقام معظم رهبري بروز يافته و بيانات اخيرشان نيز در 

همين ميدان و چارچوب قابل توجه و ارزيابي است.
مي شود، بحث تسلط بر جايگاه رهبري و شناخت واقعيت هاي جامعه و 1 نكته اولي كه از اظهارات و سبك موضع گيري رهبر معظم انقالب برداشت 
آگاهي بر سختي كار مسئوالن است. ايشان در فضايي كه تحريم هاي حداكثري 
آمريكا بر ايران و اثري كه پاندمي كرونا بر اقتصاد جهان و اقتصاد غيرنفتي ايران 
گذاشته و دشواري هاي دولت در تامين نيازهاي درماني و دارويي كشور، شرايط 
ويژه اي را براي كشور فراهم آورده اســت، به ميدان آمدند و نظر همه نهادها و 

مسئوالن را به توجه به اين شرايط  جلب كردند.
سخنان هشدارگونه و صريح مقام معظم رهبري عيان كرد كه ايشان كامال  متوجه حساسيت هاي زمان و شرايط سخت دولت در اين برهه زماني 2
هستند و همگان را به اين مهم توجه دادند كه مرز بين نقد و تخريب دولت، بسيار 
باريك است. محصول نقد سازندگي است و محصول تخريب، ويراني و پيچيده تر 
شدن شرايط خواهد بود. از همين رو هم بود كه ايشان تخريب را حرام اعالم و تأكيد 

كردند براي بهبود شرايط و پيش روي امور نيازمند نقد دلسوزان هستيم.
ســخنان اخير رهبري انقالب براي دولت حتما  راهگشا و كارگشا خواهد بود؛ چراكه تخريبگران 3

دولت را به سكوت و دعوت به اعتدال فراخواندند و دولت را به كار قاطع و اهتمام 
به حل مشكالت مردم.
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مرد آرام تحريريه
محمدرضــا اكبري،  كارتونيســت 
خوش ذوق روزنامه همشهري، جمعه 
دوم آبان ماه  در ۳5سالگي  به دليل 
ابتال بــه مننژيت در بيمارســتان 

امام حسين)ع( درگذشت

يادداشت
غالمرضا ظريفيان ؛ جامعه شناس

براي ورود به بحث تأثير مثبت شبكه هاي اجتماعي 
و رســانه ها بر افكار عمومي و دولت هــا، ابتدا بايد 
درباره مكانيسم قدرت، سخن گفت؛ قدرتي كه بشر بعد از دوره غار نشيني، آن 
را تعريف كرده و به عنوان يك التزام و ضرورت براي ســاماندهي امور زندگي و 
امنيت پذيرفته است. اما قدرت به دليل ويژگي هاي ذاتي  اي كه دارد، مي تواند 
به شــدت مورد سوءاســتفاده قرار گيرد و در برخي موارد از دل آن استبداد و 
سوءاســتفاده از ثروت و زور براي جمع محدودي فراهم آورد. بر اين اســاس، 
بشر از زماني كه قدرت را تاسيس كرد، تالش داشــت مكانيسم هايي را براي 
نظارت بر آن تعريف كند. بخشي از اين مكانيسم ها دروني بود كه با تعبيه مراكز 
بازرسي و سازمان هاي نظارتي صورت گرفت، اما به مرور زمان تجربه نشان داد 
كه قدرت را صرفا با نظارت هاي دروني نمي توان كنتــرل كرد و باز هم امكان 
سوءاستفاده وجود دارد. درست در اين نقطه بود كه بحث نظارت بيروني مطرح 
شــد كه در اين مرحله مطبوعات، احزاب، مجلس و جامعه مدني براي نظارت 
بيروني تعريف شدند تا بتوانند كنترل كنند، هشدار بدهند، استيضاح كنند و 
حتي در جايي اگر قدرت متمركز از مسير اصلي خارج شد، آن را تغيير دهند؛ 
مكانيسم هايي كه سال هاي ســال روي آن بحث و گفت وگو بود و بشر هزاران 
 كتاب و مقاله درباره آن نوشت و ساعت ها درباره چگونگي كاركرد و مواجهه با آن 

بحث كرد.
اما با انقالب بزرگ ســايبري كه در 2دهــه اخير در زندگي بشــر رخ داد كه 
نتيجه آن شــكل گيري دنياي مجازي شــد، دامنه نظارت بيروني از شــكل 
نهادهاي تعريف شده خارج و گســترده تر شــد و همانطور كه مي بينيم االن 
همه افراد جامعــه يك نهاد نظارتي به شــمار مي آيند. به عبــارت ديگر، يك 
قدرت منتشــر در برابر قدرت متمركز ســر برآورد كه در آن واحد با استفاده 
از دنياي مجازي مي تواند با همه آحاد مردم ارتبــاط برقرار كند. احزاب فقط 
توانايي داشــتند كه با اعضايشــان ارتباط برقرار كنند، ولي ايــن قدرت نرم 
 و منتشــر مي تواند در يــك لحظه با طبقــات مختلف جامعه ارتبــاط برقرار 

كند.
ايــن قدرت نــرم و منتشــر بــه شــفافيت و حكمرانــي خوب هــم كمك 
مي كند؛ چراكه جامعه به محيط شيشــه اي و آينه اي تبديل شــده و ســريع 
اتفاقــات را منعكس مي كنــد؛ قدرتي كــه افكارعمومي را مســئوليت پذير 
كــرده و از غفلــت و خاموشــي درآورده اســت. ايــن قــدرت شيشــه اي 
همزمــان قدرت هــا، ضعف هــا و فرصت هــا را بــه مــردم و دولتمــردان 
 نشــان مي دهد تــا بتوانند به موقــع واكنش نشــان دهنــد و بــه آن فكر 

كنند.
اين ابزار يك موهبت اســت؛ به خصوص براي دولتمــردان كه قدرت مركزي 
را در اختيــار دارند. آنهــا مي توانند معايب و اشكاالتشــان را بهتــر ببينند و 
خود را متناســب با اين نظارت عمومي مجهز كنند، اگر سوادشــان كم است، 
سوادشان را بيشتر كنند، اگر توانشان ضعيف است، آن را باال ببرند و مديراني 
 را در مسند قرار بدهند كه وقتي در برابر افكارعمومي قرار مي گيرند، پاسخگو

 باشند.
اتفاقــات چند ســال اخيــر در ايران نشــان داده كــه شــبكه هاي مجازي 
به عنــوان يك قدرت نرم، توانســته اند مســئوالن را پاســخگو و نســبت به 
افكارعمومــي حساس ترشــان كننــد و جامعــه بايد ايــن را به فــال نيك 
گرفته و يــك اتفاق رو به جلــو و مثبت تلقــي كند؛ گرچه ممكن اســت در 
برخــي مــوارد عكس العمل هــا ضعيــف يا ناشــيانه باشــد، امــا درنهايت 
 تالشــي اســت براي پاســخگويي بــه مردم كــه روزبــه روز بهتــر خواهد

 شد.

 دنياي مجازي 
و مسئوليت پذيري  مسئوالن
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داليل نزول 
 15درصدي بورس

در 7روزكاري

 از مست عشق
 تا خمار افسوس

 همدستي صنايع 
در ساخت آسمان 

خاكستري

 پلتفرم يا كاربر؛ 
مسئول محتوا كيست؟

 در مكتب 
الكچري بازي

 پاورقی
از اسالف تا اخالف

همشــهري ريســك هاي منجر به 
تداوم نــزول بازار ســهام را تحليل 

مي كند

مروري بــر وقايــع رخ داده پيرامون 
ســينمايي پــروژه   مهم تريــن 
توليد مشترك ايران و تركيه كه روزهاي 

خزان زده اي را از سر مي گذراند 

»اسكندر بيك« حلقه مفقوده فيلم 
است؛ گفت وگو با فرهاد توحيدي 

نويسنده فيلمنامه مست عشق 

 همشهري نقش منابع ثابت آالينده 
را در آلوده كردن هواي شــهر تهران 

 بررسي كرد

بحث حكم اخير درباره يكي از سايت هاي 
كشــور حاال جنجالي شــده است، اما 
ماجراي مسئوليت محتوا در پلتفرم ها 

مدت هاست در جهان ادامه دارد

چرا به خريد كاالهاي لوكس عالقه داريم؟

ويژه نامه داستان هاي مطبوعاتي
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حضرت آيــت اهلل خامنه اي، رهبــر معظم انقالب 
اسالمي در ديدار حضوري با رئيس جمهور و اعضاي رهبري

ستاد ملي مقابله با كرونا، ضمن قدرداني از عملكرد 
اين ستاد، توصيه هاي مهمي را بيان و بر لزوم اتخاذ تصميم هاي 
قاطع و حاكميتي، اقناع افكار عمومي و همكاري همه دستگاه ها و 
آحاد مردم براي مقابله با وضعيت تأسف بار ويروس عالم گير كرونا 

تأكيد كردند.
رهبر انقالب اسالمي همچنين با انتقاد شــديد و صريح از اقدام 
برخي ها در برخورد با دولت و رئيس جمهور و هتك حرمت ايشان، 
گفتند: هتك حرمت حرام اســت و انتقاد با هتك حرمت تفاوت 
دارد، ضمن اينكه امروز كشور بيش از هر زمان ديگري به همكاري 

و اتحاد و انسجام نياز دارد.
رهبر انقالب اسالمي در ابتداي سخنانشان، هدف از تشكيل اين 
جلسه را كه به دعوت ايشان تشكيل شد، وضعيت تأسف بار بيماري 
كرونا در كشور و لزوم تالش مضاعف و به كارگيري ابتكارات جديد 
براي مواجهه با اين ويروس، بيان كردند و افزودند: البته اصل اين 
موضوع و همچنين اوج پاييزي آن در همه دنيا فراگير است و فقط 

مخصوص ايران نيست.

هتك حرمت با انتقاد فرق دارد
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشــاره به نحوه مديريت مقابله با اين 
ويروس در كشــورهاي مختلف، خاطرنشــان كردند: در برخي 
كشورها همانند آمريكا بدترين مديريت اعمال شده است ولي ما 
بايد تالش كنيم از اين حادثه كه با جان و سالمت مردم و امنيت و 

اقتصاد آنها در ارتباط است، با بهترين مديريت عبور كنيم.

ايشــان الزمه اِعمــال مديريت صحيــح و مناســب را »اتخاذ 
تصميم هاي قاطع حاكميتي«، »اقناع افكار عمومي« و »همكاري 
همه دســتگاه ها و همچنين همكاري مردم« دانستند و افزودند: 
البته اين همكاري فقط مختص مقابله با كرونا نيســت بلكه بايد 
در همه مسائل به خصوص مسائل سياســي وجود داشته باشد، 
زيرا كشور كه داراي ملتي قدرتمند، نظام نوپديد و سخن جديد 
است، به طور طبيعي با مســائل مهمي در عرصه جهاني و داخلي 

مواجه است.
رهبر انقالب اســالمي با تأكيــد بر لزوم اتحاد و انســجام دروني 
در كشــور، به اقدام اخير برخي ها در مواجهه با دولت و شــخص 
رئيس جمهور اشاره كردند و گفتند: اگرچه در ميان اين برادران، 
افراد خوبي هم هستند، اما اين كار غلط بود و اين موضوع را به طور 

صريح اعالم مي كنم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، انتقاد را غير از هتك حرمت دانستند 
و افزودند: هتك حرمت در ميان مردم حرام اســت و نســبت به 

مسئوالن بيشتر، به خصوص در ميان مسئوالن باالي كشور.
ايشان خاطرنشان كردند: ممكن است انتقاد درستي داشته باشيد، 
انتقاد كنيد اشكالي ندارد، اما انتقاد با اهانت و هتك حرمت متفاوت 
است. اينگونه رفتارها و هتك حرمت، روش آمريكايي ها ست كه 
در مناظره ها و كارهاي مطبوعاتي، خود را در دنيا رســوا كرده اند 
تا جايي كه يك شخصيت برجسته سياسي آنها مي گويد، دنيا با 

هراس و تحقير به ما نگاه مي كند.
رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: روش ما 

اسالمي و قرآني است، يعني انتقاد بيان مي شود اما هتك حرمت 
انجام نمي گيرد.

كشور به اتحاد و انسجام نياز دارد
 رهبر معظم انقالب در ديدار حضوری با رئيس جمهور و اعضاي ستادملی مقابله با كرونا

 ضمن انتقاد صريح از اقدام برخی در برخورد با دولت و رئيس جمهور :

ادامه در 
صفحه2

ادامه در 
صفحه17

 حسين مرعشي
سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي 

 ترامپ پيروز شود، سياست
 فشار حداكثري را ادامه مي دهد

سيدحسن خميني  در ديدار با شهردار تهران  در جماران:

خدمات رساني به رغم مضيقه ها
ستودني است

19

3

بازگشت همه به سوي اوست
درگذشت محمدرضا اكبري همكار جوان و هنرمند همشهري 
را به خانواده آن مرحوم تسليت مي گوييم. براي ايشان رحمت الهي 

و براي بازماندگان صبر مسئلت داريم. 
موسسه همشهري 
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نكوداشت نامه رسان عهد باستان
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 پيش از سخنان رهبر معظم انقالب اسالمي، رئيس جمهور با بيان 
گزارشي از فعاليت هاي مقابله با كرونا در 8 ماه گذشته، گفت: براي 
مقابله با اين ويروس فعال راهي جز رعايت ضوابط بهداشــتي و 

پيشگيري وجود ندارد.
حسن روحاني افزود: همانند دوران جنگ كه اجازه خريد تجهيزات 
جنگي به ما نمي دادند، در ابتداي شيوع كرونا نيز تقريبا هيچ كس 
تجهيزات مورد نياز مثل كيت تشخيص، دستگاه تنفس، امكانات 
و تجهيزات آي سي يو و حتي ماســك را به ما نداد، ولي با اتكا  به 
شركت هاي دانش بنيان، اين تجهيزات را به سرعت توليد كرديم و 

اكنون هيچ مشكلي نداريم.
روحاني ادامه داد: در ماجراي كرونا براي ما روشــن شد كه تكيه 
بر توان و امكانات داخلي و نگاه نكردن به دست ديگران تا چه حد 
براي ما مهم است و ما فهميديم كه در روزهاي مبادا بايد روي پاي 
خودمان بايستيم؛ چرا كه ديگران ما را حتي در مسائل مربوط به 
حقوق بشر، بهداشت و درمان و نجات جان انسان ها ياري نمي كنند، 

اگرچه شعارش را مي دهند.
روحاني با اشاره به تفاوت ماهيت ويروس كروناي فعلي با ويرس 
زمان اسفند ماه كه كشور را درگير كرد، افزود: هم وزارت بهداشت و 
هم متخصصان مي گويند ويروس ماه هاي اخير ويروس جهش يافته 

اروپايي است كه ســرعت و قدرت انتقال آن، ۹برابر شده است. 
رئيس جمهور با گاليه از جدي نگرفتن توصيه هاي قانوني از طرف 
برخي از مردم، گفت: محدوديت هاي شــديد در مناطق پر خطر، 
مراقبت هاي الزم براي جلوگيري از نقــض قرنطينه مبتاليان و 
جريمه هاي قانوني براي متخلفان درنظر گرفته شده است. روحاني 
گفت: براي كمك به تهيه و توزيع مايحتاج افراد در قرنطينه به كمك 
مساجد و بسيج مردمي نيازمند هستيم. رئيس جمهور همچنين 
درخصوص تأمين مالي تحقيقات دارو و واكسن، كمك هاي دولت 
به خانواده هاي نيازمنــد در دوران كرونا و پرداخت بخش هايي از 

كارانه كادر درمان گزارش داد.
در ادامه سعيد نمكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با 
تشكر از حمايت هاي بي بديل و دلگرم كننده رهبر انقالب اسالمي 
و زحمات كليه مسئوالن و جهاد كادر درمان براي مقابله با كرونا، 
گفت: نيمي از تخت هاي آي سي يو بيمارســتان ها را به بيماران 
كرونايي اختصاص داديم اما هيچ بيمار غيركرونايي نيازمنِد تخت 

آي سي يو را نيز معطل نگذاشتيم.
وزير بهداشت افزود: در هيچ جاي دنيا نمي توان بيماري همه گير 
را با خواهش و توصيه كنترل كرد و بايد با اِعمال ضوابط و تشديد 

محدوديت هاي قانوني، اين بيماري را مهار كنيم.

ث
مك

 حضــرت آيت اهلل 
خامـــــنه اي در 
جمع بنــدي اين موضــوع گفتند: بايد 
حرمت رؤساي 3 قوه و مسئوالن كشور 
كه در عرصه خدمت رســاني به مردم 

هستند، حفظ شود.

سالمت مردم در اولويت است
ايشان بعد از بيان اين نكته مهم، به بحث 
كرونا بازگشتند و با اشاره به جنبه هاي 
ســامت محور، امنيتــي و اقتصادي 
تصميم گيري ها دربــاره اين بيماري  و 
احتمال تعارض اين جنبه ها با يكديگر، 
تأكيد كردنــد: از آنجا كــه جنبه هاي 
امنيتي و اقتصادي نيز نشأت گرفته از 
همين بيماري اســت، بنابراين اصل و 
اولويت در تصميم گيري ها، ســامت 

مردم است.
رهبر انقاب اســامي بــا قدرداني از 
اقدامات ســتاد ملي مقابله بــا كرونا و 
كميته هاي وابسته به آن، عملكرد كادر 
درمان و سامت را بســيار درخشان و 
جهاد في سبيل اهلل خواندند و در ادامه 
توصيه هاي مهمي را بيان كردند. »لزوم 
راه اندازي فوري يــك عقبه قرارگاهي 
و عملياتي بــراي اجــراي تصميمات 
ســتاد ملي مقابله با كرونا و نظارت بر 
اجرا« نخستين توصيه حضرت آيت اهلل 
خامنه اي بود. توصيه بعدي ايشان درباره 
»محوريت وزارت بهداشت براي تعيين 

مصاديق محدوديت ها« بود.
رهبر انقاب اسامي گفتند: هنگامي كه 
وزارت بهداشت، مصاديق محدوديت را 
تعيين كرد، بقيه دستگاه ها بايد بدون 
درنظر گرفتن ماحظــات ديگر، آنها را 

رعايت و اجرا كنند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: كنترل 
دقيق مبادي ورودي كشور، محدوديت 
ترددهاي غيرضــرور بين شــهري به 
همراه اقناع مردم و اِعمال ســختگيرانه 
ضوابط در ناوگان حمل ونقل شــهري و 

محيط هاي عمومــي، ازجمله مصاديق 
محدوديت هاست كه مسئوليت اصلي 
اجرا و نظارت، با شوراي امنيت كشور و 
نيروي انتظامي است. »آموزش همگاني 
دربــاره راه هاي شــيوع و شــيوه هاي 
پيشــگيري به صــورت محله محور و 
با اســتفاده از ظرفيت مساجد و بسيج 
و البته با محوريت وزارت بهداشــت و 
همكاري وزارت ارشــاد و صداوسيما« 
و »لــزوم تصويب جرائم ســختگيرانه 
براي افــرادي كــه مرتكــب تخلفات 
بزرگ از ضوابط بهداشــتي مي شوند« 
توصيه هاي ديگر رهبر انقاب اسامي 
به مســئوالن براي مقابله با كرونا بود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشــاره به 
سخت ترشدن شرايط زندگي برخي افراد 
و مشــاغل با اجراي جرائم سختگيرانه، 
خاطرنشان كردند: در اين زمينه دولت 
بايد بسته هاي حمايتي را درنظر بگيرد، 
ضمن آنكه خيرين و مردم نيز بايد وارد 
ميدان شوند و به كمك اين افراد بيايند 
چراكه ايــن كار جزو بهتريــن كارها و 
برترين وسايل نزديك شدن به خدا ست.

ايشان همچنين با اشاره به اهميت مقابله 
با بيماري در روزهــاي اول آن، گفتند: 
براســاس گفته متخصصان اگر در يكي 
دو روز اول، مبتايان شناســايي و براي 
معالجه آنها اقدام شــود، تلفات كاهش 
جدي خواهد يافت كه اين كار بســيار 

الزم است.

برخي مسئوالن ضوابط بهداشتي را 
رعايت نمي كنند

رهبر انقاب اســامي بــا تأكيد بر »به 
حداقل رساندن مراجعات به دستگاه هاي 
اجرايي با افزايش خدمات الكترونيك«، 
مسئوالن را به رعايت حداكثري ضوابط 
بهداشــتي توصيه كردنــد و افزودند: 
متأســفانه گاهي برخي از مسئوالن در 
رعايت مواردي مثل ماسك زدن به شيوه 
صحيح يا رعايت فاصله، كوتاهي مي كنند 

كه ايــن بي اعتنايي ها بــر رعايت هاي 
عمومي مردم هم اثــر منفي مي گذارد. 
ايشان همچنين با تأكيد بر لزوم استخدام 
نيروي انساني مورد نياز وزارت بهداشت، 
از تحقيقات پژوهشگران براي دستيابي 
به دارو و واكسِن مقابله با كرونا صميمانه 
و عميقا تقدير كردند. »شنيده شدن يك 
حرف واحد از جلســه ستاد ملي مقابله 
با كرونا« توصيه بعدي و مؤكد حضرت 

آيت اهلل خامنه اي بود.
رهبر انقاب اسامي همچنين با اشاره 
به حضور پر شمار نيروهاي داوطلب در 
ماه هاي اول شــيوع بيماري و خدمات 
مؤثر آنان همانند كمك به پرســتاران، 
ضدعفوني كردن دســتگاه ها و معابر، 
راهنمايي خانواده ها و كمــك به افراد 
سالمند، استمرار اين فعاليت ها را مورد 
تأكيد قرار دادند و از نيروهاي داوطلِب 
مخلص و جوانان مؤمن و صالح خواستند 

بار ديگر وارد ميدان شوند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشــاره به 
اينكه برخي افــراد بيكار شــده در اثر 
كرونا، بيمــه بيكاري ندارنــد، گفتند: 
تأميــن اجتماعي موظف اســت براي 
حل اين مشــكل اقدام كند كه البته در 
اين قضيه نيز ورود خيريــن از برترين 
انفاق ها ســت. رهبر انقاب اسامي در 
پايان سخنانشــان، اهميت معجزه وار 
دعا، توسل و استغفار را براي دفع با مورد 
تأكيد قرار دادنــد و افزودند: همه آنچه 
گفته شد در حكم ابزار است و آنچه به اين 
ابزارها، جان و روح مي بخشد، پروردگار 
متعال است كه بايد با دعا و تضرع، نظر 
لطف الهي را كه همواره شامل حال ملت 
ايران بوده است، براي عبور از اين گردنه 
نيز جلب كرد. ايشان خاطرنشان كردند: 
كارهاي بزرگي در كشور در جريان است 
و به توفيق الهي هيچ حادثه اي نتوانسته 
جمهوري اسامي را متوقف كند، اما بايد 
اين موانع را كه موجب كند شدن حركت 

مي شود، هرچه زودتر برطرف كرد.

رهبر معظم انقاب در ديدار حضوری با رئيس جمهور و اعضاي ستاد ملی مقابله با كرونا ضمن انتقاد صريح از اقدام برخی در برخورد با دولت و رئيس جمهور :

کشور به اتحاد و انسجام نیاز دارد
گزارش

ايران در انتخابات آمريكا دخالت نمي كند 
ادعاي دخالت ايران در انتخابــات آمريكا راه به مناظره هاي انتخاباتي 
آمريكا هم باز كرد و جو بايدن، نامزد دمكرات، زبان به تهديد ايران گشود. 
ايران از طريق احضار سفير ســوئيس و نيز موضع گيري در نيويورك 
2بار ادعاي آمريكايي ها را رد كرده اســت. ماجرا زماني جدي شد كه 
جو بايدن، نامزد دمكرات انتخابات رياست جمهوري آمريكا در واكنش 
به اتهامات مطرح شده درخصوص دخالت ايران در انتخابات آمريكا با 
ادبياتي ستيزه جويانه مدعي شد هركسي كه در اين انتخابات دخالت 
كند، بهايش را خواهد پرداخت . عليرضا ميريوسفي، ديپلمات كشورمان 
در سازمان ملل و سخنگوي نمايندگي ايران در نيويورك در پاسخ به 
اظهارات بايدن به نيوزويك، گفت: ما درخصوص مســئله انتخابات 
اظهارنظر نمي كنيم و عاقه اي براي ورود به ايــن  مبحث نداريم . ما 
به طور مداوم اعام كرده ايم كه ايران در انتخابات ديگر كشورها دخالت 
نمي كند. مقامات اطاعاتي آمريكا با مطرح كردن اتهامات انتخاباتي 
عليه ايران و روسيه مدعي شده اند ايران مسئول فرستادن ايميل هايي 
تهديد آميز است كه در هفته قبل رأي دهندگان دمكرات را هدف قرار 
داده و همچنين روسيه نيز به سهم خود در انتخابات رياست جمهوري 
2020 آمريكا مداخله مي كند. جــان راتكليف، رئيس اطاعات ملي 
آمريكا، روز چهارشنبه گذشته مدعي شده بود كه ايران و روسيه به طور 
جداگانه توانسته اند اطاعات ثبت نامي رأي دهندگان را به دست آورده 
و از آن عليه آمريكايي ها و »ايجاد ناآرامي اجتماعي« استفاده كنند كه 
بيشتر اين اطاعات به راحتي قابل دسترسي است. او در اين باره در يك 
كنفرانس خبري گفت: اين داده ها مي تواند توسط عوامل خارجي در 
راســتاي تاش براي انتقال اطاعات در ثبت نام رأي دهندگان مورد 
اســتفاده قرار گيرد كه اميدوارند اين امر موجب ايجاد سردرگمي و 
آشوب شده و اعتمادمان به دمكراسي آمريكايي را تضعيف كند. سعيد 
خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان روز پنجشنبه با 
اعام احضار سفير سوئيس و حافظ منافع آمريكا در كشورمان از سوي 
دستيار وزير و مديركل آمريكاي وزارت امور خارجه، گفت: جمهوري 
اسامي ايران ضمن رد ادعاهاي تكراري و گزارش هاي ساختگي، ناشيانه 
و متقلبانه مقامات رژيم آمريكا، بار ديگر تأكيد مي كند براي تهران هيچ 
تفاوتي نمي كند كدام يك از 2كانديداي فعلي راهي كاخ سفيد شود. او 
تأكيد كرد: رژيم آمريكا و دستگاه هاي اطاعاتي و امنيتي اين كشور كه 
سابقه طوالني در دخالت و ايجاد آشوب در انتخابات ديگر كشورها را در 
پرونده داشته و در دنياي متوهمانه و متقلبانه خود نيز محبوس هستند، 
در آستانه انتخابات اين كشور ادعاي بي اساســي را مطرح مي كنند 
تا با فرافكني، پروژه غيردمكراتيك و ســناريوي از پيش تعريف شده 
خود را جلو ببرند. دور از ذهن نيســت كه طراحان چنين سناريو هاي 
بچگانه اي به دنبال انحراف توجهات و افكار عمومي و انجام تحريكات 
مشكوك در آستانه انتخابات باشند. خطيب زاده به اياالت متحده توصيه 
كرده بود كه دســت از فرافكني هاي بيهوده، اتهام زني هاي بي اساس 
و سناريوسازي هاي مشكوك، برداشته و سعي كند مانند يك كشور 
عادي در سطح روابط بين الملل و در ارتباط با كشورهاي ديگر عمل كند.

رئيس قوه قضاييه دستورالعمل نحوه مقابله با ترك وظايف قانوني مديران و كارمندان را اباغ كرد

اتهام؛ ترك فعل 

طي سال هاي متمادي، بخش مهمي از 
وظايف نهادهــاي نظارتــي مانند قوه قضايی

قضاييه و ســازمان بازرســي در حوزه 
پيشگيري از جرم و نظارت بر اجراي قوانين مورد غفلت 
و كم توجهي قرار گرفته است؛ اما در حدود يك سال ونيم 
گذشته   موضوع »ترك فعل« ها و يا ترك وظايف قانوني 
از سوي مديران و مسئوالن به طور جدي مورد توجه قوه 
قضاييه و رياست اين قوه قرار گرفته است. آخرين اقدام 
سيد ابراهيم رئيسي در اين زمينه اما فراتر از اظهارنظر 
و اعام موضع بود؛ وي روز شنبه 3آبان، دستورالعمل 
نحوه مقابله با ترك وظايف قانوني مديران و كارمندان 
و پيشگيري از آن را در ۱2ماده به دادستان هاي سراسر 
كشــور اباغ كرد. بر اين اســاس، مديران و مسئوالن 
نه تنها پيرامون تصميمات و اقدامات خود بايد پاسخگو 
باشند، بلكه درباره تصميماتي كه بايد اتخاذ مي كرده اند 
و نكرده اند و وظايفي كه بايد انجام مي داده اند، اما انجام 
نداده اند بايد پاسخگو باشند. به عبارتي ديگر، مجريان 
قانون نمي توانند نسبت به مسائل مهم و عمده بي تفاوت 
عمل كنند و با بي تصميمي از كنار موضوعاتي كه منافع 
و حقوق عامه در ميان است، بگذرند. يكي از نمونه هاي 
عملي برخورد با ترك فعل ها و اهمال در انجام وظايف، 
محاكمه عامان و مقصران ســيل 98 شــيراز توسط 
دستگاه قضايي بود. بر اساس بخشنامه اخير رئيس قوه 
قضاييه در زمينه مقابله با ترك فعل ها، دادستان هاي 
سراسر كشــور مكلف  شــده اند، تا به منظور صيانت از 
حقوق عامه، عليه مديران و كارمندان متخلف، تذكر و 

اخطار داده و يا تعقيب قضايي را در دســتور كار قرار 
دهند. همچنين، تعقيب مسئوالني كه در پيشگيري از 
بروز سوانح و باياي طبيعي اقدام نكرده و يا در اقدامات 
فوري امدادي تأخير ناموجه داشته باشند، مورد تأكيد 
قرار گرفته اســت. در ماده2 دســتورالعمل رئيسي، 
سازمان بازرسي مكلف شــده است كه به دستگاه هاي 
اجرايي كه نسبت به اقامه دعوي در مراجع قضايي در 
موارد تضييع حقــوق عامه و منافــع بيت المال اقدام 
نمي كنند، تذكر دهد؛ سازمان بازرسي كل كشور بايد 
مراتب را به دادستاني اعام كند تا دادستاني از دادگاه 
درخواست جبران خسارت توسط دستگاه اجرايي مورد 
اشاره را به عمل آورد. نكته مهم در دستورالعمل رئيس 
قوه قضاييه درباره نحــوه مقابله با ترك وظايف قانوني 
مديران و كارمندان اين است كه دستورالعمل ها صرفا 
ناظر بر قوه مجريه و دســتگاه هاي اجرايي نبوده، بلكه 
مفاد آن رؤســا و سرپرســتان واحدهاي ســتادي و 
سازمان ها و مراكز تابعه قوه قضاييه و واحدهاي قضايي 

را نيز شامل مي شود.

 كافه مجلس

   عقب نشيني ذوالنوري 
مجتبي ذوالنوري، رئيس كميســيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس كه از منتقدان دو آتشه 
رئيس جمهور اســت و طراح اصلي طرح استيضاح 
حســن روحاني بود، بعد از توصيه هاي اخير مقام 
معظم رهبري از تغيير رويه در قبال دولت خبر داد 
و در حساب شخصي اش در توييتر نوشت: »تبعيت از 
فرامين الهي رهبر عزيز  و ولي امرم را از اوجب واجبات 
مي دانم و تمام آبرو، هستي و وجود خود را در اطاعت 
اوامرش تقديم مي دارم و در چارچوب  تكاليف قانوني  
خود و  تدابير  معظم له لحظه اي از  احقاق حقوق مردم  
شريف غفلت نخواهم كرد. « او 2۴مهر ماه در توييتي 
تلويحا خواستار در نظر گرفتن مجازات اعدام برای 

رئيس جمهور شده بود. 

   چرا با استيضاح مخالف بودم 
به جريان افتادن طرح اســتيضاح حســن روحاني 
از ســوي جمعي از نمايندگان كه در روزهاي اخير 
خبرساز شده بود، بي سر و صدا از دستور كار مجلس 
خارج شد. به دنبال منتفي شــدن اين طرح، برخي 
منتقدان دولت داليل مخالفتشــان را با استيضاح 
روحاني  رسانه ای كرده اند. در همين راستا عليرضا 
زاكاني، نماينده قم و رئيس مركز پژوهش هاي مجلس 
كه از منتقدان جدي دولت و از چهره هاي شناخته 
شده جريان دلواپسان است، از چرايي مخالفتش با 
موضوع اســتيضاح رئيس جمهور در شرايط فعلي 
گفت. او در يادداشتي سرگشاده از جلسه 5ساعته اش 
با مطالبه گران فعال طرح استيضاح روحاني خبر داده 
و آورده اســت: بنده در اين جلسه، طرح استيضاح 
رئيس جمهــور را در مقطــع كنوني غيرشــرعي، 

غيرمنطقي، غيرعقايي،  تفرقه آفرين و ... دانستم.

اصغر صوفی
خبرنگار

رئیس جمهور: سرعت انتقال ويروس 9برابر شده است
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محله خاك سفيد يكي از محله هاي محروم از حمل ونقل عمومي 
در آينده صاحب ايستگاه مترو مي شــود؛ چرا كه توسعه بخش 
شرقي خط4 در دستور كار شهرداري تهران قرار دارد كه با انجام 
آن، در اين محله يك تا  2ايســتگاه مترو احداث مي شود. نقشه 
مسير توسعه بخش شــرقي خط4 متروي تهران آماده است و تا 
پايان سال اجرايي مي شود. قرار است تا پايان سال99 كلنگ زني 
توسعه بخش شرقي صورت بگيرد. توسعه مترو يكي از اولويت هاي 
شهر تهران است كه چندي پيش پيروز حناچي هم در بازديد از 
بخش شرقي روي آن تأكيد كرد. شهردار تهران از توسعه خط4 در 
شرق تهران استقبال كرد؛ به خصوص اينكه بخشي از آن به منطقه 

محروم از حمل ونقل عمومي متصل مي شود.
هم اكنون ادامه خط7 و احداث خط10 در دستور كار شهرداري 
تهران قرار دارد و در ادامه توسعه خط4 نيز به آن اضافه مي شود. 
خط4 از ايستگاه كالهدوز تا ايســتگاه ارم سبز كشيده شده كه 
بخش غربي اين خط تقريبا تكميل است، اما بخش شرقي، يعني از 
ايستگاه كالهدوز به بعد مرحله نهايي را براي اجرايي شدن پشت 
سر مي گذارد. بخش شرقي 10 تا 10.5كيلومتر خواهد بود كه در 
5 فاز 2كيلومتري عمليات عمراني آن انجام خواهد شــد. اجراي 
هر فاز آن حدود 3ســال زمان مي برد و كل مسير مترو زيرزمين 
خواهد بود. 9ايستگاه از كالهدوز تا حكيميه در برنامه اين پروژه 
قرار دارد، اما اين محتمل اســت كه بعد از اتمام اين 9ايستگاه، 
يك ايستگاه ديگر اضافه شــود. اگر اين اتفاق بيفتد، دسترسي 
شهروندان به مترو در انتهاي محله حكيميه امكانپذير خواهد شد.

يكي از ويژگي هاي بزرگ بخش شرقي اين است كه خيلي ظرفيت 
احداث مجتمع ايستگاهي دارد؛ يعني مناطق بكري وجود دارد 
كه با توجه به طرح هاي تي  او دي فعاليت هاي مناسبي مي توان 
انجام داد؛ چنان كه در برخي ايســتگاه ها مانند چايچي مجتمع 

ايستگاهي تعبيه خواهد شد.
در اين بيــن، قــرار اســت از محــل اوراق مشــاركت 100 تا 
150ميلياردتومان براي پروژه توسعه بخش شرقي مترو پرداخت 
شود؛ اين در حالي اســت كه هم اكنون براي اجراي هر كيلومتر 
از اين پروژه، حــدود 500ميلياردتومان نياز اســت. ظاهرا قرار 
است تامين مالي با شروع پروژه صورت بگيرد. در زير توضيحات 

تكميلي مجري اين پروژه را مي خوانيد.

علي عدلي، مجري خط4 مترو: 
خط4 يك بدنه اصلي دارد كه هم اكنون فعال است و يك شاخه 
فرودگاه مهرآباد با 3ايستگاه دارد كه افتتاح شده است؛ يك توسعه 
غربي داريم و يك توسعه شرقي. با توسعه غربي و شرقي خط4 از 
22كيلومتر فعلي به 37كيلومتر مي رسد. بخش غربي هم اكنون 
حدود 4.5كيلومتر است كه با توســعه آن به حدود 27كيلومتر 
مي رسد و توسعه بخش شــرقي كه موضوع بحث ماست، 10 تا 
10.5كيلومتر خواهد شد. كار اجرايي توسعه غربي شروع و يك 
ايستگاه آن هم آماده شده است. براي توســعه شرقي اما تا اين 
دوره اتفاقي روي نداده بود و در ايــن دوره از آنجايي كه كريدور 
آن در محله تهران نو، تهرانپارس، خاك سفيد و انتهاي حكيميه 
مشخص شــده بود، ما مشــاوره گرفتيم و مطالعات شروع شد. 
درواقع ارزيابي مسير و امكان سنجي توسعه بخش شرقي صورت 
گرفته و مسير بهينه مشخص شده است. اين طرح بهينه در طرح 
جامع كه امسال به تصويب رسيد، آمده است. ما در توسعه شرقي 
يك ايستگاه كالهدوز به طول 10.5كيلومتر و فعال با 9ايستگاه 
را خواهيم داشــت؛ چراكه ممكن است يك ايستگاه هم در طول 
مسير به اين خط اضافه كنيم. مســير از ايستگاه كالهدوز شروع 
مي شود و ايســتگاه اول چايچي )منطقه 13( است. ايستگاه دوم 
تقاطع بزرگراه باقري و خيابان دماوند )بوستان شقايق( و ايستگاه 
ســوم تقاطع بزرگراه باقري و خيابان جانبازان شرقي )بوستان 
ياسمن( است. ايســتگاه چهارم تقاطع بزرگراه باقري و بزرگراه 
شهيد سليماني اســت كه در اينجا خط4 با خط 2 تقاطع خواهد 
داشت و نام ايستگاه هم همان باقري است. ايستگاه بعدي تقاطع 
بزرگراه باقري با خيابان 196 شرقي فرجام)زفرقندي( است. در 
اينجا مسير از سمت راست به سمت شــرق گردش مي كند و به 
خيابان 196 مي رسد. پس از آن، ايســتگاه ششم در فلكه سوم 
تهرانپارس اســت كه در اينجا با خط10 تقاطع خواهد داشــت. 
ايستگاه بعدي نيز در ميدان شــاهد است و ايستگاه بعدي نيز در 
خيابان زهدي )محله خاك ســفيد(. با تأكيد شهردار محترم و 
مديرعامل محترم مترو و با توجه به اينكه محله خاك ســفيد در 
مورد حمل ونقل عمومي وضعيت مناسبي ندارد، اميدوار هستيم 
يك تا 2 ايســتگاه را در اين محله با فاصله كمتــر تعريف كنيم. 
ايستگاه نهايي هم در محله حكيميه و در نزديكي دانشگاه آزاد و 
دانشگاه عباسپور خواهد بود و ممكن است تعداد ايستگاه ها را به 

10 هم برسانيم.

 مجيد جباري
خبرنگار

آلودگي هوا سال هاست آسمان تهران را خاكستري و حال و 
روز شهروندانش را سياه كرده است. با وجود عوامل متحرك گزارش

مثل خودروهاي شخصي و موتورسيكلت ها، صنايع آالينده و 
تردد خودروهاي سنگين و غيراستاندارد مرتبط با اين واحدها، دو متهم ديگر 
آلودگي هواي تهران هستند. دودي كه از اگزوز خودروها و اين صنايع بيرون 
مي آيد نفس مردم را گرفته است. به همين خاطر  هفته گذشته شهردار تهران 
با استناد به گزارش شركت كنترل كيفيت هوای تهران در سال 98  نسبت به 
فعاليت اين منابع ثابت آالينده هشدار داد و  ضرورت رفع اين چالش را كه 
اولويت مردم شهر است، يكبار ديگر يادآوري كرد. پيروز حناچي گفت: »حتي 
روزهاي جمعه كه فعاليت هاي عمومي و اقتصادي در سطح شهر كمتر است، 
آلودگي هوا افزايش يافته و اين مسئله نشان مي دهد كه بسياري از مشكالت 
آلودگي هوا ريشه و منشأ در خارج از تهران دارد كه شرايط اينورژن و وارونگي 
دما به آن دامن مي زند.« شهردار تهران ادامه داد: »با وجود كم شدن فعاليت ها  
در اثر بيماري كرونا، از اول ســال تا 24مهر 15 روز هــواي پاك، 152 روز 
قابل قبول، 43 روز ممنوع براي گروه هاي حســاس و 2روز كامال ناســالم 
داشتيم. با اين حال، در روز هاي جمعه غروب از ساعت 8 تا ساعت 12 ميزان 
ذرات معلق تهران در مقياس 2.5ميكرون به شدت زياد مي شود. اين نشانه 
2نكته است؛ يكي اينكه خودروهاي سنگين استاندارد نيستند و ديگر اينكه 
منابع آلوده كننده خارج از شهر هم در اين آلودگي مؤثرند كه در وضعيت 
وارونگي دما به شــكل حادي خود را نشــان مي دهــد.« حناچي گفت: 
»خودروهاي شخصي آلودگي ايجاد مي كنند، اما آلودگي مؤثر و درجه يك 

نيست؛ بيشــترين حجم آلودگي مختص صنايعي است كه سوخت هاي 
نامناسب استفاده مي كنند، مثل نيروگاه ها كه در زمستان ها از سوخت مازوت 
به جاي گاز استفاده مي كنند و باعث آلودگي بيشتر مي شوند. در صورتي كه 
خيلي از اينها خارج از حريم تهران هستند، اما آاليندگي شان به پايتخت 
مي رسد. مثال نيروگاه شهيد رجايي قزوين كه 100 كيلومتر با ما فاصله دارد، 
اما وقتي سوخت مازوت مصرف مي كند، روي آلودگي هوا تأثير مي گذارد.« 

تردد 8هزار كاميون با سوخت غيراستاندارد 
هشدارهاي شــهردار تهران درباره منابع آالينده پيرامون تهران در حالي 
مطرح مي شود كه عالوه بر فعاليت صنايع آالينده در اطراف تهران، وسايل 
نقليه سنگين بسياري طي روز از سمت واحدهاي صنعتي در شهرستان هاي 
اسالمشهر، شهرقدس و شهريار به تهران تردد مي كنند. اين در حالي است كه 
اغلب آنها به خاطر مصرف گازوئيل غيراستاندارد، آلودگي بسياري دارند و گاه 
سوخت برخي از كاميون ها 5هزار پي پي ام است كه  پس از مصرف، آاليندگي 
بااليي از نظر مونواكسيدكربن و اكسيدهاي گوگرد توليد مي كنند. طبق آمار 
حدود 8هزار سرويس كاميون از غرب و جنوب غرب استان تهران به پايتخت 
رفت وآمد مي كنند. اين در حالي اســت كه مي توان بخش عظيمي از اين 
ترددها را اوال در پي برخورد با واحدهاي صنعتي متخلف بدون هيچ اغماضي 
براي تعطيلي و ثانيا انديشيدن تمهيداتي براي ادامه كنترل آاليندگي ساير 
واحدها  حذف كرد. از آن سو سازمان محيط زيست هم نظارت درستي روي 
فيلترهاي كارخانه هاي آسفالت و معادن شن و ماسه ندارد. به همين خاطر 
شهردار تهران، صحبت از كنترل مراكز آالينده مثل معادن شن و ماسه و 
كنترل و ارائه گزارش براي جلوگيري از مصرف سوخت مازوت در زمستان، 

به ميان آورده است.

 همشهري نقش منابع ثابت آالينده را در آلوده كردن هواي شهر تهران  بررسي كرد

 همدستي صنايع 
در ساخت آسمان خاكستري

شهرداري بايد تالش كند تا فرهنگ صحيح زندگي در 
ميان مردم جاري شود و در اين زمينه حركت شهردار شهر

در ترويج »سه شنبه هاي بدون خودرو« بسيار ستودني 
است.

به گزارش همشــهري، اين مطلبي بود كه حجت االسالم سيدحسن 
خميني در ديدار با پيروز حناچي اعالم كرد. او با بيان اينكه سنگين 
بودن ســازمان اداري شهرداري بي شــك مانع بزرگي پيش روي هر 
مديريت مسئولي است، گفت: »در عين حال، بايد ضمن حفظ حقوق 

تك تك كارمندان سازمان شهري را چاالك تر كرد.«
يادگار امام در ديدار با شهردار تهران و چند تن از معاونان او در جماران، 

افزود: »شــهر با هســته اي به نام »محله« تعريف مي شود و مي توان 
در شهري به وســعت تهران هويت محله ها را باز آفريني و در مناطق 
تازه ساز به پيدايش سلول هاي محلي اقدام كرد. شهروند بدون داشتن 
محله و همســايه اي كه با يكديگر هم درد باشــند، صرفا جايي براي 
خوابيدن دارد و از همين رو، آنچه شهر را به محلي براي زندگي تبديل 

مي كند، هويت محلي هر شهر است.«
سيدحســن خميني در اين ديدار ضمــن تقدير از مديران ســابق 
شهرداري و ادوار مختلف شوراي شــهر، پيروز حناچي را از برترين 
كارشناسان مديريت شهري در كشور دانست و خدمات انجام شده در 

دوره فعلي شهرداري را باوجود مضيقه هاي موجود، ستود.

او با تحسين رويكرد شهرداري در كيفي كردن خدمات شهري اظهار 
اميدواري كرد، اين نگاه در مديريت شــهري ادامه يابد و شهرداري 
بتواند با خدمت رســاني منطقه محور رضايت مندي بيشتري را براي 

مردم فراهم آورد.
او در همين زمينه، با اشــاره به رقم 0.9درصدي سهم دوچرخه در 
حمل ونقل شهري تهران، بر گسترش مسيرهاي دوچرخه و پياده رو 

در شهر تهران تأكيد كرد.
يادگار امام گفت: »مردم بايد خدمات را در زندگي خود احساس كنند 
و اين مهم با بردن خدمت رساني به مناطق كوچك و محله هاي شهر 

بهتر احساس مي شود.« 

سيدحسن خميني با اشاره به برخي آمار و اطالعات ارائه شده در جلسه 
درخصوص ساخت مســكن و عوارض آن در شهر تهران، اضافه كرد: 
»اقدام خوب شوراي شــهر در ممانعت از فروش شهر به هر قيمت و 

چشم بستن بر درآمد هاي هنگفت آن بسيار ارزشمند است.«
در اين ديدار، پيروز حناچي، شــهردار تهران ضمن بيان گزارشي از 
خدمات شــهرداري در حوزه هوشمندسازي شهر تهران، حمل ونقل 
شهري، مسكن و شهرسازي، فضاي سبز و...، بر اولويت داشتن حركت 
در جهت اجراي طرح تفصيلي تهران تأكيد كرد. چند تن از معاونان 
شــهردار نيز گزارش هايي را از اقدامات تخصصي انجام شده در اين 

حوزه ارائه دادند.

 مشهود مشهودي، كارشناس مهندسي انرژي
طبق گزارش بانك جهاني، عمده مشكالت آلودگي هواي تهران ناشي از آالينده هاي خودروها به ويژه خودروهاي سنگين و نيمه سنگين فرسوده است و 
نيروگاه هاي فسيلي نيز در افزايش آالينده ها و تشديد آلودگي هوا مؤثر هستند. از اين رو حركت به سمت استفاده از انرژي هاي تجديدپذير مي تواند نقش 
مؤثري در كاهش آلودگي هوا داشته باشد. بسياري از كشورهاي دنيا به سمت تاسيس و استفاده از نيروگاه هاي انرژي هاي تجديدپذير حركت كرده اند. 
نيروگاه هاي انرژي هاي تجديدپذير نيز خود باعث ايجاد برخي معضالت و آلودگي هاي زيست محيطي مي شوند اما آسيب هاي آن مي تواند بسيار كمتر از 
نيروگاه هاي فسيلي و متداولي باشد كه در كشور از آنها بهره برداري مي شود. توربين هاي بادي، نيروگاه هاي خورشيدي شامل 2بخش نيروگاه هاي حرارتي 
و پنل هاي خورشيدي )فتوولتائيك(، نيروگاه هاي توليد الكتريسيته در اقيانوس ها كه با استفاده از نيروي جزر و مد كار مي كنند، نيروگاه هاي زمين  گرمايي 
و نيروگاه هاي برقابي از متداول ترين نيروگاه هاي تجديدپذير هستند. نيروگاه هاي تجديدپذير ازجمله توربين هاي بادي و پنل هاي خورشيدي به لحاظ 
اقتصادي، هزينه هاي اجتماعي و سالمتي توجيه پذير هستند و براي كالنشهر تهران مي توان گفت كه نيروگاه هاي خورشيدي به هر دو صورت توليد متمركز 
و پراكنده )نيروگاه هاي كوچك و خانگي( اقتصادي تر و توجيه پذيرتر است. بهره برداري و تاسيس نيروگاه هاي خورشيدي ازجمله پنل هاي خورشيدي 
گرچه گزينه مناسبي براي شهر تهران است، اما داخل شهر تهران آلودگي هوا به ويژه در فصل سرما و وجود اليه اي از آلودگي بر فراز سطح شهر در پي 
وارونگي دما و درنتيجه كاهش شدت تابش نور بر سطح زمين سبب كاهش پتانسيل انرژي خورشيد براي توليد نيرو مي شود، البته تاسيس و بهره برداري 

از پنل هاي خورشيدي در اطراف شهر تهران مي  تواند گزينه مناسبي باشد.

 تأثير انرژي هاي تجديدپذير بر كاهش آلودگي هوا

با اينكه صنايع آالينده همچون معادن شن و  ماسه و كارخانه سيمان يكي از متهمان اصلي آلودگي هواي تهران به حساب مي آيند، اما واحد ششم كارخانه 
سيمان در روزهاي اخير با همراهي مديركل اداره محيط زيست استان تهران افتتاح شد؛ كارخانه اي كه فعاليتش مشكالت زيست محيطي زيادي را هم 
براي شهرستان ري و هم براي تهران به دنبال داشته است. همين موضوع كافي بود تا حسن خليل آبادي، عضو شوراي شهر تهران در مجادله تلفني با زهره 
عبادتي، مديركل حفاظت از محيط زيست استان تهران از اين موضوع انتقاد كند. به گفته عضو شوراي شهر تهران، اين كارخانه عالوه بر آثار مخرب بر 
كوه و طبيعت ري، هواي تهران را آلوده مي كند. ضمن اينكه تردد ماشين هاي سنگين در اين محدوده هم مردم را عاصي كرده است. پيش از اين نيز حسن 
خليل آبادي به اتهام نشر اكاذيب از سوي كارخانه سيمان تهران به دادگاه احضار شده بود. حسن خليل آبادي به استفاده اين كارخانه از مازوت به جاي 
گاز و آلودگي هوا اعتراض كرده و گفته بود اين كارخانه190 روز به جاي گاز از سوخت مازوت استفاده كرده و اين امر آلودگي هواي ري و تهران را به دنبال 
داشته است. به هر ترتيب، كارخانه سيمان تهران به عنوان يكي از عوامل فرساينده كوه و طبيعت ري و همچنين هواي تهران همواره مورد اعتراض فعاالن 
محيط زيست بوده است. جالب آنكه گفته مي شود آاليندگي كارخانه سيمان گاهي همزمان با ساعات اوج مصرف به اوج خود مي رسد. در واقع بعدازظهرها 
همزمان با افزايش مصرف برق، اختالالت نوساني شكل گرفته و جريان برق قطع مي شود. در اين ميان بخشي از سيستم كارخانه از كار افتاده و در پي آن 
بالفاصله فيلترها خاموش مي شوند. اين در حالي است كه فن آن واحد به دليل سرعت و چرخش گشتاوري خود حدودا 10دقيقه اي طول مي كشد تا متوقف 

شود. در نهايت مدتي كه فيلتر خاموش و فن كار  مي كند، به دليل نبودن هيچ گونه ترمزي، گردوغبار افزايش يافته و بيرون زده و در هوا پراكنده مي شود.

مخالفت عضو شوراي شهر با  افتتاح واحد آالينده 

سهم آالينده هاي 

ت در آلودگي 
ثاب

ي تهران: 
هوا

39/3درصد

ساالنه 122هزار 
تن

آالينده توسط 
 منابع ساكن 

در تهران

 توليد مي شود 

شهر تهران پراكندگي صنايع  و بيشترين موقعيت مكاني

روزانه 8 هزار 
وسيله نقليه سنگين 

در غرب استان 
تردد مي كنند

1۷.8 درصد: صنايع 
۴.۴ درصد: پااليشگاه 

12.1 درصد: نيروگاه 
2.3 درصد: پايانه هاي اتوبوس 

2.3 درصد: خانگي و تجاري 
۰.۴ درصد: راه آهن و فرودگاه

- كارخانــه ريخته گري: شــرق، 
جنوب شرق، جنوب، جنوب غرب

- كارخانه آجر: جنــوب و جنوب 
شرق 

- ساير صنايع: بيشترين تمركز در 
غرب، جنوب 

مونواكسيد كربن 
تركيبات آلي فرار

اكسيدهاي نيتروژن
اكسيدهاي گوگرد و 

ذرات معلق  اين آالينده ها هستند

دي اكسيد گوگرد
ذرات زير 2.5 ميكرون

و مونواكسيد كربن
آالينده هاي كاميون ها هستند

منابع ساكن آالينده تهران 

1- تبديل انرژي )نيروگاه و پااليشگاه(

2-صنايع آالينده )فوالد، ريخته گري، 

سيمان، آجر و ساير صنايع(

3- خانگي و تجاري

۴- پايانه هاي مسافري و باري زميني، 
هوايي و ريلي

5- جايگاه هاي توزيع سوخت بنزين

ران
جما

ي 
زار

رگ
 خب

ها:
س 

عك

سيدحسن خميني  در ديدار با  شهردار  تهران  در جماران:

خدمات رساني به رغم مضيقه ها ستودني است
حجت االسالم سيدحسن خميني: شهرداري بايد تالش كند تا فرهنگ صحيح زندگي در ميان مردم جاري شود

محمود مواليي
خبرنگار

 توسعه مترو در منطقه محروم
از حمل ونقل عمومي

توسعه بخش شرقي خط4 در دستور كار قرار گرفت؛ پروژه اي 
كه احداث هر فاز آن 3سال زمان مي برد
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نقد خبر

دوام ايران در فهرست سياه
خبر: طبق اعالم گروه ويژه اقــدام مالي )FATF(، ايران همچنان در 
كنار كره شــمالي در ليست ســياه اين كارگروه باقي مي ماند و تمام 
كشورهاي عضو و مقامات ناظر FATF بايد تدابير مؤثر را عليه اين 2 
كشور اعمال كنند. رسانه هاي خارجي مانند رويترز و آسوشيتدپرس 
مي گويند: اين تصميم در جلســه گروه ويژه اقدام مالــي كه از روز 

چهارشنبه تا جمعه هفته گذشته برگزار شد، اتخاذ شده است.
نقــد: ايــران در جريــان پيوســتن بــه FATF بــا مخالفت ها و 
ســنگ اندازي هاي داخلي مواجه بود و عاقبت مخالفان حرف خود را 
به كرسي نشاندند و باعث شدند ايران همچنان در فهرست ممنوعه 
مبادالت بانكي جهان قرار داشته باشد. فهرستي كه حتي كشورهاي 
دوست و شريك ايران نيز به نقض آن تمايلي ندارند و بر همين اساس 
دارايي هاي مشروع ايران را بلوكه مي كنند. حاال ميدان براي مخالفان 
ايران باز است و آنگونه كه ماركوس پيلر، رئيس گروه ويژه اقدام مالي 
)FATF( مي گويد: براساس تصميمات جلسه اخير اين گروه، ايران و 
كره شمالي بدون هيچ تغييري در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي 
باقي مي مانند و از تمام كشورهاي عضو و مقامات ناظر خواسته مي شود 

تا تدابير مؤثر را عليه اين 2 كشور اعمال كنند.
از آن سوي ماجرا، دست آمريكا هم براي اتهام زني به ايران بازتر شده 
و با تكرار ادعاهاي قبلي، در نشست اخير FATF نيز توانسته موافقت 
تصويب اصالح اســتانداردهاي خود براي ارتقاي نظارت بر تبادالت 
مالي كه هدف شان دور زدن تحريم هاي آمريكا و سازمان ملل و اشاعه 
سالح هاي كشتارجمعي را بگيرد؛ زيرا به اعتقاد آنها در شرايطي كه 
شبكه هاي كشورهاي تحريم شده براي دور زدن تحريم ها باهوش تر 
شده اند، پس ديگران نيز بايد باهوش تر شوند. در مقابل اين وضعيت، 
فعاًل در داخل ايران نيز دورنمايي براي مطرح شدن دوباره طرح الحاق 
به FATF متصور نيست و اين ميدان همچنان در اختيار كشورهايي 

است كه يك لحظه از اتهام زني و فشار به ايران كوتاهي نمي كنند.

از ناكارآمدي تا واقع بيني
محمدباقــر قاليباف، رئيــس مجلس از 
اتخاذ 4تصميم براي كاهش ناكارآمدي 
اقتصادي خبر داده كه براســاس آن قرار 
است سنديكاي صادركنندگان خوشنام 
براي استفاده از ظرفيت اعتباري و تسهيل 
فعاليت بازرگاني آنها تشكيل شود، مبادله 

كاال با كاال بدون نياز به تبــادل ارز براي كاالهاي ضروري و مواداوليه 
توليد شتاب پيدا كند و با تشكيل پنجره واحد صادرات نفت در برابر 
واردات كاالهاي اساسي، نياز كشور به كاالهاي اساسي برطرف شده 
و در نهايت اينكه كسري بودجه دولت از طرق كم هزينه مانند انتشار 
اوراق دولتي و بازارگرداني آن از سوي بانك مركزي در قالب عمليات 

بازار باز تامين شود.
واقعيت ماجرا اين است كه 4تصميم اتخاذ شده، گزينه هاي مشترك 
بانك مركزي و دولت براي عبور از تنگناي تحريم هاســت كه رئيس 
مجلس به جاي پذيرش اين واقعيت كه فشار تحريم ها مسير ورودي 
ارز را سخت تر و دسترســي به درآمدهاي ارزي را محدودتر كرده و 
تامين كاالهاي اساسي را مشكل تر ســاخته، تالش مي كند تا ريشه 
نبودتعادل در اقتصاد را نه ناشــي از فشار تحريم ها كه ناكارآمد بودن 

دولت معرفي كند.
وراي اينكه تا چه اندازه اين 4تصميم مي تواند در بلندمدت راهگشا باشد، 
به نظر مي رسد كه مجلس سرانجام به اين واقعيت پي برده باشد كه راه هاي 
رهايي از مشكالت اقتصاد كشــور در واقع بيني است و اصالح مسيرهاي 
پرهزينه و پرهيز از بيراهه ها يك ضرورت اســت. البتــه كه در زمان تولد 
مجلس فعلي و حيات آن تاكنون راهبرد روشني براي عبور از اين دشواري ها 
ارائه نشده است و بعيد است تا زماني كه تحريم ها تشديد مي شود، بتواند 
يك مسير مطمئن تري را از درون مجلس جست وجو كرد؛ مشروط به اينكه 

نمايندگان مجلس واقع بين باشند و درصدد رفع موانع برآيند.

در پي تأكيد مقام معظم رهبري صورت مي پذيرد

 مستمري بيكاران فاقد بيمه
 روي ميز دولت

در پي تأكيد مقام معظم رهبري مبني بر مســئوليت سازمان تأمين 
اجتماعي براي پرداخت مســتمري بيكاري به مشــاغل فاقد بيمه، 
به نظر مي رسد تغيير وام كرونا به مســتمري بيكاري در دستور كار 
متوليان امر قرار گرفته كه البته كاري به نســبت پيچيده و داراي بار 

مالي قابل توجهي است.
به گزارش همشهري، صبح روز شنبه، جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا 
با حضور رهبر معظم انقالب در حسينيه امام خميني)ره( برگزار شد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در اين نشست درباره برخي افراد بيكارشده 
در اثر كرونا كه بيمه بيكاري ندارند، تأكيد فرمودند: تأمين اجتماعي 
موظف است براي حل اين مشكل اقدام كند كه البته در اين قضيه نيز 

ورود خيرين از برترين انفاق ها ست.

تغيير ناگزير استراتژي دولت
پس از برگزاري جلســه ســتاد مقابله با كرونا و تأكيد مقام معظم 
رهبري بر وظيفه تأمين اجتماعي در پرداخت مســتمري بيكاري 
به بيكارشــدگان فاقــد بيمه، ســخنگوي دولــت از تصميم براي 
درنظر گرفتن پوشــش بيمه بيكاري براي اين افراد و حمايت از آنها 
خبر داد. از اظهارات علي ربيعــي چنين برمي آيد  كه دولت احتماال 
حمايت هاي قبلي از كسب وكارها و مشــاغل آسيب ديده از كرونا و 
حمايت از معيشــت مشاغل غيررســمي را به نحوي تغيير مي دهد 
كه به جاي حمايت از مسير پرداخت تســهيالت بانكي، مبالغي در 
قالب مستمري بيكاري به مشــاغل فاقد بيمه پرداخت شود. البته 
حمايت هاي قبلي با استفاده از منابع بانكي و با نرخ سود 12درصد 
انجام مي شــد و بر اين اساس، تغيير اســتراتژي دولت در حمايت 
از مشاغل آســيب ديده از كرونا نيازمند تأمين منابع ملي و دولتي 
و البته بدون بازگشــت خواهد بود. همچنيــن مبالغي كه به عنوان 
كمك معيشتي به خانوارهاي كم درآمد فعال در مشاغل غيررسمي 
پرداخت مي شد نيز در مقايسه با مستمري بيكاري رقم قابل توجهي 
نيســت و براي تغيير اســتراتژي در اين حوزه نيز بايد منابع مالي 

قابل توجهي تأمين شود.

تورم برخالف پيش بيني هــا از روند 
كاهشــي دوباره خيز برداشته است 
و مركز آمار ايران اعالم كرده ســبد 
مصرفي كاالها و خدمــات مردم در 
مهر امسال نسبت به شــهريور 7درصد گران تر شده است؛ 
باالترين ميزان رشــد ماهانه قيمت ها در 2ســال اخير و 
دومين ركورد تورم ماهانه در 10ســال گذشته؛ در مهر97 
خانوارهاي ايراني شاهد خيز 7.1درصدي نرخ تورم ماهانه 
بودند. پيش بيني مي شــود درصورت استمرار همين روند 
رشــد ماهانه ميانگين قيمت كاالها و خدمات مصرفي در 
ماه هاي آينده، نرخ تورم ســاالنه ايران تا پاييز سال آينده 
حتي 3 رقمي شود. بانك مركزي تصميم دارد نرخ تورم را تا 
پايان امسال در محدوده 22درصد حفظ كند. افزون بر اين 
دولت هم بر اين اصرار دارد كه بودجه ســال 1400ايران با 
تورم 22درصدي بسته شود. حاال پرسش فعاالن اقتصادي 
اين است كه آيا دولت و بانك مركزي قادر به كشيدن افسار 

نرخ تورم خواهند بود؟ 
به گزارش همشــهري، روند نرخ تورم در مهر ماه يك زنگ 
خطر جدي است و گزينه هاي پيش رو براي مهار آن درصورت 
تشديد تحريم ها و مسدود شدن مسيرهاي دسترسي ايران 
به درآمدهاي ارزي به ويژه درآمدهاي نفتي محدود تر خواهد 
بود زيرا بودجه ايران، تحت تأثير افت شديد درآمدهاي نفتي 
به شدت نامتوازن شده است. گام اصلي سياستگذار پولي براي 
خنثي كردن آثار تحميلي بودجه نامتوازن دولت بر متغيرهاي 
پولي، ازجمله رشد پايه پولي و نقدينگي، سوق دادن دولت 
به استفاده از ابزار فروش اوراق بدهي است اما گزارش مركز 
آمار ايران، از يك متغير جدي كه باعث قيام تورم شده، پرده 
برمي دارد، به نظر مي رسد رشد قيمت ارز باعث شده شتاب 

روند صعودي نرخ تورم افزايش يابد.

چرا تورم افسار بريد؟
بررسي هاي همشهري مستند به آمار مركز آمار كشور نشان 
مي دهد در ارديبهشت سال 97نرخ تورم ماهانه 1.1درصد، 
نقطه به نقطه 8.3درصد و ساالنه 8درصد بود اما پس از اعالم 
دولت آمريكا مبني بر خروج اين كشــور از برجام و تشديد 
فشــارهاي تحريمي، به تدريج نرخ تورم روندي صعودي را 
تجربه كرد. به گونه اي كه در مهر سال 97و فقط 5 ماه از خروج 
آمريكا از برجام نرخ تورم ماهانه ركورد شكست و به 7.1درصد 
رســيد و نرخ تورم نقطه به نقطه هم 32.8درصد و ســاالنه 
13.4درصد شد. يك سال بعد از خروج آمريكا از برجام يعني 
در ارديبهشت سال 98نرخ تورم نقطه به نقطه ركورد زد و به 
52.1درصد رسيد درحالي كه نرخ تورم ماهانه 1.5درصد بود 
و پس از چند ماه نرخ تورم ساالنه در شهريور سال گذشته به 

ايستگاه 42.7درصد رسيد.
پس از تخليه اوليــه آثار انتظارات تورمــي در ماه هاي بعد، 
دست كم تا فروردين امسال روند كاهشي نرخ تورم نقطه به 
نقطه ادامه داشت و اثر كاهشي آن بر نرخ تورم ساالنه هم تا 
مرداد امسال نمايان بود. زنگ هشدار تورمي اما يك ماه پس 
از اعالم سياســت رســمي بانك مركزي مبني بر نرخ تورم 
هدف 22درصدي به صدا درآمد. در تيرماه امسال نرخ تورم 

ماهانه به 6.4درصد رســيد و همين مسئله به چالش جدي 
بين سياست هاي پولي و مالي دولت دامن زد. جايي كه بانك 
مركزي دليل خيز تورم تيرماه را استقراض غيرمستقيم دولت 
از بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه هم علت آن را رشد 

نرخ ارز اعالم كرد.
خيز دوباره نرخ تورم در نيمه دوم سال البته قابل پيش بيني 
بود، همشهري هم پيش تر در گزارش هايي نسبت به وقوع آن 
هشدار داده بود، به ويژه اينكه با موج نخست شيوع ويروس 
كرونا، سياســت هاي پولي انبســاطي با آزادسازي بخشي 
از ســپرده قانوني بانك ها به اجرا گذاشته شــد و تالطم در 
متغيرهاي كالن پولي باعث شد تا نرخ رشد پايه پولي يعني 
انتشار پول پرقدرت بانك مركزي از نرخ رشد نقدينگي جلوتر 

بزند و بازار پول دچار دگرگوني شود.
شيوع كرونا و افزايش فشارهاي تحريمي دو كانال تورم ساز بود 
زيرا دسترسي دولت به درآمدهاي ارزي را به شدت كاهش داد 
و افزايش ترديدها نسبت به فروش نرفتن اوراق بدهي دولت 
به عنوان ابزاري براي جبران كسري بودجه در يك ماه اخير 
هم مزيد بر علت شد. در اين زمان بود كه بانك مركزي با به 
صدا درآمدن زنگ هشدار، اعالم كرد سياست پولي انقباضي 
شديد را اجرا خواهد كرد و نرخ سپرده قانوني بانك ها را به قبل 

از دوران كرونا بازمي گرداند.

فاصله تورمي ما با ديگران
تازه ترين گزارش پژوهشــكده پولي كه خردادماه امســال 
همزمان با اعــالم چارچوب نرخ تورم هدف از ســوي بانك 
مركزي تهيه و اواخر هفته گذشته منتشــر شده، اما نشان 
مي دهد كه 44كشــور دنيا در فاصلــه 1990تا 2019نرخ 
تورم هدف خود را تك رقمي ديده اند و حتي 31كشور اعالم 
كرده اند تورم را به كمتر از 5درصد مي رسانند. در اين شرايط 
اعالم نرخ تورم هدف 22درصدي بانك مركزي، يك معما بود. 
پژوهش جديد پژوهشــكده پولي پرده از اين معما برداشته 
و مي گويد: بانك مركزي زماني اعالم كــرد نرخ تورم هدف 
22درصدي اســت كه اقتصاد ايران پــس از يك دوره ثبات 
تورمي در محــدوده 10درصد در فرورديــن 95تا تير 97با 
يك شوك تورمي ناشــي از خروج آمريكا از برجام و تشديد 
تحريم ها مواجه شد و براســاس آمارهاي بانك مركزي نرخ 

تورم در شهريور پارســال به 48.9درصد رسيد؛ يك ركورد 
تاريخي در تاريــخ اقتصاد پس از انقالب. دليــل دوم اينكه 
بانك مركزي نرخ تورم هدف را باال درنظر گرفته به ســلطه 
مالي دولت و پيامدهاي آن برمي گردد چرا كه به دليل تداوم 
تحريم ها درجه و ميزان ســلطه مالي دولت باعث شــده تا 
نرخ تورمي هدف گذاري شود كه سياستگذار مطمئن باشد 
مي تواند به آن دست يابد. به گزارش همشهري، اما افزايش 
نرخ تورم ماهانه در تيرماه و مهرماه امســال نشان مي دهد 
ممكن است به احتمال زياد نرخ تورم تا پايان امسال به باالي 

35درصد هم برسد.

تورم مهر در 2پرده
پرده اول كــه نمايانگر تغييرات تورمي بــر گروه هاي 12گانه 
كاالها و خدمات است، نشان مي دهد نرخ تورم گروه حمل ونقل 
در مهر نسبت به شهريور 17درصد رشد كرده و نسبت به مهر 
پارسال 109درصد جهش داشــته و از اين منظر هرچند نرخ 
حامل هاي انرژي تغييــر نكرده اما باال رفتــن قيمت خودرو، 
لوازم يدكي و نظاير آن به طور محســوس باعث متورم شدن 
بخش حمل ونقل شده و نرخ تورم ساالنه اين بخش هم ركورد 
زده و از 58درصد هم عبور كرده اســت. با درنظر گرفتن سهم 
9.41درصدي گروه خدمات حمل ونقل بر ســبد هزينه هاي 
مردم، رشد نرخ تورم اين بخش به ويژه در سال جوالن كرونا، يك 

عالمت بزرگ از احتمال استمرار تورم در ماه هاي آينده است.
پرده دوم نمايش تورم در مهرماه به رشد قابل توجه ميانگين 
قيمت در گروه كاالهاي بادوام مربوط مي شــود به نحوي كه 
نرخ تورم ماهانه كاالهاي بادوام در مهرامسال با 22.4درصد، 
نرخ تورم نقطه به نقطه باالي 136درصد و نرخ تورم ساالنه 
54.5درصد به وضوح نمايانگر اثــر افزايش قيمت ارز از يك 
سو و نگراني مردم از كاهش ارزش پس اندازهاي آنهاست و به 
همين دليل مردم رو به خريد كاالهاي بادوام و دارايي محور 
نظير خودرو، لوازم خانگــي و... آورده اند كه متورم شــدن 
كاالهاي بادوام را به همراه داشته اســت. نرخ تورم در ايران 
به مرحله خطيري نزديك شده؛ سياست نهايي دولت و بانك 
مركزي هم اين است كه از سياست افزايش نرخ سود بانكي 
براي جمع كردن نقدينگي استفاده نشود. حاال بايد ديد گزينه 

جديد براي مهار تورم چه خواهد بود.

كانال هاي ركوردشكني تورم مهرماه
همشهري داليل خيز دوباره تورم در آغاز پاييز امسال را تحليل مي كند

تورم

بانك

گزارش

مين گذاري تحريمي ترامپ
اندكي بعد از 17مهرماه كه دونالــد ترامپ، رئيس جمهوري آمريكا 
فرمان تحريم 17بانــك ايراني را صادر كــرد، در تازه ترين رويداد 
روزنامه وال استريت ژورنال اعالم كرد: ترامپ به دليل افزايش نگراني 
از پيروزي جو بايدن، قصد دارد قبل از انتخابات، تحريم هاي جديد 
و مرتبط با قوانين ضد تروريسم عليه ايران و صنايع مهم وضع كند كه حذف آنها منوط به 

روند بسيار پيچيده سياسي است.
به گزارش همشهري، همزمان با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
آمريكا در روز 13آبان ماه فشار ها بر ايران بيشتر مي شود زيرا انجام يك توافق سياسي با ايران 
مي توانست برگ برنده اي براي پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري آمريكا 
باشد. حاال كه اين توافق انجام نشده است فشار ها هر روز بيشتر مي شود و تقريبا بخش عمده 
اين فشار ها تحريم هاي اقتصادي است. برهمين اساس در مرحله اول وزارت خزانه داري 
آمريكا، شامگاه پنجشنبه 17 مهرماه، تحريم 17بانك و مؤسسه مالي ايراني را اعالم كرد. 
اين بانك ها شامل شركت هايي بودند كه كار نقل و انتقال غذا و دارو را انجام مي دادند. حاال 
اما در مرحله دوم، رئيس جمهوري آمريكا گويا قصد دارد تحريم هاي جديدتري عليه ايران 

وضع كند تا امكان حذف آنها دشوار تر شود.

پيچيده سازي  تحريم ها
وال استريت ژورنال اعالم كرد: نتايج نظرسنجي های مرتبط انتخابات رياست جمهوري در 
ايالت هاي كليدي نشان مي دهد جو بايدن، نامزد حزب دمكرات، پيشتاز است به همين 
دليل مقام هاي دولت ترامپ نگران هستند كه درصورت پيروزي جو بايدن، سياست او براي 
تعامل با ايران باعث شود كه راهبرد فشار ديپلماتيك براي وادار كردن ايران به مذاكره و 
توافقي تازه را بي اثر كند به همين دليل ترامپ قصد دارد رفع تحريم ها عليه ايران در دولت 

آينده را دشوارتر كند و تمركز اصلي اين تحريم ها روي بخش انرژي ايران است.
 ترامپ همچنين درصدد افزايش فشارها به ايران از طريق هدف قرار دادن بيشتر صنايع 
و بخش هاي حياتي مانند پتروشيمي و صنايع فلزي و ارتباط اين صنايع مهم با تروريسم 
است تا دولت بعدي براي حذف اين تحريم ها، مجبور به طي روند بسيار پيچيده سياسي 
شود. مقام هاي فعلي و قبلي دولت آمريكا گفته اند، تحريم تازه اقتصادي به ويژه در بخش 
انرژي ذيل قوانين مرتبط با تروريسم وضع خواهد شد كه منجر مي شود، رفع آنها بسيار 
سخت شود و چنانچه در آينده كســاني بخواهند اين تحريم ها را رفع كند با يك فرايند 

پيچيده روبه رو مي شود.

اثرات تحريم هاي جديد
 هنوز برآورد دقيقي از اثرات دور تازه تحريم ها كه از 17مهر شروع شده وجود ندارد و به زعم 
اغلب تحليلگران برآورد اثر اين تحريم ها بايد چند سال بعد انجام شود اما برخي كارشناسان 
بر اين باورند زماني كه روابط بانكي قطع شود هرگونه انتقال سرمايه براي كاالهاي ضروري 
مثل دارو و غذا دشوار و حتي ناممكن مي شود و هزينه فرصت براي اقتصاد افزايش مي يابد. 
در مورد تحريم هاي تازه در حوزه انرژي هم هيچ كارشناسي به طور دقيق نمي تواند برآوردي 
از آثار احتمالي آن انجام دهد به ويژه آنكه ايران به درســتي از اعالم آثار و برآورد هاي اين 
تحريم ها به ويژه در بخش نفت و گاز خودداري مي كند اما تجربه چند ساله تحريم ها نشان 
مي دهد كه ايران در دوره هاي مختلف راه هاي دور زدن تحريم ها را پيدا كرده است، به طوري 
كه برخي خبرگزاري هاي خارجي از افزايش روند صادرات نفت ايران خبر مي دهند. همين 
يك ماه پيش رويترز در گزارشي اعالم كرد ايران توانســته است با وجود تحريم ها ميزان 
صادرات نفتش را افزايش دهد. روزنامه وال استريت ژورنال اعالم كرده ايران توانسته است 
در 6 ماه گذشته روزانه 827هزار بشكه نفت بفروشد. برخي خبر ها نيز حاكي است چين 
در  ماه سپتامبر 678 هزار و 133تن نفت از ايران وارد كرده كه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 25. 7درصد افزايش نشان مي دهد.
اين اطالعات نشــان مي دهد با وجود آنكه ايران و آمريكا اطالعاتي از آثار تحريم ها ارائه 
نمي كنند احتماال دور تازه تحريم ها هم بيشتر حالت نمادين خواهد داشت به ويژه آنكه به 

زعم اغلب كارشناسان آثار اصلي تحريم ها پيش از اين در اقتصاد ايران نمايان شده است.
عليرضا وحيديان، كارشــناس اقتصادي در اين باره مي گويد: بازارهاي مالي جهان آنقدر 
وسيع، گسترده و متنوع هســتند كه كنترل و مهار آنها از طريق اين نوع تحريم ها عملي 
نخواهد شد و به همين دليل، امكان جايگزيني مسير ديگری براي دور زدن اين تحريم ها 

نيز وجود دارد.

همشهري شكاف بين اهداف و ابزار بانك مركزي را تحليل كرد

»نه« بانك مركزي به افزايش سود سپرده ها
رئيس كل بانك مركزي از منتفي شدن 
افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي خبر 
داد و اعالم كرد: بانك مركزي به خوبي 
واقف است كه با توجه به وجود شوك 
منفي عرضه، ناترازي بانك ها و نياز مالي دولت، امروز افزايش 
نرخ سود بانكي سياستي نيست كه توفيق قطعي داشته باشد 
و برهمين اساس به دنبال روش هاي ديگري براي كاهش فشار 
تورمي در بازارهاست. عبدالناصر همتي در اطالعيه اي كه عصر 
ديروز منتشر شد، تأكيد كرد: البته با ابزارهاي در اختيار، روند 

نرخ سود بين بانكي نيز تعديل خواهد شد.
به گزارش همشهري، منتفي شدن افزايش نرخ سود بين بانكي 
به معناي استمرار نرخ بهره منفي بانكي است؛ درحالي كه نرخ 
تورم در حال افزايش اســت و بايد ديد آيــا ابزارهاي محدود 
بانك مركزي مي تواند اين نهاد را در دســتيابي به نرخ تورمي 

22درصدي موفق كند؟
ماجراي افزايش نرخ سود بانكي دست كم در يك ماه اخير قوت 
گرفته بود؛ تا جايي كه قرار بود در يكي از نشست هاي شوراي 
پول و اعتبار درباره آن تصميم نهايي گرفته شود، اما حاال به نظر 
مي رسد نظر اكثريت اعضاي عمدتا دولتي شوراي يادشده اين 
است كه اين پيشنهاد فعال از دســتور كار خارج شود. چرا اين 
تصميم گرفته شده است، سؤالي است كه تحوالت آينده و روند 
متغيرهاي كالن اقتصادي و به ويژه پولي آن را نمايان مي سازد.

پيش از اين مركز پژوهش هاي مجلس در تحليلي با بررســي 
تحوالت پولي و بي ثباتي در قيمت كاالها، خدمات و دارايي ها 
در ماه هاي اخير پيشنهاد داده بود در افق كوتاه مدت نرخ سود 
بين بانكي افزايش يابد و جلوي انحــراف در ترازنامه بانك ها 

گرفته شــود و در بلندمدت بانك مركــزي تكليف بانك هاي 
ناسالم را روشن، قانون پولي و بانكي را اصالح و اقتدار نظارتي 
خود بــر بانك ها را افزايــش دهد. 27مهرماه بود كه حســن 
روحاني، رئيس جمهور موضع رســمي دولت را اعالم و اظهار 
كرد: بانك مركزي براي هدايت نرخ سود بين بانكي از ابزارهاي 
قانوني و بازار باز استفاده كند. رئيس جمهور  با اشاره به اينكه 
سياستگذاري پولي در دهه هاي گذشته با بي ثباتي همراه بوده 
اســت، تأكيد كرد: اقدام بانك مركزي تدبيري به موقع و مهم 
براي مديريت نرخ سود با تكيه بر سازوكار بازار است و نه بر پايه 

روش هاي دستوري كه ثبات بازار را برهم مي زند.

ابزارهاي محدود بانك مركزي
رئيس كل بانك مركزي در تازه ترين موضع گيري اش نوشت: در 
طول 2 سال گذشته، بانك مركزي تحت فشار فزاينده اي بوده 
كه دليل اصلي آن، شدت گرفتن تحريم ها و شوك منفي عرضه، 
آن هم در شرايطي است كه نيروي انباشته شده نقدينگي هم 
در حال تخليه شدن روي قيمت ها بود و مشكالت ديگر، ازجمله 
كرونا و كسري بودجه نيز به تشديد اجتناب ناپذير رشد نقدينگي 
منجر شده است. به گفته همتي، سياستگذاري پولي براي مقابله 
با شوك منفي عرضه حتي در شرايط معمول هم دشوار است تا 
چه برسد به اقتصاد ايران كه با انبوهي از مشكالت ساختاري نيز 
مواجه است. او با بيان اينكه وظيفه اساسي بانك مركزي ثبات 
قيمت هاست و پس از آن جلوگيري از ركود و كاهش توليد به 
صراحت اعالم كرده، مطابق نظريه اقتصادي، امكان دستيابي به 
هدف هاي زياد با تعداد محدودي ابزار وجود ندارد. سكاندار بانك 
مركزي با اشاره به تشديد خطر نگران كننده تورم مي نويسد: 
اين خطر به دهك هاي متوســط و پايين جامعه آسيب زده و 
عدم اطمينان و نيز ممانعت از تــداوم فعاليت هاي توليدي را 
به همراه داشته و منطقي است كه توقع جامعه بر تمركز بانك 
مركزي بر كنترل تورم باشد. همتي تأكيد مي كند: تمام تالش 
بانك مركزي بايد معطوف به كنترل تورم به هر طريق ممكن و 

تداوم وضعيت روبه بهبود بخش حقيقي باشد.

شايعه افزايش غيررسمي سود
درحالي كه سياســتگذار پولي و همچنيــن مقامات وزارت 
اقتصادي رسما از منتفي شدن افزايش نرخ سود سپرده هاي 
بانكي خبر داده اند، شايعاتي به نقل از يكي از مديران بانك ها 
مطرح شــده مبني براينكه نرخ ســود بانكي از سوي برخي 
بانك ها افزايش يافته و حتي به بيش از 22درصد رســيده.  
هرچند اين خبر غيررسمي تأييد نشــده، اما با افزايش نرخ 
ســود در بازار بين بانكي در هفته هاي اخيــر، چالش اصلي 
اينجاست كه آيا شــكاف بين نرخ ســود بانكي و بين بانكي 

استمرار خواهد داشت؟

تعطيلي يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان روغن به دليل نبود مواداوليه

هشدار كمبود مواداوليه به واقعيت تبديل شد
خبر كوتاه اســت و گزنده: »به دليل اتمام موجــودي مواداوليه، عمليات توليدي 
شــركت به مدت 9روز متوقف مي شود. « اين شفاف ســازي يكي از شركت هاي 
توليدكننده روغن در بورس اســت كه براي اطالع ســهامداران در سامانه كدال 
منتشر شده و از نتيجه بي توجهي به تأمين مواداوليه مورد نياز توليد خبر مي دهد.

به گزارش همشــهري، از چند ماه پيش در گزارش هاي ماهانه شــامخ )شاخص 
مديران خريد(، كمبود و گراني مواداوليه مورد نياز توليد به عنوان بزرگ ترين چالش 
بنگاه هاي اقتصادي معرفي شده بود و هر ماه وضعيت اين شاخص نسبت به ماه قبل 
بدتر مي شد. حاال شواهد حاكي است كه اين هشدار به مرز واقعيت نزديك شده و 

حداقل فعاليت يك شركت توليدي باسابقه و بزرگ را متوقف كرده است.

توقف توليد و چشم انداز پرابهام
ماجرا ازاين  قرار است كه يكي از شــركت هاي توليدكننده روغن نباتي، به واسطه 
حضور در بورس و الزام به افشاي اطالعات بااهميت در فعاليت شركت، اخيراً گزارش 
مختصري منتشر كرده كه از متوقف شدن عمليات توليدي اين شركت به دليل اتمام 
مواداوليه )روغن خام( حكايت دارد. همچنين در اين شفاف سازي اعالم شده با توجه به 
تأمين نشدن ارز براي واردات روغن خام و عرضه نشدن روغن خام به ميزان مورد نياز از 
شركت بازرگاني دولتي ايران، دستيابي به ظرفيت توليد كامل شركت در كوتاه مدت 
ميسر نيست. البته اين شركت يك روز بعد اعالم كرد موانع تامين مواداوليه در حال 
برطرف شدن است. شاخص مديران خريد PMI كه در ايران با عنوان شاخص شامخ 
منتشر مي شود، معتبرترين شاخص پيش نگر اقتصادي محسوب مي شود كه اظهارات 
و انتظارات فعاالن اقتصادي از وضعيت موجود توليد و چشم انداز كوتاه مدت آينده را 
نشان مي دهد. در اين شاخص، ماه هاست كه زنگ خطر كمبود مواداوليه مورد نياز 
توليد و رشد سرســام آور قيمت آن به عنوان چالشي بزرگ معرفي شده و همزمان، 
كارشناسان و فعاالن اقتصادي نيز نسبت به عمق اين واقعيت اظهارنظر كرده اند. در 
ميانه تابستان و در شرايطي كه زنگ خطر كمبود مواداوليه در گزارش شامخ به صدا 
درآمده بود، غالمحسين شافعي، رئيس اتاق ايران ضمن ابراز نگراني نسبت به تأمين 
مواداوليه بنگاه هاي توليدي در ماه هاي آينده، اين موضوع را بزرگ ترين چالش پيش 
 روي اقتصاد مولد خواند. نكته قابل تأمل اينكه حاال، در شرايطي كه يك شركت علناً از 
توقف توليد به دليل كمبود مواداوليه خبر داده، بازهم عزمي براي چاره انديشي ديده 

نمي شود و دستگاه هاي متولي به اعالم برائت بسنده مي كنند.

ما بي گناهيم
به دنبال داغ شــدن خبر توقف فعاليت يك شــركت بورس بر اثر اتمام موجودي 
مواداوليه، بانك مركزي با انتشار سياهه تخصيص ارز ترجيحي به واردات كاالهاي 
اساسي، اعالم كرد: در 7 ماه امسال، طبق مقررات و باوجود فشار تحريم ها 6ميليارد 
و 214ميليون دالر براي واردات كاالهاي اساســي تأمين ارزي كرده؛ اما رأسا در 
»اولويت بندي« نقشي ندارد و تعيين اولويت بندي نوع و ميزان ارز كاال ها بر عهده 

وزارتخانه هاي ذيربط اعم از صنعت، جهاد كشاورزي و بهداشت است.
اين گزارش بانك مركزي در واكنش به انتشار اخباري مبني بر تعطيلي برخي از 
شركت هاي توليدي به واسطه تأمين نشدن ارز نهاده هاي دامي و كاالهاي اساسي 
با نرخ 4200تومان منتشر شده؛ هرچند در گزارش مذكور، دليل تعطيلي توليد، 
اتمام موجودي مواداوليه اعالم شده و تأمين نشدن ارز از بانك مركزي فقط به عنوان 

عاملي مؤثر در كاهش ظرفيت توليد قلمداد شده بود.

طبق اعالم بانك مركزي، در 7 ماه امســال 777ميليــون دالر ارز ترجيحي براي 
واردات دانه هاي روغني و 778ميليون دالر نيز براي واردات روغن خام تأمين شده 
و اين بانك تأمين ارز كاالهاي اساسي را طبق مصوبه ستاد اقتصادي دولت به طور 
كامل انجام داده است. ازاين رو اگر شركتي مدعي است كه مشكل تأمين ارز دارد، 
اين بانك نقشــي در آن ندارد و دليل آن به اولويت بندي هايي بازمي گردد كه در 

وزارتخانه مربوط انجام شده و خارج از تخصص نهادي بانك مركزي است.

مشكل كجاست
آمارهاي گمرك و وضعيت ترخيص محموله هاي كاالهاي اساســي از بنادر نيز 
كم وبيش بر صحت آمارهاي بانك مركزي داللت دارد. همزمان ساير دستگاه هاي 
متولي به خصوص وزارت صنعت و جهاد كشــاورزي نيز از ثبت  سفارش نيازهاي 
واقعي به كاالهاي اساسي و نظارت بر ترخيص و توزيع آن اصرار دارند، اما در كف 
بازار، بنگاه هاي مصرف  كننده اين مواد از نبود كاال و قيمت روزافزون آن شكايت 
مي كنند. واقعيتي كه همواره به دليل اختالف شــديد قيمت مواداوليه دولتي و 
آزاد در دوره هاي تنش ارزي و تحريم تكرار مي شــود و اين بار نيز احتكار و داللي 
مواداوليه براي كسب رانت حاصل از ارز دونرخي در اقتصاد ايران شكل گرفته كه 
نتيجه آن توزيع ناكارآمد مواداوليه و نايابي آن در سطح بازار بوده است. در حقيقت 
حتي با فرض اينكه مواداوليه مورد نياز توليد به اندازه نياز وارد شــده باشد، بازهم 
تفاوت قيمت اين اقالم با قيمت واقعي يا انتظاري بازار به حدي است كه نظام توزيع 
فعلي قادر به كنترل آن نيســت. اين اتفاق 2  ماه پيش چراغ هشدار بحران را در 
صنعت مرغداري روشن كرد و بعد از معدوم سازي جوجه هاي يك روزه، به تعطيلي 
واحدهاي مرغداري گوشتي و تخم گذار دامن زد. بر اين اساس، به نظر مي رسد حل 
مشكل مواداوليه فقط با 2 راهكار امكان پذير است؛ راهكار اول حذف ارز ترجيحي 
اختصاص يافته به اين اقالم و آزادســازي واردات آنها بــه قيمت آزاد و تخصيص 
معادل يارانه ارزي به مصرف كنندگان است كه از مسير واقعي سازي  قيمت واردات 
و فروش، بازار را كارآمد مي كند؛ اما هنوز به خاطر هراس از تورم زايي در دســتور 
كار قرار نگرفته است. راهكار دوم، تداوم تخصيص ارز ترجيحي به واردات كاالهاي 
اساسي به ميزان چند برابر نياز كشور و اشباع بازار از كاالي اساسي يارانه اي است؛ 
به گونه اي كه قيمت ها واقعي شــود. البته اين سياست كه فعاًل به صورت حداقلي 
در حال اجراست، بيش از اينكه به بهبود اوضاع مصرف كننده منجر شود، به توزيع 

رانت كمك مي كند.

   بانك مركزي دنبال چيست؟
بانك مركزي به تازگي سياست انقباض شديد پولي را در پيش 
گرفته و نرخ ســپرده قانوني بانك ها را افزايش داده است تا 
جلوي رشــد نقدينگي را بگيرد. افزون بر اين، اميدوار است 
از مسير داالن نرخ ســود، تعادل در بازار پول را حفظ كند؛ 
درحالي كه شكاف نرخ سود در بازار پول با ساير بازارها، يك 
تهديد واقعي است و سلطه مالي دولت هم بر سياست هاي پولي 
و هم سياستگذاري پولي ممكن اســت راز يك معما را برمال 
سازد كه چرا همچنان نرخ بهره بانكي منفي باقي مانده است. 
24مهر بانــك مركزي گفته بود كه عوامل متعددي شــامل 
افزايش قيمت مســكن، ارز و... تورم هدف اعالم شده توسط 
بانك مركزي را تهديد مي كند؛ از اين رو، بانك مركزي براي 
دستيابي به تورم هدف، از همه ابزارهاي سياستي در اختيار 
خود استفاده  مي كند. حاال اما همتي مي گويد: امكان دستيابي 
به هدف هاي زياد با تعدادي ابــزار محدود وجود ندارد. آيا او 
اختيارات ويژه اي را براي محقق كردن نرخ تورم 22درصدي 
مي خواهد يا اينكه تصميــم دارد از اختيارها و مجوزهاي در 

دست خود نهايت استفاده را ببرد؟ 

چهره روز
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   قيمت تخم مرغ باال ماند
بررسي قيمت خرده فروشي تخم مرغ در بازار مصرف نيز نشان مي دهد هر شانه ۳۰عددي تخم مرغ در خرده فروشي هاي سطح 
شهر به قيمت ۲۹ تا ۳۳هزار تومان به فروش مي رســد اما نرخ هر شانه تخم مرغ درشت شناسنامه دار و با كيفيت در برخي 
خرده فروشي ها به ۳5هزارتومان نيز افزايش يافته است. در ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران نيز هر كيلوگرم تخم مرغ 
با قيمت ۱۴هزارو۲۰۰تومان و هر شانه ۳۰عددي با وزن يك كيلو و ۸۰۰گرم با قيمت ۲5هزارو5۰۰تومان فروخته مي شود. اين 
روزها به دليل افزايش قيمت انواع محصوالت پروتئيني ميزان عرضه مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز گوسفند و گاو در مراكز 
عرضه مســتقيم نيز كاهش يافته و فاصله نرخ عرضه اين اقالم با فروشگاه هاي سطح شهر در برخي مناطق به شكل گيري 
صف هاي خريد مشتريان منجر شده است. رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران عرضه تخم مرغ به نرخ 
مصوب كيلويي ۱۲هزارتومان را به تامين صددرصدي خوراك طيوربا نرخ ارز دولتي مشروط كرده و گفت: بسياري از واحدهاي 
مرغداري تعيين سهميه نشده اند و بخشــي از مرغداري ها نيز هنوز ذرت و كنجاله سوياي مورد نياز خود را دريافت نكرده  
ومجبور هستند نهاده هاي مورد نياز خود را از بازار آزاد با قيمت هاي باال خريداري كنند. ناصر نبي پور با بيان اينكه قيمت كنجاله 
سويا در بازار آزاد ۱۴هزارو5۰۰تومان و ذرت ۴هزارو۴۰۰تومان است و نرخ ساير اقالم واكسن، دارو، ريزمغذي و كارتن نيز مرتب 
در حال افزايش است افزود:اكنون متوسط نرخ هر كيلو تخم مرغ در مرغداري ۸ تا ۹هزار تومان معادل شانه اي ۱۶هزارو5۰۰ 
تا ۱۷هزار تومان بوده كه نسبت به ايام قبل از عيد نرخ هر كيلو تخم مرغ ۴۰۰ تا 5۰۰تومان رشد داشته است. نبي پور افزايش 

تقاضاي ناشي از قرنطينه خانگي، لغو سفرها و برقراري صادرات را ازجمله داليل افزايش قيمت تخم مرغ در بازار دانست.

با آغــاز دور تازه 
نــزول از 20مهر 
مــاه، 413هزار 
ميليــارد تومان 
از ارزش بازار ســهام كاســته شــده و 
شــاخص بورس 15درصــد افت كرده 
است. بررسي ها نشان مي دهد افزايش 
گمانه زني ها درباره احتمال افزايش نرخ 
سود بانكي و انتظار براي تعيين تكليف 
انتخابات آمريكا در 13آبان به روند نزولي 

بازار سهام دامن زده است.
به گزارش همشهري، اين روزها بحث 
بر سر انتخابات آمريكا به گفتمان اصلي 
بازار ســرمايه تبديل شــده و با وجود 
اينكه كارشناســان بر ايــن باورند كه 
نتايج انتخاب آمريكا هر چه كه باشــد 
نمي تواند سياســت هاي كالن آمريكا 
را در برابر ايــران تغيير دهد با اين حال 
به نظر مي رســد فعاالن بازار ســرمايه 
حساسيت ويژه اي نسبت به نتايج اين 
انتخابات دارند و اثر روانــي نتايج اين 
رويداد سياســي براي بازار سهام بسيار 
مهم اســت. با اين حال هم اكنون اين 
رويداد، تنها ريســك موجــود در بازار 
سرمايه نيست و يك ريسك ديگر نيز به 
ريسك هاي موجود در بازار سهام اضافه 

شده است.

ريسك جديد بازار سهام
تازه ترين خبر هاي غيررسمي حاكي از 
آن است كه نرخ سود بين بانكي بين 22 
تا 23درصد افزايش يافته و برخي حتي 
احتمال مي دهند نرخ ســود بين بانكي 
چه بســا تا 25درصد هم افزايش يابد. 
به زعم برخي كارشناســان اين موضوع 
مي تواند به رشد نرخ سود بانكي منجر 
شود و افزايش نرخ سود بانكي مي تواند 
تأثير منفي بر بازار سرمايه داشته باشد 
و به خروج نقدينگي از بازار سهام منجر 
شود. به باور بسياري از كارشناسان يكي 
از داليل رشد پر شــتاب شاخص هاي 
بورس درنيمه نخست سال كاهش نرخ 
سود بانكي بود كه به هجوم نقدينگي از 
سپرده هاي بانكي به سمت بورس منجر 
شد. اما حاال به نظر مي رسد دولت به دليل 
درپيش گرفتن سياست هاي ضد تورمي 
در تالش است نرخ سود بانكي را افزايش 
دهد تا باحبس نقدينگي درون بانك ها، 

مانع از پيشروي تورم شود.
اگرچــه هنوزهيچ مقام مســئولي اين 
خبر ها را تأييد نكــرده اما برخي خبر ها 
حاكي از آن اســت كه شــوراي پول و 
اعتباردر تالش است تا نرخ سود بانكي 
را هم افزايش دهد. برخي كارشناسان 
برآورد مي كنند درصورت افزايش نرخ 

سود بانكي تا ســطوح 22 تا 23درصد 
نســبت قيمت به درآمد بازار ســهام تا 
ســطح 5مرتبه كاهش خواهد يافت و 
اين به معناي نزول بيشتر شاخص بورس 
خواهد بود. وليد هالالت، كارشــناس 
بازار سرمايه در اين باره مي گويد: دولت 
و بانك مركزي در ابتداي سال كه مردم 
را براي ورود به بورس دعوت كردند نرخ 
سود سپرده هاي بانكي را به 15درصد و 
سود بين بانكي را حتي به زير 10درصد 
كاهش دادند و اين موضوع اثر مثبتي بر 
بازار سهام داشت اما هم اكنون اين رقم در 
حال افزايش است. به گفته او، سياست 
دولت و بانك مركزي مشــخص نيست 
و اگر بخواهند سود بانكي را باالتر ببرند 
برخالف رويه ابتداي سال، فشار فروش 

در بورس ادامه خواهد داشت.

اثر ريسك جديد
آمارها نشان مي دهد بازارسهام بالفاصله 
به ريسك جديد يعني افزايش نرخ سود 
بانكي واكنش نشــان داده و تحت تأثير 
همين رويداد شاخص بورس از 20مهر 
تاكنون 223هزار واحد كاهش يافته و 
به محدوده يك ميليون و374هزار واحد 
رسيده است ســهامداران در اين مدت 
به طور ميانگين 15درصد زيان كرده اند 

و بيش از 413هزار ميليارد تومان ازارزش 
سهام شــركت هاي حاضر در بورس و 
فرابورس كاسته شده است. تحليل گران 
تكنيكال بر اين باورند كه درصورت نزول 
شاخص به زير مرز يك ميليون و300هزار 
واحد عمق نزول بورس بيشتر خواهد شد 
واين احتمال كه شــاخص بورس حتي 
به زير يك ميليون واحد ســقوط كند 

وجود دارد.
احسان رضاپور، كارشناس بازار سرمايه 
دربــاره عواملي كه مي توانــد دوباره به 
صعود بازار ســهام منجر شود مي گويد: 
براي بازگشت بازار چندين مولفه  بنيادين 
كمك كننده داريم همانند گزارش 6 ماه 
شركت ها كه طي چند روز گذشته برخي 
ازآن ها منتشر شده كه اغلب گزارش هاي 
خوبي است. همچنين در گزارش عملكرد 
مهرماه شــركت ها بايد اثر دالر 20هزار 
توماني را جست وجو كنيم كه اثر مهمي 
بر درآمد شركت ها دارد و نشان مي دهد 
بازار به واسطه بهبود سودآوري شركت ها 
ناشــي از نرخ دالر باالي 20هزار تومان 
ارزنده ترازآن چيزي است كه امروز شاهد 
آن هستيم. به گفته او، همچنين به نظر 
مي رســد به زودي نگراني هايي ازجمله 
انتخابات آمريكا به پايان خواهد رسيد 

و مي توان به برگشت بازار اميدوار بود.

تجمع كننــدگان مقابــل اتاق چه 
كساني بودند و درخواست آنها چه بود؟

تجمع كننــدگان مقابــل اتاق اصنــاف، عده اي 
از پرســنل واحدهاي صنفي بودند كــه به دليل 
تعطيلي ناشي از كرونا فعاليت صنفي آنها مدت ها 
تعطيل شــده اســت. مثل فيلمبرداران، قنادها، 
برگزاركنندگان مجالس، افرادي كه ســفره عقد 
مي چيننــد و همچنين پرســنل تاالرهــا كه از 
كرج، اسالمشهر، شــميرانات و خود شهر تهران 
به صورت خودجــوش مقابل اتــاق اصناف جمع 
شدند و اعتراضشان به اين بود كه به چه دليل تمام 
رستوران ها، چلوكبابي ها، دفاتر اسناد رسمي كه 
در اتاق هاي كوچك و با امكانات محدود مراســم 
برگزار مي كنند، اجازه فعاليت دارند اما اين مجوز 
به برگزاركنندگان قانوني مراســم داده نمي شود. 
هم اكنون در دفاتر ثبت ازدواج به راحتي مراســم 
عقد با حضــور خانواده ها و تعداد زيــادي از افراد 
برگزار مي شود درحالي كه فضا بسيار محدود است. 
رســتوران ها و چلوكبابي ها هم ماه هاست دايرند 
و به رغم پروتكل هاي بهداشــتي ابالغي با بيش از 
ظرفيت مجاز خدمات دهــي مي كنند. برگزاري 
مراسم در اين شرايط باعث شــيوع بيشتر كرونا 
شده درحالي كه كســاني كه متخصص برگزاري 
اين  مراسم اند 9 ماه است كه از فعاليت منع شده اند. 
تاالرها مي توانند با اســتفاده از سالن هاي تجمع 
بزرگ  و با به كارگيري 30درصد از ظرفيت  خود و با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي مراسم را در شرايط 
بسيار ايمن تري برگزار كنند. اين تعطيلي طوالني 
باعث بيــكاري هزاران نفر از پرســنل اين مراكز 
و مشاغل وابسته به مراسم شــده است. در 9 ماه 
گذشته هرچه دراين زمينه نامه نگاري شده هيچ 
مقام مسئولي پاسخي به اين صنف نداده كه دليل 

اين تناقض در تصميم ها چيست؟
نتايج اين تجمع صنفي چه بود؟

تجمع اين افراد بســيار محترمانه بود و در سالن 
اجتماعات اتاق اصناف تهــران، رئيس اتاق با آنها 
گفت وگو كرد. مســئوالن ذي صالح هم در جمع 
معترضان حضــور يافتند و صحبت هــاي آنها را 
شنيدند. قرار بر اين بود كه تاالرها بتوانند با رعايت 

پروتكل هاي بهداشتي، نظارت نيروي انتظامي و 
با اســتفاده از ظرفيت 30تا 40درصدي سالن ها 
فعاليت خود را آغاز كنند اما با مــوج تازه كرونا و 

تعطيلي ها مواجه شديم.
بدون مجوز ســتاد مقابله با كرونا 
امكان بازگشايي تاالرها نيست. چرا اين تجمع 

مقابل اتاق اصناف برگزار شد؟
به نظر من هم اتاق اصناف هيچ كاري در اين زمينه 
نمي تواند انجام دهد. بهتر بود اين درخواســت از 
ســتاد مقابله با كرونا و وزارت بهداشــت مي شد. 
حرف معترضان اين بود كه هر شــب در تلويزيون 
اعالم مي كننــد تاالرها همچنان تعطيل اســت. 
مگر در اين 9 ماه كه شــرايط همه گيري همچنان 
ادامه دارد تاالرها فعاليتي داشــتند؟ من به عنوان 
رئيس اتحاديه تــاالرداران تهران ضمن احترام به 
دكتر حريرچي از ايشان نهايت گله مندي را دارم 
كه به چه دليل درحالي كه تاالرهاي تحت پوشش 
اتحاديه هيچ فعاليتي نداشتند صفت قتلگاه را براي 

آنها به كار مي برند؟
تصور نمي كنيد بازگشايي تاالرها 
همزمان با موج سوم كرونا تأثير رواني نامطلوبي 

داشته باشد؟
اين صحبت درست  است، اما اين را هم بايد درنظر 
گرفت كه مراسم در جاهايي غيراز تاالرها در حال 
برگزاري اســت و در چنين شــرايطي بهتر است 
متخصصان اين كار وارد عمل شوند نه كساني كه 
در اين زمينه تجربه و امكانــات محدودي دارند. 
گذشته از اين، تاالرهاي پذيرايي جايي نيست كه 
به محض اينكه امروز باز شد فردا مهمان پذيرش 
كند، بايد برنامه ريزي و امكانات كار را فراهم كند، 
شرايط را براي رعايت مسائل بهداشتي مهيا كند 
و مردم قرارداد ببندند تا كار تاالر آغاز شــود. اين 
كارها حداقــل دو هفته تا يك ماه زمــان  مي برد. 
شاهد هستيم كه مردم از ناچاري در دفترخانه ها، 
چلوكبابي هــا، ســفره خانه ها، برج باغ ها و بعضي 
اماكن زيرزميني مراسم شــان را برگزار مي كنند، 
پس بهتر است اين مسئله در چارچوب عقالني حل 
و فصل شود نه اينكه به اين شكل نابسامان به حال 

خود رها شود.

رئيس اتحاديه تاالرداران تهران در گفت وگو با همشهري توضيح دادهمشهري ريسك هاي منجر به تداوم نزول بازار سهام را تحليل مي كند

 داليل اعتراض مشاغل مرتبطداليل نزول 15درصدي بورس در 7روزكاري
با تاالرها به تعطيلي

۹ماه از زماني كه تاالرها و سالن هاي پذيرايي سراسر 
كشور به  منظور جلوگيري از گسترش كرونا تعطيل 
شــدند، مي گذرد. اجراي طرح هاي پيشــگيرانه و 
قرنطينه، در ابتدا همه مشاغل را به جز فعاليت هاي 

مرتبط با معيشت و سالمت مردم در بر گرفت و دوماه به تعطيلي كشاند، اما بعد از دوماه و از ابتداي 
ارديبهشت ، كم كم با تصميم ستاد مقابله با كرونا اصناف، مشروط به اجراي پروتكل هاي بهداشتي 
اجازه فعاليت يافتند و يكي يكي به فعاليت عادي خود بازگشــتند. اما تأكيد وزارت بهداشــت بر 
پيشگيري از تجمعات به هر شكل و مناسبتي باعث شد يك صنف تا همين امروز نتواند اجازه فعاليت 
كسب كند و موج تازه شيوع كرونا هم مزيد بر علت شــد. تاالرداران تهران و كرج روز دوشنبه در 
اعتراض به بيش از ۹ ماه تعطيلي اجباري مقابل اتاق اصناف تهران تجمع كردند. با خسرو ابراهيمي نيا، 

نايب رئيس دوم اتاق اصناف تهران و رئيس اتحاديه تاالرداران تهران گفت و گو كرده ايم.

اصالح قيمت ها در بازار شوينده ها
رئيس هيأت مديره انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و 

آرايشي در گفت وگو با همشهري: افزايش قيمت مورد نظر 
توليدكنندگان دوبرابر و در حدود 80درصد بود اما با افزايش 

30 تا 40درصدي قيمت ها موافقت كردند

شوينده ها سرانجام گران شدند. اين جمله البته 
به معناي آن نيســت كه قيمت اين مواد براي 
مدت هاي طوالني ثابت و بــدون تغيير بود. از 
ابتداي امسال در چندين نوبت شاهد تغييراتي 
در نرخ انواع شوينده ها و محصوالت بهداشتي بوديم و از شهريورماه 
زمزمه افزايش رسمي قيمت اين كاالها بلندتر شد. با اين حال افزايش 
نرخ اين محصوالت با توجه به رشد مصرف آنها به دليل شرايط خاص 
كشور به دليل شــيوع كرونا تا همين چند روز پيش از سوي سازمان 
حمايت مورد تأييد قــرار نگرفته بود تا اينكه شــنبه، 3آبان، رئيس 
هيأت مديره انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران اعالم 
كرد؛ اين افزايش قيمت با تأييد سازمان حمايت به طور رسمي از چند 

روز آينده اعمال خواهد شد. 
براساس مصوبه انجمن صنايع شوينده و بهداشتي قيمت 6محصول 
شوينده و بهداشــتي شامل پودر ماشين لباسشــويي، صابون، مايع 
ظرفشويي، مايع دستشويي، خميردندان و شيشه پاك كن 40درصد 
افزايش يافته و ديگر اقالم شــوينده و بهداشــتي نيز افزايش قيمت 

30درصدي خواهند داشت.

گراني مواداوليه
شيوع كرونا در كشور از اسفند سال گذشــته به سرعت مصرف مواد 
شوينده را باال برد و بازار را از برخي محصوالت خالي كرد. با اين حال 
با مديريت صحيح بازار جز يكي دو ماه اوليــه و آن هم در برخي اقالم 
هيچ گاه كمبودي در بازار مشــاهده نشد اما اين به معناي آن نبود كه 
هيچ مشكلي وجود ندارد. افزايش قيمت مواداوليه توليد همچون ساير 

بخش ها هزينه توليد مواد شوينده را نيز باال برد.
رئيس هيأت مديره انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران 
يكي از مهم ترين داليل افزايش هزينه توليد شوينده ها را نياز به واردات 
الكل چرب اعالم مي كند و به همشهري مي گويد: الكل چرب، يكي از 
مواد الزم براي توليد ماده اوليه مورد نياز محصوالت شوينده است كه 
بايد در پتروشيمي ها فرآوري و به واحدهاي صنايع شوينده تحويل 
داده شود اما اين ماده وارداتي است و افزايش نرخ ارز هزينه بااليي براي 

واردات اين ماده روي دست توليدكنندگان قرار مي دهد. 
بختيار علم بيگي توضيح مي دهد: هم اكنون پتروشيمي شازند، الكل 
چرب را فرآوري مي كند و در اختيار صنايع شوينده قرار مي دهد، اما 
چون خودش حاضر نيست اين ماده را وارد كند توليدكنندگان بايد 
آن را با يورو 32 تا 35هزار توماني به كشور وارد كنند و براي فرآوري 
در اختيار اين شركت قرار دهند تا بتوانند آن را به صورت فرآوري شده 
دوباره تحويل بگيرند. به گفته رئيس انجمن صنايع شــوينده، الكل 
چرب سهم 65 تا 70درصدي در قيمت تمام شده مواد شوينده دارد و 
اين در شرايطي است كه عالوه برافزايش قيمت ارز، ديگر هزينه هاي 
توليد نيز از ابتداي امسال به شدت رشد داشته، ادامه توليد با قيمت هاي 
قبل به زيان شديد توليدكنندگان منجر شده تا جايي كه تعداد زيادي 

از آنها ادامه كار را غيرممكن مي دانستند.
در 6 ماه نخســت امســال قيمت مواداوليه مــورد نياز وابســته به 
پتروشيمي ها و ديگر توليدكنندگان دولتي افزايش بسياري يافته و 
نرخ ارز مورد نياز براي سفارش واردات مواداوليه افزون بر 150درصد 
رشد داشــته اســت. اگر مواردي همچون افزايش حقوق كارگران و 
كرايه هاي حمل ونقل را به اين ارقام اضافه كنيم، با رشــد قيمت هاي 

به مراتب باالتري در امر توليد مواجه خواهيم بود.

افزايش قيمت نصف، درخواست توليدكنندگان بود
علم بيگي با اشاره به افزايش بيش از 150درصدي هزينه هاي توليد 
براي شركت هاي توليدي مي گويد: قيمت مواداوليه مورد نياز واحدها 
كه درشركت هاي وابسته به دولت تامين مي شود تا امروز 2برابر شده 
و پتروشيمي ها پلي اتيلن و ديگر مواداوليه مورد نياز تهيه مواد شوينده 
را با قيمت بسيار بااليي در اختيار شركت هاي توليدي قرار مي دهند، 
اما بيشترين فشار را ارز روي توليدكنندگان وارد مي كند، ارز نيمايي 
از 9هزار تومان به 28هزار تومان رســيده و در شرايطي كه تامين ارز 
به دشواري انجام مي شــود ادامه كار با تثبيت قيمت هاي قبلي براي 
توليدكنندگان امكان نداشــت. به گفته اين فعــال صنفي، افزايش 
قيمت مورد نظر توليدكنندگان دوبرابر ميــزان كنوني و چيزي در 
حدود 80درصد بــود كه با لحاظ كردن مصوبات ســتاد تنظيم بازار 
توليدكنندگان به ادامه توليد بــا افزايش 30 تا 40درصدي قيمت ها 

موافقت كردند.

كمبود نداريم
به گفته كارشناســان و مســئوالن حوزه توليد محصوالت شوينده، 
بهداشتي و آرايشــي، ايران در زمينه ساخت اقالم شوينده مثل انواع 
شامپوها، صابون ها و مواد شست و شوي ظرف و لباس نه تنها هيچ گونه 
وابستگي  به واردات ندارد بلكه محصوالت توليدي ايران به كشورهاي 
ديگر هم صادر مي شــود و در برخي محصوالت ديگر نيز توان تامين 
بازار داخلي تا بيش از 80درصد وجــود دارد. با وجود افزايش بيش از 
30درصدي مصرف مواد شوينده و ضدعفوني كننده از ابتداي شيوع 
كرونا بازار داخلي تاكنون با كمبود نگران كننــده اي روبه رو نبوده و 
امروز نيز به نظر نمي رسد درصورت تامين مواداوليه، مشكلي در بازار و 
توزيع ايجاد شود. به گفته رئيس هيأت مديره انجمن صنايع شوينده 
و بهداشــتي ايران، ظرفيت توليد محصوالت بهداشتي و شوينده تا 
2.5برابر ميزان كنوني است و درصورت نياز و دسترسي به مواداوليه 
اين توان در واحدهاي توليدي وجــود دارد كه بازار را تا 2برابر ميزان 

كنوني پوشش دهند.

قيمت هاي كنوني
 به رغم توان بــاالي توليد داخل، بخشــي از بازار داخلــي در زمينه 
محصوالت شوينده با كاالهاي خارجي تامين مي شود كه بدون نياز 
به مصوبه اي خاص، به دليل افزايش نرخ ارز و هزينه بر شدن واردات 
رسمي و غيررسمي از ابتداي امسال قيمت شان 2 تا 3برابر شده است. 
از ميان اقالمي كه با مصوبه جديد انجمن صنايع شــوينده افزايش 
قيمت خواهند داشت، قيمت مايع ظرفشويي در بازار و سوپرماركت ها 
چيزي بين 8 تا 9هزار تومان براي محصوالت داخلي تا 150هزار تومان 
براي قرص هاي مخصوص ماشــين ظرفشــويي كه وارداتي هستند 

متفاوت است. 
بسته هاي 500گرمي پودر ماشين لباسشــويي بين 6هزارو500 تا 
9هزارو500تومان قيمت دارند، هر قالب صابون از 3هزارو500تومان 
براي انواع ايراني تا بيش از 25هزار تومان براي خارجي ها يا محصوالت 
تحت ليسانس توليد داخل به فروش مي رسد و قيمت برندهاي مختلف 
مايع دستشويي هم در وزن هاي 500گرمي چيزي بين 11 تا 15هزار 
تومان است. خمير دندان از 5هزارتومان براي ايراني ها تا باالي 80هزار 

تومان براي برندهاي خارجي متغير است.

بورس

مقاومت دالر در برابر نزول بيشتر
هفته قبل مقاومت دالر در برابر ســقوط به زير مرز 30هزار تومان شكســت. حتي 
تحت تأثير عرضه هاي جديد بانك مركزي قيمت دالر تا محدوده 27هزار تومان هم 
افت كرد، اما اين نزول چندان پايدار نبود و قيمت دالر دوباره تا محدوده 29هزار تومان 
پيشروي كرد. بايد ديد بحث هاي مربوط به افزايش شدت تحريم ها در هفته جاري چه 

تأثيري بر قيمت دالر خواهد داشت.
به گزارش همشهري، بازارارز هفته قبل را هم مثل 2 ماه گذشته پرتالطم سپري كرد با اين تفاوت كه در 
مبادالت هفته قبل بانك مركزي حجم عرضه را افزايش داد و اين موضوع موجب شد مقاومت دالر در برابر 
سد 30هزار تومان شكسته شود و قيمت هر دالر آمريكا به زير اين مرز نزول كند. از اواخر مهر ماه تا هفته قبل 
قيمت هر دالر آمريكا به شدت در اين ناحيه مقاومت كرده و حتي به محدوده 32هزار تومان هم رسيده بود؛ 
بنابراين نزول هفته قبل اميدواري را نسبت به تداوم روند نزولي قيمت دالر بيشتر كرد. با اين حال اين نزول 
خيلي هم پايدار نبود و با وجود آنكه قيمت هر دالر دراواسط هفته به 27هزار تومان هم رسيد اما در آخر 
هفته دوباره به محدوده 29هزارو 200تومان بازگشت. بانك مركزي مي گويد: ميزان عرضه ارز در 10روز 
گذشته دست كم تا چند برابر افزايش يافته؛ حتي چند روز قبل از سفر رئيس كل بانك مركزي به بغداد براي 
آزاد سازي  منابع ارزي بلوكه شــده ايران، بانك مركزي اعالم كرد: روزانه 50ميليون دالر ارز ازطريق بازار 

متشكل ارزي به بازار تزريق مي كند. 
هنوز به طور دقيق مشخص نيست در طول هفته قبل بانك مركزي چه ميزان ارز به بازار تزريق كرده است 
و آيا اين عرضه ها در روز هاي آينده هم ادامه خواهد يافت يا خير. با اين حال آنچه روشن است احتماال در 
هفته جاري مهم ترين خبر پيش روي بازار ارز، اعمال تحريم هاي جديد آمريكا عليه ايران اســت. به نظر 
مي رسد اثر رواني اين تحريم ها دست كم مي تواند براي چند روز بازار ارز را تحت تأثير قرار دهد به ويژه آنكه 
برخي خبر ها حاكي از آن است كه منابع ارزي بلوكه شده ايران در ساير كشور ها هم قرار نيست به صورت 

اسكناس وارد كشور شود و احتماال بخش عمده در قالب تهاتر صرف واردات كاالهاي اساسي خواهد شد.
چنان كه سيدحميد حسيني، سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي با بيان اينكه طلب 
ايران از عراق در حوزه صادرات گاز و برق 5 ميليارد دالر است گفت:عراقي ها قبول كرده اند كه اين پول 
را بپردازند و قرار است شركت هاي ايراني، از شركت هاي بين المللي خريد كرده و فاكتور خريد را بانك 
مركزي عراق از همان حساب پرداخت كند. از آنجا كه در شرايط فعلي تامين كاالهاي اساسي و دارو در 
اولويت است، به نظر مي رسد بيشترين خريد از محل پول صادرات برق و گاز به عراق صرف واردات اين 

محصوالت شود.
اغلب كارشناسان بر اين باورند، آنچه اين روزها بيش از ساير عوامل، بازار ارز را تحت تأثير قرار داده كاهش 
جريان ورود ارز به كشور و سخت تر شــدن نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات غيرنفتي است و علت اصلي 

مقاومت دالر در برابر نزول بيشتر نيز همين عامل است.

سوپرماركت

سوپرماركت

دالر

گفت وگو

با وجود وعده مســئوالن تنظيم 
بازار براي افزايش عرضه انواع مواد 
پروتئيني به نرخ مصوب دولتي، 
در روندي معكوس؛ كاهش عرضه 
گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ زمينه افزايش قيمت اين 

اقالم در بازار خرده فروشي را فراهم كرده است.
به گزارش همشهري، قيمت مرغ و تخم مرغ كه در چند 
هفته اخير متاثر از مشــكالت تامين نهاده هاي توليد 
سير صعودي به خود گرفته بود، به دليل افزايش نسبي 
تقاضا در تعطيالت پايان هفته گذشــته و افزايش نرخ 
دام و مرغ زنده به اوج خود رسيد. اما اين افزايش قيمت 
محدود به مرغ و تخم مرغ نبود و سازگراني انواع گوشت 
قرمز گوسفندي، گوساله و گاوي نيز فشار مضاعفي را 
برمتقاضياني تحميل كرد كه در مناقشه نرخ ارز تامين 
نهاده هاي توليد بين دولت و توليد كنندگان ناگزير به 

خريد اين محصوالت با قيمت باالتر هستند.
گــزارش ميدانــي خبرنــگاران همشــهري از بازار 
خرده فروشي انواع مواد پروتئيني حاكي از ركورد زني 
نرخ و عرضــه چند نرخي اين اقــالم در نقاط مختلف 
شهر تهران، بنابر كيفيت، محل عرضه و ميزان تقاضاي 
آن اســت به نحوي كه ديروز هر كيلوگرم گوشت شقه 
گوســفندي به نرخ 125 تا 145هزار، ران گوساله به 
قيمت 122 تا 140هزار، مرغ تازه 25 تا 30هزار و هر 
شانه 30عددي تخم مرغ به 29 تا 33هزار تومان رسيد. 
اين افزايش قيمت ها در حالي اســت كه ستاد تنظيم 
بازار در مصوبه 23مهر ماه خود قيمت مصرف كننده هر 
كيلوگرم مرغ تازه را 20هزارو410 و هر شانه تخم مرغ 
30عددي بسته بندي شناسنامه دار داراي زنجيره سرد 
را حداكثر 31هزار تومان اعالم كرده بود. نرخ مصوبي 

براي انواع گوشت قرمز اعالم نشده است.

ركوردزني قيمت گوشت گوسفندي 
گوشت گوسفندي ازجمله اقالمي است كه در 2هفته 
اخير با ركورد زني گراني بيشترين افزايش قيمت را در 
بين مواد پروتئيني داشته و فعاالن صنفي افزايش نرخ 
دام زنده سبك و ســنگين را عامل اين گراني قلمداد 
مي كنند. قيمت هر كيلو دام سبك طي 2هفته گذشته 
قبل از التهابــات بازار 40هزار، دام ســنگين 35هزار، 
گوشت الشه گوسفندي 82 تا 83هزار و الشه گوساله 
70هزار تومان بود. ديروز اما قيمت هر كيلوگرم گوشت 
شــقه گوســفندي ايراني به نرخ 125 تــا 145هزار، 
سردست گوسفندي با استخوان 125 تا 145هزار، ران 
گوسفندي با استخوان و بدون دنبه به 145 تا 160هزار 
و ماهيچه با استخوان گوســفندي 161هزار تومان در 
خرده فروشي هاي ســطح شــهر به مردم عرضه شد. 
همچنين قيمت هر كيلوگرم گوشت مغز ران گوساله 
به 122 تا 140هزار، سردست گوساله 115 تا 130هزار 
و نرخ هر كيلوگرم گوشت چرخ كرده مخلوط گوساله 

و گوسفندي به 110 تا 122هزار تومان افزايش يافت.
اين افزايش قيمت برای برخي انواع گوشت بسته بندي 
گوسفند و گوساله در فروشگاه هاي زنجيره اي به مراتب 
بيشــتر از نرخ خرده فروشــي آن در مغازه هاي سطح 
شــهر بود. هر كيلوگرم ران گوســفندي در برخي از 

اين فروشگاه ها )اتكا( با قيمت 153هزار تومان نيز به 
مشتريان عرضه شد. رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت 
گوسفندي نيز با بيان اينكه هر كيلوگرم گوشت شقه 
گوسفندي به قيمت 125 تا 130هزار تومان به دست 
فروشگاه مي رسد كه آنها نيز مي توانند با 10درصد سود 
خرده فروشي اين محصول را به فروش برسانند، گفت: 
افزايش قيمت گوشت قرمز به دليل گراني گوسفند زنده 
اســت به طوري كه قيمت هر كيلوگرم گوسفند زنده 
يكباره از 44 تا 45هزار تومان به 57 تا 58هزار تومان 
افزايش يافته است. علي اصغر ملكي با بيان اينكه به طور 
معمول از هر كيلو گرم گوسفند زنده نيم كيلوگرم گرم 
گوشت به دســت مي آيد و طبيعي است كه با افزايش 
قيمت گوسفند نرخ گوشت نيز در قصابي و فروشگاه ها 
افزايش يابد، افزود: از دو هفتــه قبل 12هزار تومان به 
قيمت گوسفند زنده اضافه شده و قيمت گوشت قرمز 
را نيز حدود 24هزار تومان باالبرده اســت. با اين حال 
رئيس شوراي تامين كنندگان دام با بيان اينكه به دليل 
موجودي مناسب دام و كاهش تقاضاي خريد، دليلي 
براي افزايش قيمت گوشت وجود ندارد، گفت: با وجود 
آنكه ميزان موجودي دام در كشور باالست، اما دامداران 
به سبب جو رواني حاكم بر بازار و گراني گوشت به دنبال 
عرضه دام با نرخ هاي باال هستند. منصور پوريان، افزود: 
باوجود پايين آمدن مصرف گوشــت، قيمت گوشــت 
گوسفند با نوساناتي در بازار روبه رو شده اما پيش بيني 
مي شود كه جو رواني گراني گوشت طي روزهاي آينده 

فروكش كند.

پرواز نرخ مرغ 
مرغ از ديگر اقالم پروتئيني اســت كه ســير صعودي 
قيمت آن طي دو هفته گذشــته متاثر از مناقشه نرخ 
ارز تامين نهاده هاي توليد تندتر شده و حتي خبرهايي 
مبني بر عرضه مرغ با كارت ملي در برخي فروشگاه ها 
با وجود شــيوع كرونا و الزامــات رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي منتشر شد. بررسي قيمت خرده فروشي مرغ 
و تخم مرغ در مغازه هاي سطح شهر نيز نشان مي دهد 
ديروز هر كيلوگرم مرغ تازه به نرخ 25 تا 30هزار تومان 
در مناطق مختلف شهر تهران به مشتريان عرضه شد 
و نرخ هر كيلوگرم گوشــت ران مرغ به 23 تا 27هزار 

تومان افزايش يافــت. در بازار مرغ نيز شــتاب گراني 
در فروشــگاه هاي زنجيره اي و محصوالت بسته بندي 
بيش از مرغ فروشــي هاي سطح شــهر بوده به نحوي 
كه حتي بسته بندي يك كيلوو 800گرمي ران بدون 
پوســت مرغ تازه يكي از برندهاي مشــهور با قيمت 
94هزارو140تومان به مشتريان عرضه شد. مديرعامل 
اتحاديه مرغداران گوشــتي با بيان اينكــه اكنون هر 
كيلو مرغ گرم در برخي مغازه هاي ســطح شهر با نرخ 
30هزار تومان عرضه مي شــود، گفت: اما متوسط نرخ 
هر كيلو مرغ زنده در مرغــداري 19هزار تومان و مرغ 
آماده طبخ در خرده فروشــي ها 24هزار تومان است. 
محمد علي كمالي سروستاني با اشاره به اينكه قيمت 
خرده فروشي مرغ در سطح شهر تهران بنابركيفيت و 
مكان عرضه متغير است، افزود: بررسي ها از سطح بازار 
نشان مي دهد هر كيلو مرغ در مغازه ها تا 30هزار تومان 
نيز عرضه مي شود. او با بيان اينكه بازار نهاده هاي دامي 
نيز مانند قبل است، افزود: اكنون نرخ هر كيلو ذرت در 
بازار آزاد به 3هزارو600 تا 4هزار تومان و كنجاله سويا 
13هزارو500 تا 14هزار تومان بــه مرغداران عرضه 
مي شود. اگرچه بنابر اعالم مسئوالن پشتيباني امور دام 
و وزارت جهادكشاورزي نهاده هاي دامي تامين شده، اما 
هنوز از گمرك ترخيص نشده است. مديرعامل اتحاديه 
مرغداران گوشــتي قيمت واقعي هر كيلو مرغ زنده را 
16هزارو300 تا 16هــزارو400 تومان و هر كيلوگرم 
مرغ گرم را 22هزار تومان اعالم كرد و گفت: بنا بر آمار 
مرغداران در 3 ماهه نخست سال به ازاي فروش هر كيلو 
مرغ 3 تا 4هزار تومان و پس از آن حدود يك هزار تومان 

متحمل زيان شده اند.

همشهري از بازار خرده فروشي انواع گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ گزارش مي دهد

نرخ هر كيلوگرم گوشت شقه گوسفندي به 125 تا 145هزار، ران گوساله 122 تا 140هزار، 
مرغ تازه 25 تا 30هزار و هر شانه 30عددي تخم مرغ به 29 تا 33هزار تومان رسيد

خيز قيمت ها در بازار مواد پروتئيني

بازار طال و سكه روز شنبه با كاهش قيمت مواجه 
بود. به گزارش همشــهري، روز پنجشنبه اول 
آبان قيمت طال و سكه بعد از ريزشي چشمگير، 
دوباره وارد فاز افزايشي شــد و تمام سكه براي 
ساعت هايي، دوباره وارد كانال 15ميليون تومان شد. رئيس اتحاديه 
طال و جواهر تهران اين تغييرات را ناشي از تأثيرات بازار ارز دانست و 
اعالم كرد؛ اگر نرخ ارز كنترل شود، قيمت ها در بازار طال نيز كاهش 

خواهد داشــت. اين تغييرات حباب ســكه را از 2ميليــون تومان تا 
900هزار تومان كاهش داد اما چندان ماندگار نبود. روز شــنبه هم 
ســكه امامي تا 14ميليون و 600هزار تومان باال رفت و نيم سكه هم 
تا 7ميليون و 700هزار تومان رسيد. تعطيلي ديروز اما كاهش اندك 
و نه چندان چشمگيري را در بازار به دنبال داشت كه به نظر نمي رسد 
چندان ماندگار باشد و انتظار مي رود با آغاز روز كاري اين هفته دوباره 

با افزايش و تداوم اين نمودار سينوسي مواجه باشيم. 

روز يكشنبه هر قطعه سكه طرح جديد 14ميليون و 500هزار تومان و حركت سينوسي نرخ ها در بازار سكه
هر قطعه سكه طرح قديم 13ميليون و 500هزار تومان معامله شد كه 
به ترتيب در مقايسه با نرخ هاي روز شنبه 150و 300هزار تومان كاهش 
داشتند. براساس نرخ هاي اتحاديه طال و جواهر تهران، قيمت هر قطعه 
نيم سكه تا ساعت 17روز يكشنبه با 100هزار تومان كاهش نسبت به 
روز شنبه به 7ميليون و 600هزار تومان رسيد و هر قطعه ربع سكه نيز 
با همين ميزان كاهش قيمت، 5ميليون و 100هزار تومان معامله شد. 
سكه يك گرمي تغيير قيمت نداشــت و ديروز هم در نرخ 2ميليون و 

700هزار تومان تثبيت شد.
طال اما اندكي افزايش قيمت داشت و قيمت يك گرم طالي 18عيار 

ديروز در بازار تهران با 3هزار تومان افزايش به يك ميليون و 314هزار 
تومان رسيد. 

قيمت طال و ارز در بازار آزاد تا ساعت 17ديروز
قيمت)تومان(نوع دارايي

1.314.690طالي 18عيار)گرم(
14.500.000سكه طرح جديد
13.500.000سكه طرح قديم

7.600.000نيم سكه
5.100.000ربع سكه

2.700.000سكه يك گرمي

بازار  سكه و طال
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مدير روابط عمومي ام صالل گفته: »عملكرد درخشــان روزبه 
چشمي در استقالل و تيم ملي ما را براي جذب او ترغيب كرد.« 
احتماال روزبه ما را با يك بازيكن ديگر اشــتباه گرفته اند؛ وگرنه 
ما هر چه به مغزمان فشــار مي آوريم عملكرد درخشاني يادمان 
نمي آيد. خب البته چــرا؛ يك دوره بود كه او در پســت هافبك 
دفاعي بازي مي كرد و انصافا كارش هــم خوب بود. همان روزها 
عادل فردوســي پور دعوتش كرد برنامه نود و روزبه هم آنقدر با 
بدعنقي جواب سر باال داد كه همه شاكي شدند. بعد هم داستان 
پارگي رباط صليبي پيش آمد، چشمي رفت دفاع وسط و ماجراي 
جاماندن ها و پنالتي دادن هايش شروع شد. حاال شما خريدتان را 
كرده ايد و اميدواريم چرخش براي تان بچرخد، اما محض احتياط 
يك بار ديگر فيلم بازي اخير استقالل و پاختاكور را نگاه كنيد. براي 

مصاحبه هاي بعدي تان الزم مي شود!

همينچشميخودمانراميگويي؟

انصافا اين مدت كه سينماها تعطيل بود و اكران آنال ين هم چنگي 
به دل نمــي زد، فايل هاي صوتي و تصويري مهدي رســول پناه 
حسابي تركاند. يعني هر رفرش مساوي بود با اثري جديد از استاد 
كه او با ادبيات كامال بهداشتي و پزشكي، در حال شخم زدن اين 
و آن بود. به هر حال عزيزاني كه ناگهان تصميم گرفتند اين آثار 
صوتي و تصويري را به صورت رگباري بيرون بدهند، به هدف شان 
رسيدند و سرپرست باشگاه استعفا داد. با اين حال گفته مي شود 
فايل هاي ديگري از اين عزيز در دست است؛ مستنداتي كه شايد 
به بيرون درز كند. پيشــنهاد مي كنيم عزيزان تهيه كننده، اين 
مجموعه را در شبكه نمايش خانگي عرضه كنند تا چرخ اقتصادي 
هنر كشور هم بچرخد. به هر حال شرايط سخت است و با توجه به 

شيوع كرونا، توليد آثار جديد به كندي در جريان است.

بدهيدشبكهنمايشخانگي

مدام اخبار ضدونقيضي در مورد پرونده شكايت تراكتور از استقالل 
در ماجراي جذب رشــيد مظاهري منتشر مي شود. اين در حالي 
است كه دست كم تا لحظه تنظيم اين مطلب به طور رسمي چيزي 
اعالم نشده است. صد البته پيروزي استقالل در اين پرونده بسيار 
مهم است؛ چرا كه آبي ها فصل گذشــته از ناحيه ضعف در دروازه 
خيلي ضربه خوردند. با اين حال فعال مهم تر از هر ماجراي ديگري، 
باز شدن پنجره هاي نقل وانتقاالتي باشگاه است. استقالل به خاطر 
ديركرد در پرداخت طلب وينفرد شفر قادر به استفاده از بازيكنان 
جديدش نيست. اين در حالي اســت كه تا شروع مسابقات ليگ 
بيستم فقط 2 هفته باقي مانده و دســت فرمان استقاللي ها هم 
نشان نمي دهد طلب شفر تا آن زمان به طور كامل تسويه شود. فعال 
به جاي تمركز روي پرونده اي كه از كنترل شــما خارج است، در 

پرداخت بدهي شتاب كنيد.

پشتپنجرهبستهبهچهدردميخورد؟

نكته بازي

كریمزاده:ازرقابتبانادري،ميليچوزكيپورنميترسم
  الگوي خريد 22 ساله استقالل مارسلو است و آرزو دارد روزي بتواند در رئال بازي كند

اميرحسين اعظمی| متين كريم زاده كه اين روزها 
با شــماره 6 در تمرينات استقالل حاضر است، در 
 گفت و گو با همشــهري ورزشــي مدعي شده در

 نيم فصل از ســپاهان و تراكتورسازي پيشنهاد 
داشته اما منتظر بوده تا پيشنهاد آبي هاي پايتخت 
به دستش برسد. اين مدافع چپ 22 ساله حاال بايد 
با نادري، ميليچ و زكي پور براي رسيدن به تركيب 
اصلي رقابت كند اما با اين وجــود هيچ نگراني و 

ترسي بابت اين موضوع ندارد.

  فكر مي كردي استقاللي ها در پايان 
فصل دنبالت بيايند؟

در اواســط فصل بود كه به اردوی تيم المپيك دعوت 
شدم و از همان زمان چند پيشنهاد داشتم. من در قطر 
بيشتر ديده شدم و چند تيم از جمله سپاهان و تراكتور 
به من پيشنهاد دادند ولی واقعيت اين است كه منتظر 
پيشنهاد استقالل بودم. من و پدرم استقاللی دوآتشه 
هستيم و پدرم خيلی دوست داشــت كه به استقالل 
بروم. اين آرزوی دوران بچگی من بود و خوشحالم كه 

حاال در استقالل هستم. 
    مثل اينكه بــرای ديدن بازی های 

استقالل زياد به ورزشگاه می رفتی؟
تا همين 2 سال پيش به ورزشگاه می رفتم تا بازی های 
اين تيم را نگاه كنم. ســال هاي گذشــته هم زياد به 
ورزشــگاه می رفتم. بازيكن مورد عالقه ام هم مجتبی 
جباری بود كه واقعا شــخصيت و بازی اش را دوست 

داشتم.
 حتما می دانی كه خيلی از بازيكنان 
در سن ســال و تو به اســتقالل و پرسپوليس 

مي آيند ولی خيلي زود هم محو مي شوند.
من بايد باهوش باشم تا اشتباه نكنم. ولی من دوست 
دارم از اين موقعيــت نهايت اســتفاده را ببرم و اصال 

دوست ندارم وارد حاشيه شوم.
  تو در پُست وينگر بازی می كنی يا 

دفاع چپ؟
در هر دو پســت بازی می كنم. من در تيم المپيك در 
4 بازی به عنوان دفاع چپ بازی كردم. فصل گذشــته 
هم 22 بازی برای پارس جنوبی انجام دادم كه در 4 يا 
5 بازی دفاع چپ بودم و در بقيه بازی ها وينگر چپ و 

راست بازي كردم.
 قبول داری با وجود ميليچ، نادری و 
زكی پور، كار سختی برای بازی در تركيب ثابت 

استقالل داری؟
من وقتي اســتقالل را انتخاب كردم، به خيلی چيزها 
فكر كردم. می دانم كه بازی در استقالل سخت است 
ولی من اگر از رقابت ترس داشتم به استقالل نمی آمدم. 

اين درست است بازيكنانی كه اسم برديد تجربه دارند 
ولی من هم جوان هستم و برای موفقيت در استقالل 
انگيزه دارم. من ترسی از رقابت ندارم و تالش می كنم 

تا به هدف هايم برسم.
  الگوی تو در بين فوتباليســت های 

خارجی چه كسی است؟
الگوی من مارسلو است ولی متئو دفاع چپ بايرن را هم 
دوست دارم. در بين بازيكنان ايرانی هم بازی احسان 

حاج صفی را دوست دارم.
  هدف بزرگ تو در استقالل چيست؟

من دوست دارم به تيم ملی برســم و با استقالل هم 
قهرمان شوم و روزهای خوبی را در فوتبال تجربه كنم. 
البته هدف و آرزوی بزرگ من بــازی در رئال مادريد 

است و اميدوارم به اين آرزويم برسم.

رسول بهروش|  لو رفتن پياپي فايل هاي صوتي 
و تصويري از مهدي رســول پناه، تير خالص 
را به شقيقه سرپرســت باشگاه پرسپوليس 
شليك كرد و مخصوصا يك مورد استفاده از 
لفظ زشت قوميتي، ديگر جاي دفاع براي او 
باقي نگذاشت. حيرت انگيز است كه رسول پناه 
بي اعتنا به جايگاه حقوقي اش اينطور بي محابا 
در جمع هاي ناشــناخته سخنراني مي كرد، 
اسرار باشگاه را لو مي داد، به اعضاي تيم هجوم 
مي برد و حتي ركيك گويي مي كرد. شــايد 
انتشار سريالي اين فايل ها كمي مشكوك بوده 
باشد، اما به هر حال رسول پناه اين اشتباهات 
را انجام داده و ديگر نمي شود از او دفاع كرد. 
با اين همه عملكرد سرپرســت مســتعفي 
سرخپوشان هم مثل هر مدير ديگري داراي 
وجوه مثبت و منفي بــود و اتفاقا بر عكس 
فضايي كه امروز به وجود آمده، نمي توان برخي 

اقدامات مطلوب او را ناديده گرفت.

  نكات منفي
اساســا حضور آدمي كه هيچ ربطي به فوتبال و 
مديريت ندارد، در جايگاهي مثل اداره پرسپوليس 
يك اشتباه بزرگ اســت و در شمار شگفتي هاي 
خاص فوتبال ايران قرار مي گيرد. هرگز مشخص 
نشد مهدي رسول پناه چطور سر از اين پست مهم 
درآورد. او هيچ رزومه قابل ذكري نداشت و شايد 
همين بي تجربگي هم باعث شد گاف هايي از جنس 
نطق هاي آتشين اخير از او سر بزند. بديهي است 
كه در شكل درست باشگاه داري امثال رسول پناه 
هرگز نمي توانند به چنين مناصبي دســت پيدا 
كنند. از سوي ديگر شكل جدايي مهدي ترابي از 
پرسپوليس هم مستقيما به سبك مديريت غلط 
رسول پناه مربوط مي شود؛ مديري كه نتوانست 
روي قرارداد يكي از مهم ترين بازيكنانش اشراف 
پيدا كند و او به طور رايگان جدا شــد. حتي علي 
عليپور هم مفت رفت و باشــگاه مي توانست روند 
مذاكره با اين بازيكــن را خيلي قبل از پايان فصل 
آغاز كند؛ اتفاقي كه همه جاي جهان رخ مي دهد. 
در نهايت حرف هاي تندي كه جناب سرپرســت 
كف كوچه و خيابان زد، مال پشــت درهاي بسته 
است و او حق نداشت با اين قبيل سهل انگاري ها و 

پرده دري ها باشگاه را به هم بريزد.

 نكات مثبت
»اما انصافــا خيلــي از حرف هاي رســول پناه 
درست بود«؛ اين جمله اي اســت كه طي چند 
روز گذشته به وفور در مورد سرپرست مستعفي 
سرخپوشان شنيده شد. كساني كه در اين فضاي 
ســنگين و منفي جرأت حركــت برخالف موج 
را داشــتند، تأييد مي كردند كه بخش زيادي از 
مطالب طرح شده از ســوي جناب دندانپزشك 
در همين فايل های صوتي و تصويري درســت 
بود. مهم نيست كه دفاع از رسول پناه هم اكنون 
رفتاري »ضد اليك« محســوب مي شــود؛ مهم 
اين است كه دغدغه او در مقابله با بازيكن ساالري 
و مربي ســاالري قابــل تامل اســت. در دوران 
2 مديرعامل قبلي باشــگاه، به دفعــات قرارداد 
ثبت شــده بازيكنان بــه بهانه تورم، پيشــنهاد 
خارجي يا عملكرد خوب فني ترميم شد و يك بار 
مالي هنگفت براي پرســپوليس به دنبال آورد. 
بيخود نبود كه پرداخت طلب برانكو اينقدر طول 
كشيد. وقتي هر بازيكن با چندبار آمد و رفت در 
باشگاه مي توانست رقم پايه قرارداد رسمي اش را 
افزايش بدهد، ديگر پولي براي پرسپوليس باقي 
نمي ماند. اين اتفاق هيچ كجاي دنيا رخ نمي دهد. 
رسول پناه هم مي توانســت به خواسته بازيكنان 
تن بدهد، آنها را راضي نگه دارد و امضاهايي بزند 
كه تاوانش متوجه مدير بعدي شود، اما اين كار را 
نكرد. در همين ماجراي محمد نادري، رسول پناه 
در اوج فشــارها مي توانســت با حفظ او »به هر 
قيمتي« فضا را كمي به سود خودش آرام كند، اما 
زير بار اين رفتار پوپوليستي نرفت. حفظ نادري 
مســتلزم پرداخت 150 هزار دالر به كورتريك 
بلژيك و پرداخت چند ميليارد تومان به خود اين 
بازيكن بود كه نمي توانســت به صرفه باشــد. به 
عالوه فراموش نكنيم سرپرست پيشين باشگاه 
پرسپوليس با جذب 7 بازيكن در كوتاه ترين زمان 
ممكن، تيم را براي آسيا تجهيز كرد و اين نفرات 
نقش مهمي در فيناليست شــدن سرخپوشان 
داشتند. پرداخت طلب برانكو و حفظ بشار رسن 
هم از ديگر نكات مثبت مديريت رسول پناه بود. او 
هر چقدر هم كه بي ربط، پراشــتباه و ناشي بوده 
باشد، باز اخالقي نيســت كه اقدامات مثبتش را 

ناديده بگيريم.

يكساله يا دو ساله، مسئله اين است!
علي كريمي حاضر نيست با قراردادي 2 ساله در ايران بماند

علي كريمي در فاصله كمتر از 11 روز تا شروع ليگ برتر هنوز تكليفش را 
روشن نكرده است. او پس از پايان اردوي تيم ملي به اصفهان سفر كرده 
و به صورت اختصاصي تمريناتش را دنبال مي كند. در اين بين استقالل 
سخت به دنبال تمديد قرارداد با كريمي است و سپاهاني ها هم سخت 
در تالش هستند تا پس از يك فصل اين ستاره را به تيم شان برگردانند. 
خبرگزاري تسنيم چندي پيش مدعي شد چند هوادار متمول استقالل 
براي تمديد قرارداد ستاره خط مياني تيم شان پا پيش گذاشته اند اما 
رقم پيشنهادي مديران باشــگاه به اضافه كمك اين هواداران، نصف 
رقمي است كه ســپاهاني ها به كريمي پيشنهاد داده اند! هر چند خبر 
پيشنهاد نجومي ســپاهان به كريمي هنوز تأييد نشده اما اينطور كه 
به نظر مي رسد استقاللي ها كار سختي براي حفظ ستاره تيم شان دارند. 
البته رقم قرارداد تنها مشكل سپاهاني ها و استقاللي ها در راه امضاي 
قرارداد با كريمي نبوده است. براساس اطالعاتي كه خبرنگار همشهري 
به دست آورده، هم استقاللي ها و هم سپاهاني ها خواهان امضاي قرارداد 
2 ساله با كريمي هستند و اين در حالي است كه اين هافبك ملي پوش 
تنها حاضر است قراردادي يكساله به امضا برساند. براساس شنيده ها 
سپاهاني ها تا به امروز شرط كريمي براي امضاي قرارداد يكساله را قبول 
نكرده اند اما استقاللي ها كه همين چند روز پيش نادري را با قراردادي 

يكساله جذب كردند، حاضرند سر اين موضوع با ستاره 
تيم شــان مذاكره كنند. به اين نكته هم بايد اشاره 
داشت كه كريمي هنوز قيد لژيونر شدن را نزده و به 

حضور در خارج از ايران فكر مي كند. اينطور كه 
گفته مي شود كريمي حتي درصورت امضاي 
قرارداد با تيم هاي ايراني، بند آزادســازي 
بدون دردسر را در قراردادش مي گذارد تا 
درصورت داشــتن پيشنهاد، خيلي راحت 

لژيونر شود. البته اين تمام حرف و حديث هايي است 
كه در روزهاي اخير در مورد كريمي مطرح شــده 
و هنوز توســط خود اين بازيكن تأييــد يا تكذيب 

نشده است.

گزارش

 مهرداد، زننده 3گل اخیر العربی
مهرداد محمدی اين روزها به موفق ترين بازيكن ايرانی شاغل در ليگ ستارگان قطر تبديل شده است. مهاجم سابق سپاهان كه در اين 
فصل از ليگ پرتغال به قطر رفته، در بازی شنبه تيمش مقابل الوكره دبل كرد تا برای دومين هفته متوالی گلزنی كرده باشد. محمدی 
كه به همراه مهدی ترابی در العربی بازی می كند هفته گذشته با يك قيچی برگردان زيبا گل برتری تيمش را مقابل ام صالل زده بود.

بهروز رسايلي| در پنجره اي كه به خاطر كرونا و 
مشكالت اقتصادي خيلي آرام در حال سپري 
شدن بود، پيوستن محمد نادري از پرسپوليس 
به استقالل سرانجام يخ بازار را آب كرد؛ هرچند 
اين اتفاق خيلي ديرهنــگام رخ داد. نادري 
به طور همزمان با هر دو باشــگاه پرسپوليس 
و استقالل مذاكره كرد و نهايتا آبي ها با ارائه 

پيشنهاد بهتر، او را جذب كردند.

1  اســتقالل با جــذب محمد نــادري، ركورد 
اســتخدام بازيكنان داراي قرارداد را شكســت! 
آبي ها رشــيد مظاهري را در حالي جذب كردند 
كه اين بازيكن با تراكتور قرارداد داشت و به طور 
يكطرفه فسخ كرده بود. باشــگاه تبريزي حتي 
بابت اين انتقال از اســتقالل شــكايت هم كرد. 
محمدحسين مرادمند ديگر خريد باشگاه استقالل 
بود كه از قضــا او هم مذاكراتي با پرســپوليس 
داشــت. مرادمند تحت قرارداد شهرخودرو بود. 
برخي منابــع خبري مدعي بودند شــهرخودرو 
روي رضايتنامــه مرادمند قيمــت 2/5 ميليارد 
توماني گذاشته است. اين بازيكن البته گفته پول 
رضايتنامه را از جيب خودش داده كه ادعاي جالبي 
است! بابك مرادي هم همين داســتان را دارد و 
تحت قرارداد ماشين سازي است. باشگاه تبريزي 
روز پنجشنبه اعالم كرد كريمي اجازه بازي براي 
اســتقالل را ندارد. به اين ترتيب به نظر مي رسد 
يك پرونده حقوقي جديد براي باشگاه در پيش 
است. حاال محمد نادري هم به اين جمع افزوده 
مي شود؛ بازيكني كه ظاهرا غيراز دستمزد خودش 

150هزار دالر هم صرف دريافت رضايتنامه قطعي 
او از كورتريك بلژيك خواهد شد.

2  پيوستن محمد نادري به استقالل، مي تواند 
دومينويي از اتفاقات را به دنبال بياورد. نخستين 
اثر اين انتقال، تالش احتمالي پرسپوليس براي 
حفظ محمد انصاري خواهد بود. پيش تر انصاري 
در ليست مازاد قرمزها قرار گرفته بود، اما جدايي 
نادري و شجاع خليل زاده احتماال باعث مي شود 
يحيي گل محمدي مدافع دوپسته اش را نگه دارد. 
انصاري كــه از نيم فصل دوم قادر بــه حضور در 
ميادين خواهد بود، توانايي بازي در 2 پست دفاع 
چپ و دفاع وسط را دارد. همچنين ممكن است 
حضور نادري در استقالل منجر به جدايي ميالد 
زكي پور شود؛ بازيكني كه با حضور نادري، ميليچ 
و كريم زاده شايد در ترافيك سمت چپ فرصت 

چنداني براي بازي كردن پيدا نكند.
3  چند بازيكن آخري كه استقالل از پرسپوليس 
گرفت نتوانستند توقعات را برآورده كنند. گادوين 
منشا، محمدحسين كنعاني زادگان، محمد قاضي و 
چند سال قبل تر علي انصاريان عملكرد درخشاني 
در استقالل نداشتند و جنجال هاي شان به مراتب 
بيشــتر از بار فني آنها بود. حاال بايد ديد نادري 
مي تواند اين روند را تغيير بدهد يا نه. آخرين بازي 
او براي پرسپوليس در داربي حذفي، مقابل همين 
اســتقالل بود؛ هرچند نادري چند دقيقه بعد از 
حضور در زمين مصدوم شــد و حتي شركت در 

ليگ قهرمانان آسيا را هم از دست داد.
4   در شرايط عادي شايد نادري به خاطر چنين 
انتقالي، آن هم پيش از فينال ليگ قهرمانان آسيا 
خيلي بيش از اينها بايد در معرض حمله هواداران 
قرار مي گرفت. با اين همه او خوش شانس است كه 
ياغي گري اش با جدايي شجاع خليل زاده همزمان 
شده؛ بازيكني كه كوچش از نظر فني و احساسي 
بسيار مهم تر بود و هنوز همه حواس هواداران به 

سمت قطر است!

اولين ال كالســيكوي بدون تماشــاگر تاريخ تنها با حضور 350نفر 
شامل نيروهاي امنيتي و كادر فني 2 تيم و كارگران ورزشگاه در زمين 
خانگي بارسلونا برگزار شد. درحالي كه ثانيه شماري پس از 2 باخت 
عجيب مقابل 2 تيم ضعيف كاديس و شاختار براي اخراج زيدان آغاز 
شده بود و نام او را در كنار مربياني مثل ســوالري، لوپتگي، بنيتس 
، لوگزامبورگو و كي روش كه با باخت در  ال كالســيكو شغل خود را 
روي نيمكت مادريد از دســت داده بودند، نوشــته مي شد، سرمربي 
فرانسوي موفق شد براي پنجمين بار بارسلونا را ببرد و نام خود را در 
كنار مورينيو جاودانه كند، يك برد كمتر از لوييس مولونيو ميگوئل 
مونيوس افســانه اي كه 14برد  ال كالسيكويي دارد. زيدان نخستين 

مربي ای است كه در 6بازي پشت سر هم در نيوكمپ شكست نداشته. 
او 2 باخــت خانگي و 3 تســاوي هم در بازي هــاي رودررو به عنوان 
ســرمربي دارد. كومان كه سيستم دو دهه اي بارســا را از 3-3-4به 
1-3-2-4تغيير داده، نتوانست كار خاصي انجام دهد. رئال 9ضربه به 
چارچوب بارسا داشت و 4تا خارج چارچوب. رئال مادريد در 17بازي 
آخر در نيوكمپ فقط در يك بازي موفق به گلزني نشــده است. حاال 
با 2 شكست پياپي الليگايي، كومان بايد تيمش را براي بازي حساس 
چهارشنبه شب ليگ قهرمانان مقابل يوونتوس آماده كند كه ممكن 
است لغزش در اين بازي به قيمت از دست رفتن شغل سرمربي هلندي 
تمام شود. هرچند خود كومان و هواداران بارسا VAR را مقصر اصلي 

شكست تيم شان در  ال كالســيكو مي دانند، اما شكست مقابل يووه 
آبي واناري ها را با بحراني جدي روبه رو خواهد كرد.

   حاال مسي از زماني كه كريستيانو رونالدو رئال را ترك كرده، هرگز 
در  ال كالســيكو موفق به گلزني نشــده اســت، نه او و نه رونالدو! از 
18ضربه اي كه در اين 900روز در  ال كالسيكوها به دروازه رئال وارد 
كرده هيچ كدام نه تبديل به گل و نه تبديل به پاس گل نشده كه آمار 
ضعيف او را بــه 515دقيقه بدون گل يا پاس گل مي رســاند كه اين 
دوميــن عملكرد بــد او در عمــر فوتبالی اش به حســاب مي آيد؛ 6 
ال كالسيكوي پياپي سترون. آخرين باري كه گل زد در 6 مه 2018 

بود.
 آنســو فاتي كه اخيرا نام خود را به جوان ترين بازيكن تاريخ ليگ 
قهرمانان با بيش از يك گل ثبت كرده بود، با گلزني در  ال كالسيكوي 
شنبه به جوان ترين گلزن قرن بيست و يكم اين رقابت هم تبديل شد. 
از 1947كه آلفونسو ناوارو در اين مسابقه گل زده بود، هيچ بازيكني 
جوان تر از فاتي موفق به گلزني در بهترين مسابقه جهان نشده بود با 
17سال و 359روز سن. گل او چهارصدمين گل تاريخ  ال كالسيكو بود.

   با اين برد تعداد بردهاي رئال در تاريخ  ال كالسيكو يكي از بارسلونا 
بيشتر شد و به عدد97رسيد. بارسا تنها يك سال و نيم تعداد بردهاي  

ال كالسيكويي خود را از رئال بيشتر كرده بود.
  براي نخستين بار از ســال 2008، رئال 2 ال كالسيكوي متوالي 
پيروز شد. بعد از 14سال يك پنالتي الليگايي در نيوكمپ براي رئال 
گرفته شد كه بارســايي ها معتقد بودند VAR در اين صحنه اشتباه 
تصميم گرفته است. به جز كارشناس نشريه آس كه اعتقاد دارد داور 
مي توانسته كشيدن پيراهن راموس توسط لنگله را پنالتي اعالم كند، 
كارشناسان نشريه هاي اســپورت، موندو و حتي ماركا، اعتقادي به 
پنالتي نداشته اند. فراموش نكنيم بارسايي ها در اين بازي اعتقاد دارند 
خطاي كاسيميرو در دقيقه 28روي مســي هم خطاي پنالتي بوده، 

خطايي كه داور براي آن حتي سراغ VAR هم نرفت.
  آسنســيو هم كه با وجود دوندگي زياد هنوز روي فرم نيامده بود، 

براي يكصدوپنجاهمين بار با پيراهن رئال به ميدان رفت.
  سرخيو راموس كه جايزه بهترين بازيكن زمين را گرفت صدمين 
گلش را براي رئال زد و با 5گل مشتركا با رونالدو كومان عنوان بهترين 

مدافع گلزن  ال كالسيكو و با 45بازي مشتركا با مسي عنوان بيشترين 
سابقه بازي در اين مسابقه را به دست آورد. او هر 25پنالتي آخر خود 

را به گل تبديل كرده.
  مودريچ هم بازي شماره350خود را براي رئال با يك گل زيبا جشن 
گرفت. آخرين باري كه مسي در ال كالســيكو گل زده بود، مودريچ 

32ساله بود و اكنون 35ساله است.
  نتو كه بهترين بازيكن بارسلونا بود و چند گل را نجات داد، هرگز 
مقابل رئال كلين شيت نكرده و در 5بازي 12گل خورده است. كورتوا 
كه با گرفتن موقعيت مســي كليد اين برد بود، در 6تقابل اخير خود 
مقابل بارسا و اتلتيكو تنها همين يك گل از فاتي را دريافت كرده است.
  پس از 7 مسابقه در اين فصل، تنها 5 بازيكن مختلف رئال مادريد 
گل زده اند. اين كمترين تعداد گلزن بعد از 7 مســابقه اول از ســال 
1982/83 است. كريم بنزما تنها يك گل در اين فصل دارد. اين برد 

شماره250كريم در الليگا با رئال بود.
  گل فدريكو والورده مقابل بارسلونا روي كار تيمي فوق العاده و بعد 

از 24پاس پياپي به دست آمد.

2رويسكهآقايدندانپزشك
   در مورد يك پديده خاكستري به اسم مهدي رسول پناه

    سرپرست مستعفي باشگاه پرسپوليس

دومينوينادري
  4 نكته در مورد جنجالي ترين

   انتقال ليگ بيستم

بحراندستبهدستشد
       زيدان با برد  ال كالسيكو موفق شد فشارها را از دوش خود   به شانه هاي كومان منتقل كند

  كومان اعتقاد دارد  VAR نقشي كليدي در شكست تيمش داشته است

دیوانهازقفسپرید
 حبيب نورماگمدوف بعد از درگذشت پدرش فقط يك مبارز ه

 انجام داد و بدون شكست با دنياي قهرماني وداع كرد
حبيب نورماگمدوف، فايتر اهل داغستان بعد از كسب 
29پيروزي متوالي و بدون هيچ شكســتي با دنياي 
قهرماني در رشــته MMA خداحافظي كرد. حبيب 
32ســاله در ابتداي ورود به ورزش خيلي زود راهش 
را از ســاير اهالي داغستان روســيه جدا كرد. ظاهرا 
نوجوانان در داغســتان فقط يك راه براي پيشرفت 
دارند و آن هم يكه تازي روي تشك كشتي است. ولي 
حبيب راه ديگري به جوانان اين منطقه براي موفقيت 
نشــان داد. حبيب مبارز افسانه اي دنياي MMA بود 
كه با ركورد 29برد و بدون شكست در قفس يكه تازي 
مي كرد. نورماگمدوف چندي قبل در مسابقه اي كه به 
مبارزه قرن معروف بود خيلي راحت كانر مك گرگور 
ايرلندي را از پاي درآورد. كانر دارنده كمربند قهرماني 
UFC بود و شــهرتش در قفس مبارزه ســر به فلك 
مي كشــيد ولي در مقابل حبيب كاري از پيش نبرد. 
اين مبارز داغســتاني - ملقب به عقاب قفس- براي 
نخســتين بار پس از همان مبارزه خشمش را نشان 
داد. او كه هيچ گاه بعد از مبارزه خشــمش را كســي 
نديده بود پس از پيروزي مقابل كانر همانند عقاب از 
قفس پر كشيد و به قلب تيم همراه مك گرگور حمله ور 
شد تا جواب توهين آنها به مسلمانان را بدهد. بعد از 
آن اتفاقات، حبيب عنوان كرد نگران اين اســت كه 

پدرش به خاطر اين حركــت او را مجازات كند و اين 
نشــان از احترام اين قهرمان بزرگ به پدرش داشت. 
اما با وساطت پوتين رئيس جمهور روسيه كه در جشن 
پيروزي حبيب حضور داشــت اين ماجرا ختم به خير 
شد. پوتين از پدر حبيب خواست تا براي رفتار خارج 
از قفس پسرش را مالمت نكند. پدر حبيب از مربيان 
سرشناس كشتي داغستان بود كه مدتي قبل به دليل 
بيماري كرونا درگذشت و حبيب از اين ضايعه بسيار 
آســيب ديد. عبدالمناف نورماگمدوف، پدر حبيب 
آنقدر براي اهالي داغســتان و كشــتي روسيه قابل 
احترام بود كه در رقابت هاي كشتي قهرماني روسيه 
تمام قهرمانان روس عكس او را روي ســكو در دست 

گرفته بودند.
حبيب نورماگمدوف مبارز شكســت ناپذير رشــته 
هنرهــاي رزمــي تركيبــي شنبه شــب توانســت 
بيست ونهمين پيروزي خود را برابر جاستين گيجي 
آمريكايي به دســت بياورد. او پس از اين پيروزي كه 
قبل از پايان راند دوم به دست آمد، خبر شوكه كننده اي 
براي طرفدارانش داشــت و اعالم كرد به خواســت 
مادرش از دنياي قهرمانــي خداحافظي خواهد كرد. 
حبيب بارها گفته بود كه بعد از درگذشت پدرش ديگر 
نمي تواند در غياب او كه مربي و همراه هميشگي اش 

بوده در قفس مبارزات MMA حاضر شــود. او بعد از 
پيروزي مقابل جاستين گيجي به وعده اش عمل كرد 
و با دنياي قهرماني وداع گفــت. البته خداحافظي در 
دنياي قهرماني MMA و بازگشت دوباره به ميادين، 
اتفاقي اســت كه بارها ديده شده و شايد بعدها درباره 
نورماگمدوف نيز همين اتفاق تكرار شــود. به عنوان 
نمونه هميــن مك گرگور –رقيــب ايرلندي حبيب- 
تابه حال 3بار از دنياي قهرمانــي خداحافظي كرده و 
هر بار با قراردادي باالتر به قفس مبارزه برگشته است. 
مك گرگور ديروز بعد از خداحافظي حبيب واكنشي 
محترمانه به او نشان داد و در پيامي به ستايش رقيب و 
دشمن قديمي اش پرداخت. مك گرگور و نورماگمدوف 
سابقه درگيري هاي لفظي و فيزيكي متعددي دارند 
اما كانر كه پس از مرگ عبدالمنــاف نورماگمدوف با 
خانواده حبيب ابراز همدردي كــرده بود، اين بار هم 
واكنش محترمانه اي به خداحافظي رقيبش نشــان 
داد و در توييتر نوشت: »نمايش خوبي داشتي حبيب 
نورماگمدوف. باز هم مي گويم، احترام و همدردي بابت 
درگذشت پدرت براي تو و خانواده ات. ارادتمند شما، 
خانواده مك گرگور. « به جــز مك گرگور، چهره هاي 
سرشناس ديگري هم به خداحافظي حبيب واكنش 
نشان داده و به تحسين او پرداختند. ازجمله كريستيانو 
رونالدو كه با انتشار عكس حبيب در اينستاگرام خود 
نوشت: »تبريك مي گم برادر. پدرت به تو افتخار خواهد 
كرد. « حبيب نورماگمدوف، ستاره قدرتمند MMA و 
قهرمان سبك وزن UFC در حالي از دنياي قهرماني 
خداحافظي كرد كه اشــك هايش بعد از پيروزي در 
مبارزه آخر و تصوير گريستن او در ميانه قفس مبارزه 

تا مدت ها در ذهن عالقه مندانش باقي خواهد ماند.
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محمد سرابي
روزنامه نگار

در روزهاي كه همه درگير 
كرونا هستيم و هركدام به گزارش

نوبه خود سعي مي كنيم از 
اين ويروس و آسيب هايش در امان باشيم، 
به جرأت مي توان گفت؛ هر روز، بيشتر از 
قبل، به علت افزايش مشكالت اقتصادي، 
بيكاري و... افراد بي خانمان و كارتن خواب 
هم تعدادشــان بيشتر مي شــود؛ در اين 
ميان بــه گفتــه كارشناســان، بيش از 
70درصد بي خانمان ها از مشــكل اعتياد 

رنج مي برند.
آنها پناهي ندارند و گاهــي زير پل  هاي 
بزرگ، بوســتان هاي تاريك، زيرگذري 
متروكه يا حتي كانــال فاضالب، فضايي 
مي شود براي در امان ماندن شان از سوز 
ســرما. آنها اين روزها انــگار بي پناه تر از 
هميشــه هســتند؛ گويــا بســياري از 
شــهروندان از ترس كوويد-19، حمايت 
از آنها را به زمان ديگري موكول كرده اند. 
اما تا چند روز ديگر ســرماي هواي شهر، 
استخوان خردكن مي شــود. بنابراين اين 
سؤال مطرح مي شود كه آيا گرمخانه هاي 
شــهر ظرفيت پذيــرش بي خانمان ها را 

دارند يا نــه؟ و البته اينكه شــهروندان 
چگونه و از چه روش هايــي مي توانند به 

اين افراد كمك كنند؟
سرپرســت ســازمان رفــاه خدمات و 
مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران 
در اين باره به همشــهري گفت: »ســال 
گذشته گرمخانه هاي ما حدود 40درصد 
ظرفيت خالي داشــتند. هم اكنون هوا به 
قدري سرد نشده كه شاهد حضور بيشتر 
كارتن خواب هــا در گرمخانه ها، به ويژه 
مناطق اطراف تهران باشيم، البته كارگران 
فصلي  بسياري هم هســتند كه به دليل 
نداشــتن جاي خواب، به محل اســكان 
گرمخانه ها مراجعه مي كننــد كه هنوز 
مهمان ما نشــدند، ولي ميزان مراجعات 
افراد بي خانمان و كارتن خواب در روزهاي 
كرونايي و 7ماهه ابتدايي  امسال 20درصد 

افزايش داشته است. « 
سيد مالك حسيني ادامه داد: »متأسفانه 
اكثر مكان هايــي كه هم اكنــون از آنها 
به عنوان گرمخانه اســتفاده مي شود، در 
گذشــته كاربردهاي ديگري داشــته اند 
و براي همين زيرســاخت هاي مناسبي 
براي گرمخانه ها فراهم نشده است. با اين 
حال تالش كرده ايم شــرايط آنها امسال 

بهتر شود. «

جانمايي 3گرمخانه استاندارد
لزوم احــداث گرمخانه هاي اســتاندارد، 
سبب شد تا شوراي شــهر تهران طرحي 
را براي ايــن منظور به تصويب برســاند. 
براساس اين مصوبه 5سامان سرا و گرمخانه 
استاندارد از نظر تهويه، سازه، زيرساخت، 
مناسب سازي  و... بايد در 5پهنه مختلف 
پايتخت داير شود. حال اين طور كه مالك 
حســيني به همشــهري گفت، جانمايي 
3باب از اين گرمخانه ها در مناطق تهران 
صورت گرفته و اكنون در مرحله فراخوان 
پيمانكار هستند. او گفت: »اين 3گرمخانه 
750تخت به ظرفيت ما اضافه خواهد كرد 
و با احتساب كف خواب ها، بيش از هزار نفر 
براي پذيرش بي خانمان ها، كارتن خواب ها 
و... به گنجايش ها افزوده مي شود. 2مورد 
آنها با ظرفيت 300تخــت براي مردان و 
يك مورد با ظرفيت 150تخت براي زنان 
اســت. « مالك حســيني اضافه كرد: »با 
هماهنگي هايي هم كه با ستاد مواد مخدر 
انجام داديم از هم اكنون در مراكز بهاران 
بــا ظرفيت 2هــزار نفر امــكان پذيرش 
خروجي هاي مــاده 16)مركز بازپروري( 
را داريم كه براي نخستين بار در اين مراكز 
پذيرش زنان انجام خواهد شــد و به اين 
صورت زيرســاخت هاي اجتماعي براي 
گرمخانه هاي زنان در تهران توسعه پيدا 

خواهد كرد. «
سرپرســت ســازمان رفــاه خدمات و 
مشــاركت هاي اجتماعــي شــهرداري 

تهــران درخصــوص وضعيــت ويروس 
كرونــا در گرمخانه هاي تهــران گفت: 
»طبــق بخشــنامه داخلي ســازمان، از 
نيمه بهمن ماه ســال قبل، پروتكل هاي 
بهداشتي در گرمخانه ها اجرا شده است. 
اكنون بــراي مبــارزه با ويــروس كرونا 
گرمخانه ها در طول روز، 3 بار ضد عفوني 
و يك بار شست وشو مي شوند. جالب است 
بدانيد در گرمخانه هاي تهران تا امروز يك 
مورد شيوع ويروس كرونا براي مددجوها 
ديده نشده است. با اينكه اغلب آنها داراي 
بيماري هاي زمينه اي هم هستند. البته 
برخي از مددكاران بــه اين ويروس دچار 
شدند. « او گفت: »ما به دليل شيوع كرونا 
تالش مي كنيم مشــاركت مددجويان را 

داشته باشــيم و آموزش هاي الزم به اين 
افراد انجام شده است و عمده مددجويان 
خود مراقبتي را ياد گرفته اند و شيوه نامه ها 

را رعايت مي كنند. « 

براي شهرونداني كه مي خواهند شهر 
بهتري داشته باشند 

در روزهاي سرد زمستان و دوراني كه كرونا 
در شهر شيوع چشمگيري پيدا كرده است، 
اگر در كوچه و خيابــان و محل زندگي، با 
كارتن خواب يا فرد بي خانماني روبه رو شديد 
كه به نظر مي آمد اعتياد هــم دارد يا بر اثر 
شــرايط بد اقتصادي جايي براي خوابيدن 
نــدارد. اگر تصميم گرفتيد يك شــهروند 
بي تفاوت به مســائل اجتماعي شهر خود 

نباشــيد و براي شــهري كه در آن زندگي 
مي كنيــد اتفاقات بهتري را رقــم بزنيد تا 
آن را از گزند آسيب هاي اجتماعي بيشتر، 
محافظــت كنيــد، مي توانيد با شــماره 
137تمــاس بگيريد. نيروهــاي مديريت 
شهري درســامانه 137با شناسايي محل 
مورد نظر، در مدت كوتاهي ماشــين هاي 
گشــت خود را به محل اعــزام مي كنند و 
اين افراد را درصورت نيــاز به گرمخانه ها 
راهنمايي خواهند كرد. اگــر مي خواهيد 
لباس يا غذاي گرم به افــراد بي خانمان يا 
كارتن خواب برســانيد، 137بــراي توزيع 
كمك هاي مردمي آمادگــي كامل دارد يا 
مي تواند مشخصات نزديك ترين گرمخانه 

به محل زندگي شما را در اختياران بگذارد.

 در پي افزايش مراجعه 20درصدي 
به  گرمخانه ها و سامان سراهاي پايتخت

كرونا مهمانان 
گرمخانه ها را زياد كرد

قصه شهر

پالزاي دروازه غار

از نيمــه بهمن مــاه ســال قبــل 
پروتكل هاي بهداشتي در گرمخانه ها 
اجرا و اين مكان ها در طول روز، 3بار 
ضد عفونــي و يك بار شست وشــو 
مي شوند. با اينكه اغلب مدد جويان 
داراي بيماري هاي زمينه اي هستند، 
در گرمخانه هاي تهران تا امروز يك 
مورد شــيوع ويروس كرونــا براي 
مددجوها ديده نشــده است. البته 
برخي از مددكاران بــه اين ويروس 

دچار شدند

مردي جلــوي قهوه خانــه رمضون يخي 
ايســتاده اســت. موهاي ســفيد و لحن 
حرف زدنــش نشــان مي دهــد كــه از 
قديمي هاي محله اســت. مي گويد اســمش شاغالم اســت. تا چند 
سؤال مي پرسم، سِر درددلش باز مي شــود؛ »من اينجا كاسب بودم. 
ساندويچي داشتم«. به جايي اشــاره مي كند كه آسفالت شده و چند 
وانت پارك كرده اند؛ »اونجا مغازه ام بود. ايــن طرف كبابي بود. اونجا 
دوتا بستني فروشي روبه روي هم بودن كه وسطشون يك گاري فالوده 
مي ايستاد.« جايي كه زماني گود دروازه غار بود و بعد خرابه هاي وسيع 
و بعد پارك هاي كوچك و بزرگ، االن يك بوستان بزرگ ساخته شده 
كه براي جلوگيري از ورود معتاد ها و موادفروش ها دورتادورش را نرده 
 كشيده اند. آن طرف تر جايي كه قبال دروازه قديمي وجود داشت و خراب 
شده است، نمونه مشابه همان دروازه را در شمال خيابان شوش با آجر 
و كاشي دوباره ساخته اند. بين اين دروازه و نرده ها قسمت كوتاهي از 
خيابان  قديمي دروازه غار باقيمانده است. مغازه هايي كه غالم به آنها 
اشاره مي كند يا تعطيل هستند يا خراب شده اند. مي گويم: »اين  همه 
مغازه مشتري هم داشت؟« و مي گويد: »داشت. مشتري زياد بود. يك 
نفر اينجا بود يخ مي فروخت، از صبح شــروع مي كرد شب نشده خرج 
زندگيش رو درمي آورد. كلي گاري اينجا بودن زمستون لبو مي فروختن 
تابســتون آب انار. همه زن و بچه  دار بودن. كار بركت داشت. از همون 
گاري زندگيشــون رو مي گذروندن. روزي شــون مي رسيد. پول اون 
روزشون رو كه درمي اوردن جمع مي كردن مي رفتن«. كسي از پياده رو  
رد نمي شود. تك و توك خود مغازه دار ها بيرون دكان ايستاده اند. غالم 
ادامه مي دهد: »اينجا نونوايي بود. اونجا قصابي بود. كبابي ها از همين  ها 

نون و گوشت مي خريدن. اينجا...« 
ـ »آقا غالم. اين كاسبي هايي كه شما مي گي بايد مشتري هم داشته 

باشه. مگه اينجا چقدر رفت وآمد بود؟« 
ـ »اينجا شلوغ بود. يك ســرش مي رفت توي گود« و به زمين صاف 
بوستان زندگي اشــاره مي كند و اســامي هر محله از گود دروازه غار 
را مي گويد. »از اونطرف راه بود كه مي رســيد به بازار. از اين طرف هم 
مي رفت طرف خزانه. اينجا محل رفت وآمد بود. شــب ها توي پياده رو 
جاي وايسادن پيدا نمي شد. همه مغازه ها مشتري داشتن.« دوباره به 
خيابان خالي اشاره مي كند: »من توي ساندويچي صبح و ظهر و عصر 
50تا نون نصف مي  كردم مي دادم دست مشتري. تازه آخر وقت هم باز 
شاگردم 20، 30تا ســاندويچ ديگه مي فروخت. االن اين طرف ها يك 

ساندويچي پيدا كن كه روزي 10تا مشتري داشته باشه«.
تصويري كه از 50سال گذشــته خيابان خلوت و مغازه هاي تعطيل و 
خاك گرفته رسم مي كند، خياباني شاد و رنگارنگ است با مغازه هاي 
فراوان كه عابران و اهالي محله  اوقاتشان را در آن مي گذراندند؛ همان 
چيزي است كه االن شهرداري مي خواهد در »ميدانگاه « و »پالزا« و 

»پياده راه هاي انسان محور« بسازد.

تا پايان سال 3 گرمخانه فرامنطقه اي در تهران 
احداث مي شود

جدول تعداد گرمخانه هاي تهران
20تعداد كل گرمخانه هاي تهران

2تعداد سامان سراها
16تعداد گرمخانه ها براي مردان
4تعداد گرمخانه ها براي زنان

1تعداد سامان سراها براي زنان
1تعداد سامان سراها براي مردان

جدول ظرفيت گرمخانه هاي تهران به نفر
2050ظرفيت كل گرمخانه هاي تهران 

1800ظرفيت براي مردان 
250ظرفيت براي زنان 

نكته: با درنظر گرفتن سامان سراها، حدود 350تخت به ظرفيت گرمخانه ها اضافه مي شود.

تعداد افراد مبتال به كرونا مشخص نيستند
برخي آمار رسمي و غيررسمي اعالم مي كنند كه تهران حدود 20هزار نفر كارتن 
خواب يا معتاد متجاهر و... دارد. همچنين كارشناسان معتقدند كه تعداد افراد 
بي خانمان و كارتن خواب بيش از تعــداد ظرفيت پذيرش گرمخانه هاي تهران 
اســت. به ويژه در مورد كارتن خواب هاي زن كه به علت تفاوت هاي جنسيتي 
آمار مشــخصي درباره آنها وجود ندارد. ظرفيت نيز بــراي پذيرش زنان در 
گرمخانه ها كمتر از مردان است. ســؤالي كه باقي مي ماند اين است افرادي كه 
در خارج از گرمخانه ها شب هاي سرد را به خصوص در شرايط كرونا مي گذرانند، 
در چه وضعيتي قرار دارند. در اين بين مراكز رسمي اعالم مي كنند؛ گرمخانه ها 
ظرفيت خالي براي پذيرش دارند و دليل ظرفيت خالي را اعتياد افراد و تمايل 
آنها به مصرف مواد مخدر مي دانند كه در گرمخانه ها ميسر نيست، با اين اوضاع 
نمي توان آمار دقيقي از كارتن خواب هــا، بي خانمان ها و... كه به ويروس كرونا 

مبتال شده  اند، به دست آورد.
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 پريسا اميرقاسم خاني
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كارآفرينان آب و هوا

پس از گذشت 2روز از 
5/4ريشتري گزارش زلزله 

آوج در مرز استان هاي 
قزويــن و همدان، هنــوز ميزان 
خسارت هاي احتمالي برآورد نشده 
و طبق گفته مســئوالن اســتان 
قزوين، اين زلزله خســارت جاني 
نداشته است. ديگر خسارت ها هم 
شامل چند ترك خوردگي ديوار در 
بافت هاي قديمي و روســتاهاي 
اطراف است. با وجود اين، مديريت 
بحران اســتان قزويــن مي گويد 
تاكنون 25پس لرزه در اين منطقه 
احساس شــده و برخي از پل هاي 
عبوري در مســير روســتاهاي 
شورآب، آســيان و حصار وليعصر 

آسيب ديده است.

قدرت اهلل مهديخاني به همشــهري 
مي گويد: روز شــنبه، ســاعت۱5و 
4دقيقه بعد از حدود ۱8ســال دوباره 
زمين لرزه اي به بزرگي 5/4 درمقياس 
ريشتر در آوج اســتان قزوين رخ داد. 
پس از آن 2زلزله پياپي ديگر به بزرگي 
3ريشــتر در شهرســتان هاي آوج و 
آبگرم احساس شد كه هنوز خسارتي 
از اين حادثه به مركز مديريت بحران 
استان گزارش نشــده است. نيروهاي 
امدادي ما اعم از جمعيت هالل احمر 
و نيروهاي نظامــي در منطقه حضور 
پيدا كرده اند و در حالــت آماده باش 
قرار دارند تا درصــورت وقوع هرگونه 

خسارت و تخريب، وارد عمل شوند.
او با اشــاره به زلزله 6/3ريشتري كه 
ســال8۱ در قزوين رخ داد، مي گويد: 
با توجه به اينكه 50درصد از خانه هاي 
روســتايي در مناطق آوج و آبگرم از 
ســال8۱ به بعــد در مقابــل زلزله 
مقاوم سازي شــده و همچنين پايين 
بودن مقياس زلزله هاي اتفاق افتاده، 

به نظر مي رسد خسارت جاني و مالي 
خاصي در منطقــه رخ ندهد كه البته 
براي تأييــد كامل آن بــه اطالعات 
جديدتري نيــاز داريم. امــا برخي از 
زيرساخت هاي موجود شامل پل هاي 
عبوري در مسير روستاهاي اطراف آوج 
دچار آسيب ديدگي شده اند كه ميزان 
اين خســارت ها نيز در دست بررسي 
است. با اعزام كارشــناس و تيم هاي 
ارزياب به اين مناطق، عالوه بر تعيين 
ميــزان آســيب ديدگي ها، عمليات 

بازسازي پل ها نيز آغاز خواهد شد.

كاهــش نگراني مــردم با حضور 
نيروهاي امدادي

زلزله اخير در اســتان قزوين اگرچه 
خسارت چنداني بر جاي نگذاشت، اما 

باعث آسيب جزئي به برخي خانه هاي 
روستايي و شكسته شدن شيشه ها و 
لوله هاي آب شد. اكبر حصاري از اهالي 
يكي از روســتاهاي آبگرم قزوين كه 
خانه اش به جز چند ترك روي ديوارها 
آســيب چنداني نديده به همشهري 
مي گويد: با وجود اينكه 2روز از زمان 
زلزله گذشته، اما به علت پس لرزه هاي 
مداوم، هنوز شرايط براي مردم عادي 
نشده اســت. او اضافه مي كند: اهالي 
روســتا نگران پس لرزه هاي بزرگ تر 
هســتند اما حضور نيروهاي امدادي 
در منطقه تا حدودي ايــن نگراني را 
رفع كرده و باعث شــده تــا مردم در 
خانه هايشان بمانند. امير محمدنژاد 
از اهالي روستايي شهرستان آوج نيز 
مي گويد: زمان وقوع زلزله من در مغازه 

بودم و اگرچه ساختمان آسيبي نديد 
اما به علت شكســته شدن شيشه ها و 
پرتاب شدن اجناس، بخشي از سرمايه 
من و افرادي كه در اين محدوده مغازه 
دارند از بين رفــت. او اضافه مي كند: 
ترس و نگراني از وقوع زلزله بزرگ تر 
باعث شــده برخي از اهالي مغازه ها را 
ببندند و برخي نيز از خانه هايشــان 
خارج شده اند. از مسئوالن مي خواهيم 
اطالع رساني دقيق داشــته باشند تا 

نگراني اهالي كمي رفع شود.

اعزام تيم هــاي ارزياب به مناطق 
زلزله زده

 مديرعامــل جمعيــت هــالل احمر 
استان قزوين هم توضيح مي دهد كه 
 تيم هاي ارزيابي هالل احمر در منطقه 

آوج در حال گفت وگو بــا دهياران و 
تحقيقات ميداني هســتند و تاكنون 
هيچ گونه خســارت جانــي و مالي را 

اعالم نكرده اند.
حســن آصفي مي گويد: گزارشي از 
خرابي سنگين و گسترده ساختمان ها 
نداشــته ايم اما اين در حالي است كه 
اســترس و نگراني مردم منطقه آوج 

بسيار زياد است كه بايد كنترل شود.
او با تأكيد بر اينكــه مردم بايد در اين 
شرايط هوشيار و آماده باشند، معتقد 
اســت جاي هيچ گونه نگراني نيست 
زيرا اين زلزله 5/4ريشتري اوج زلزله 
بوده و بعيد است كه پس لرزه قوي تري 

داشته باشيم.
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان 
قزوين همچنين توضيح مي دهد كه 
اين زمين لرزه به جز اســتان قزوين 
در اســتان هاي كردســتان، همدان، 
گيالن، زنجان و بخش هايي از تهران 

نيز احساس شده است.
آصفــي همچنيــن اضافــه كنــد: 
2تيم از اســتان قزوين، يــك تيم از 
اســتان زنجان و همچنيــن 3تيم از 
اســتان همدان به عنــوان ارزياب در 
پايگاه ها مستقر مي شــوند. در شعاع 
۱5كيلومتري منطقه، 3۱روستا وجود 
دارد و تيم هاي ارزياب در حال بررسي 
وضعيت فعلي هســتند، اين در حالي 
اســت كه آوج و آبگرم از توابع استان 
قزوين نزديك ترين پايگاه ها به منطقه 
به شمار مي روند. آصفي با بيان اينكه 
منطقه از پيش بازسازي شده و احتمال 
بروز خسارت جدي باال نيست، عنوان 
مي كند: بيش از 8هــزار نفر جمعيت 
و 2هزار و 600خانــوار در اين منطقه 
زندگــي مي كنند، به همين ســبب 
اميدواريم اين زمين لرزه خســارت 
جدي به همراه نداشته باشد. از مردم 
نيز تقاضــا داريم كــه آرامش خود را 
حفظ كرده و درصورتي كه احســاس 
اســترس و اضطراب دارند با شماره 

۱۱2تماس بگيرند.

بازگشت آرامش به مناطق زلزله زده قزوين
فاطمه عباسی

خبر نگار

زلزله آوج خسارت جانی نداشت و حضور نيروهاي امدادي باعث دلگرمي زلزله زدگان شده است 

ستاره حجتي
خبرنگار

ايده »خدابس« براي تحول كار در روستا تغيير شرايط جوي در برخي استان ها
خدابس جوان 25ساله روستايي با يك ايده جذاب، شغلي جديد 
در »اردل« يكي از روستاهاي چهارمحال و بختياري ايجاد كرد؛ 

روستايي كه سال هاست تنها شغل اهالي اش دامپروري است

عبور موج جديد باد و بارش از روي كشور، اميد به كاهش آلودگي هوا 
را طي هفته جاري در شهر هاي بزرگ و صنعتي افزايش داده است

»خدابس« 26ساله است. شايد 
جوان تر از آنچــه بخواهيد نامش 
را در فهرســت كارآفرينان قرار 
دهيد. با اين حال، او نه حاال كه ربع قرن از سنش تمام شده، بلكه از 
23سالگي به فكر ايجاد تحولي در زندگي خودش و اهالي »اردل« 

افتاد.
خدابــس حيدرنژاد 
درباره آغاز فعاليتش 
همشــهري  بــه 
مي گويد: »وقتي به 
20ســالگي رسيدم 
روزها و شــب هاي 
زيادي به آينده فكر 

مي كردم. به اينكه چطور بايد زندگي  را بگذرانم. شغل اهالي روستاي 
ما مانند بيشتر روستاهاي چهارمحال و بختياري دامپروري است، اما 
دام هزينه هاي زندگي ما را تامين نمي كند. راستش را بخواهيد چند 
سالي به همين روال گذشت. به غصه خوردن و فكر و خيال تا اينكه 
در سفري به شهركرد يك دستفروش را ديدم كه كيف هاي نمدي 
مي فروخت. مي گفت اجناسش را از تهران مي آورد. به خودم گفتم 
پشم و نمد را ما داريم بعد تهراني ها اين چيزها را درست مي كنند.« 
او ادامه  مي دهد: »حتما فكر مي كنيد توليد كيف نمدي كار ساده اي 
بود، اما اينطور نيســت. من مانند پدران و مادرانمــان بلد بودم از 
نمد كاله نمدي، چوقا و مانند آن را ببافم، امــا بايد ياد مي گرفتم 
ساخت كيف زنانه چطور است. تنها ابزار دستم، اينترنت بود. بيش 
از 6 ماه آزمون و خطا كردم تا توانســتم نخستين كيفي كه به نظرم 
استاندارد بود را بدوزم. طي اين 6ماه، مادر و خواهرم هم به من كمك 
مي كردند. كم كم توانستيم كيف ها و ساك ها، كاله هاي مدل جديد 
و طي 6 ماه گذشته كت هاي مردانه و مانتوهاي زنانه توليد كنيم.«  
او كه حاال با گروه 25نفري اش فعاليت مي كند، توضيح مي دهد: »از 
نمد و پشم، كيف، ســاك، مانتو و كت درست مي كنيم و 85درصد 
توليدمان را براي بازار تهران مي فرستيم. گاهي توليدي هاي ديگر 
كه روي اين پوشاك كار  مي كنند، كيف  و كاله ما را مي خرند. در واقع 
اجناس ما به عنوان مواداوليه است. يعني ما كارها را بدون نام و مارك 
وارد بازار  مي كنيم و توليدي هاي ديگر روي كيف نمدي و ســاير 
محصوالت ما پولك دوزي يا گلدوزي مي كنند و با برند خودشــان 
عرضه مي كنند. درواقع هر دو طرف سود مي كنيم.« او معتقد است 
شايد كســب و كارش دهان پركن نباشد، اما حداقل توانسته است 
تعدادي از جوانان اردل را از بيكاري نجات دهد و برايشان آينده اي 

را رقم بزند.

مركز ملي پايش و هشدار خشكسالي در اواخر مهر ماه امسال خبر از 
شــرايط كم  بارش و حتي بدون بارش در بيشتر مناطق و استان هاي 
كشور طي آبان ماه داده بود، اما روز گذشته، سازمان هواشناسي كشور 
برخالف انتظار از ورود سامانه بارشي به نيمه شمالي كشور خبر داده و 
بارش پراكنده و كاهش نسبي دما را در استان هاي شمالي پيش بيني 

كرده است.
به گزارش گروه ايرانشهر، مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
كشــور با بيان اينكه پيش بيني ها عوض نشــده و ما همچنان پاييز 
كم بارشي را خواهيم داشــت، به همشهري توضيح مي دهد: بارش ها 
در روزهاي دوشنبه و سه شــنبه هفته جاري در نيمه شمالي كشور، 
بارش هايي پراكنده و بيشتر در ارتفاعات رشــته كوه البرز و ساحل 
درياي خزر خواهد بود. اما از روز چهارشنبه تا آخر هفته آينده جوي 

بدون بارش خواهيم داشت.
صادق ضيائيان با اشاره به اينكه ميزان بارش ها در مقايسه با ميانگين 
بلندمدت، كمتر شده است مي گويد: به طور مثال ميزان بارش در استان 
گيالن از اول مهر تاكنون با وجود اينكه سامانه بارشي خوبي در اين 
 ماه داشتيم، نزديك به 70ميلي متر كمتر از ميانگين بلندمدت بوده، 
بنابراين بارش هاي پراكنده امروز و فــردا نيز تأثير چنداني در ميزان 

بارش ها نخواهد داشت.
وي اضافه مي كند: تنها اتفاق خوب طي امروز و فردا وزش باد به علت 
عبور موج جديد از روي كشور خواهد بود كه منجر به كاهش آلودگي 

هوا در شهر هاي بزرگ و صنعتي مي شود.
مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي كشور معتقد است نيمه 
دوم آبان و آذر ماه ميزان بارش ها كمــي افزايش خواهد يافت و ادامه 
مي دهد: با وجود اينكه در ماه هاي آينده ســامانه هاي بارشي فعال تر 
خواهند بود، اما باز هم نسبت به ميانگين بلندمدت، وضعيت بارش ها 
در نيمه شمالي نرمال و در بقيه استان ها پايين تر از نرمال پيش بيني 

مي شود.
براساس گزارش ســازمان هواشناسي در اســتان هاي ساحلي خزر، 
اردبيل و شمال شرق كشــور، افزايش نســبي دما رخ خواهد داد و 
بعدازظهر دوشنبه و سه شنبه در غرب سواحل درياي خزر و ارتفاعات 
البرز، بارش پراكنده و كاهش نسبي دما پيش بيني مي شود. همچنين 
در اين مدت در دامنه هاي جنوبي البرز وزش باد مشاهده خواهد شد. 
از چهارشنبه در اردبيل، سواحل درياي خزر و ارتفاعات البرز وزش باد، 
ابرناكي و بارش پراكنده پيش بيني مي شود و روز پنجشنبه نيز در شرق 
سواحل درياي خزر، خراسان شمالي و شمال خراسان رضوي، وزش باد 
و بارش پراكنده رخ مي دهد. بنابراين گزارش از بعد از ظهر چهارشنبه 
در شمال شرق و شرق كشور وزش باد افزايش مي يابد و در منطقه زابل 
وقوع گردوخاك دور از انتظار نيست. روز هاي پنجشنبه و جمعه نيز 

در نيمه غربي كشور آسمان صاف و افزايش نسبي دما انتظار مي رود.

مردم به شايعات توجه نكنند 
فرماندار آوج با اعالم بازگشــت شــرايط عادي به 
منطقه، از مردم درخواست كرد تا به شايعات توجه 
نكنند. نصرت اهلل عليرضايــي مي گويد: بالفاصله 
بعد از وقوع زمين لرزه، تيم هاي ارزيابي از دهياران 

و بخشداران در چهارگوشــه شهرستان وارد عمل 
شــدند و جاي نگراني وجود ندارد. از شــهروندان 
آوجي نيز درخواســت داريم ضمن حفظ آرامش در 
حالت آماده باش قرار داشته باشند تا درصورت بروز 
هرگونه حادثه، كمترين ميزان خسارات جاني و مالي 

را داشته باشيم.

ث
مك



9 2  دوشنبه 5 آبان 99  شماره 8069 زيستبوم 3 0 2 3 6 1 3

 پروفســور عبدالمجيــد ارفعي، كتيبه خــوان عيالمي و 
میراث
متخصص زبان هاي باستاني اســت. او ارتباط تنگاتنگي با فرهنگی

پرونده الواح هخامنشــي ايران در مؤسسه شرق شناسي 
شيكاگو دارد. شهادت او بود كه رأي دادگاه عالي آمريكا در ماجراي توقيف 
الواح هخامنشي را به نفع ايران برگرداند. ارفعي توانست به عنوان شاهد به 
دادگاه عالي آمريكا برود و اثبات كند كه الواح هخامنشي دارايي ملت ايران 
اســت و نمي توان رأي بر حراج آنها به منظور پرداخت غرامت ادعايی به 

ديگران داد.
ارفعي نخستين مترجم منشــور كوروش به زبان فارسي هم هست. او به 
پيشــنهاد بنياد فرهنگ ايران به انگلستان رفت. عكســي از متن استوانه 
كوروش در موزه بريتانيا گرفت و پس از بازگشــت به ايران ترجمه منشور 

كوروش به زبان فارسي را به اتمام رساند.
ارفعي توانسته بود نخستين ايراني در مؤسسه شرق شناسي شيكاگو باشد 
كه خوانش الواح هخامنشي را با خطوط عيالمي فراگرفت و بخش زيادي از 
اين الواح را نيز ترجمه كرد. او شهريورماه سال1318 در دامنه كوه »گنو« 
در بندرعباس به دنيا آمد و حاال 81سال دارد. تحصيالت دبيرستاني اش 
در دبيرستان البرز تهران گذشت. فارسي باستان را در كتابخانه ملي ايران 
شــناخت و ســال1344 به آمريكا رفت و زبان هاي اكدي و عيالمي را در 
دانشگاه  شيكاگو آموخت و با مدرك دكتري به تهران بازگشت. ارفعي پيش 
از اين در گفت وگو با همشهري روايت آشــنايي خود با الواح هخامنشي و 
چگونگي ورود به دانشگاه و مؤسســه شرق شناسي شيكاگو براي خوانش 

كتيبه هاي هخامنشي را اينگونه شرح داده بود:
»سال هاي 1312 تا 1313 كه مؤسسه شرق شناسي دانشگاه شيكاگو در 
باروي شمال شرق تخت جمشيد در حال حفاري و كاوش باستان شناسي 
بود، 2اتاق كشف شد و الواح در همين اتاق ها به دست آمد. الواح هخامنشي 

در سال1316 به مؤسسه شرق شناسي شــيكاگو منتقل شد كتيبه ها را 
در 2535 جعبه مقوايي قــرار دادند. قطعات شكســته  را هم در 3پيت 
حلبي 20ليتري مخصوص نگهداري نفت قرار دادند و از بندر بوشــهر با 
كشتي به آمريكا بردند. الواح يك ســال بعد به آمريكا رسيد و در اختيار 
يك استاد سومرشناس و 3دســتيار جوان او قرار گرفت تا رمزگشايي و 
خوانده شوند. اين گروه متوجه شدند زبان الواح عيالمي است. فهميدند 
الواح هخامنشي روايتگر ســال هاي 13 تا 28پادشاهي داريوش بزرگ 
اســت. فعاليت اين گروه تا ســال1918 كه جنگ جهاني دوم آغاز شد، 
ادامه داشت. آنها توانستند تا آن زمان در طول 2سال حدود 150كتيبه 
را رمزگشايي و بخوانند. با آغاز جنگ جهاني دوم استاد سومرشناس كه 
آلماني و هوادار هيتلر بود به آلمان بازگشــت. مؤسسه شيكاگو كاوش ها 
را با سرپرستي »ارنست هرتســفلد« باستان شناس آلماني انجام مي داد. 

»جورج كمرون« زبان شناس و استاد تاريخ باستان آمريكايي هم 
در ايران مشغول خواندن كتيبه هاي سنگ نبشته تخت  جمشيد 
بود. جنگ جهاني كه شروع شد، هرتسفلد هم به آلمان بازگشت 

و يكي ديگر از اعضاي گروه يعني »ريچارد هلك« كه بعدها 
تمام عمرش را بر رمزگشايي الواح هخامنشي گذاشت به 
سربازي اعزام شد. كامرون نفر سوم تيم اما همانجا ماند 

و كار بر الواح را ادامه داد.«
با فروپاشــيدن گروه اوليه رمزگشايي الواح هخامنشي 

 در دوران جنــگ جهانــي، پــاي 
»عبدالمجيــد ارفعي« به 

شيكاگو باز شد تا 

آموختن خوانش الواح هخامنشي را آغاز كند. ارفعی می گويد: »جورج 
كمرون رمزگشايي و نتيجه مطالعات را سال1948 چاپ كرد. ريچارد 
هلك كه از خدمت سربازي بازگشــت بر ادامه خواندن گل نبشته هاي 
تخت جمشــيد متمركز شد و ســال1965 مجموعه دست نوشته هاي 
خود از خواندن 2087 كتيبه و گل نبشــته را تحويل چاپخانه داد. او تا 
پيش از مرگ در اواخر ســال1980 ميالدي، 2586كتيبه و گل نبشته 
تخت جمشــيد را خواند. نتيجه مطالعات خود بــر 33كتيبه را هم در 
مجله فرانسوي دفي كه كاوش هاي باستان شناسي در ايران را پوشش 
مي داد، منتشر كرد. سال1967 افتخار شاگردي هلك را پيدا و آموختن 
زبان عيالمي را شروع كردم. يك ســال اول، هلك خواندن كتيبه هاي 
هخامنشــي را به من آموخت و اين كار تا ســال1974 ادامه يافت. به 
ايران هم كه برگشتم همين كار را تا اوايل سال1358 ادامه دادم. پس 
از آن نيروي مازاد بر احتياج اعالم شدم. سال1377 به دعوت سازمان 
ميراث فرهنگي تاالر كتيبه هاي مــوزه ملي ايران را راه اندازي كردم. 
زماني كه كتيبه ها را از بخش هاي مختلف موزه گردآوري مي كرديم، 
150لوح هخامنشي بين سال هاي 1313 تا 1327، به دستم 
رســيد. همراه با كتيبه هايي كه باستان شناس هاي ايراني 
يافته بودند، شــروع به خواندن آنها كــردم. 164كتيبه و 
گل نبشته بود. همزمان به سازمان ميراث فرهنگي پيشنهاد 
كردم الواح را به ايــران بازگرداند. گمــان مي كردند تمام 
كتيبه ها بازگشته است. ثابت كردم الواح هخامنشي 
و كتيبه ها در 50صنــدوق از ايران خارج 
شــده و تنهــا 3صنــدوق آن 
هنــوز  و  برگشــته 
ديگر  47صنــدوق 
در آمريــكا مانــده 
اســت. دولــت وقت 
ماموريت داد با آمريكايي ها 

در مؤسسه شرق شناسي شيكاگو براي بازگشت الواح مذاكره كنم.«
سال هاي ابتدايي دهه80 بود كه وزارت ارشاد از عبدالمجيد ارفعي خواست 
يك سمينار ايران شناسي برگزار شــود. او نيز تعدادي از اساتيد ايراني و 
آمريكايي و اروپايي را دعوت كرد. استادان دانشگاه شيكاگو هم دعوت شده 
بودند و قرار شد حدود 330 لوح و گل نبشته هخامنشي به ايران بازگردانده 
شود. اين محموله وارد ايران شد، اما مشخص شد 2خانواده يهودي كه ادعا 
می كردند در يك بمب گذاري در سرزمين هاي اشغالي خسارت ديده اند، 
ادعاي دريافت غرامت از ايران را كرده و به اين بهانه مي خواســتند الواح 
هخامنشي را براي دريافت 73.5ميليون دالر غرامت به حراج بگذارند. در 
دادگاه اول، دولت ايران وكيل معرفي نكرد، دادگاه آمريكايي رأي اول را به 
نفع خواهان  اعالم كرد. رأي دوم دادگاه هم به نفع 2خانواده خواهان صادر 
شد. اين بار 2وكيل مجرب استخدام شدند. ارفعي در اين پروسه به عنوان 
شــاهد، تمامي اطالعات مرتبط با الواح را به وكال داد و با تالش آنها رأي 
دادگاه سوم الواح هخامنشي به نفع ايران تغيير كرد. پيش از برگزاري دادگاه 
چهارم، دادگاه آمريكا از دولت ايران و وكالي پرونده خواســت يك شاهد 
ايراني معرفي شود تا بتواند اثبات كند الواح هخامنشي اموال ملت است نه 
دولت. همچنين ثابت كند الواح اموال تجاري نيســتند و اشياي فرهنگي 

هستند و قابليت حراج ندارند. ارفعي شرح جالبي از اين موضوع دارد:
»به شــيكاگو رفتيم. نماينده ايران در الهه به ما ملحق شد. جلسه دادگاه 
6ساعت به طول انجاميد و نمايندگان خواهان موفق نشدند. 194صفحه 
دستور جلسه دادگاه شد. ثابت كرديم الواح تخت  جمشيد اشياي فرهنگي 
هستند و كاربرد تجاري ندارند. 28اسفندماه94 چهارمين دادگاه آمريكا در 

پرونده الواح هخامنشي به نفع ايران رأي داد.« 
عبدالمجيد ارفعي، مترجم منشــور كورش به زبان فارسي و شاهد الواح 
هخامنشي و رمزگشاي گل نبشته هاي باســتاني ايران حاال از روز جمعه 
در بخش بيماران كرونايي بيمارستان مسيح دانشوري بستري شده است 
و پزشكان مي گويند سطح اكسيژن خون او را كه 70درصد افت داشت به 

باالي 80 رسانده اند.

 عبدالمجيد ارفعي، مترجم منشور كوروش و الواح هخامنشي در جدال با 
كروناست نکوداشت نامه رسان عهد باستان يادداشت

مأموريتفرهنگیارفعی

كتيبه ها و الواح باستانی پيغام هايی است كه 
به جای بعد مكان، بعد زمان را درنورديده كه 
به ما برسد و سواد و بياضش زمانی برای ما 
مهم و خواندنی می شود كه خود را مخاطب آن احساس كنيم. تخت جمشيد 
در زمانه ای احداث شد كه برخالف زمانه ما معنای عمارت كردن ايجاد اثری 
ماندگار بود. تخت جمشيد عمارتی شاهانه بود كه برای ويران نشدن ساخته 
شده بود. در حين احداث شالوده به دستور داريوش، الواح زرين و سيمين 
نقر شد و در شالوده كاخ آپادانا جاگذاری شــد. به سخن ديگر اين الواح با 
پاينده ترين عناصر ساخته شد و در مستحكم ترين و ديرياب ترين نقطه كاخ 
گذاشته شد. داريوش پيامی داشت برای هزاران سال بعد، زمانی كه ديگر 
خود بنا نيست كه بر عظمت كارش گواهی دهد.  داريوش نامه اش را بر روی 
پاينده ترين مواد نوشت و بر پران ترين تيری كه می توانست گذاشت و كمان 
را تا آنجا كه در توان داشت كشيد و پيغام را روانه دورترين بعد زمانی كرد 
كه می توانست. مخاطبين داريوش از نظر خود او كسانی  هستند كه به هر 
علتی پس از مدت طوالنی كه كاخ ويران شد و خرابی به شالوده  رسيد، پيام 
داريوش را دريافت می كنند و باالتر از آن مخاطبين سخن او كسانی  هستند 
كه موفق می شــوند پيغام او را بخوانند و مهمتر از آن منظور او را بفهمند. 
فهميدن چنين نامه هايی محتاج نزديك شــدن به زمينه و زمانه نوشتن 
اين متون اســت؛ كاری كه »ماری كخ« با الواح گلی تخت جمشــيد كرد 
چنين كاری بود؛ او سياق اجتماعی و حال و هوای زمانه اين الواح را برای 
ما تفسير كرد تا بهتر متوجه عظمت پيام شان شويم ليكن اين ميسر نبود 
مگر آنكه اين خطوط در گام نخست و به كمك زبان شناسان رمزگشايی و 
خوانده شوند. متخصصين زبان های كهن كسانی  هستند كه نامه هايی كه 
به قصد ما نوشته شده  را به دست ما می رسانند و زبان آن را بر ما می گشايند. 
آشنايان به خواندن زبان های باستانی تنها راه ارتباط ما با گذشته های دور 
هستند؛ نادره كارانی آشنا با عالمی دور و پر رمز و راز كه همه مناسبات آن 
با عالم امروز متفاوت است و از اين رو است كه غالبا اين افراد را خاموش و در 
حال جست وجو می يابيم. زبان شناسان راهنمای ما در اين عالم پررمز و راز 
و شگفت اند. مصداق بارز اين زبان شناسان دكتر عبدالمجيد ارفعی است. 
او در زمره بخشندگانی است كه آرام و در جست وجوی عالمت  سؤال هايی 
بود كه قابليت مخاطب شدن را در آنان ببيند و بتواند يافته ها و اين دنيای 
پررمز و راز را با آنان شريك شود. آشنايی با دشواری ها و مصائبی كه دكتر 
ارفعی از زمان دانشجويی تا امروز برای آموختن زبان های كهن و خواندن 
متون و حفاظت از كتيبه ها و تعليم دانشجويان متحمل شد، نشان می دهد 
او در اين سال ها نه از جانب ســازمان و وزارت ميراث فرهنگی يا هر نهاد 
مشابه ديگر كه از جانب فرهنگ ايران مأمور به انجام اين مسئوليت خطير 
بود. دكتر ارفعی منحصر به فرد و نادر است. راهی كه او رفت صعب و دشوار 
است و حاال نگراني از تداوم راه او است. اهل اين راه و تعداد شاگردانی كه 
ارفعي تربيت كرد از انگشتان دست بيشتر نيست و هر لحظه ممكن است 

اين ارتباط ظريف و شكننده با عالم گذشته قطع شود.

سیدمحمدبهشتی
كارشناس فرهنگي

محمدباريکانی
خبرنگار

خط، نمودي 
از مدنيت و يادداشت

تمــدن هر 
سرزمين كهن اســت؛ عنصري كه گاه تا زبان امروز ملل 
باقي مانده است و در بســياري از جوامع كهن الگوهاي 
متفاوتــي را در طــول تاريخ به خود ديده اســت. هالل 
حاصلخيزي كه از غرب ســوريه تا فالت ايران را شامل 
مي شــود، يكي از كهن ترين موقعيت هــاي جغرافيايي 
جهان بشريت اســت كه نخســتين خطوط را در هزاره 

چهارم قبل از ميالد به خود ديــد؛ خطوطي كه تقريبا تا 
200سال پيش معاني آنها بر ما پوشيده بود و دانشي از 
كتيبه ها و لوحه هايي كه از گذشتگان اين منطقه به دست 
مي آمد، نداشتيم؛ تا اينكه شرق شناسان اروپايي همچو 
سر هنري راولينسون در سده 19 ميالدي توانستند رمز 

اين خطوط را براي ما بازگشايي كنند.
دانش ما در بخش زبان شناســي و شناسايي و خوانش 
خطوط باســتان بيشــتر مديون اروپاييان است و نادر 
ايرانيان هســتند كه در اين بخش و به صــورت بومي و 
باانگيزه دانش و خــرد، پا در اين تخصص گذاشــتند و 
»عبدالمجيد ارفعي« يكي از اين نادر افراد روزگار است كه 
تمام زندگي حرفه اي خود را در اين مسير طي كرده است. 
او كه مشهور به نخستين ايراني و فارسي زباني است كه 
استوانه كوروش هخامنشي را از بابلي نو به فارسي ترجمه 

كرده است، آخرين فرد در ميان نسل طاليي است كه در 
دهه هاي 30تا 60در اين تخصص رشــد كردند. ارفعي، 
 زاده بندرعباس اســت و همانند بسياري از متخصصان 
اين رشته با مطالعه كتاب هاي ابراهيم پورداوود فقيد، به 
اين رشته عالقه مند شد و آشنايي اش با پرويز ناتل خانلري 
و حمايت اســتاد پورداوود منجر به مطالعه خط و زبان 
اكدي شد و ســپس با تأييد اســاتيدش راهي مؤسسه 
خاورشناسي دانشگاه شيكاگو شــد كه زماني منبعي از 
اساتيد و متخصصان خاورشناسي به ويژه ايران شناسان 
مشهوري بود كه شوربختانه ديگر امروز نيستند. ارفعي 
طي 8ســال مطالعه و پژوهش با تخصــص خط و زبان 
عيالمي و اكدي به ايران بازگشــت و همــراه خانلري تا 
پيش از انقالب كارهاي شاخصي براي ساماندهي منابع 
خط و زبان انجام داد و پس از انقالب در موزه ملي ايران 

باســتان كارهاي متفاوتي انجام داده است. اما جداي از 
پژوهش ها و كارهاي علمي كه ارفعي انجام داده اســت، 
بايد به اين نكته اشــاره كنيم كه او آخرين نفر از نســل 
خويش است كه خوشبختانه در ميان ما برقرار و سرپاست؛ 
نسلي كه كارهاي شــگرفي براي جامعه باستان شناسي 
و خط و زبان هاي باســتان انجام داده اند و شــوربختانه 
با تيرگي روزگار هر روز يكي از اين بــزرگان از ميان ما 
كاسته مي شــوند و ما را بيشــتر در اين فكر فرومي برند 
كه زين پس و در آينده چه كســي يا كســاني پرچمدار 
باستان شناسي و فرهنگ و زبان باستان ايران در داخل و 
خارج كشور خواهد شد؛ آن هم در بزنگاهي تاريخي كه 
ديگر تمامي كرسي هاي ايران شناسي و شرق شناسي دنيا 
يك به يك در حال حذف شدن هستند و شوربختانه در 
داخل كشــور نيز هر روز دانش و سواد علمي جايگاهش 

از روز قبل كمتر مي شــود. ارفعي در ميان دانشجويان و 
دوستانش بسيار محبوب بود و هســت، و خلق و خوي 
آرام و منش دوست داشــتني و افتادگي هميشگي اش، 
نمودي اســتادانه از نســلي اســت كه اخالق و شرافت 
كاري را پيش از هر چيزي ســرلوحه كار خود داشتند. 
او رفاقت نزديكي با شــادروان ملك شهميرزادي داشت 
كه چندي پيــش از ميان ما رفــت و در تمامي محافلي 
كه اين دو در كنار يكديگر بودند و نگارنده در كنارشــان 
بودم، خاطرات و تجربياتشان از تمامي كالس هاي درس 
دانشگاهي آموزنده تر بود و هست. او گل نبشته هاي باروي 
تخت جمشيد را با صبر و شكيبايي طي سال هاي بسيار 
ترجمه كرد كه مي توان آن را شــاخص ترين پژوهشش 
دانســت و در ســال1394 به خاطر يك عمر كوشــش 

فرهنگي جايزه »سرو ايراني« را دريافت كرد.

میالدوندائی
باستان شناس

آخرينبازماندهعیالمیان

عكس: همشهري/ عليرضا طهماسبی
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سخنگوي سازمان غذا و دارو 
اعالم كرده بود از اواخر مهر و 
اوايل آبان، توزيع داروخانه اي 
واكســن آنفلوآنــزا بــراي 
گروه هاي پرخطر اولويت دوم، 
آغاز مي شود، اما در پنجمين 
روز از آبان، هيچ داروخانه اي 

موجودي واكسن ندارد

35روز از آغاز پاييز مي گذرد 
و هنــوز خيلي هــا در صف گزارش

خريد واكســن آنفلوآنزا به 
انتظار نشســته اند. با اينكه ســالمندان، 
كودكان 5 ماه تا 6سال و بيماران مبتال به 
ســرطان، در فهرســت افراد اولويت دار 
دريافت واكســن آنفلوآنزا بودنــد، اما در 
دومين ماه از پاييز، هنــوز موفق به خريد 
واكسن نشده اند. داروخانه ها نه موجودي 
دارند و نه مي دانند قرار است چه زماني اين 
واكسن ها توزيع داروخانه اي شود. از قيمت 
و نحوه فروشش هم بي خبرند. اين در حالي 
است كه براساس اعالم سخنگوي سازمان 
غذا و دارو به همشهري، قرار بود از روزهاي 
آخر مهر و اوايل آبــان، توزيع داروخانه اي 
اين واكسن براي گروه هاي پرخطر اولويت 
دوم انجام شود. 5روز از آبان مي گذرد و جز 
گروهي از افراد اولويت اول، يعني كاركنان 
سالمت، زنان باردار و بيماران خاص، كسي 
موفق به دريافت اين واكسن نشده است. 
همه اينها در شــرايطي است كه براساس 
اعــالم متخصصان، زمــان طاليي تزريق 
واكسن تا نيمه آبان يعني تا حدود 10روز 

ديگر است.
اوايل مهر بود كه مســئوالن سازمان غذا 
و دارو، دريافت كنندگان رايگان واكســن 
آنفلوآنزا را به 2بخــش اولويت اول و دوم 
تقســيم كردند. قرار بــود اولويت اول در 
خانه ها و مراكز بهداشت براساس پرونده اي 
كه از قبل داشتند، واكسن دريافت كنند 
و اولويت دوم بــا كدملــي از داروخانه ها 
واكسن را به قيمت 44هزار تومان بخرند. 
اينها توضيحاتي است كه حيدر محمدي، 
مدير امور داروي سازمان غذا و دارو اعالم 
كرده بود. براســاس اعالم او، ســالمندان 
باالي 65سال و كودكان بين 5 ماه تا 6سال 
اولويت دومند. هنوز اما افــراد در اولويت 

دوم كه ايــن روزها رفت وآمــد زيادي به 
داروخانه ها دارند، بالتكليف  هستند.

مراجعه روزانه متقاضيان واكســن به 
داروخانه ها

محمــود هادي پور كــه داروخانــه دار و 
كارشــناس بيماري هاي خاص اســت به 
همشهري مي گويد كه به تازگي برايشان 
پيامكي آمده مبني بر عضويت در سايتي 
براي وارد كــردن اطالعــات متقاضيان 
واكســن آنفلوآنزا، اما هنــوز هيچ خبري 
درباره در اختيار قرار دادن واكسن به آنها 
داده نشــده: »هيچ كس اطالعاتي درباره 
واكسن ها ندارد. روزانه تعداد زيادي از افراد 
براي گرفتن واكسن به ما مراجعه مي كنند، 
اما جوابي به آنها نداريم. خيلي ها مي گويند 
زمان طاليي واكســن در حال تمام شدن 
است و نمي دانيم چه بگوييم.« در تماس با 
مراكز بهداشت و سالمت هم تنها پاسخي 
كه شنيده مي شــود، در اختيار قرار دادن 
واكســن براي زنــان باردار اســت؛ حتي 
بســياري از آنها اجازه تحويل واكسن به 
بيماران خاص را ندارند و تنها تأكيدشان بر 

زنان باردار است؛ آن هم تنها براي افرادي 
كه پرونده داشته باشند.

واكسن براي بيماران تاالسمي مناطق 
محروم كم آمد

با اينكه براساس اعالم كيانوش جهانپور، 
ســخنگوي ســازمان غذا و دارو، بيماران 
خــاص، واكســن دريافت كرده انــد، اما 
خبرهاي رســيده حكايــت از جاماندن 
خيلي از بيماران تاالسمي به عنوان بيماران 
خاص از دريافت واكســن دارد. براساس 
اعالم يونس عرب، رئيس انجمن تاالسمي 
ايران، بيماران تاالسمي در مناطق محروم 
و شــهرهاي دورافتاده، واكســن دريافت 
نكرده انــد. او به همشــهري مي گويد كه 
برخي دانشــگاه هاي علوم پزشــكي مثل 
تهران، خوب كار كرده اند، اما در مناطقي 
مثل خوزستان، سيســتان و بلوچستان، 
هرمزگان و ساير استان هاي محروم در اين 
زمينه ضعيف كار شده و تنها اولويت شان 
كادر درمان بوده اســت. به گفته او، نبايد 
توزيع اين واكســن ها از ســوي معاونت 
بهداشت انجام مي شد. بايد كار به سازمان 
غذا و دارو سپرده مي شــد و آنها براساس 
اطالعاتي كه از بيماران دارند، اين واكسن 
را توزيع مي كردند: »در برخي اســتان ها 
با نامه وزارت بهداشــت توانســتيم براي 
بيماران تاالسمي واكسن دريافت كنيم.« 
عرب مي گويد: امسال مديريت خوبي براي 
توزيع واكســن آنفلوآنزا صورت نگرفت و 
حتي توزيع 1500واكســن بين كاركنان 
مجلس شــوراي اســالمي هم در همين 

راستا بود.
 احمد قويدل، مديرعامل كانون هموفيلي 
ايران اما به همشهري مي گويد كه واكسن 
براي گروه بزرگي از اين بيماران به عنوان 
بيماران خاص، تزريق شده و گزارش هاي 

رسيده از اســتان ها نشــان مي دهد كه 
بيماران هموفيلي مشــكلي براي دريافت 
اين واكسن نداشته اند: »در برخي استان ها 
به صورت متمركــز اين كار انجام شــد و 
همزمان بيماران چكاپ شدند. برخي در 
مراكز بهداشــت و برخي در بيمارستان ها 

اين واكسن را دريافت كردند.« 

توزيع واكســن بين اولويــت دوم در 
صورت ورود محموله جديد

مســئوالن مي گوينــد تأخيــر در ورود 
محموله ها و اولويت بندي  دسترســي به 
واكســن به دليل مشــكالت تبادل ارز و 
تحريم هاســت. همين هم دليلي شــد تا 
بســياري از ســفارش ها لغو و محموله ها 
با تأخير وارد كشــور شــود. پيش از اين 
در واسط شهريور اعالم شــد كه نزديك 
به 2.5ميليون دوز واكســن بــه معاونت 
درمان وزارت بهداشــت اختصاص پيدا 
مي كند تا در اختيــار گروه هاي پرخطر 
قرار گيرد. از هفته دوم مهر ماه هم با ورود 
نخستين محموله، واكســن ها در اختيار 

مراكز بهداشــت قرار گرفت. داروخانه ها 
اما از اين محمولــه بي نصيب ماندند. قرار 
شد توزيع تنها از سوي معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت انجام شــود و درصورت 
ورود محموله هــاي بعــدي، در اختيــار 
داروخانه هــا قرار گيرد. حاال ســخنگوي 
سازمان غذا و دارو مي گويد كه 2.5ميليون 
دوز واكسن در ميان اولويت اول گروه هاي 
پرخطر توزيع شــده و تــا روزهاي آينده 
اين گروه تكميل مي شــوند. پس از آن، 
درصورت ورود محموله جديد ســهميه 
داروخانه ها داده مي شــود تا به گروه دوم 
يعني ســالمندان، كــودكان و بيماران 
مبتال به ســرطان فروخته شود. جهانپور 
به همشهري مي گويد: »واكسن هاي مازاد 
اولويت اول، به گروه هــاي پرخطر ديگر، 
يعني ســالمندان و بيماران صعب العالج 
از طريــق زنجيــره توزيــع داروخانه  اي 
داده مي شود.« براســاس اعالم او، هنوز 
محموله جديد وارد نشــده است، اما اگر 
وارد شــد، داروخانه ها از طريق سامانه اي 
كه به آنها معرفي مي شــود كدملي افراد 

را ثبت مي كنند و واكســن مي دهند. به 
گفته جهانپور، محموله جديد در مســير 
ورود به كشــور بوده و قرار است تا سقف 
14 تا 16ميليون دوز وارد كشور شود. اين 
در حالي است كه با گذشت 35روز از پاييز 
تنها 2.5ميليون دوز وارد شده؛ با اين حال 
سخنگوي ســازمان غذا و دارو مي گويد 
محموله هــا به صورت 2ميليــون دوزي 
به تدريج وارد كشــور خواهند شــد و اگر 
تقاضايي نباشد، لغو مي شوند. او مي گويد 
اين واكسن ها از كشورهاي اروپايي، آسياي 
شرقي، كره جنوبي، هند، فرانسه، روسيه 
و هلند خريداري شــده است. سخنگوي 
سازمان غذا و دارو اين را هم اضافه مي كند 
كه وزارت بهداشت نگران شيوع آنفلوآنزا 
نيست؛ چراكه نيمكره جنوبي كه پيش از 
ما، فصل پاييز را تجربه كردند، با مشــكل 
شيوع آنفلوآنزا مواجه نشدند و بعيد به نظر 
مي رسد كه امســال با اين ويروس به طور 
گسترده مواجه شــويم. براساس اعالم او، 
محموله جديد با ارز نيمايي خريداري شده 

كه قيمت واكسن را باالتر مي برد.

گزارش همشهري از خارج شدن گروهي از افراد پرخطر از سهميه رايگان واكسن آنفلوآنزا

سخنگوي سازمان غذا و دارو در گفت وگو با همشهري: اگر محموله جديد وارد شود، توزيع داروخانه اي 
انجام مي شود و سالمندان، كودكان و بيماران صعب العالج با كد ملي مي توانند واكسن بخرند

سالمندان و كودكان خط خوردند
ايثارگران بدانند

مطالبات معوق ايثارگران
گروهي از ايثارگران از سال هاي گذشــته مطالبات معوقي دارند كه 
تاكنون اقدامي درخصوص پرداخت آن نشده است؛ مطالباتي كه به 
لحاظ قدرت خريد، امروز ارزش چنداني ندارد و اگر هم پرداخت شود 
به دليل اينكه به نرخ روز نيست، ظلم آشــكاري به جامعه ايثارگري 
خواهد بود. برابر بند الف ماده 88 قانون برنامه ششــم توسعه، دولت 
موظف شــده بود، تمامي مطالبات معوق خانواده هاي معظم شهدا و 
ايثارگران )جانبازان و آزادگان( اعم از پــاداش پايان خدمت و وجوه 
مربوط به ذخيره مرخصي استفاده نشــده و تمامي مطالبات قانوني 
آنان را به طور كامل حداكثر ظرف مدت 2سال اول اجراي قانون برنامه 
ششــم، مطابق بودجه سنواتي تامين و توســط بنياد پرداخت كند؛ 
به نحوي كه در پايان ســال دوم اجراي قانون برنامه ششم هيچ گونه 
مطالبات معوقي در حــوزه ايثارگران و خانواده شــهدا باقي نمانده 
باشد. برابر تبصره ي اين بند، مطالبات مذكور در اين ماده درخصوص 
جانبازان و آزادگان مشــمول قانون حالت اشتغال نيز برحسب مورد 
بايد توسط بنياد و دستگاه مربوطه طي 2سال اول اجراي قانون برنامه 

ششم طبق بودجه سنواتي تامين و پرداخت شود.
چهارمين سال برنامه ششم در حال سپري شدن است، ولي همچنان 
از بخش عمده اي از مطالبات معوق ايثارگران به ويژه جانبازان حالت 
اشتغال خبري نيست. جانبازان حالت اشتغال مشمول دريافت پاداش 
پايان خدمت مي شوند كه در اين بند قانوني به صراحت از آن نام برده 
شده است، ولي همچنان از دريافت آن محرومند. بسياري از جانبازان 
به ويژه جانبازان ۷0 درصد طي اين مدت، شهيد شده اند، ولي پاداش 
پايان خدمت آنان پرداخت نشده اســت؛ اين در حالي است كه اگر 
پاداش آنان در زمان قانوني خود پرداخت مي شــد، بسياري از گره ها 
و مشكالت معيشتي اين افراد حل شده يا به شدت كاهش مي يافت. 
پاداشي كه به مرور از اواخر سال 89 بايد آغاز مي شد و به آنان پرداخت 
مي شد، اكنون با گذشــت بيش از 10 سال همچنان بالتكليف است. 
اكنون ستاد كل نيروهاي مسلح برابر اخبار رســيده در حال صدور 
احكام قانوني جانبازان حالت اشــتغال است. شايسته است محاسبه 
پاداش پايان خدمت آنان نيز به صورت دقيق انجام گيرد. البته به منظور 
رفع قصور و كوتاهي هايي كه در اين زمينه انجام گرفته و جانبازان و 
آزادگان به واســطه آن متضرر شده اند، مناســب است مبنايي براي 
پرداخت پاداش پايان خدمت پيش بيني شود تا جانبازان و آزادگان 
بيش از اين متضرر نشوند و جبران كاهش ارزش اين پرداختي براي 

آنان شود.
جانبازان و آزادگان حالت اشــتغال به ازاي 30ســال سنوات پس از 
مجروحيــت منجر بــه از كار افتادگي كلي آنان، مشــمول دريافت 
30ماه پاداش پايان خدمت براساس آخرين حقوق و مزاياي دريافتي 
مي شوند و عالوه بر آن، وجوه مربوط به ذخيره مرخصي آنان براساس 
آخرين حقوق و مزاياي دريافتي محاسبه و همراه پاداش پايان خدمت 
با آنان پرداخت مي شود. شــرايط عمومي جانبازان و آزادگان در اين 
ايام به گونه اي است كه به اين پاداش اكنون نياز دارند و پرداخت آن 

مي تواند بسياري از مشكالت آنان و خانواده هايشان را مرتفع كند.
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پس از آنكه روابط عمومي آپارات 
اعالم كــرد مديرعامل اين پلتفرم اينترنت

به خاطر بارگذاري يــك ويدئو از 
سوي كاربري در دادگاه بدوي به 10سال حبس 
محكوم شد، بار ديگر بحث در مورد يك موضوع 
داغ شده اســت. آيا پلتفرم مســئول محتواي 
بارگذاري شده يا پست شده از سوي كاربر است يا 

مسئوليت محتوا بر عهده كاربر است.
براســاس ماده23 قانــون جرايــم رايانه اي 
»ارائه دهنــدگان خدمــات ميزباني موظفند 
به محض دريافت دســتور كارگروه )كميته( 
تعيين مصاديق مذكور در مــاده فوق يا مقام 
قضايي رســيدگي كننده به پرونــده مبني بر 
وجود محتواي مجرمانه در سامانه هاي  رايانه اي 

خود از ادامه دسترســي به آن ممانعت به 
عمل آورنــد. چنانچه عمــدا از اجراي 
دستور كارگروه )كميته( يا مقام قضايي 
خودداري كنند، منحل خواهند شد.« 
اين قانــون همچنين مجازاتــي را در 
3مرحله از جريمه نقــدي تا تعطيلي 

موقــت پلتفرم از 
يك تا 3ســال 
درنظر گرفته 
اســت. ظاهرا 
آپــارات هم با 

اســتناد به اين 
ماده قانوني به رأي 

صادره اعتراض كرده است.
همچنيــن محمدجــواد آذري 
جهرمي، وزيــر ارتباطات چندي 
پيش در يك برنامــه تلويزيوني با 

لحني منتقدانه بــه همين موضوع 
اشاره كرده بود. مضمون حرف او اين بود 

كه اگر يك كاربر محتوايي مجرمانه را در 
يك پلتفرم قرار دهد، مدير پلتفرم از سوي 

مراجع قضايي احضار مي شود.
با اين حال، به نظر مي رسد آنچه باعث صدور 

رأي عليه مديرعامل آپارات شده است، استناد به 
اظهارات عوامل تهيه اين ويدئو و مواد ديگري از 
قانون جرايم رايانه اي است. عوامل توليد ويدئو 
مي گويند خود آپارات ايــن ويدئو را درحالي كه 
حدود 100بازديد داشــته به صفحه اول پلتفرم 
مي برد و پس از آنكه 7هزار بار ديده مي شــود، 
مورد اعتراض مردم قرار مي گيرد. به اين ترتيب 
دادسراي ارشاد عوامل توليد اين ويدئو را احضار 
مي كند و از آنها در اين باره توضيح مي خواهند. 

روزنامه همشهري براي روشن شدن موضوع، با 
مديرعامل آپارات تماس گرفت، اما او از گفت وگو 

درباره اين موضوع امتناع كرد.

پشتيباني از پلتفرم ها در دنيا
قبل از هرچيز بايد به اين نكتــه توجه كرد كه 
مسئوليت پلتفرم ها در برابر محتواي ارسال شده 
از سوي كاربران، موضوعي جهاني است. اگرچه 
 )CDA( ماده230 قانون حفظ حرمت ارتباطات
از پلتفرم هاي آمريكايي در اين موضوع حمايت 
مي كند، اما امكان احضار آنها از ســوي مراجع 
مرتبط هميشه محتمل اســت. بر اين اساس، 
چندي پيش كنگره آمريكا بــه احضار مديران 
گوگل، فيس بوك و توييتــر رأي داد تا در مورد 
سياســت هاي اين شــركت ها درباره محتواي 
منتشر شــده در اين پلتفرم ها به پرســش هاي 

ســناتورها پاســخ دهند. اين احضــار پس از 
نخستين مناظره 2كانديداي رياست جمهوري 
آمريكا و پخش شدن اظهارات آنها در اينترنت و 
شبكه هاي اجتماعي صورت گرفت. اتحاديه اروپا 
هم به تازگي تصميم گرفته كه فشار بر رسانه هاي 
اجتماعي را افزايش دهد و آنهــا را برابر مطالب 
منتشر شده پاســخگوتر از پيش كند. به همين 
منظور احتماال اين اتحاديه تا پايان سال جاري 
ميالدي »قانــون ســرويس هاي ديجيتال« را 
ارائه مي كند كه براساس آن، مسئوليت و تعهد 
رســانه هاي اجتماعي در برابر محتوايي كه بر 
بستر پلتفر م شان منتشر مي شود، افزايش خواهد 
يافت. اتحاديه اروپا در سال2018 با شركت هاي 
فناوري به توافقي دســت يافت كه شــبكه هاي 
اجتماعي بتوانند بر حسب قوانين خودتنظيمي 
اين شــركت ها، محتــواي فيك، نامناســب و 
غيرقانوني را از پلتفرم هايشــان حــذف كنند. 
اما ظاهرا اين اتحاديه به اين نتيجه رســيده كه 
صرف تكيه به اين قوانين خودتنظيمي، 
تضميني براي پاسخگو بودن پلتفرم ها 
نيســت، از اين رو تــالش مي كند كه 
»قانون سرويس هاي ديجيتال« را به 

تصويب برساند.

مسئوليت پلتفرم ها
يكي از تكاليف پلتفرم ها مسئوليت اجتماعي 
آنهاســت. به همين خاطر بســياري از 
پلتفرم ها مانند توييتر يا فيس بوك با 
استفاده از برچسب هايي، مشخص 
مي كنند كه محتواي منتشر شــده 

مي تواند نادرست باشد.
يكي از راهكارهايي كه پلتفرم ها براي 
نظارت بر انبوه محتواهاي منتشر شده 
مي توانند به كار بگيرند، استفاده از سيستم هاي 
هوش مصنوعي براي حذف محتواي مجرمانه 

است.
پلتفرم هايــي مانند آپــارات يا يوتيوب 
همــواره مي توانند به عنــوان ابزاري 
دوگانــه درنظــر گرفتــه شــوند. 
درحالي كــه يوتيــوب اكنــون 
به عنوان بزرگ ترين دانشــنامه 
ويدئويــي جهان سرشــار از 
محتواي آموزشــي در همه 
حوزه هاســت، با اين حال 
مي توان ويدئوهايي را هم 
پيدا كرد كه به سالمت 
گــــروه هاي  روان 
مختلــف اجتماعي 

آسيب مي زند.

بحث حكم اخير درباره يكي از سايت هاي كشور حاال جنجالي شده است، اما ماجراي 
مسئوليت محتوا در پلتفرم ها مدت هاست در جهان ادامه دارد

جهان استارتاپي پلتفرم يا كاربر؛ مسئول محتوا كيست؟

 انبارداري پهپادي
با كمك شيوه هاي استارتاپي

شــيوه هاي جديد انبارداري، راهي براي جلوگيري از هدر رفت 
انرژي و منابع است. شــيوه هايي كه فناوري جديد را به خدمت 
گرفته تا راه را براي ارائه كاري با كيفيت هموار ســازند. يكي از 
اين روش ها، اســتفاده از پهپادها و كواد كوپترها براي كنترل و 
نظارت بر انبارهاي بسيار بزرگ است. به گزارش نيواطلس، در 
سال هاي اخير، مؤسســه هاي MIT و Fraunhofer از توسعه 
سيســتم هايي كه از هواپيماهاي بدون سرنشين براي پيگيري 
موجودي كاال در انبارها استفاده مي كنند، خبر داده اند. در اين 
ميان، سيستم Ware برداشتي منحصر به فرد از همان مفهوم 
را ارائه مي دهد و قباًل نيز در چندين مكان مورد اســتفاده قرار 
گرفته است. سيســتم Ware توسط استارتاپي مستقر در شهر 
سانفرانسيسكو به همين نام توســعه يافته است. اين سيستم 
شامل »كواد كوپترهاي« Skydio2 مستقل است كه مي توانند 
روي سوله انبار قرار گرفته و باتري هاي خود را شارژ كنند. آنها 
طبق يك برنامه از پيش طرح ريزي شــده، به صورت مرتب در 
امتداد رديف هاي پالت هاي انباشــته از كاال پــرواز مي كنند و 
مي توانند در مســيرهاي عقب، جلو، باال و پايين حركت كنند و 
پس از پايان ماموريت شان دوباره به آشيانه خود در باالي سوله 
بازگردند. با پرواز هر پرنده بدون سرنشــين، دوربين داخلي آن 
تصاويري از برچسب هاي مربوط به كدهاي كاالها مانند QR را 
روي هر قفسه، به همراه باركد جداگانه پالت هاي موجود در آن 
قفسه، ضبط مي كند. كدهاي برچســب و باركد به ترتيب براي 
هر قفســه و پالت منحصربه فرد اســت. بنابراين، هنگامي كه 
ويدئو توسط يك سرور مبتني بر ابر پردازش مي شود، سيستم 
Ware مي تواند به كاربران نشــان دهد كه كدام پالت ها روي 
كدام قفسه ها قرار دارند و اين قفســه ها در كجاي انبار هستند. 
عالوه بر اين، از آنجا كه سيستم از محتواي هر پالت اطالع دارد، 
مي تواند تعداد محصوالت موجود در انبار را نيز بگويد. در مقابل، 
سيستم هاي 2مؤسســه Fraunhofer و MIT مبتني بر ديد 
نيستند. در عوض، آنها از هواپيماهاي بدون سرنشيني استفاده 
مي كنند كه برچسب هاي RFID )شناسايي فركانس راديويي( 

را مي خوانند.
پهپادهايی از اين دست طی ســال های اخير در ماموريت های 
مختلفی به كار گرفته شده اند. چندين شركت در جهان تالش 
می كنند با اســتفاده از پهپادها حمل و نقل كاالها را به ويژه در 
شهرهای شــلوغ بهبود ببخشند. انبار شــركت آمازون يكی از 
مهمترين موارد در اين زمينه است كه در تالش است بسته های 
سفارش مشتريان به صورت خودكار توســط پهپادها برداشته 

شده و با طی مسير از انبار به جلوی در خانه خريدار برسد.

موتوري براي رسيدن 3ماهه به مريخ 
شــركت USNC-Tech در ســياتل مدل مفهومــي يك موتــور حرارتي 
هسته اي)NTP( را ساخته و آن را به ناسا تحويل داده است. اين مدل مفهومي 
با ادعاي ايمن تر و قابل اطمينان تر از طراحي هاي قبلي و با كارايي بسيار بيشتر 
از يك موشك با سوخت شيميايي، مي تواند به تحقق هدف استفاده از پيشرانه 
هسته اي به منظور ايجاد تحول در سفرهاي عميق فضايي كمك كند و زمان 

سفر زمين به مريخ را به 3 ماه كاهش دهد.
به گزارش نيواطلس، از آنجا كه موشــك ها با ســوخت شيميايي هم اكنون 
به حدود نظري خود نزديك هســتند و سيســتم هاي محركه الكتريكي با 
رانش كم دارند، مهندسان موشكي همچنان به دنبال راه هايي براي ساخت 
موتورهاي كارآمدتر و قدرتمندتر با استفاده از انواع انرژي هسته اي هستند. 
درصورت طراحي صحيح، چنين موشك هايي مي توانند چندين برابر كارايي 
انواع مدل ها با سوخت شيميايي را داشــته باشند. مشكل اين است كه يك 
رآكتور هسته اي بايد به اندازه كافي سبك و ايمن باشــد تا بتواند در خارج 
از جو زمين مورد استفاده قرار بگيرد، خصوصا اينكه، خدمه اي را نيز همراه 

خود داشته باشد.

  اختصاص رمز ارزها به تامين ارز براي واردات 
صنعت برق

سخنگوي صنعت برق كشور، از اختصاص رمزارزهاي 
استخراج شده در واحدهاي مجاز، به تامين ارز مورد 
نياز براي واردات، در آينده نزديك خبر داد. به گزارش 
صدا و سيما، مصطفي رجبي مشهدي با اشاره به اضافه 
شدن تبصره اي جديد به مصوبه گذشته درخصوص 
مقررات استخراج رمز ارزها افزود: »در اين مصوبه آمده 
است، رمزارزهاي استخراج شده در واحدهاي مجاز، 
براساس مجوزهاي وزارت صمت و وزارت نيرو براي 
تأمين برق، فقط براي تأمين ارز واردات كشور صرف 
خواهد شد. اين رمزارزها براساس مقررات تعيين شده 
از ســوي بانك مركزي، قابل مبادله هســتند. سقف 
مجاز رمز ارز استخراج شــده و قابل مبادله هر واحد 

اســتخراج كننده براســاس ميزان انرژي مصرفي 
توسط وزارت نيرو، تعيين خواهد شد. «

  جو مريخ با ســرعت در حال نابود 
شدن است

 مطالعه جديد براساس مشاهدات انجام شده 
توسط دو فضاپيماي ناسا نشــان مي دهد كه 

مريخ با سرعت بيشــتري در حال از دست دادن جو 
خود است. به گزارش تك اكسپلوريســت، ميزان از 
دست دادن جو مريخ با تغيير در دماي باالي جو تغيير 
مي كند. در بازه زماني بين پنجم تا 29ژوئيه2018، 
دو فضاپيماي ناسا مشاهدات همزماني را در جو بااليي 
مريخ انجــام داده اند. اين فضاپيماها توانســتند يك 
توفان گردوغبار جهاني را به نــام »رويداد گردوغبار 
محاصره كننده ســياره« كه در مريخ آغاز شده بود، 

رصد كنند.

  هامر برقي در آستانه ورود به بازار
شــركت جنرال موتــورز در ويدئويــي، توانايي هاي 
فوق العــاده هامر برقي خــود را به معــرض نمايش 
گذاشت. به گزارش وب ســايت نيو اطلس، هامر تمام 
برقي با قدرت موتور هزار اسب بخار، آماده است تا با 
ورود به بازار، وارد رقابتي بزرگ با ساير آفوردها شود. 

باتري هاي اين وسيله نقليه اجازه مي دهد تا خودرو با 
يك بار شارژ كامل تا 563كيلومتر راه برود. باتري هاي 
اين هامر خيلي سريع شارژ مي شوند و ظرف 10دقيقه 
ميزان نيروي الزم براي 100كيلومتر حركت را تامين 

مي كنند.

  مكانيسمي كه در بروز آلزايمر مؤثر است
پژوهشگران دانشگاه متروپوليتن توكيو در مطالعات 
خود، مكانيسم جديدي را يافته اند كه در بروز بيماري 
آلزايمر نقش دارد. به گزارش آســاهي شيمبون، در 
مكانيسم جديد، خوشــه هاي »پروتئين تاو« در مغز 
ايجاد مي شــوند. اين پژوهش نشان مي دهد كه بروز 
 "MARK4" جهش خاصي در يك آنزيم موســوم به
مي تواند ويژگي هاي پروتئين تــاو و امكان متراكم 
شــدن آن را تغيير دهد و آن را نامحلول تر سازد. اين 
احتمال وجود دارد كه نتايج اين پژوهش بتواند به ارائه 

درمان هاي غيرمنتظره اي بينجامد.

  وداع با رئيس سامسونگ
»لي كان هي« رئيس گروه شركت هاي سامسونگ 
پس از 6ســال بســتري بودن در بيمارستان در 
78ســالگي درگذشــت. به گزارش رويترز، كان 
هي حدود 6ســال پيش به دليل حملــه قلبي در 
بيمارستان بستري شد و از آن سال به بعد فرزندش، 

مديريت سامسونگ را برعهده داشت.

تيم ماموريت OSIRIS-REx ناسا 2روز پس از دسترسي و لمس سيارك بنو، تصاويري دريافت 
كرد كه نشان مي دهد فضاپيما حتي بيش از اندازه الزم از سطح سيارك نمونه مورد نياز براي يكي فضا

از اصلي ترين ماموريت های خود را جمع كرده اســت. فضاپيما در اين فرايند همراه با انتشار گاز 
نيتروژن، سطح اين سيارك را برهم زد و توانست خاك و سنگ هاي كوچك را جمع آوري كند. براساس اي ميلي 
كه ناسا براي خبرنگاران ارسال كرده، هرچند ماموريت در فرود و جمع آوري نمونه موفقيت آميز بوده، اما به نظر 
مي رسد نمونه مذكور به اندازه اي زياد است كه در محفظه نگهداري همچنان باز مانده و ذرات مهم جمع آوري شده 
 OSIRIS-REx در فضا پراكنده مي شوند. در بررسي تصاويري كه از جهات مختلف به ثبت رسيده است، تيم
متوجه شدند كه محفظه نگهدارنده فضاپيما، به طور كامل پر از ذرات سطح سيارك است و به نظر مي رسد برخي 
از اين ذرات به آرامي در حال فرار از محفظه هستند. در عمليات روز سه شنبه در فاصله 32۰ميليون كيلومتري 
زمين محفظه حاوي نمونه كه در انتهاي بازوي روباتي قرار دارد، آنقدر عميق و با قدرت به درون سيارك فرور رفت 
كه سنگ ها به درون آن مكيده شدند و در لبه دريچه آن گير كرد. مقام هاي سرپرست اين ماموريت مي گويند 

قرباني موفقيت خودشان شده اند و بايد اين مشكل را به نوعي حل كنند. 

موفقيت بيش ازاندازه در سيارك بنو
جمع آوري بيش از حد نمونه از سطح سيارك بنو باعث سرريز از محفظه نگه دارنده فضاپيما شده و حاال 

دانشمندان اميدوارند بتوانند اين نمونه تاريخي و مهم را به زمين برسانند

100ثانيه خبر

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

تمركز روي ماموريت بازگشت
 OSIRIS-REx تيم هدايت كننده فضاپيماي
معتقد بودند كه نمونه كافي جمع آوري شــده و 
در مســيري قرار دارد كه هرچه سريع تر ذخيره 
و ارسال شــود. آنها پس از مقايســه تصاوير 
 محفظه خالي با تصاويري كه در 22اكتبر از ســر
 TAGSAM پس از رويــداد جمع آوري نمونه 

به دست آمد، به اين نتيجه رسيده بودند.
اما پس از مشــاهده تصاوير خارج شدن ذرات 
جمع شده اضافه، اعالم كردند هرگونه حركت به 
سمت فضاپيما و ابزار TAGSAM ممكن است 
منجر به از دســت رفتن بيشتر نمونه شود. براي 
حفظ مواد باقيمانده، تيم ماموريت تصميم گرفت 
از فعاليت اندازه گيري جمعي نمونه كه ابتدا براي 
شنبه 24اكتبر برنامه ريزي شده بود چشم پوشي 
كند تا هرگونه شتاب فضاپيما را به حداقل برساند. 
به جاي انجام فعاليت اندازه گيري وزن نمونه، اين 
تيم روي انتقال نمونه به كپسول بازگشت نمونه 
)SRC( براي حفاظت از آن و بازگرداندن امن به 

زمين، تمركز كرده است.
 OSIRIS-REx دانته لورتا« محقق اصلــي«
در دانشگاه آريزونا كه تيم علمي و برنامه ريزي 

مشــاهده علمي و پــردازش 
داده هاي اين ماموريت را 

هدايت مي كند، گفت: 
ما در تالش هستيم تا 

موفقيت در جمع آوري 
نمونه را با برگرداندن امن 

باقيمانــده آن تكميل كنيم. 
با اينكه از دســت دادن جرم 
براي من نگران كننده است، 
اما به شــدت تيم را تشويق 
مي كنم كه اين نمونه گرانبها 
را در اسرع وقت باز گردانند. 
به گفتــه او، تيم كنترل پرواز 

نمي توانند براي برطرف كردن موانع و جلوگيري 
از فرار نمونه جمع آوري شده، كاري انجام دهند. 
محققان تخمين مي زنند بخــش نمونه برداري 
فضاپيما در عمق 4۸سانتي متري سيارك بن نو 

نفوذ كرده است.
OSIRIS-REx كامــال ســالم اســت و تيم 
ماموريت در حال نهايي كردن جدول زماني براي 
ذخيره سازي  نمونه هستند. به محض تصميم گيري 
درباره زمان و روش ذخيره سازي  نمونه، اطالعات 
آن ارائه مي شود. اين نخستين موفقيت ناسا در 

عمليات نمونه برداري از يك سيارك است.
فضاپيماي OSIRIS-Rex در سال2۰16 به فضا 
پرتاب و سال2۰1۸ وارد بنو شد. صرف نظر از آنچه 
اتفاق افتاده، در  ماه مارس از اين ســيارك خارج 
خواهد شد و نمونه ها نيز تا سال2۰23 به زمين باز 
نخواهد گشت. اين ماموريت از آنجا كه ممكن است 
منجر به كشف منشا حيات روي زمين شود، بسيار 
مهم است. در صورت انتقال نمونه ها به زمين بشر 
به اطالعات تازه اي درخصوص تركيبات شيميايي 
اوليه خورشيد و ديگر سياره هاي منظومه شمسي 
دســت پيدا خواهد كرد. ژاپن نيز سال گذشته 
عمليات مشابهي را روي ســياركي ديگر به نام 
ريوگو انجام داده بود. كاوشگر ژاپني هايابوساي 2 
كه اينك در راه بازگشت است و قرار است  
ماه دسامبر به زمين برگردد پيش از 
اين در ماموريتي چندساله موفق به 
نمونه برداري از سيارك ريوگو شده 

بود.
»بنو« از جمع ۵۰۰هزار سيارك براي 
اين مأموريت انتخاب شده است، زيرا با 
قطر تقريبا 4۹۰متر، ابعاد مطلوب دارد و با 
تلسكوپ مي توان ديد كه سطح آن از يك 
قشر ريگ و سنگريزه پوشيده شده است، 
چيزي كه نمونه برداري را سهل تر مي سازد.
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وضعيت فــوق بحرانــي كرونــا در ۴۳ شهرســتان و پيش بيني 
افزايــش ايــن تعــداد، آن هم در شــرايطي كــه ميــزان رعايت 
پروتكل ها كاهــش   يافته و اغلب شــهرها در وضعيــت قرمز قرار 
گرفته اند، صحبــت از تــداوم محدوديت ها را جدي تر كرده اســت

پيش بينی ها درست از آب درآمد

 محدوديت هاي جديد در شهرستان هاي بحراني كشور 
از نظر ميزان ابتال به كرونا از امروز )دوشنبه( به مدت يك 
هفته آغاز مي شود. هرچند ســتاد ملي مقابله با كرونا، 
محدوديت هاي يــك هفته  اي را براي ۴۳شهرســتان 
مي داند، اما شرايط در شهرها و اســتان هاي ديگر هم 
چندان مساعد نيســت. وزارت بهداشت با اشاره به آمار 
6191بيمار جديد مبتال به كرونا و جان باختن 296نفر 
در شبانه روز گذشته، وضعيت را در 27 استان قرمز و ۴ 
استان  نارنجي و زرد اعالم كرد .با توجه به اينكه در حال 
حاضر هيچ استانی در كشور در وضعيت سفيد قرار ندارد و 
رفتار ويروس در كشور ما تغيير كرده  و به گفته مسئوالن 
وزارت بهداشت با جهش بيماری روبه رو هستيم می توانيم 

بگوييم كه كرونا در ايران رنگ عوض كرده است.

افزايش ترددها و شرايط بحراني اصفهان 
سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با اشاره به آغاز 
محدوديت ها و اعالم وضع بحراني در شهرســتان هاي 
خوانسار، ســميرم، شاهين شــهر و ميمه، گلپايگان و  
نجف آباد به همشهري مي گويد: »متأسفانه در ماه هاي 
گذشته پايبندي به پروتكل هاي بهداشتي در اصفهان 
كاهش چشمگيري داشته و براي مثال، استفاده از ماسك 
از 70درصد به زير ۴0درصد رسيده است. از سوي ديگر 
در مرداد و شهريور، شاهد افزايش قابل توجه تردد و تجمع 
در شهرهاي مختلف بوده ايم. با وجود توصيه هاي بسيار، 
سفر از مبدا استان به استان هاي ديگر و همچنين پذيرش 
گردشگر در اصفهان افزايش چشمگيري داشته كه در 
نهايت منجر به وضعيت امروز شد. « آرش نجيمي، تنها 

ممنوعيت اعمال شده براي پذيرش گردشگر در اصفهان 
را مربوط به فروردين ماه مي داند.

 سرريز مبتاليان عشاير به آمار مسجد سليمان
فرماندار مسجد سليمان؛ شهرستان بحرانی خوزستان 
اما به كوچ عشاير و افزوده شدن آمار مبتاليان عشاير به 
آمار شهرستان اشاره می كند.  محمد پاكدل با بيان اينكه 
آمار مبتاليان ۳ شهر و استان همجوار يعني اللي، انديكا و 
عشاير كوچنده از چهارمحال و بختياري به آمار مبتاليان 
شهرستان اضافه شده اســت، به همشهري مي گويد: 
»عشاير همسايه هاي شمالي استان در قشالق به سمت 
مسجد سليمان و شــهرهاي اطراف حركت مي كنند 
و در اين منطقه ساكن مي شــوند. با وجود اين، فعال 2 
بيمارستان شهرســتان از نظر ظرفيت بستري كمبود 
ندارد، اما طبق اعالم ســتاد ملي كرونا، محدوديت هاي 

جديد در اين شهرستان از امروز آغاز مي شود.«

اهواز هم وضع خوبي ندارد
سخنگوي دانشگاه علوم پزشــكي اهواز هم گفته هاي 
فرماندار مسجد سليمان را تأييد مي كند و توضيح مي دهد: 
»به طور كلي شرايط استان در وضع هشدار است و بعد از 
مسجدسليمان، اهواز هم وضع خوبي ندارد. با وجود اين 
محدوديت هاي جديد فعال در مســجد سليمان اعمال 
مي شود. «  او البته تأكيد مي كند خوزستان از نظر ظرفيت 
بستري بيماران شــرايط حادي ندارد و درصورت نياز و 
تكميل ظرفيت مسجدسليمان، بيماران به مركز استان 

منتقل خواهند شد.

   آبان توفاني در كرمانشاه
مهم ترين عامل افزايش چشمگير ابتال و مرگ ومير در 
استان كرمانشاه با ۳شهرســتان فوق بحراني هم مانند 
اصفهان، رعايت نكردن پروتكل هاي بهداشتي از سوي 
مردم ذكر شــده اســت. طبق آخرين اعالميه كميته 
اطالع رساني دانشــگاه علوم پزشــكي كرمانشاه، آمار 
فوتي ها در اين استان از 800نفر هم عبور كرد و 800نفر 
هم در بيمارستان هاي اســتان بستري هستند؛ آماري 
كه مسئوالن اميدوارند با تعطيلي 2 هفته اي مشاغل و 
محدوديت ها بتوانند آن را كنتــرل و مديريت كنند. به 
گفته مهدي محمدي، مديركميته اطالع رساني ستاد 
كروناي كرمانشاه، هم اكنون شهرستان هاي گيالنغرب، 
پاوه و اسالم آباد غرب در وضعيت فوق پر خطر قرار دارند 
و ساير شهرستان هاي استان هم در شرايط قرمز هستند. 
او حضور در مراسم ختم، عقد و عروسي، تجمع در صف و 
مراكز خريد و عيادت بيماران را مهم ترين داليل ابتال به 
كرونا عنوان مي كند و از مردم مي خواهد از حضور در اين 

جمع ها خودداري كنند.

مراجعه ديرهنگام ايالمي ها به مراكز درماني
در ايالم مسئوالن علوم پزشــكي از الگوي ديگري براي 
افزايش آمار مبتاليــان و مرگ ومير صحبت مي كنند؛ 
مراجعه ديرهنگام به مراكز درماني و ابتالي خانوادگي. 
بنابر اعالم رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايالم، براساس 
آمــار ۴0 درصد افــراد فوت شــده با حــال وخيم به 
بيمارســتان ها و مراكز درماني مراجعه كرده اند. محمد 
كريميان با بيان اينكه فوت مبتاليان به كرونا با بيماري 

زمينه اي به 7۳درصد رسيده است، مي گويد: »روند كلي 
ابتال، بستري و فوت در استان در مهر نسبت به شهريور 
2 برابر افزايش يافته است. « به گفته وي، افراد مبتال به 
كرونا، قرنطينه خانگي را رعايت نمي كنند و از سوي ديگر 
بسياري از افراد بيمار در اماكن عمومي حضور مي يابند 
كه اين رويه بايد اصالح شــود. او ضمن اشاره به اعمال 
محدوديت ها در 2 شهرستان ايوان و دره شهر، از برخورد 
با افرادي كه شرايط قرنطينه را رعايت نمي كنند، خبر 

مي دهد.

 البرز در انتظار موج سنگين كرونا 
البرز هم به گفته مســئوالن علوم پزشكي اين استان از 
10روز پيش درگير شرايط فوق العاده از نظر ميزان شيوع 
كروناست. اين درحالي است كه پيش بيني كارشناسان 
نشان مي دهد  در روزهاي پيش رو با افزايش وارونگي دما 
و آاليندگي، كرج مستعد طغيان كرونا خواهد بود. هرچند 
هيچ يك از شهرستان هاي البرز در فهرست ۴۳شهرستان 
بحراني نيستند، اما سرپرســت دانشگاه علوم پزشكي 
البرز با اشاره به مراجعه 1۴6 بيمار بدحال كرونايي طي 
2۴ ساعت گذشته و فوت 1۴بيمار از وضع فوق العاده كل 
استان خبر مي دهد. آنچه محمد فتحي مي گويد از سوي 
رئيس بيمارستان كوثر كرج هم تأييد مي شود. به گفته 
احمد مهدوي، عالوه بر افزايش آمار مراجعان كرونايي به 
بيمارستان ها، احتماال در روزهاي آينده با موج سنگين 
بيماري در اين استان روبه رو خواهيم بود. رعايت نكردن 
پروتكل هاي بهداشــتي مهم ترين دليل بحراني شدن 

شرايط در البرز است.

  خروج آرام گلستان از وضع سفيد
گلســتان با وجود اينكــه در نيمــه اول مهر ماه جزو 
استان هايي با بيشترين شهرستان سفيد قرار گرفت، اما 

هم اكنون شرايط خوبي ندارد.
 تعداد شهرســتان هاي سفيد اين اســتان از 7مورد به 
۴مورد كاهش يافته است و فعال به جز آق قال، گاليكش، 
گميشان و مراوه تپه بقيه شهرستان هاي گلستان در وضع 
زرد و نارنجي قرار دادند؛ شرايطي كه با توجه به كاهش 
چشــمگير رعايت پروتكل هاي بهداشتي، پيش بيني 
مي شود در روزهاي آينده بدتر شود. به گفته عبدالرضا 
فاضل، در اين اســتان هم آمار بيماران بدحال چندان 
مطلوب نيســت و هم اكنون حدود يك پنجم بيماران 
بستري در مراكز درماني استان تحت مراقبت هاي ويژه 
قرار دارند و حدود نيمي از اين افراد به دستگاه ونتيالتور 

وصل شده اند.
   

حتي اگر محدوديت هاي ســتاد ملي مقابلــه با كرونا 
تا 2 هفته تمديد شــود، آمار حاكــي از رعايت نكردن 
پروتكل هاي بهداشــتي، آينده خوبــي را پيش بيني 
نمي كند. طبق آخرين آمار اعالم شــده از سوي وزارت 
بهداشت، ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي در كشور 
از 80 به حدود 50درصد رسيده است؛ آماري كه در برخي 
استان ها چون تهران با حدود ۳2درصد در پايين ترين 
رتبه قرار دارد. همدان هم با آمار حدود ۴0درصد رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي، شرايط بهتري ندارد و در ساير 
اســتان ها هم با كاهش حداقل 10درصــدي  رعايت 

پروتكل ها روبه رو هستيم.

كرونا رنگ عوض كرد
 محمد كاموس

 دبير گروه ايرانشهر

از زمــان شــروع همه گيري 
كرونا و تأكيد مراجع درماني 
بر رعايت شســتن دست ها يا 
ساير مســائل بهداشتي، اين 
سؤال پيش مي آيد كه آيا اين 
تأكيدهاي مكــرر، مي تواند 
باعث به وجود آمدن وسواس 
در بزرگســاالن و كودكان شود؟  وســواس و بسياري از 
بيماري هاي روانی، حاصــل تعامل ژن و عوامل محيطي 
هستند. از قضا، تأثير ژن در به وجود آمدن بيماري وسواس 
بسيار تعيين كننده است، به طوري كه اگر بر فرض، به خاطر 
تأكيد بيش از حد بر مسائل بهداشتي، در رفتار كودك يا 
بزرگسال، شرطي سازي صورت بگيرد و به نوعي وسواس 
را بياموزد، اگر ژن مستعد كننده وسواس را نداشته باشد، 
حداكثر به يك بيماري وســواس مقطعي و خوش خيم 
مبتال مي شود كه كوتاه مدت است و به خوبي به درمان هاي 
رفتاري پاسخ مي دهد و عود نمي كند و مزمن نمي شود. 
همچنين اثرات تخريبي شــديدي نيز روي عملكرد فرد 
نخواهد داشت. اما اگر ژن مستعد كننده بيماري وسواس، 
در فردي وجود داشته باشــد، حتي بدون حضور عوامل 
محيطي مستعد كننده هم احتمال ابتال به وسواس بسيار 
باالست و اگر شرايط محيطي هم اضافه شود، قطعا شدت 
بيماري و طول دوره آن طوالني تر خواهد شــد. خالصه 
اينكه تا ژن مستعد كننده بيماري وسواس در كسي وجود 
نداشته باشد، نبايد از اينكه مبادا تأكيد بر رعايت مسائل 
بهداشتي »باعث« وسواس جدي و شديد شود ترسيد. از 
طرفي افرادي كه ژن مستعد بيماري وسواس را داشته اند و 
خواهي نخواهي بايد تحت درمان دارويي و غير دارويي قرار 
مي گرفتند، اگر در شرايط محيطي مستعد كننده وسواس، 
مثل كرونا، در صورت تشديد يا عود عالئم باشند، بايد با 
روانپزشك براي تنظيم احتمالي  دوز داروها، يا اضافه كردن 

درمان هاي غير دارويي مشورت كنند.

وسواسي كه با كرونا 
آمده مزمن مي شود؟

تابآوري

ميالد زاهدي
روانپزشك

حميدرضا بوجاريان -خبرنگار:    از امروز فعاليت 
3دسته كسب و كار و گروه شغلي در 43شهر 
بحراني كرونا زده به مدت يك هفته ممنوع است 
و درصورت نياز در هفته بعد نيز ادامه مي يابد. 
به گفته »سيماسادات الري« سخنگوي وزارت 
بهداشت اين محدوديت ها در گروه مشاغل 2، 
3و 4 در شهرهايي كه تعداد مبتاليان به كرونا 
در آنها باالست اجرا مي شود. شهرستان هاي 
آذرشهر، جلفا، چاراويماق، عجب شير، مراغه و 
مرند از استان آذربايجان شرقي، شهرستان هاي 
پيرانشــهر، ماكو و مهاباد از استان آذربايجان 
غربي، شهرستان هاي خوانسار، سميرم، شاهين 
شــهر و ميمه،  گلپايگان و نجف آباد از استان 
اصفهان و شهرســتان هاي ايوان و دره شهر از 
استان ايالم، شهرستان هاي دماوند و ورامين 
از استان تهران، درگز از استان خراسان رضوي، 
مسجد سليمان از استان خوزستان، خرمدره 
از استان زنجان، شــاهرود از استان سمنان، 
استهبان از استان فارس، بانه و بيجار از استان 
كردستان، بافت، بردسير، رفسنجان از استان 
كرمان، اسالم آباد غرب، پاوه و گيالن غرب از 
استان كرمانشاه، گچساران از استان كهگيلويه و 

بويراحمد، اليگودرز، پلدختر، دورود و كوهدشت 
از استان لرســتان، دليجان از استان مركزي، 
تويســركان، رزن و نهاوند از استان همدان، 
ابركوه، خاتم و مهريز از اســتان يزد مشمول 

اعمال محدوديت ها خواهند بود.

جريمه هاي سنگين در انتظار متخلفان
درصورت بي توجهي و ادامه فعاليت مشــاغل 
مشمول اين قانون، براي صاحبان اين كسب و 
كارها جريمه های سنگين و تعطيلي درازمدت 
پيش بيني شده است. براساس مصوبه ابالغي 
ســتاد ملي مديريت و مقابله با بيماري كرونا 
مشاغل به 4گروه تقسيم شده اند كه بر مبناي 
وضعيت شهرها به فعاليتشان ادامه مي دهند. 
در اين مصوبه 4رنگ براي نشان دادن وضعيت 
شيوع كرونا در اســتان هاي مختلف مشخص 
شده و مطابق آن رنگ براي فعاليت 4گروه شغلي 
در آن استان ها تصميم گيري مي شود؛ به عنوان 
مثال در شرايط سفيد هر 4گروه فعاليت دارند، در 
شرايط نارنجي گروه3 از فعاليت منع شده است، 
در شرايط زرد فعاليت گروه4 ممنوع شده و در 

شرايط قرمز تنها گروه يك امكان فعاليت دارد.

از امروز اعمال محدوديت هاي شديد در ۴۳شهر  به مرحله اجرا در مي آيد

دوركاري 50درصدي تا تعطيلي 
موقت يك هفته اي

 مشاغلي كه بايد محدود و تعطيل شوند كدامند؟
مشاغلمستثنيشدهاز

محدوديتها مشاغلگروه4 مشاغلگروه3 مشاغلگروه2

نانواييها هرنوعهمايش مدارس مراكزخريد

داروخانهها برگزاريمراسماجتماعي،فرهنگيومذهبي دانشگاهها پاساژها

مراكزامدادي مدارسشبانهروزي حوزههايعلميه مالهايفروشغيرموادغذايي

مراكزانتظامي باشگاههايورزشيمربوطبهورزشهايپر
برخوردازجملهكشتي،كاراتهوجودو آموزشگاههايفنيحرفهاي مراكزشمارهگذارياتومبيلبازارفروشخودرو

مراكزامنيتي كافهها زبانسراها تهيهوطبخغذاباپذيرشمشتري

مراكزاداري چايخانهها آموزشگاههاوكتابخانهها مراكزمتبركه،زيارتگاهها،مساجدومصليها

مراكزخدماتي قهوهخانهها مهدهايكودك مراكزتمرينوانجاممسابقاتورزشي

مراكزدرماني مراكزعرضهمواددخاني استخرهايسرپوشيده فروشلوازمخانگي،قناديوشيرينيفروشيها

فروشگاههايزنجيرهاي باغوحشها سينماوتئاتر آبميوهوبستنيفروشيها

سوپرماركتها شهربازيها موزههاوباغموزهها آرايشگاههايمردانه

مراكزتأمينارزاقومايحتاجعمومي مراكزتفريحيآبي تاالرهايپذيرايي فرشوموكتفروشيها

---- ---- آرايشگاههاوسالنهاي
زيباييزنانه

خدماتچاپديجيتال،تزييناتداخليساختمان،
كادوييفروشيها،اسباببازيفروشيها

---- ---- مراكزفروشمبلمان،كيفوكفش،مراكزفروش
لوازمالتحرير

---- ---- كاهشفعاليتمترو خياطيوخرازي،آتليهوعكاسيها،مشاورانامالك

---- ---- كاهشحملونقلعمومي
درونشهري

فروشگاههايلوازمآرايشيوبهداشتيومراكزفروشو
عرضهخشكباروآجيل

 دوركاري 50درصدي كاركنان دولت
دوركاري كاركنان دولت كه پيش از اين لغو 
شــده بود دوباره از ســر گرفته شده است. 
براساس اعالم سازمان اداري و استخدامي، 
الزم است دستگاه هاي اجرايي كه حجم و نوع 
خدمات آنها به نحوي اســت كه حضور بيش 
از 50درصد كاركنان در ادارات تابعه آنها در 
شــهر تهران اجتناب ناپذير است، دوركاري 
50درصدي كاركنان از سوي رئيس سازمان 
اداري و استخدامي كشور به دستگاه ها ابالغ و 

از پنجم تا سي ام آبان الزم االجراست.

تغيير ساعت كار بانك هاي خصوصي
براســاس اعالم كانون بانك هاي خصوصي، 
ســاعت كار بانك هاي خصوصي از امروز تا 
پايان ماه جاري تغيير كرد. در اطالعيه كانون 
بانك هاي خصوصي آمده است از كليه اعضا 
در خواست مي شود اجازه دهند كه 50درصد 
از كاركنان شعب و واحد هاي اداري در استان 
تهران و 30درصد آنان در ســاير استان ها از 
طريق نوبت بندي يا دوركاري نسبت به ارائه 
خدمات خود تا پايان آبان سال جاري اقدام 
كنند. ساعات كار كاركنان واحد ها از شنبه 
تا چهارشنبه بعد از ســاعت۷:30 و حداكثر 
تا ساعت14:30   و پنجشنبه ها تا ساعت13 
در اختيــار مديريت هريــك از بانك ها و 
مؤسسات اعتباري بوده و پذيرش مراجعين 
نيز از ساعت۸ تا 14 و پنجشنبه ها از ساعت۸ 

الي12:30 خواهد بود.
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زنگ خطر سقوط طبقه متوسط
 به قشر فقير را جدي بگيريد!

   اگــر بخواهيم از ميان 3 قشــر فرادســت، 
ميان دست و فرودست جامعه، قشري را به عنوان 
ضامن فرهنگي كشور معرفي كنيم، باید از قشر 
ميان دســت یا همان طبقه متوســط نام ببریم؛ چرا كه قشــر فرادست 
همواره دغدغه هاي خاص خود را دارد و از ســوي دیگر مشكالت چنان 
زندگي روزمره قشر فرودســت جامعه را محاصره كرده است كه این قشر 

نمي تواند تأثيرگذاري چنداني بر جامعه داشته باشد.
بر این اســاس باید دانســت زمانــي كه ســاختار اقتصــادي و عدالت 
اجتماعي در جامعه اي مناســب باشــد، در گذر زمان از قشــر فرادست 
و فرودست جامعه كاســته و به طبقه متوســط افزوده مي شود و از این 
طریق جامعه به تعادل مي رســد. با توجه به دغدغه هاي قشــر متوسط 
نســبت به فرهنگ، عدالت اجتماعي، آموزشــي و... بایــد گفت كه در 
صورت افزایــش طبقه متوســط، زمينه بــراي شــكوفایي فرهنگي و 
عدالت اجتماعي مهيا مي شــود. قشر متوســط كمترین ميزان آسيب 
اجتماعــي را تجربه مي كنــد درحالي كه چنين مشــكالتي در قشــر 
فرودست بسيار عميق است و طبقه فرادســت نيز آسيب هاي اجتماعي 
 خاص خود را دارد اما به دليل قدرت اقتصادي و سياســي این آســيب ها 

پنهان مي مانند.
بر این اســاس بایــد گفت زمانــي كه ســاختار جامعه دچار مشــكل 
شــود و شــرایط اقتصادي پرتالطمــي كشــور را احاطه كند، قشــر 
متوســط به دو بخش تقسيم مي شــود؛ بخشــي از این قشر ميان دست 
بــا رفتارهــاي نامتعــارف و همچنيــن زد و بندهاي بســيار به قشــر 
باال دســت جامعه تبدیل مي شــوند و به عبــارت دیگر بــه گروه هاي 
پولســاز، پولدار جامعه و افراد صاحــب قدرت مي پيوندنــد و در مقابل 
 بخــش اعظم ایــن قشــر متوســط در دامن قشــر فرودســت جامعه 

سقوط مي كنند.
اولين پيامد منفي اجتماعي این اتفاق، افزایش نابرابري اجتماعي است، 
در واقــع باید گفت زماني كه قشرمتوســط، ضعيف مي شــود، نابرابري 
اجتماعي در جامعه به شــدت افزایش پيدا مي كند و این روند صعودي، 

انواع فسادها، آسيب هاي اجتماعي و... در پي خواهد داشت.
نكته بعدي كه در مورد تضعيف طبقه متوسط و سقوط آنها در رده طبقه 
فرودست وجود دارد، این است كه پس از مدتي فعاليت هاي فرهنگي در 
جامعه- از نظر كميت و كيفيت- به شــدت روند نزولي به خود مي گيرند 
چرا كه طبقه فرودســت جامعه، ارتباطي با مقوالت فرهنگي ندارد و در 
این حوزه مولد نيست، قشر فرادست جامعه هم مصارف فرهنگي خاص 
خودش را دارد و این عالئق با نياز عموم مردم گره نمي خورد. در نتيجه با 
سقوط قشر متوسط در دامن قشر فقير، ما باید منتظر سقوط ارزش هاي 
فرهنگي، توليــدات فرهنگــي و مصرف درســت كاالهــاي فرهنگي 
باشــيم، در این زمان اســت كه علف هاي هرز فرهنگــي در حوزه هاي 
 مختلف شروع به رشــد مي كنند و جامعه دچار یک نوع ایستایي نسبي 

فرهنگي مي شود.
متأسفانه امروز ما در شرایط بسيار بدي در رابطه با وضعيت قشر متوسط 
به سر مي بریم كه این پيامد فرهنگي به تبع خودش پيامدهاي اجتماعي 
در پي دارد، ازجمله این پيامدهاي اجتماعي مي توان به موضوع نداشتن 
دغدغه نســبت به جامعه اشــاره كرد. جامعه ما با بحران محيط زیست، 
كودكان كار، زنان بي سرپرست، اعتياد و... مواجه است و حتي كشورمان 
از نظر توليدات فرهنگي در وضعيت مطلوبي قرار ندارد، دیگر بر همگان 
عيان است كه كاالهاي فرهنگي در سبد مصرفي مردم جایي ندارند، در 
چنين شــرایطي طبقه متوسط است كه مي تواند شــرایط را براي تغيير 
مهيا كند، اما زماني كه این طبقه به دليل شــرایط اقتصادي جایگاه خود 
را از دست داده و مجبور مي شــود به رده دیگري هجرت كند، مشكالت 

عدیده اي ایجاد مي شود.
زماني كه قشر متوسط به ســمت طبقه فقير حركت داده مي شود، باید 
این واقعيت تلخ را دانســت كه هر چند قشر متوســط از نظر اقتصادي 
همخوان با قشر فرودست مي شــود اما از نظر فرهنگي و اجتماعي هنوز 
خــود را در قامت همان فرد متوســط جامعه تصور مي كنــد اما به دليل 
آنكه امكانات الزم براي جان بخشــيدن به این نــگاه درحوزه فرهنگي و 
اجتماعي وجود ندارد، این فرد دچار ســرخوردگي، افسردگي، اضطراب 
و از بين رفتن اعتماد به نفس مي شود. جز این موارد، جامعه باید منتظر 
پيامدهاي رواني این تغيير طبقه باشد چرا كه با افرادي روبه رو است كه از 
نظر اقتصادي در قشر فقير جاي مي گيرند اما از نظر فكري ریشه در قشر 

متوسط دارند.
ســنگر فرهنگ و ســنت در جامعه ما نهاد خانواده اســت، این نهاد در 
روزگار ما تالش كرده است كه تا كژكاركردي  دیگر نهادها را جبران كند 
به عبارت دیگر اگر نهاد آموزش به درستي وظایف خود را انجام نمي دهد، 
خانواده تالش مي كند با هزینه یا صرف زمان بيشــتر این مشكل را حل 
كند یا اگر نهاد اقتصاد درســت عمل نمي كند و مشــكالت اقتصادي در 
كشور حاكم است، نهاد خانواده با افزایش ســاعات كاري تالش مي كند 
تا درآمد بيشتري را به دســت بياورد. عمده این اتفاقات در قشر متوسط 
رخ مي دهد و زماني كه این قشــر به سطح پایين تر سقوط مي كند، بدون 
شــک معضالت و آســيب هاي درون خانواده افزایش و مناقشات درون 
خانوادگي روند صعودي پيــدا مي كند. به دليل چنيــن اتفاقاتي ما باید 
به عنوان جامعه اي كه شــرایط اقتصادي و گراني هــا زمينه حذف طبقه 
متوســط را مهيا كرده است، منتظر 2پدیده شــوم در خانواده ها باشيم، 
خانواده گسسته – افرادي كه طالق رســمي مي گيرند- و خانواده هاي 
آشفته – افرادي كه دچار طالق عاطفي هســتند- در جامعه ما ظهور و 

بروز بيشتري خواهند یافت.
در نتيجه زماني كه ما شــاهد فروپاشــي قشر متوســط هستيم، شاهد 
فروپاشــي فرهنگ، اجتماع هم خواهيــم بود و فرامــوش نكنيم كه به 
همين نســبت خطر امنيتي جامعــه را تهدید مي كنــد به عبارت دیگر 
زماني كه شرایط اقتصادي قشــر متوسط را به ســمت قشر فقير سوق 
مي دهــد درحالي كه این افراد تــوان مدیریت و راهبــري دارند، در این 
 شرایط ممكن است توانایي هاي آنها در جهتي خالف مصالح ملي به كار 

گرفته شود.

مصرف كنندگان، همیشه منطقي رفتار نمي كنند
یک فرد كامالً منطقي، معموالً مطابق با عقل عمل مي كند. 
به عبارت دیگر، یک فرد منطقي، نفع خود )از جمله منافع 
مالي( را درنظــر مي گيرد. با این حــال، مطالعات متعدد 
روانشناسي مدرن نشان داده است كه انسان ها در همه موارد 
منطقي عمل نمي كنند و بسياري از مشتریاني كه كاالهاي 
لوكس مي خرند، از نظر مالي قادر به تهيه این كاالها نيستند 
و معموالً به خاطر خریدهایشان بدهي هاي باالیي هم دارند. 
شواهد نشان مي دهد كه بسياري از مردم در جهت منافع 
مالي خود رفتار نمي كنند. درحالي كه یک كيف دســتي 
با كيفيت و بادوام مي تواند بــا چند صدهزار تومان و حتي 
با چند ده هزار تومان خریداري شود، بعضي افراد ترجيح 
مي دهند ميليون ها تومان صرف خرید یک كيف دستي با 
برندي لوكس كنند كه همان عملكرد كيف چند صدهزار 
توماني را دارد كه از كيفيت نسبي خوبي نيز برخوردار است.

آيا كاالهاي گران تر لزوما، كیفیت باالتري هم دارند؟
یكي از مواردي كه در این مورد مي توان به آن اشــاره كرد، 
تمایل افراد به تأكيد بيش از حد بر عناصر مثبت یک كاالي 
گران و نادیده گرفتن معایب آن است. مي توان شركت اپل 
را به عنوان یک مثال آورد. مصرف كنندگان معموالً از شب 
قبلي كه قرار است آیفون، آیپد یا مک بوك هاي جدید اپل 
عرضه شود، در انتظار مي نشــينند. این در حالي است كه 
محصوالت اپل از نظر فني، نكتــه منحصر به فرد یا برتري 
فاحشــي نســبت به دیگر محصوالت ندارند. در حقيقت، 
سامسونگ، گوشي هایي با امكانات بهتر )در مقایسه با بيشتر 
مدل هاي آیفون( مي سازد. مایكروسافت و شيائومي معموالً 
گوشي هایي مي سازند كه ارزان تر از دیگر برندها هستند. با 
وجود این، وفاداري مشتریان به برند اپل بسيار باالست و سال 
به سال، ركوردهاي فروش را جا به جا مي كند. بعضي افراد، 
كاالهاي غيرلوكس را صرفا به دليل الكچري نبودن آنها )و 
نه براساس ویژگي ها یا كيفيت شان( حقير مي دانند، پس به 
این نتيجه غيرمنطقي مي رسند كه كاالهاي با قيمت باالتر از 
كيفيت بهتري برخوردارند. آنها معتقدند شما هر چه پرداخت 
كنيد، دریافت مي كنيد. و به این نكته توجه ندارند كه آیا این 
كاالها واقعاً  از نمونه هاي ارزان قيمت خود بهتر هستند یا نه.

خريد تحت تأثیر سطح عزت نفس
در بعضي موارد، عزت نفس پایين مي تواند عاملي باشد 

كه در مصــرف یا عدم مصرف كاالهاي لوكس توســط 
افــراد تأثير مي گــذارد. خصوصا اگر آنهــا به راحتي از 
پس هزینه هاي كاالهاي لوكــس برنيایند. براي بعضي 
مصرف كنندگان، یــک كاالي الكچــري مي تواند در 
افزایش عزت نفس یا احساس تعلق كمک بسياري كند. 

با افزایش خریدهاي اینترنتي و آنالین شــاپ هایي كه 
با استفاده از آنها حتي مي توان خریدهایي از برندهاي 
خارج از ایران داشــت، شــما فقط چند كليک با خرید 
مثال یک روسري 10ميليون توماني فاصله دارید. براي 
بعضي ها خرید كاالهاي لوكس، نهایت »خرید درماني« 

محسوب مي شود. اینترنت باعث شده كه كاالهاي لوكس 
هم به راحتي در دسترس همه باشند. احساس موفقيت 
دليل دیگري اســت كه باعث مي شــود بعضي از مردم 
كاالهاي لوكس بخرند. آنها گاهي مي خواهند به خود و 
سختكوشي خود جایزه بدهند و بعضي اوقات چيزهایي 
را بخرند كه به طور معمول از پس خرید آنها برنمي آیند.

اصالت مهم است
اینكه مردم از خرید یک ساعت رولكس تقلبي صرف نظر 
مي كنند و ترجيح مي دهند یک رولكس اصل را با قيمت 
باال بخرند)با اینكه هر دو ساعت یكسان به نظر مي رسند( 
دليلي دارد. با وجود ظاهر یكسان، مالک مي داند كه اگر 
نســخه فيک را بخرد، یک كاالي لوكس واقعي ندارد. 
به نظر نمي رسد كه این انتخاب، چندان منطقي باشد؛ 
اگر كاالهاي لوكس مي خریم تا به دیگران خودنمایي 
كنيم و احساس كنيم كه به این وسایل الكچري تعلق 
داریم، پس چرا با یک نســخه فيک، بــه همين هدف 
نمي رسيم؟ محققان دانشــگاه یيل تشخيص داده اند 
كه اصالت در دوران كودكي شــكل مي گيرد. در یک 
مطالعه سعي شد تا كودكان قانع شــوند اسباب بازي 
موردعالقه شان كه توسط یک ماشين شبيه سازي ، توليد 
شده اســت، با اصل آن فرقي ندارد. اما آنها از پذیرفتن 
نسخه شبيه سازي  شده خودداري كردند. بخشي از دليل 
اینكه به دنبال خرید یک كاالي لوكس واقعي هستيم 
این اســت كه ما به دنبال اصالتيــم. به عبارت دیگر، به 
عقيده بعضي از افراد، اگر خودتان را به خرید یک جفت 
چكمه جعلي از برند كریستين لوبوتان مهمان كرده اید، 

انگار كه اصال هيچ كاري براي خودتان نكرده اید.

نتیجه نهايي
مردم به دالیل مختلفي كاالهاي الكچري مي خرند؛ تقریباً 
همه این دالیل به احساسات شــدیدي مربوط است كه 
نسبت به خرید كاالهاي گران قيمت برایمان ایجاد مي شود. 
مهم نيست كه خریدار در وضعيت مالي خاصي باشد كه به 
او اجازه مي دهد فقط كاالهاي به صرفه را بخرد؛ او ممكن 
اســت تصميم بگيرد كه به هر حال یک كاالي الكچري 
داشته باشد تا به احساس خاصي دست یابد. به عنوان مثال 
احساس موفقيت در نتيجه سختكوشي یا اینكه احساس 

پذیرفته شدن از سوي دیگران.
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  »رمانتيك ها« دربحران كرونا هم دست از خريد برنمي دارند 
نبايد فراموش كنیم كه گســترش كوويد-19نه فقط نگراني هاي مربوط به 
سالمتي بلكه تنگناهاي مالي را نیز افزايش داده است. تعداد مبتاليان به ويروس 
به شدت باالست، اما افرادي كه دچار مشكالت مالي هستند نیز به همین نسبت 
باال رفته است. شايد تصور كنید كلمه خريد معناي خود را در چنین بحراني از 
دست داده است، اما اصالً اين چنین نیست. حاال مردم به پديده »شاپتیمیسم« 
متوسل شده اند كه اساساً به معناي خريد به امید آينده اي بهتر و نرمال است. 
اين پديده در وضعیتي رخ مي دهد كه آدم ها امیدوارند همه  چیز به روال گذشته 
برگردد و كارهاي روزمره را ادامه دهند. پس چرا خريد نكنند و آماده اين آينده 
نزديك نباشند؟ بعضي هم آن را »خريد درماني« مي نامند. اما هر چه كه آن را 
بنامیم، اين پديده بسیاري از افراد را درگیر هزينه هاي زائدي مي كند كه حتي 
در شرايط سخت از آن دست برنمي دارند. لي آيزنبرگ در كتاب خود با عنوان 
»شاپتیمیسم« درباره اين موضوع صحبت كرده است كه فرقي نمي كند مردم 

دچار چه شرايطي باشند، آنها همچنان به خريد ادامه مي دهند. او دو نوع خريدار 
را در كتابش نام مي برد؛ خريدار كالسیك و خريدار رمانتیك. او مي گويد: هر دو 
نوع خريدار در همه ما وجود دارد و اين میل خريد حتي در شرايط كمبود پول 
يا شرايطي مثل يك پاندمي كه دقیقا در چین شاهد آن بوديم، از بین نمي رود. 
يك شركت تجزيه و تحلیل داده كه هزينه هاي مصرف را منتشر مي كند، در 
نخستین هفته آوريل حجم عظیمي از هزينه براي وسايل خانه، جواهرات، اوقات 
فراغت و مد و لباس را در چین ثبت كرد. اين تعداد و فروش، بسیار باال بود و 
هنوز هم در حال افزايش است. از سوي ديگر خريداران كالسیك، فقط براي 
خواربار و اقالم حیاتي اقدام كرده بودند. هر چند كه اين روش خريد همیشگي 
خريداران رمانتیك اســت، اما در شــرايط بحراني نمي توان آنها را ناديده 
گرفت. اگر خريد يك كیف الكچري از برند لويي ويتان به آنها احساس امید 
و خوشبختي بدهد، بدون توجه به شرايط دنبال آن مي روند. اين اشتیاق به 

خريد لوكس را بار ديگر مي توان در چین مشاهده كرد كه در نخستین روز بعد 
از قرنطینه، يكي از فروشگاه هاي برند لوكس هرمس 2.7میلیون دالر فروش 
داشت. در آمريكا، شركت بازاريابي كوبیت، از افزايش 2درصدي هزينه براي 
خريد كاالهاي لوكس در اواخر ماه مارس خبر داد. اين در حالي است كه فست 
فشن ها)برندهاي ارزان و با تولید انبوه( با كاهش 40درصدي فروش مواجه 
شــدند. تئوري خريد كمتر، اما با كیفیت، باعث افزايش فروش اقالم لوكس 
شده است. با توجه به اينكه عالقه به كاالهاي لوكس همچنان در دوران كرونا 
در حال تشديد است، واضح است كه برند مجللي مثل لويي ويتان هم مي آيد 
و قیمت كیف هاي دستي خود را در تمام مدل ها 20درصد افزايش مي دهد. آيا 
ايده شاپتیمیسم خوب است؟ تا حدي بله. خريداران كالسیك هم بیش از حد 
درگیر خريدهايي مثل غذا و فعالیت هاي سرگرم كننده هستند. به قول معروف، 

نه به آن شوري شور، نه به اين بي نمكي.

  در شــرايطي كه میانگین قیمت هر متر 
خانه در پايتخت 24میلیون تومان اعالم 
شده، واحدهاي مسكوني در بعضي مناطق 
تهران با نرخ متري 120تا 150میلیون تومان 

هم معامله شده اند.

  مرگ هاي گرانقیمت از صحن امامزاده صالح 
تا گندلوگ لواســان، از مسجد الزهرا تا نور، 
از ســنگ هاي گرانیتي تا مرمر، از مداحي و 
موسیقي عرفاني به پخش زنده مراسم و فیلم و 
عكس هاي تدوين شده حرفه اي رسیده است.

  در روزگاري كه خريد يك پرايد ساده براي 
بخشي از جامعه تبديل به  آرزو شده است، 
در بازار خودروهاي الكچري، محصوالتي 
پیدا مي شود كه بین 3تا 10میلیارد تومان 

قیمت دارند .

تاپ ترين هاي بازار؛ 40  تا300ميليون تومان شاهنامه بايسنقري 70ميليون تومان

با افزایش قيمت كتاب در بازار
مجلدهاي نفيس با چه قيمتي به فروش مي رسند؟ 

گران ترین لپ تاپ و تبلت هاي
 موجود در بازار كدام ها هستند؟

تصورم از كتاب نفيس زماني تغيير كرد كه براي گفت وگو با عبدالرحيم جعفري، مؤسس انتشارات اميركبير به 
منزلش رفته بودم. آخر گفت وگو بود و عكاس قرار بود چند عكس از او در محيط خانه اش بيندازد. خودش پيشنهاد 
كرد كتاب شاهنامه اي را نشان مان دهد. بعد سر صبر رفت به اتاقي كه كتابخانه مفصلي در آن داشت، از بهترین 
كتاب ها و چاپ هایشان. تقریبا هيچ كتاب معمولي ای كه دست من و غير به آن برسد و در بازار روي پيشخوا ن ها 
دیده شود، در كتابخانه اش نبود. از جلدي به جلد دیگر حيرت مان بيشتر مي شد كه شاهنامه را از بين آن همه 

كتاب ارزشمند بيرون كشيد. 

لپ تاپ و تبلت یكي از كاربردي ترین وسيله ها در این روزهاي كرونایي است تا مردم بتوانند به امورات كاري و آموزشي با 
در خانه ماندن برسند. با اینكه بسياري از بازارها ركود را تجربه مي كنند و خرید و فروش كساد است اما بازار فروش لپ تاپ 
و تبلت روزبه روز داغ تر مي شود و همين موضوع در كنار تورم اقتصادي موجود موجب شده تا قيمت برخي از محصوالت 
این بازار سر به فلک بكشد و تبدیل به محصولي دست نيافتني شود كه فقط قشر مرفه جامعه قادر به خرید آن هستند. 
خرید به ویژه براي حرفه اي ها مانند گيمينگ ها و گرافيست هایي كه رندرینگ و ادیت تصویر و مدیا را به صورت حرفه اي 

انجام مي دهند و نياز به كانفيگ هاي باال دارند سخت تر شده است. 
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علیرضا شريفي يزدي 
جامعه شناس

از لویي ویتون تا هرمس، از رولكس تا اپل
چرا به خرید كاالهاي لوكس عالقه داریم؟

در مكتب الكچري بازي
   وقتي كاالهاي مورد عالقه مان را مي خريم، فرقي نمي كند كه چه باشد، لباس، 
ساعت، تكنولوژي، هنر، وسايل خانه يا هر چیز ديگري، تقريباً همگي اين سؤال 
را از خانواده و دوستانمان مي شنويم:»چقدر برايش پول دادي؟« به هر حال قابل 
فهم ترين راه  اندازه گیري ارزش خريد براي همه »پول« است. با اين حال، تحقیقات بسیاري ثابت كرده اند كه جنس 
گران تر لزوماً بهتر نیست. در هر صورت جذابیت كاالهاي لوكس غیرقابل انكار است. مثاًل چرم نرمي كه در يك كفش 
گران استفاده شده يا لوگوي پرزرق و برق برند معروف، براي خیلي ها مي تواند باعث جذابیت باشد. براي بسیاري از مردم 
خريد يك كیف دستي الكچري اصالً اتفاق غیرمعمولي نیست؛ شايد به همان اندازه كه خريد يك بلوز از دستفروش كنار 
خیابان براي خیلي ها عادي است. اما اينكه چرا آدم ها به سمت خريد كاالهاي گران مي روند، داليل متعددي دارد كه در 

اين گزارش بعضي از مهم ترين اين داليل به همراه نكاتي ديگر درباره ما و كاالهاي لوكس بررسي شده اند.

شبنم مجیدي 
روزنامه نگار

مرگ  در طبقه بااليي

كورس ِ آقايان

قصرهايي در شهر

واكاوي مخارج و هزینه هایي 
كه بازماندگان مرفه براي 

درگذشتگان شان خرج مي كنند

گزارشي از گران ترین
 خودروهاي موجود در بازار 

 گران ترین خانه هاي تهران
 به چه قيمت هایي معامله مي شوند؟

14 گران ترین های حال حاضر در بازارهای خودرو، پوشاك، مسكن و... چه مشخصاتي دارند؟

گرانترینها
این شماره

از پشت عينك 27ميليون تومانی

 تا زماني كه يك 
شغل خوب با درآمد 

باال پیدا نكرده ايد
يا اينكه عادات 

خارق العاده اي براي 
پس انداز شخصي 

نداريد، خريد 
كاالهاي الكچري 

مي تواند از نظر مالي 
براي شما دردسر 

ايجاد كند.
 بسیاري از 

مشترياني كه 
كاالهاي لوكس 
مي خرند، از نظر 

مالي قادر به 
خريد اين كاالها 

نیستند. بسیاري از 
مصرف كنندگان، 

منطقي يا به روشي 
كه از نظر مالي به 

نفع آنها باشد، رفتار 
نمي كنند.

 خیلي از آدم ها 
كاالهاي غیرلوكس 

را صرفا به دلیل 
ارزان بودن، سطح 

پايین ارزيابي 
مي كنند و در 

عین حال به اين 
نتیجه مي رسند 

كه كاالهاي با 
قیمت باالتر، از 

كیفیت بهتري نیز 
برخوردارند. اين 

برخالف شواهدي 
است كه در مورد 

سطح واقعي كیفیت 
يا دوام كاالهاي 

لوكس وجود دارد.
 كاالهاي لوكس 

به برخي از 
مصرف كنندگان، 

كمك مي كند تا 
عزت نفس يا حس 

تعلق را افزايش 
دهند.

  احساس موفقیت، 
دلیل ديگري است 
كه بعضي از مردم 

كاالهاي الكچري و 
گران مي خرند.
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بازار رولكس و امگا داغ است
وحيد كه خود در زمينه تعمير و خريد و فروش ساعت 
فعاليت دارد مي گويد: ساعت هاي گرانقيمت اكنون 
نيز در بازارهاي ايران خريد و فروش مي شوند  اما به 
ندرت و پرداخت ها هم به صورت ارزي، معموال از طريق 
دالر يا يورو انجام مي  شوند. با اين همه، ساعت هايي با 
قيمت8 هزار دالر )حــدود 240ميليون تومان( هم 
خريد و فروش مي شــوند. يا مثال اگر كسي به دنبال 
يك كارتيه 15هزار دالري باشــد به راحتي مي توان 
آن را پيدا كرد و تحويل مشــتري داد. برند امگا هم 
بسيار رايج اســت و قيمت آكبند آن از 70ميليون 
تومان شــروع مي شود. بازار نو و دســت دوم كارتيه 
كمي محدودتر است زيرا طراحي آن فرانسوي است 
و هركســي مدل هاي آن را در ايران نمي پسندد. اما 
امگا و رولكس محبوب بازار ســاعت هاي گرانقيمت 
هستند زيرا همه آنها را مي پسندند و ايراني ها را هم 
كه مي شناسيد، دوســت دارند از چيزهايي استفاده 
كنند كه همه بفهمند چقدر ارزشمند است. وحيد 
مي گويد: به عنوان يك خرده فروش، باالترين قيمت 
ســاعتي كه تابه حال از معامله آن باخبر شده ام 2 تا 
3ميليارد تومان بوده كه در سال 98براي خريد ساعتي 

با برند اودمارپيگه پرداخت شده است. اما فروشگاه هاي 
بزرگ تري مانند زمرديان يا جواهريان حتما معامالت 
بزرگ تري هم انجام مي دهند. معامالت كوچك تري 
هم گاه و بي گاه انجام مي شــود، مثال 2 هفته پيش 
يكي از دوســتانم ساعت دســت دومي را به قيمت 
150ميليون فروخت. به گفته اين فعال بازار ساعت، 
گرانقيمت ترين برند هاي بازار ساعت در ايران برند هاي 
هابلوت، رولكس، امگا، اودمارپيگه، كارتيه و تگ هوير 
هســتند و امگا و رولكس پرفروش ترين ها به شمار 
مي روند. قيمت حدودي ساعت هاي هابلوت از 5 هزار 
دالر )حدود 150ميليون تومان( شــروع مي شود، 
رولكس از 4500دالر )135ميليــون تومان(، امگا 
از 2هزار دالر )60ميليون تومــان(، كارتيه از 5 هزار 
دالر )150ميليون تومان( و نگ هوير از 1500دالر 
)45ميليون تومان( به بــاال. گرانقيمت ترين معامله 
ساعت در ماه گذشته به گفته وحيد 200ميليون تومان 
بوده كه براي برند امگا پرداخت شده است. همچنين 
به گفته او گرانقيمت ترين ساعتي كه براي تعمير به 
او داده شده، ساعتي از برند پتك فيليپ بوده كه 5تا 
6سال پيش يك ميليون دالر قيمت داشته است و به 
قيمت امروز ارز، بيش از 30ميليارد تومان ارزش دارد.

كيف و كفش  ميليونري
به ســختي مي توان از زبان فروشندگان و بوتيك داران 
قيمت گران ترين برند هاي موجود در بازار ايران را بيرون 
كشيد. هراس يا نگراني آشــكارا مانع از آن مي شود كه 
قيمت هاي خود را اعالم كنند. امير، مســئول بوتيكي 
در خيابان فرشته معتقد اســت كه برند اصل، ديگر در 
ايران وجود ندارد و اگر هم باشد بسيار محدود است زيرا 
امكان وارد كردن اين اجناس وجود ندارد. اما مي گويد 
هستند كساني كه همين االن هم كيف و كفش و پوشاك 
ايتاليايي مي فروشند البته با واحد دالر و يورو. به گفته 
او خيلي از اين اقالم كپي هاي با كيفيت برند هاي اصل 
هستند كه از چين وارد شده  اند و به قيمت توليدات اصل 
فروخته مي شوند. او مي گويد: قيمت كفش هاي كپي 
چيني كه در بوتيكش مي فروشد، در محدوده 580هزار 
تومان تا يك ميليون و 600 هزار تومان هستند. به گفته 
او اوايل سال 1399، زماني كه قيمت دالر حدود 10هزار 
تومان بود برندهاي گرانقيمتــي مانند لويي ويتون در 
ايران خريد و فروش مي شــد. به اين شكل كه عالوه بر 
قيمت چند صد تا چند هزار دالري كيف يا كفش، 20تا 
25درصد از مبلغ را هم به عنوان هزينه حمل از خريدار 
دريافت مي كردند. با اين همه با چرخي كوتاه در اينترنت 

متوجه مي شويد همين االن هم فروشگاه هاي آناليني 
براي فروش انواع برند هاي گرانقيمت فعاليت دارند. در 
يكي از اين فروشگاه ها كيف هاي زنانه برند لويي ويتون 
از 38ميليون تومان تــا بيــش از 187ميليون تومان 
قيمت دارند. يا كت و شــلوار موهر برند بربري بيش از 
152ميليون دالربه فروش مي رسد. يك پيراهن شب برند 
ماسيمو دوتي بيش از 16ميليون تومان قيمت گذاري 
شده است و كيف هاي چرمي زنانه گوچي را هم مي توانيد 
از يكي از وب سايت ها به قيمت حدود 94ميليون تومان 
خريداري كنيد. كفش هاي زنانه مجلســي گوچي به 
قيمت بيش از 47ميليون تومــان و كفش هاي مردانه 
همين برند با قيمت حدود30ميليون تومان به فروش 

مي رسند.

مغازه هاي گرانفروشي براي عاشقان عينك برند
ارقام عينك هاي آفتابي متعلق به برند هاي بزرگ جهان 
هم در فروشگاه هاي آنالين ايراني قابل توجه است. عينك 
آفتابي برند لوئي ويتون در يكي از فروشگاه ها به قيمت 
بيش از 27ميليون تومان به فروش گذاشته شده است و 
پس از آن عينك برند شنل با قيمت بيش از 24ميليون 
تومان دومين برند گرانقيمــت در حوزه عينك آفتابي 

در اين فروشگاه آنالين اســت. با اين همه سعيد، مدير 
فروشگاه عينك فروشي در تهران باالترين قيمت شركتي 
عينك هاي اصل را متعلق به برند هاي كارتيه، شوپارد، 
لويي ويتون، تيفاني و سواروســكي مي داند. به گفته او، 
اين عينك ها از 5 ميليــون تومان تا بيش از 17ميليون 
تومان قيمت دارند. سعيد مي گويد در وضعيت كنوني 
اقتصادي هم اين برند ها خريد و فروش مي شــوند اما 
در حجمي محدودتر و بيشــتر كپي هاي باكيفيت اين 
عينك ها با قيمت هاي 2 تا 3ميليــون توماني فروخته 
مي شوند. محبوب ترين برند عينك در بازار كدام است؟ 
ري بن زيرا قيمت مناسب تري دارد و تخصص شركت 
سازنده اش ساخت عينك و عدسي است. سعيد مي گويد: 
قيمت هاي شركتي اين برند از2 ميليون تومان تا كمتر 
از5 ميليون تومان است. اما عينكي با همين كيفيت از 
برندي ديگر مانند تيفاني يا شوپارد زير 10ميليون تومان 
نخواهد بود. به گفته او، شوپارد و كارتيه محبوب ترين 
عينك هاي گرانقيمت بازار هستند كه همين امروز هم 
خريد و فروش مي شوند، به ويژه در چند فروشگاه خاص 
در تهران كه پاتوق طرفداران خريد عينك گرانقيمت 
شده اند. در اين فروشگاه ها نمي توانيد عينك ارزان تر از 

5ميليون تومان پيدا كنيد.

گران ترين لپ تاپ و تبلت هاي موجود در بازار كدام ها هستند؟
تاپ ترين هاي بازار

40تا 300ميليون تومان 
لپ تاپ و تبلت هاي اپل، لنوو، مايكروسافت، ايسوس 

و حتي برند اِيسر در دسته برندهاي گران بازارند

لپ تاپ و تبلت يكي 
كاربردي تريــن  از 
اين  در  وســيله ها 
روزهاي كرونايي اســت تا مردم بتوانند بــه امورات كاري و 
آموزشي با در خانه ماندن برسند. با اينكه بسياري از بازارها 
ركود را تجربه مي كنند و خريد و فروش كساد است اما بازار 
فروش لپ تاپ و تبلت روزبه روز داغ تر مي شود و همين موضوع 
در كنار تورم اقتصادي موجود موجب شده تا قيمت برخي از 
محصوالت اين بازار سر به فلك بكشد و تبديل به محصولي 
دست نيافتني شود كه فقط قشــر مرفه جامعه قادر به خريد 
آن هستند. خريد به ويژه براي حرفه اي ها مانند گيمينگ ها و 
گرافيست هايي كه رندرينگ و اديت تصوير و مديا را به صورت 
حرفه اي انجام مي دهند و نياز به كانفيگ هاي باال دارند سخت تر 
شده است. قيمت هاي فضايي اين محصوالت دست كاربران 
معمولي را هم از خريد دور نگه داشته است. در هر برند تعداد 
زيادي لپ تاپ  با قيمت بسيار گران وجود دارد كه در ادامه به 
فهرست برخي از گران ترين برند لپ تاپ ها و تبلت هاي بازار 
كشور براي حرفه اي ها و غيرحرفه اي ها اشاره مي كنيم كه البته 
برخي از فروشگاه هاي اينترنتي با وجود درج قيمت موجودي 
انبارشان را صفر  زده اند. برخي بازاريان هم به بهانه هاي مختلف 

اجناس را نمي فروشند و انبار كرده اند.

لنوو 
لپ تاپ لنوو مدل Think Pad P73mobile با قيمت 300ميليون 
WorkSta� نتومان در رده گران ترين لپ تاپ هاي ورك استيش

tion است. اين مدل از فروردين تا مهر از 170تا 300ميليون تومان 
 Lenovo Think نوسانات قيمتي را تجربه كرده است. لپ تاپ مدل
Pad71 نيز در بــازار با قيمــت 231ميليون و 600هزار تومان به 
فروش مي رسند. در مجموع لپ تاپ هاي ورك استيشن لنوو مدل 
Think Pad در رده هاي باال در بازار با پردازنده هاي زنون كه بيشتر 
به عنوان سرور استفاده مي شوند از قيمت 99تا 300ميليون تومان 
خريد و فروش مي شــوند. اما در رده گران ترين ها براي افرادي كه 
به دنبال طراحي، بازي و كار هاي گرافيكي سنگين هستند مي توان 
به مدل هايي چون Gaming 2020Lenovo Legion Y540 و 
Lenovo LEGION Y540 اشاره كرد كه در بازار قيمت هاي 50تا 
 Lenovo 80ميليون را به خود اختصــاص داده اند. رده هاي باالي
Ideapad هم از نظر قيمت براي كاربران معمولي بسته به سيستم 
پردازشي بين 15تا 42ميليون تومان است. در بازار نوت بوك هاي 
لمسي قدرتمند بيزنس كلس لنوو هم LenovoC930با قيمت 
32ميليون و700هزار تومان در رده گران ترين ها جاي گرفته است.   
مك بوك اپل از گران ترين لپ تاپ هاي موجود در بازار محصوالت شركت 
 Apple Mac( است كه مك بوك پرو )اپل )مك بوك پرو و مك بوك اير
Book pro( در رده گران ترين ها و براي حرفه اي هاست. مك بوك پرو 
مدل Z0V1000W در سايز 15اينچي با cpu:i9 و رم 32GB و هارد 
1TB با قيمت 149ميليون و 400هزار تومان در مهر جزو گران ترين 

لپ تاپ هاي بازار است. 

ايسوس
 HIDevolution Alienware Area�51M لپ تاپ برند ايسوس مدل
با قيمت 202ميليون تومان يكی از  ورك استيشن هاي گران قيمت 
 ASUS ROG Zephyrus براي حرفه اي هاست. ايسوس مدل
S GX701GX�XS76با قيمت 136تا 156ميليون تومان بسته 
 XPC .به قابليت ها و قدرت جزو گران ترين هاي بازار لپ تاپ است
ASUS ROG Zephyrus S GX531GX Gamer Note�

book PRO هم با رم GB 24و بــا قيمت 114ميليون تومان در 
 GB ايسوس با رم Duo دسته گران ترين ايسوس است. ذن بوك پرو
16و سايز 15.6با قيمت 87ميليون و 990هزار تومان در رده باال 
قرار دارد. مدل هاي ASUS ROG Strix هم در رده هاي باال براي 
كاربران به نسبت كمتر حرفه اي و غيرحرفه اي بين 50تا 80ميليون 

تومان در بازار معامله مي شود.
تبلت ASUS ZenPad 3S 10باقيمت 19ميليون و 300هزار 

تومان در رده گران هاي اين برند است.

مايكروسافت
 Microsoft گران ترين قيمت نوت بوك لمسي مايكروسافت مدل
Surface Book 2Core i7در ســايز 13.5اينــچ بــا قيمــت 
121ميليون تومان در بازار معامله مي شود. رده هاي باال مدل هاي 
مايكروسافت Surface Book بسته به سي پي يو، كارت گرافيك 
و رم و در مجموع بســته به سيســتم پردازشــي در قيمت 60تا 
 Surface pro 111ميليون تومان هم معامله مي شود. رده هاي باال
هم در قيمت هاي 70تا 90ميليون تومان در بازار معامله مي شود. 
 Microsoft گران ترين تبلت برند مايكروســافت هم در بازار مدل

Surface Book2با قيمت 83ميليون تومان معامله مي شود.

دل
 لپ تاپ دل Alienware Gaming مخصــوص بازي و كار هاي 
گرافيكي ســنگين، 17.3اينچي با قيمت 210ميليون در بازار به 
فروش مي رسد. اين محصول شــركت دل از 4شهريور تا 14مهر 
 DELL قيمت 120تا 200ميليون تومان را تجربه كرده است. مدل
Precision 17M7720FHD 1080P XEON E3هم در بازار 
 AW لپ تاپ هاي ورك استيشن با قيمت 198ميليون تومان و مدل
Area 51M Laptop با قيمت 132تا 146ميليون تومان در بازار 
معامله مي شود. رده هاي باالي لپ تاپ هاي دل براي حرفه اي ها بين 

70تا 210ميليون تومان در بازار معامله مي شود.
ايسر 

 Intel پردازنده / Area 51M لپ تاپ گيمينگ "17.3الين ور مدل
Core i9�9900K، رم 64GB DDR4، هارد 2TB RAID و كارت 
گرافيك GEFORCE RTX 2080با قيمت 253ميليون تومان 
جزو گران ترين لپ تاپ هاي مخصوص بازي و كارهاي گرافيكي در 
 Acer برند ايسر است. همچنين لپ تاپ گيمينگ "15.6ايسر مدل
Predator Triton 500، پردازنده Intel Core i7�8750H، رم 
32GB DDR4، هارد 1TB PCIe NVMe SSD و كارت گرافيك 
GeForce RTX 2080Max بــا قيمت 126ميليون و 500هزار 

تومان نيز جزو گران ترين هاست.

از پشت عينك 27ميليون توماني
گشتي در بازار كيف و كفش، ساعت و عينك، در جست و جوي گران ترين ها

بازار گران ترين هاي جهان هميشــه داغ 
است. هميشه طراحان، توليد كنندگان و 
هنرمنداني هستند كه آثار يا محصوالتي 
لوكس و فاخر توليد كنند و به قيمت هاي باورنكردني بفروشــند و هميشــه 
ثروتمندان و مجموعه داراني هم هســتند كه با اهداف خيريه، سرمايه گذاري 
يا صرفا عالقه، اين اقالم را خريداري كنند. مثال گرانقيمت ترين ساعت مچي 
جهان يازدهم نوامبر سال 2019در يك حراجي خيريه به قيمت 31ميليون دالر 
به خريداري ناشناس فروخته شد. اين ســاعت پتك فيليپ مدل گرندمستر 
اكنون گرانقيمت ترين ســاعت در جهان اســت و خريدار آن به قيمت امروز 
دالر در ايران، 930ميليارد تومان براي خريد آن پرداخت كرده است. اما همه 
گران ترين ها به داليل خيريه و كلكسيوني خريداري نمي شوند. محصوالتي كامال 
مصرفي مانند كيف و كفش يا لباس وجود دارند كه با وجود ظاهري كامال ساده 
و مشابه هزاران محصول ديگر در بازار، قيمت هايي باورنكردني دارند. درحال 

حاضر گرانقيمت ترين برند كفش در جهان كريســتين لوبوتن است كه قيمت 
محصوالتش از 695دالر شروع مي شود و گران ترين كفش اين برند 6000دالر، 
حدود 180ميليون تومان قيمت دارد. برند اسكار دالرنتا هم يكي از گران ترين 
برند هاي كيف و لباس زنانه در جهان است كه يك كيف كوچك دستي آن8 هزار 
و 990دالر، حدود 269ميليون تومان و پيراهن هاي زنانه آن بيش از5 هزار دالر 
قيمت دارند. در مورد پوشاك مردانه هم مي توان به برند هرمس و قيمت باالي 
7 هزار دالري محصوالتش اشاره كرد. نكته جالب تر درمورد جهان تجمالتي 
گرانقيمت ترين ها اين است كه خريداران اين اقالم تنها محدود به كشورهاي 
توسعه يافته، با وضعيت اقتصادي پايدار و بازار پررونق نيستند. در همين ايران 
خودمان، با همين وضعيت اقتصادي بحراني و تــورم غيرقابل تصور هم هنوز 
چنين دادوستدهايي انجام مي شود كه شايد در مقايسه با اعداد و ارقام جهاني 
كوچك به نظر برسند  اما در مقايســه با وضعيت اقتصادي كشور و وجود فقر 

افسارگسيخته در سطح جامعه، مبالغي هنگفت و سرسام آور به نظر مي آيند.

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

نوشــتن از گران ترين خودروهــاي موجود در بــازار، از آن 
نوشتن هاي پرچالش است؛ گزارشي كه اگر چاپ آن يك روز يا 
حتي چند ساعت به تأخير بيفتد، تمام اعدادي كه در آن وجود 
دارد از اعتبار مي افتد. اين قاعده »االن چند« يا »االن« در بازار خودروهاي خارجي بيشتر هم صدق مي كند. 
البته اين فقط يكي از چالش ها برسر راه نوشتن اين چند كلمه است. بهت و ناباوري از قيمت ها را كه كنار 
گذاشته و به خود مسلط هم شويد اما باز مرور اين تبعيض تلخ حتما شما را آزار خواهد داد؛ در روزگاري كه 
خريد يك پرايد ساده هم آرزوي خيلي از خانواده ها شده، هستند خودروهايي كه شمردن صفرهاي قيمتي 
كه براي شان اعالم مي شود، سخت است؛ خودروهاي وارداتي كه محدوديت  هايي كه بر سر راه رسيدن 
آنها وجود دارد و دست هاي پشت پرده  فاسد دخيل در بازار آنها، به مهارگسيختگي قيمت شان دامن 
مي زند؛ پورشه ها، بنزها و بي ام و هايي كه حاال ديگر قيمت آنها از ميليون گذشته و به ميليارد رسيده است.

خديجه نوروزي 
روزنامه نگار

كورسِآقايان
گزارشي از گران ترين خودروهاي موجود در بازار كه اين روزها با 

اعداد نجومي معامله مي شوند 
آوين آزادي

روزنامه نگار

رنجرورايووك؛شاسیبلندانگليسی
بين 3تا 5ميليارد تومان 

رنجرور ايووك اگرچه به دست ايراني ها هم رسيده است اما تعداد كمي از آن را مي توان 
با پالك ملي در خيابان ها ديد. اين آفرود انگليســي همه امكانات آفرود لندرور را 
در خود جاي داده، اما به روزتر و البته زيباتر و چشــم نوازتر است. لندرور رنجرور در 
ايران نسبت به ديگر آفرودهاي قديمي كمياب تر است، اما سواري بي نظير، قدرت 
فوق العاده موتور و جعبه دنده اين خودرو باعث شده در بازار مشتريان پروپا قرصي 
داشته باشــد. يكي از دارندگان اين خودرو، ايووك 2015را با كاركرد هزار كيلومتر 
به قيمت 3ميليارد و 750ميليون تومان - تا لحظه تنظيم اين گزارش- براي فروش 
گذاشته است. بررسي ها نشان مي دهد كه مدل هاي كمتر كاركرد ايووك تا 5ميليارد 

تومان هم قيمت گذاري شده است.

BMW i8؛ شكوهخودرویآلمانی 
بين 3 تا 5 ميليارد تومان 

عاشقان خودروهاي خارجي بر اين باورند كه BMW i8 بيشتر به يك كانسپت 
شــباهت دارد تا محصولي كه به صورت توليد انبوه به بازار عرضه شده است. 
طراحي اين خــودرو را تحليل گــران اين حوزه، منحصر به فــرد مي دانند و 
بررسي هاي دقيق تر نشان مي دهد كه تكنولوژي باالي ساخت اين خودرو به 
همراه ظاهر خيره كننده، آن را در همه جهان نســبت به ديگر محصوالت در 
اين رده، ممتاز كرده اســت. اين مدل از خودروساز آلماني، مجهز به دوربين 
360درجه است و سيستم استارت و ورود آن بدون كليد انجام مي شود. اين 

خودرو بين 3 تا 5 ميليارد تومان  قيمت گذاري شده است.

مشخصات 
كشور سازنده: آلمان 

مدل بدنه: كوپه 
موتور: 8 سيلندر 32سوپاپه

جعبه دنده: 7 دنده اتوماتيك 
شتاب صفر تا 100: 3.6ثانيه 

حداكثر سرعت:
 315كيلومتر بر ساعت 

مشخصات 
كشور سازنده: آلمان 

موتور: 8 سيلندر 32سوپاپه
جعبه دنده:7 دنده اتوماتيك 
شتاب صفر تا 100: 4.6ثانيه 

حداكثر سرعت: 250كيلومتر 
در ساعت 

مصرف سوخت داخل شهر: 
12.4ليتر در 100كيلومتر 

مشخصات 
كشور سازنده: انگلستان 
موتور: 4 سيلندر مجهز 

به توربوشارژ
جعبه دنده: 9 سرعته خودكار 

تيپ ترونيك
شتاب صفر تا 100: 7.6ثانيه

حداكثر سرعت:
 217كيلومتر در ساعت 

مشخصات
كشور سازنده: آلمان 

موتور: 3 سيلندر 12سوپاپه 
توربو شارژ به همراه يك موتور برقي 

جعبه دنده: 6دنده خودكار 
 شتاب صفر تا 100: 4.4ثانيه 

حداكثر سرعت:
 249كيلومتر در ساعت 

مرسدسبنزسوپرالكچری
بين 7تا 10ميليارد تومان 

از تصوير مرسدس بنز  SLS AMG Black Series مي توان شوكه شد؛ خودرويي كه برخي 
به  او لقب »هيوال« داده اند. محصول الكچري مرسدس بنز، با پالك ملي بين 7 تا 10ميليارد 
تومان قيمت گذاري شده است. مرسدس بنز SLS AMG يك سوپر ماشين فوق العاده است. 
بيل كلينتون همواره به اين موضوع اشاره مي كرد كه اگر به يك خوك بال بدهيد، مي تواند 
پرواز كند ولي هيچ گاه مثل عقاب نمي شــود. ولي اگر يك بنز 157هزار يورويي با موتور 
571اسب بخار، بال داشته باشد؛ چه اتفاقي مي افتد؟ مرسدس بنز تالش كرده تا طراحي 
داخلي SLS خود را شبيه كابين خلبان در هواپيما بسازد كه در اين طراحي موفق هم بوده 

است. براساس بعضي روايت ها تنها10 عدد از اين خودرو در ايران وجود دارد.

SL 500 بنز
بين 4تا 6ميليارد تومان 

گروه خودرويي بنــز را خيلي ها در ايران با برچســب »آقا« 
مي شناســند. يكي از گرانقيمت  ترين خودروهاي موجود در 
بازار ايران، مدل SL 500 بنز اســت كــه اگرچه صفر آن در 
بازار وجود ندارد اما بررسي آگهي هاي خريد و فروش نشان 
مي دهد كه مدل 2013اين خودرو با كاركرد 35هزار كيلومتر، 
برچسب قيمت 4ميليارد تومان را با خود يدك مي كشد. اين 
خودرو را شايد بتوان به عنوان صدرنشين قيمت ها دانست كه 
با 7ســال كاركرد، مالك آن رقم 4 ميليارد تومان - تا لحظه 

تنظيم اين گزارش- را براي آن پيشنهاد داده است.

در روزگاري كه 
خريد يك پرايد 

ساده براي بخشي 
از جامعه تبديل به  
آرزو شده است، در 
بازار خودروهاي 

الكچري، 
محصوالتي پيدا 
مي شود كه بين
 3تا 10ميليارد 

تومان قيمت دارند 

گرانترینها
این شماره
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رتبه گران ترين تلفن هاي همراه به نام كدام مدل ها ثبت شده است؟

فهرستسياهگرانترينها
با وجود گراني موبايل هنوز هم بعضي برندهاي الكچري 
تلفن همراه از سوي مشتريان خاص خريداري مي شوند

گرانيبازارموبايلدرماههاي
اخيرشكلوشمايلجديدي
بهخودگرفتهاستونوسانات
قيمتارزوكمبــودبرخيازبرندهايتلفنهمراهدســت
بهدستهمدادهاندتاهرروزتعللدرخريدموبايلبههزينه
بيشترختمشــود.بانگاهيواقعبينانهبهبازارموبايل،بايد
قبولكردكهدراينآشفتهبازار،درصدباالييازاينكاالها
گرانمحسوبميشوندوباسطحدرآمدياكثريتجامعه
همنوانيستندامادرهمينبازارنيزبرخيازتلفنهايهمراه
ازنظرقيمتيچندينپلهباالترازبقيهقراردارند.اگربخواهيم
درهمينبازاردسترويگرانترينهابگذاريم،بايدذهنها

رابرايپذيرشصفرهايزنجيرهوارقيمتهاآمادهكنيم.

گوشيهاييباخريدارهايخاص
برخي از برندهاي گوشي ، اسمشان براي تعداد محدودي آشناست و 
اگر از مردم كوچه و بازار بپرسيد كه اين نام براي كدام يك از وسايل 
الكترونيكي است، ممكن اســت در پاسخ هايشان اشاره اي به تلفن 
همراه نداشته باشند؛ چرا كه بسياري از اين برندها به صورت محدود 

و براي مشتريان خاص وارد كشور مي شد.
گوشي Vertu)ورتو( ازجمله برندهايي است كه در تمام دنيا به عنوان 
يك برند الكچري شــناخته مي شــود. تلفن هاي همراه اين برند 
دست ساز هستند و در آن از سنگ ، چرم و فلزات گرانقيمت استفاده 
مي شود، به عنوان مثال در سال95 اين شركت براي توليد محصولش 
از موادي مانند تيتانيوم، ياقوت كبود و پوست تمساح استفاده كرد 
و اين اتفاق موجب شد تا قيمت اين محصول به 10هزار دالر برسد.

اين گوشي تا چند ســال پيش با سفارش گيري براي افراد خاص از 
دبي وارد كشور مي شد و حتي در سال 94- براساس گزارشي كه در 
روزنامه آفتاب يزد منتشر شده بود- اين گوشي با قيمت 160ميليون 

تومان در تهران خريد و فروش شده بود.
گراني ها موجب نشده است تا مشتريان خاص دست از عاليق شان 
بردارند، چرا كه اين گوشــي ها هنوز از طريق مسافري وارد كشور 
مي شــوند و از طرفي ديگر برخي از عالقه مندان بــه موبايل هاي 
الكچري، مسير خريد گوشي دســت دوم را پيش گرفته اند. تماس 
با چند فروشنده مطلع از قيمت اين گوشي هاي الكچري به نتيجه 
نرســيد و آنها ترجيح دادند تا قيمت دقيق اين گوشــي ها را اعالم 
نكنند اما براساس برآورد كلي از اطالعات موجود مي توان گفت كه 
گوشي هاي دست دوم الكچري از قيمت 80ميليون تومان شروع 
مي شــوند و به دليل اينكه در اين بازار نرخ خاصي حاكم نيســت، 

نمي توان سقف قيمتي را درنظر گرفت.

گوشيهايموجوداماگران
بازار گرانقيمت ترين موبايل هاي ايران در دســت برندهايي معروف 
مانند اپل، سامسونگ، موتوروال و شيائومي قرار دارد. اين چند برند با 
افزايش قيمت دالر، هر روز بر قيمت تلفن هاي همراهشان در داخل 

ايران افزوده شده است.
گوشــي اپل مدل 11Pro Max با حافظه داخلــي 512گيگابايت 
به عنوان گران ترين گوشي بازار شناخته مي شــود؛ چرا كه قيمت 
تقريبي 61تا 63ميليون تومان را به نام خود ثبت كرده است، البته 
قيمت اين مدل با حافظه داخلي 256گيگابايت به رقمي نزديك به 

47ميليون تومان مي رسد.
پس از اين مدل گوشــي اپل، رتبــه بعدي از آن گوشــي موبايل 
سامسونگ مدل Galaxy Foldاست. اين گوشي با حافظه داخلي 
512گيگابايتي و قيمت نزديك به 49ميليون تومان خريد و فروش 
مي شود. البته در برخي از فروشگاه ها - با توجه به انصاف فروشنده 

-اين موبايل به قيمت 55ميليون تومان هم مي رسد.
Pro A2217مدل ديگري از تلفن هاي همراه شركت آيفون است كه 
با حافظه داخلي 256گيگابايت و با قيمت 48ميليون تومان فروخته 
مي شود. اين تلفن همراه در جايگاه سوم گران ترين ها قرار مي گيرد.

Galaxy S20Plus و همچنين Note 20Ultra نيز جزو تلفن هاي 
همراه گرانقيمت سامســونگ هســتند كه هر كــدام به ترتيب با 
36ميليون و 34ميليون تومان در بازار خريد و فروش مي شوند، پس 
از اين مدل بايد گوشــي Z Flip با قيمت حداكثر 32ميليون تومان 
و Galaxy S20Ultra با حافظه 128گيگابايتي و قيمتي نزديك 
به 32ميليون در رده بعدي ليســت گران ترين ها با برند سامسونگ 

نوشت.
با عبــور از مدل هــای سامســونگ نوبت به گوشــي اپــل مدل 
11A2223مي رســد. اين تلفن همــراه با قيمــت 28ميليون و 
800هزار تومان به عنوان گران ترين گوشــي زير 30ميليون تومان 
معرفي مي شــود و پس از  آن نوبت به برند موتوروال مي رسد كه با 
مدل  EDGE PLUS XT2061-3 و قيمت نزديك به 25ميليون 
تومان در ليست گران ترين تلفن هاي همراه، براي خود جايي باز كند.

اگر از موبايل هاي مدل سامسونگ در ميانگين قيمتي 21ميليون تا 
25ميليون تومان عبور كنيم و به جزئيات اين گران ترين ها نپردازيم، 
نوبت به تلفن هاي همراه برند هوآوي مي رســد. گران ترين گوشي 
موجود از اين برند مربوط به مدل P30Pro VOG- L29  است، اين 
گوشي با حافظه داخلي 256گيگابايتي در پايين ترين رده تلفن هاي 
همراه گرانقيمت جاي مي گيرد. هم اكنون اين مدل گوشي شركت 

هوآوي با قيمت نزديك به 20ميليون تومان در بازار موجود است.
اگر بخواهيم اين ليست را ادامه دهيم، مي توان گوشي هاي شيائومي 
با قيمت 15ميليون را در اين ليست قرار داد اما به اين دليل كه بنا بود 
در اين ليست گران ترين ها را معرفي كنيم بايد از معرفي گوشي هاي 
زير 20ميليــون خودداري كــرد؛ در واقع بايد گفــت كه هر چند 
قيمت هايي همچون تلفن همراه 16ميليون يا 12ميليون توماني در 
شرايط تورمي فعلي به عنوان يك تلفن همراه گران شناخته مي شوند 
اما مالك انتخاب ما گران ترين ها در اين بازار سراسر گران بوده است.

گرانترينخانههايتهرانبهچهقيمتهاييمعاملهميشوند؟

قصرهايي در شهر
در شرايطي كه ميانگين قيمت هر متر خانه در پايتخت 24ميليون تومان اعالم شده، 

واحدهاي مسكوني در بعضي مناطق تهران با نرخ متري 120تا 150ميليون تومان هم 
معامله شده اند

همينچندماهپيش،ميانگينقيمتيكمترخانــهدرپايتخت،19ميليونتومانبود.
حاالتنها6ماهگذشتهواينرقمتا24ميليونتومانباالرفتهتاهرمترخانهدرپايتخت،
5ميليونگرانترمعاملهشود.مركزآمارايراندرتازهترينگزارشخودازبازارزمينو
مسكناعالمكردهكهميانگينقيمتزميندرسهماههاولسالجاري،۷2درصدگرانترنسبتبهمدتمشابهسالقبل
شدهاست.دراينميان،معاونوزيرراهوشهرسازي،گفتهاســتاگرمنطقهيكراازمتوسطقيمتمسكنخارجكنيم،
متوسطقيمتمسكنپايتختبه10تا15ميليونتومانخواهدرسيد.ايندرحالياستكهنميتوانمنكروجودآپارتمانهاي
چنددهميليارديدربرخيمناطقشرقوغربتهرانشد.آمارموجوددرسامانهاطالعاتبازارامالكايراننشانميدهد
كهدرماهاخير،آپارتمانهاييكهقيمتهرمترمربعآنهاباالي100ميليونتوماناست،عمومادرمنطقهيكفايلشدهاند.

مائدهامينی
روزنامه نگار

شاهنامه بايسنقری 
70ميليون تومان

با افزايش قيمت كتاب در بازار
 مجلدهاي نفيس با چه قيمتي به فروش مي رسند؟ 

نگارحسينخاني
روزنامه نگار

نوراعباسي
روزنامه نگار

تصورمازكتابنفيسزمانيتغييــركردكهبرايگفتوگوبا
عبدالرحيمجعفري،مؤسسانتشاراتاميركبيربهمنزلش
رفتهبودم.آخرگفتوگوبودوعكاسقراربودچندعكساز
اودرمحيطخانهاشبيندازد.خودشپيشنهادكردكتابشاهنامهايرانشانماندهد.بعدسرصبر
رفتبهاتاقيكهكتابخانهمفصليدرآنداشت،ازبهترينكتابهاوچاپهايشان.تقريباهيچكتاب
معموليایكهدستمنوغيربهآنبرسدودربازاررويپيشخوانهاديدهشود،دركتابخانهاشنبود.
ازجلديبهجلدديگرحيرتمانبيشترميشدكهشاهنامهراازبينآنهمهكتابارزشمندبيرون
كشيد.بعدنشســترويصندليوفتحالكتابكردتامارابيندازدبهجهانشگفتيها.شاهنامهاي
نفيس،زرنشان،رويكاغذهايروغنيتذهيبشده،بازيباتريننقاشيهاييكهتاامروزدركتابهاي
نفيسديگرنظيرشرانديدهام.آنزمانبودكهاطالقواژهنفيسدرذهنم،ازشكلبازاريآنكهكاغذ
گالسهوجلدچرماستبهنفايسديگريتغييركرد.چهدرآنروزوچهامروزقدرتخريدمجلدهاي
نفيسراپيدانكردهام.امانميتوانمنكرحظكردن،ازورقزدنكتابينفيسبود.هرچندقيمتهابا
همهتوانشان،هرروزماراازاينحظ،دورودورترميكنند.راستيحاالقيمتاينكتابهاينفيس

دربازارچنداست؟

هديهاينفيسوارزشمند
معمــوال كتاب هاي نفيس بــراي ديگران خريده 
مي شوند. يعني اينطور نيست كه شما قصد كنيد 
كتاب هاي نفيس براي خودتان بخريد. بهتر است 
اين جمله را با »معموال« اصالح كنم؛ معموال اين 
اتفاق نمي افتد كه بخواهيد شــاهنامه بخوانيد و 
اصرار داشته باشيد حتما نفيس آن را بخريد. چون 
اگر چنين باشد يا بايد شــما از طبقه سرمايه دار 
جامعه باشيد كه نوش جان تان، اين كتاب ها اساسا 
براي شما چاپ مي شــوند، يا بايد براي خريد يك 
شــاهنامه نفيس آنقدر منتظر جمع شدن پولش 
بمانيد كه ذوق خواندن در شما بيات شود. به نظر 
اينطور اســت كه اين كتاب ها بيشتر جنبه هديه 
دارند. هديه اي ارزشــمند براي برنده مسابقه اي 
خاص، هديه بــه مدير، هديه به تــازه عروس، به 
استاد و آنكه آنقدر برايمان عزيز است كه حساب و 
كتابي براي خريد كتاب مورد نظر نكنيم. اما ويژگي 
مشترك بيشتر كتاب هاي نفيس عالوه بر ورق هاي 
روغني و گالســه هاي گرم باال و جلدهاي چرمي 
ضخيم، اين است كه در كتاب نفيس به جاي خط 
تايپي، از هنر خوشنويسي استفاده مي شود. بعضي 
كتاب ها صفحات شان نقاشي و به طور خاص نقاشي 
مينياتور است. اما عمده كتاب هاي نفيس در بازار 

كدام ها هستند و چه قيمتي دارند؟

كالمخدا
معموال براي كتاب قرآن از واژه قيمت استفاده 
نمي شــود، چون ارزش معنوي آن به اندازه اي 
باالســت كه هيچ رقمي نمي تواند مبلغ واقعي 
خريد اين كتاب باشد. از اين رو از كلمه »هديه« 
استفاده مي شــود. اين كتاب ها كه سرآغاز هر 
زندگي مشتركي هستند و با هر عقدي جايي در 
خانه اي تازه پيدا مي كنند به شكل هاي مختلف 
چاپ شده اســت؛ از معطر تا صوتي با قلم و... . 
اين كتاب با قطع رحلي، جلد چرمي، خطاطي 
حبيب اهلل فضائلي، با قاب ترمه 600هزار تومان، 
قطع وزيري، جلد چرمي و قاب با ترجمه حسين 
انصاريان 300هزار تومان است. يا قرآن يونسكو، 
جلد چرمي در قطع ســلطاني يــك ميليون و 

800هزار تومان است.
 كتاب مصحف شــريف نور نيز نمونه ديگري از 
كتاب هاي نفيس است كه از خارج كشور وارد 
مي شــود و در ايران به مبلغ 15ميليون تومان 
به فروش مي رســد. البته قرآن ممكن اســت 

در قاب هاي نقره و قلمــكاري و با تذهيب 
طال باشــد كه جزو موارد خاص بوده و در 
اين تقســيم بندي قرار نمي گيرد. روزانه 
قيمت آن باال و پاييــن مي آيد و انتخاب 

آن بستگي به اندازه جيب تان دارد.

ديوانحافظ
براي ايراني ها، ديوان حافظ شيرازي فقط شعرهاي يك 
شاعر نيست. اين كتاب نمادي از فرهنگ و فراتر از آن، 
هويت ايراني است. براي بسياري اين حكم راهنماي كنار 
آمدن با زندگي و انتخاب ميان دوراهي هاست؛ كتاب يلدا 
و عيد روي ســفره هاي ايراني. اين ديوان مثال در قطع 
خشتي، با جلد چوبي 460هزار تومان است. همين كتاب 
در قطع رحلي و با جلد گالينگور 300هزار تومان قيمت 
زده شده است. اين كتاب در قطع رحلي با اندازه بزرگ تر 

و معطر، جلد برجسته چرمي 900هزار تومان است.

شاهنامهفردوسي
هيچ كتابي در تاريخ به اندازه شاهنامه حكيم ابوالقاسم 
فردوسي ميراث دار فرهنگ و زبان فارسي نيست. اين 
كتاب يكي از بزرگ ترين حماسه هاي جهان است كه 
در بيش از 60هزار بيت در طول 30سال سروده شده 
است. از شــاهنامه فردوســي چندين نسخه متفاوت 
وجود دارد كه براي مطالعه و پژوهش مي توان تصحيح 
و نسخ متفاوت آن را در بازار كتاب پيدا كرد. برخي از 
اين نسخه ها حتي به نثر برگردانده شده اند تا خواندن 
و دنبال كردن روايت ها براي مخاطب آســان تر باشد. 

اما اگر براي خريد يك كتاب نفيــس به عنوان هديه، 
شاهنامه را انتخاب كرده ايد، راه چندان سختي پيش رو 
نداريد. كتاب حجيم و اســاطيري شاهنامه بي شك 
هديه اي است كه همه را خوشــحال مي كند. معموال 
كتاب هاي شــاهنامه در بازار چندين صفحه نقاشي 
و تصوير پرده نقالــي را در خود دارنــد. اين كتاب در 
قطع رحلي، جلد چرم و قاب، با قيمت 3ميليون تومان 
توسط انتشارات بهزاد منتشر شده است. همين كتاب 
در انتشــارات پيام عدالت 700هزار تومان است. اما 
شــاهنامه اي كه پيش از اين نقل آن رفت، شاهنامه 
اميركبير 12كيلوگرم است و 10ميليون تومان قيمت 
دارد. بي شك كسي كه شاهنامه اميركبير را خريداري 
مي كند، براي مطالعه نيست، بلكه تكميل كلكسيون 
يا كتابخانه نفيس اش است. البته شاهنامه بايسنقري 
كه شامل دو آلبوم و دو بشــقاب هم هست، و تصاوير 
مينياتوري آن در دو جلد آلبوم گردآوري شده اند و يك 
آلبوم سه زبانه ويك آلبوم چهار زبانه دارد و گران ترين 
كتاب نفيس چاپي در ايران محسوب مي شود، بدون 
بشقاب ها 70ميليون تومان و بدون آلبوم و صرفا خود 

كتاب 40ميليون تومان خريد و فروش مي شود.

كلياتسعدي
استاد سخن، سعدي، كلياتش يكي از كتاب هاي نفيس 
محبوب به شــمار مي آيد و عده زيادي به نگهداري از 
اين كتاب در بهترين شــرايط و با آراسته ترين ظاهر 
عالقه دارند. اين كتاب در قطع وزيــري، جعبه دار و با 
جلد چرمي از 300هزار تومان توســط انتشارات هليا 
منتشر شده اســت. كاغذ اين كتاب گالسه و لبه آن 

طالكوب است.

خيامنيشابوري
رباعيات حكيم عمر خيام، شــاعر بلنــد آوازه اي كه 
طرفداران خارجي بسياري هم دارد، در بسته اي همراه 
حافظ، با كاغذ معطر، پالك رنگي در قطع وزيري با 
جعبه، خط نســتعليق 580هزار تومان و به تنهايي 
در قطع وزيري با جلد زركــوب 160هزار تومان به 
فروش مي رســد. اين كتاب با قطع رحلي، جلد 
ســخت و به 5زبان را انتشارات سخت با قيمت 

750هزار تومان روانه بازار كرده است.

موالناوشمستبريزي
غزليات شمس هم با قطع وزيري، جلد چرم مصنوعي و قاب 
با قيمت 290هزار تومان است؛ كتابي با كاغذهاي گالسه با 
4رنگ به همراه تذهيب با مينياتور، گل و مرغ و تابلو خط هايي 
بسيار زيبا كه در كنار خط نستعلق ايراني استفاده شده است. 
جلد و قاب اين كتاب از MDF است كه همراه با روكش چرم 
آن، به ماندگاري آن كمك شده. در انتهاي كتاب نيز منتخبي 
از اشعار با ترجمه انگليسي آمده است. مثنوي معنوي هم در 
انتشارات هليا از 100تا 350هزار تومان قيمت گذاري شده. از 
باكيفيت ترين كاغذهاي معطر، گالسه و تحرير استفاده شده، 
روكش ها از جنس چرم طبيعي، چرم مصنوعي، گالينگور 
و سلفون اســت. كاور اين كتاب ها به صورت قابدار كشويي 
يا جعبه بازشــو اســت. در داخل خود كتاب نيز از تذهيب، 
مينياتور، تابلو خط و گل مرغ هايي زيبا استفاده شده كه وقتي 
در كنار خط نســتعليق ايراني قرار مي گيرد، زيبايي آن را 

دو چندان مي كند.

ديگركتابها
كتاب نايــاب آنتيك با كتاب نفيــس فرق مي كند. 
ممكن است كتاب هايي در بازار موجود باشد كه ارزش 
تاريخي و ناياب داشته باشد و ميليون ها تومان خريد و 
فروش شود، اما در كتب نفيس اين صرفا مواد مصرف 
شده در كاالست كه آن را ارزشمند مي كند. لغتنامه 
دهخدا هم با جلد چرمي كار شده باشد، قيمت آن به 
8ميليون تومان مي رسد. كتاب مصحف شريف نور 
نيز نمونه ديگري از كتاب هاي نفيس است كه از خارج 
كشور وارد مي شود و در ايران به مبلغ 8ميليون تومان 

به فروش مي رسد.
كتاب »هزار و يك شــب« انتشارات ســمير، در قطع 
وزيري و با جلد گالينگــور 680هزار تومان، دو جلدي 
»همه تصويرســازي هاي مرتضي مميز« قطع وزيري 
جلد سخت، 600هزار تومان، كتاب رحلي آثار محمود 
فرشچيان توسط انتشــارات گويا با قيمت 250هزار 
تومان، ASTM STANDARDS  اشــاره كرد كه 
توســط يكي از بزرگ ترين ســازمان هاي بين المللي 
توسعه دهنده استاندارد يعني ASTM  منتشر شده 
و قيمت آن بــاالي 100ميليون تومان اســت. البته 
با مراجعه به چند ســايت فــروش كتاب هاي نفيس 

مي توانيد كتاب هاي چند ميليوني را مشاهده كنيد.

127/500/000
114 / 000/000/000

آپارتمان 894  متري

گران ترین معامله شهریور

43سالساختدرباغفردوس

قيمتنهايیهرمترمربع/ميليونتومان

مجموعقيمتمعامله/ميلياردتومان

گران ترین معامله هاي شهریور 
چقدر مي ارزیدند؟ 

 اگر داده هاي منتشر شده توسط ســامانه اطالعات بازار امالك ايران را 
معيار قرار دهيم، گران ترين واحد معامله شده در شهريور ماه، يك واحد 
آپارتمان 894متري و 43سال ســاخت در باغ فردوس است كه متري 
127ميليون و 500هزار تومان و مجموعــا 114ميليارد تومان معامله 

شده است.
 گران ترين خانه ها در تابســتان امســال در منطقه يك تهران معامله 

شده اند. 
 يك واحد 183متري و 13سال ساخت، در زعفرانيه متري 127ميليون 

و 485هزار تومان معامله شده است. 
 يك واحد آپارتمان 327متري و 45ســال ساخت در قيطريه متري 

119ميليون و 831هزار تومان به فروش رفته است.
 يك واحد 653متري و 8سال ساخت در ولنجك نيز متري 119ميليون 

و 324هزار تومان خريداري شد.
 اين قيمت ها در حالي به ثبت رسيده كه بررسي هاي همشهري نشان 
مي دهد كه در همين مــاه مورد بحث، واحدهايي مســكوني در بعضي 
برج هاي تهران با قيمت متري 140تا 160ميليون تومان فايل شده اند 
كه هنوز فروش نرفته اند و صاحبان آنها بر اين باورند كه نرخ ملك شان را 

متناسب با شرايط آن گذاشته اند و تخفيفي در كار نخواهد بود.
 صاحب يك دفتر مشــاوره امــالك در فرمانيه تهران به همشــهري 
مي گويد: به طور متوسط از ابتداي ســال تا االن ماهي 20تا 30درصد 
افزايش قيمت در اين منطقه داشته ايم. اگرچه بازار رونق سابق را ندارد 
اما اين خانه ها و واحدها مشتري هاي خودشــان را دارند. ملك در اين 

منطقه طالست!

مركزآمارچهميگويد؟
 قيمت خانه در تهران در شهريور امسال در مقايسه با ماه مشابه سال قبل حدود 92درصد افزايش داشته است.
 قيمت مسكن تا پيش از جهش قيمتي اخير در سال99،  حدودا 400درصد در 3 سال اخير رشد كرده است. 

 برآوردها نشان مي دهد تا پايان تيرماه سال جاري، افزايش قيمت مسكن در 3 سال اخير به بيش از 590درصد رسيده است. 
 مركز آمار و داده هايي كه منتشر مي شود، فارغ از قيمت خانه هاي الكچري است. مثال اين مركز در آخرين گزارشي كه منتشر كرده تأكيد كرده 
است درميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده معادل 50ميليون تومان 
به منطقه يك و كمترين آن با 10ميليون تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. اين در حالي است كه فايل هاي ثبت شده در سامانه ها از ارقام 
ديگري حكايت دارند. براساس داده هاي اين گزارش، ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 102و 81درصد افزايش را تجربه كرده اند.

گران ترین هاي
 پایيز سال گذشته

 كمتر از يك سال پيش، در آبان سال 98، گران ترين 
معامله مسكن در تهران، يك سوم قيمت هاي كنوني 
ارزش داشته اســت. داده هاي فايل ها در آن زمان 
حكايت از آن مي كردند كه خانه اي در محله درختي 
واقع در سعادت آباد با 523 مترمربع متراژ و ارزشي 
بالغ بر 33 ميليــارد و 200 ميليــون تومان، لقب 

گران ترين خانه را به خود اختصاص داده بود.
 در آبان 98، خانه اي 347 متري در محله امامزاده 
قاسم با قيمت متري 71 ميليون و 950 هزار تومان 
ركورد گران ترين خانه را از نظر قيمت هر مترمربع 

كسب كرده بود. 
 پاييز سال گذشته آمارهاي غيررســمي حكايت از آن 
مي كردند كه در برج هاي فرمانيه تهران،  هر مترمربع خانه 

بين 80تا 100ميليون تومان ارزشگذاري شده بودند. 
 5محله اي كه بيشترين ارزش معامالت را در پاييز 
سال گذشته به خود اختصاص داده اند، به ترتيب بلوار 
دريا با 150 ميليــارد و 357 ميليون تومان طي 36 
معامله، سعادت آباد با 131 ميليارد و 361 ميليون 
تومان طي 31 خريد و فروش، كاشانك با 79 ميليارد 
و680 ميليون تومان در17 معامله و امامزاده قاسم 
و امانيه به ترتيب با 76 ميليارد و 417 ميليون و 72 
ميليارد و 435 ميليون تومان با 10 و 17 مورد خريد 

و فروش ملكي، اعالم شدند. 

گرانترینها
این شماره



شاعران مي خواهند دفن سراشيب ها شوند كه تنها نمي  از باران به آنها رسد و سيالبه اش از سر گذر كند؛ مثل عمري 
كه داشتند. سرمايه داران مي خواهند نميرند و اگر مرگ از در وارد نشد، با اندوخته هايشان بر مقبره ها نشينند. بين 
اين و آن اما دست هايي كوتاه است و غم هايي دراز. واقعا ما بازماندگان چه ميراثي از گذشتگان خود به ارث برده ايم و 
چگونه قدردان رفتگان مان هستيم؟ شايد همين تربت، وقتي غنيمت باشد براي خيلي ها. آنچه در اين گزارش مرور و تحقيق كرده ايم گران ترين هاست؛ 

آنچه ما را از يكديگر حتي در خاك جدا مي كند و بين مان فاصله مي اندازد.
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گرانترین ها
این شماره

واكاوي مخارج و هزينه هايي كه بازماندگاِن مرفه براي درگذشتگان شان خرج مي كنند

مرگ  در طبقه بااليي
مرگ هاي گرانقيمت از صحن امامزاده صالح تا گندلوگ لواسان، از مسجد الزهرا تا نور

 از سنگ هاي گرانيتي تا مرمر، از مداحي و موسيقي عرفاني به پخش زنده مراسم و فيلم و عكس هاي 
تدوين شده حرفه اي رسيده است

زهرا رستگارمقدم
روزنامهنگار

گران ترين قبرها، مخصوص پايتخت نشين ها 
همجواري با غسالخانه و بخش اداري، قديمي بودن، فضاي سبز، 
نبش بودن، دسترســي به ورودي هاي اصلي، همجواري با مترو، 
نزديكي به انشــعابات آب و برق، دكه تنقالت، گلفروشي و... همه 
آن چيزهايي است كه قبرها را گران مي كند؛ مثل محله هاي ما كه 
نزديكي به مراكز خريد و حمل ونقل در ارزاني و گراني شان نقش 
دارند. اما گران ترين قبرها در تهران است. در بهشت زهرا فاز يك 
در قسمت شمالي و غربي، با قطعات يك تا ١١0و قدمتي بيش از 
40سال، گران ترين قبر ها را دارد. اما اگر بخواهيد كه در نقاط بكر، 
عزيز خود را دفن كنيد بايد ســراغ دالالني را بگيريد كه كارشان 
اين است كه با گرفتن درصد، مردگان را به قطعات بهتري ببرند. 
از سويي در بهشت زهرا كساني هستند كه با حقوق ماهانه به قبور 
رسيدگي و اطراف آنها گلكاري مي كنند. خريد و فروش مقبره ها 
در دفاتر اسناد رسمي انجام و سند به نام زده مي شود. گاهي براي 
يك طبقه بايد چند ١00 ميليون تومان هزينه كرد. مقبره ها هم 
2دسته اند؛ يك دسته مقبره هاي قديمي با قدمت بيش از 40سال 
و دسته دوم مقبره هاي جديد كه به تازگي ساخته شده اند. مقبره ها 
عالوه بر مشخصات قبرهاي گرانقيمت بهشت زهرا، امكانات ديگري 
مانند ايوان و ويوي ابدي دارند كه به آنها حالت وياليي مي دهد و 

گنجايش حدود 50قبر و بيشتر را هم دارند. 
قيمت ها از يك ميليارد و 500ميليون تومان شــروع مي شــود و 
به بيش از 5ميليارد تومان هم مي رســد. گاهي قيمت يك مقبره 
با خانه اي در شــمال شــهر تهران برابري مي كند. خريد قبر در 
امامزاده صالح تجريش نيز با روند خاصي انجام مي شــود. طبق 
گفته توليت اين آســتان، هر طبقه قبر 400ميليون تومان است 
كه به نام فرد سند خورده مي شود. البته اين تنها مبلغ اخذ شده 
نخواهد بود زيرا در ازاي خريد هر طبقه بايد 300ميليون تومان 

هم به حساب آستان براي امور خيريه واريز شود كه سند معنوي 
قبر به نام شما ثبت خواهد شد؛ به عبارتي خريد يك طبقه قبر براي 
هر فرد 700ميليون تومان است و براي خريد يك قبر 3طبقه بايد 
يك ميليارد و 200ميليون تومان و براي يك طبقه و 900ميليون 
تومان امور خيريه واريز شــود؛ عددي معــادل 2ميليارد و ١00 

ميليون تومان.
در صحن حضرت عبدالعظيم، مبلغ هر قبر از 80تا ١80ميليون 
اســت و براي خريد 3 طبقــه نزديك صحــن كه بــاغ توتي و 
نزديك ترين  مكان به حرم اســت، 540ميليون تومان و بيش از 
نيم ميليارد اســت. وضعيت در امامزاده اسماعيل چيذر متفاوت 
است. به گفته توليت اين آســتان، منتظر قيمت گذاري اوقاف بر 
قبرها هســتند. گويا به شكل رســمي تا انجام اين قيمت گذاري 
هيچ قبري فروخته نمي شود. اما قبر در گندلوگ لواسان، تقريبا 
مثل بقيه قبرســتان ها كه در آن قيمت باالست، هر قبر سرمايه 
محسوب مي شود. اين گورستان در لواسان با باغچه هاي ميليوني 
و ســنگ هاي ميلياردي، قبرهايش 700ميليون تومان اســت. 
گندلوگ هنوز قبر فروشي دارد اما به تعداد محدود كه اگر 2 طبقه 
باشد قيمتش500 ميليون و اگر3 طبقه باشد700 ميليون تومان 
است. اما سلطان قبر در ابن بابويه پيدايش شد؛ فردي كه بيش از 
40سال كار خريد و فروش قبرها را در ابن بابويه انجام مي داد و در 
اين سال ها بابت فروش يك قبر مبلغ هنگفتي از شهروندان دريافت 
مي كرد. البته اين فرد در ساير آرامستان هاي تهران مانند بهشت 
زهرا، امامزاده عبداهلل و حضرت عبدالعظيم خود را مسئول دفن 
اموات معرفي مي كرده و حتي براي افرادي كه خارج از ايران تمايل 

داشتند در جاي خاصي دفن شوند، قبر تهيه مي كرده.
معموال قيمت هــا در اماكن متبركه و زيارتــي به خاطر وصيت 
متوفي يــا ارادت به آن مــكان معنوي، محدودتــر و به همان 

نسبت گران تر اســت. از آرامســتان هاي معروف ديگر مثال در 
مشــهد اســت. قيمت قبر در حرم امام رضا)ع( از 200ميليون 
تومان شروع مي شــود. در بهشــت رضا از 2ميليون و 400هزار 
تومان تــا 29ميليون و ١00هــزار تومان اســت. خواجه ربيع 
30ميليون، اباصلت 22تا 36ميليــون، جواداالئمه 4ميليون و 
800تا ١١ميليون و 200هزار تومان، طرقبه و بهشت امام علي 
با توجه به اينكه ظرفيت هايشــان تكميل است، قبرها رقم هاي 
بااليي خريد و فروش مي شوند. در قم و حرم حضرت معصومه، 
شاهچراغ و ديگر شهرها نيز درگذشتگان را هم درگير اختالفات 
طبقاتي كرده اســت. اين اختالف البته در بعضي شهرها مانند 

تهران بيشتر و در بعضي ها مانند همدان كمتر است.

هزينه هاي ميلياردي مردن 
اما آنها كه با اختالف بسيار، آيين ســوگواري را از ديگر مردم بجا 
مي آورند، مراسم شان را در مسجدهاي خاصي در شمال شهر، برگزار 
مي كنند؛ مسجدهايي كه بچه ها در اتاق بازي سرگرمند. مرده ها، 
كفن ترمه دارند و براي خريدن قبر به اندازه يك خانه مســكوني 
هزينه مي كنند. سنگ قبر، مرمر سبز وارداتي است كه با آب طال 
خطاطي شــده. متوفي باغچه اختصاصي با گلكاري و چمن كاري 
دارد و كارگري كه براي رسيدگي به قبر و شست وشوي آن و هرس 

و باغباني باغچه، ماهانه از بستگان حقوق دريافت مي كند.
امور مربوط به يادبود و ترحيم، چاه ويلي است كه به نظر هيچ پاياني 
ندارد. بستگي دارد خانواده متوفي بخواهد از قبل از مراسم تشييع، 
آيين ثروت را بجا بياورند يا در خاكسپاري و يادبود؛ خدماتي چون 
خريد قبر، رزرو مداح و گروه موسيقي عرفاني، كرايه صندلي مبله، 
سيستم صوتي پيشرفته و دالبي، امكان پخش ويدئو پروژكتور و 
فيلمبرداري و صدابرداري حرفه اي، تهيه فيلم مراســم به صورت 

همزمان، امكان پخش مراسم به صورت زنده از شبكه هاي مجازي، 
خدمات پذيرايي، طراحي و ديزاين محل برگزاري مراســم مانند 
شمع  و گل آرايي، اجاره تاالر، تاج گل، مسجد كه هر يك مي توانند 
با قيمت هاي متفاوتي ارائه شوند. مثال هزينه مساجد از 850 هزار 

تومان تا 3 ميليون تومان متغير است.
 دســتمزد گروه هاي موســيقي هم بســتگي به تعداد ســاز و 
حرفه اي بودن گروه دارد. اين هزينه ها از يك ميليون و 500 هزار 
تومان آغاز مي شــود و تا 6ميليون تومان براي يك ساعت تعيين 
شده اســت. هر پرس غذا از ١50هزار تومان شروع مي شود، پك 
ميوه از 20تا 50هزار و گل آرايي از 500هزار تا 20ميليون تومان 
است. اين هزينه ها براي برگزاري يك مراسم يادبود گاهي تا ١00 
ميليون تومان مي رسد. جمشيدي، مسئول برگزاري اين مراسم 
در يكي از همين شركت هاســت. او در اين باره مي گويد: »گروه 
موسيقي عرفاني با ني، دف و گاهي ديوان براي مراسم، برنامه اجرا 
مي كنند. البته اين بســتگي به صاحب عزا دارد كه بخواهد براي 
مراسم چقدر هزينه كند. مراســم معمولي براي يك ساعت يك 
ميليون و 800هزار تا 3ميليون تومان است. ما معموال با مداحان 
و گروه هاي نوازندگي صدا و ســيما در سه گروه مبتدي، متوسط 
و حرفه اي  در خدمت مردم هســتيم. 54گروه نوازندگي داريم و 
ميانگين رقم هزينه كرد براي اين مراســم در يك ساعت، معموال 
از يك ميليون و 500هزار تومان تا 6ميليون تومان اســت. سابقه 
برگزاري مراسم  براي ناديا دلدار گلچين، ناصر حجازي و... را هم 

در كارنامه خود داشته ايم «. 
شريف، صاحب يكي ديگر از برگزار كنندگان اين مراسم مي گويد: 
»هزينه هايي كه براي مراسم يادبود مي شــود ميانگين ندارد. ما 
به درخواست مشــتري خدمات ارائه مي كنيم. مثال ممكن است 
مشتري تاج گل از يك ميليون توماني سفارش دهد يا 3ميليون 

توماني. ما حتــي تاج گل مصنوعــي خيريه ها را هم پيشــنهاد 
مي دهيم و خيلي ها مي پذيرند«. به نظر شريف، بازماندگان براي 
خرج در بعضي از موارد ناگزيرند؛ مثال اجاره اتوبوس براي رفت وآمد 
خانواده و عزاداران به مزار، مسجد، رستوران و... . براي كرايه يك 
اتوبوس 25نفره از 8صبح تا 4عصــر، خانواده ها بايد 750تا يك 
ميليون تومان بپردازند. اما براي خريد سنگ قبر مي توانند عجله 
نكنند يا بعدا به ســليقه و از روي فرصت انتخاب كنند. گرچه در 
بسته هاي پيشــنهادي ما اين موارد را هم پيشنهاد مي كنيم. اين 
سنگ ها گاهي بسيار ارزان هستند و گاهي مانند سنگ گرانيت، 
شــبق، مرمر تا ١00ميليــون تومان قيمت دارنــد. حتي گاهي 
خانواده ها بيــش از تصور ما هزينه مي كننــد و مي خواهند روي 
سنگ، با مس يا طال حكاكي شــود. فقط همان مس نزديك به 7 

ميليون تومان هزينه است«.
 به گفتــه او باالتريــن نرخي كه بــراي ارائــه خدماتي چون 
مداحي، ســخنراني و پذيرايي خدمه گرفته مي شود، مربوط به 
مسجدالزهراي اســدآباد زعفرانيه اســت. اين مسجد از معدود 
مساجد تهران براي مراسم ترحيم است كه سالن بازي كودكان 
دارد. هزينه برگزاري مراســم در اين مســجد بدون بسته هايي 
چون مداحي، پذيرايي و... پيش از ســال 99، 2 ميليون تومان 
بوده است. البته اين مســاجد به خدمات ويژه شان شهرت پيدا 
كرده اند، مانند فيلمبرداري يا پخش مراســم به صورت اليو. از 
ديگر مساجد معروف تهران، مسجد نور واقع در ميدان فاطمي 
است كه اغلب چهره هاي سرشــناس ورزشي، هنري و سياسي 
اين مسجد را براي برگزاري مراسم ترحيم عزيزان خود انتخاب 
مي كنند. هزينه برگزاري مراسم در اين مساجد بدون خدماتي 
مثل سخنراني، مداحي و خدمه بين يك ميليون و 200هزار تا 

2ميليون تومان است.
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افقي:
 ١- چاشني غذايي تند- رمان 
جاودانه بوريس پاسترناك، 

نويسنده روسي
2- گوشــه اي در دســتگاه 

همايون- بدنام- نيت ناروا
3- نيمسال تحصيلي- سبز 

تيره- كبوتر دشتي
4- همــــــدم- انســان- 

نصيحت كننده
5- كافــي- اقامت گزيدن- 

جوينده راه- دريا
6- كوه آتشفشــاني ايتاليا- 

الف و گزاف- بهنجار
7- ميــوه پاييزي- آشــكار 

ساختن موضوع
8- متحيــر- نوعي آجيل- 

شانه، دوش
9- شــب هاي عربــي- در 
گذشته مسئول برقراري نظم 

در شهر بود
١0- نور انــدك و ضعيف- 

برگشتن- پديد آورنده
١١- حرف ندا- با ســرعت 
زيــاد و بدون توقــف- قوم 
حضرت موسي)ع(- سفيد 

آذري
١2- آماده و فراهم- اســب 

باركش- ديوانگي
١3- نشان افتخار- دروغي- 

تنبل جاليزي

١4- فوري- ابزار برف روبي- 
برچيده شدن

١5- سرزمين باستاني ميان 
رود هــاي دجلــه و فرات- 
خشكي هاي وسيع كره زمين

  
عمودي:

١- آجر گلي- معادل فارسي 
كابل- پيروز و موفق

2- باصداقت- نوعي ساالد- 
ساز هفت بند

3- خصم- شــكار- سمت 
راست

4- لنگه در و پنجره- سمت 
چپ- آسياب بادي

5- اقدام بــه كار خطرناك- 
برده- سيب انگليسي

6- آنتن بشقابي- هنر بوم و 
رنگ- سرگردان

7- دارايــي شخصـــــي- 
سرپيچي كردن- راه ميانبر!

8- نــان خــرد شــده در 
آبگوشت- شيريني متداول 
اصفهاني ها هنگام نوشيدن 

چاي- عقيده
9- خاك ســرخ- قلمرو دو 
كشور همسايه را از هم جدا 

مي كند- گلي زيبا
١0- از ماه هــاي فرنگــي- 

همانندي- معدن
١١- اسب چاپار- متحرك- 

كندن علف هاي هرز
١2- شاعر دربار سلطان سنجر- 
زندگي اجتماعي در جهت رشد 

و ترقي- دشمن باطل
١3- بي هوشي- از نمونه هاي 
ابتدايي بازي هــاي رايانه اي- 

چند وكيل
١4- كچل- حفظ و نگهداري- 

هر موجود زنده
١5- زايمان- از اجزاي آجيل- 

ميان برنامه تلويزيوني 
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839142567
328976145
716458932
495321786

ساده

متوسط

298314576
746295831
531678249
653947182
829153467
174862953
465721398
982536714
317489625

سخت

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

ساده

5 6    4  9  
2    1 9    
  1    3 7 4
6  2 5 8  4   
1   6  7   3
  9  4 2 5  7
3 2 8    1   
   4 5    2
 9  3    8 6
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  نظارتي بر قيمت هاي مراكز روانشناسي و مشاوره نيست
در شرايطي كه بسياري از مردم به روانشناسي و مشاوره نياز دارند و در 
خانه ماندن و بي تحركي شمار زيادي از مردم را بيمار و پريشان كرده 
است، تعدادي از مراكز مشــاوره و روانشناسي با افزايش قيمت ها به 
جاي كمك به شرايط، مردم را ناچار به پرداخت هزينه هايي مي كنند 
كه تاكنون در سبد آنها جايي نداشته و پيش بيني هم براي آن نشده 
است. براي يك ســاعت و نيم مشاوره همســرم 350هزار تومان در 
مركز شهر پرداخت كرديم. آيا هيچ ســازماني مسئول نظارت بر اين 

قيمت ها نيست.
رضايي از تهران

 ريزگردهاي مصيبت بار خوزستان از خاطرها نرود
همه ساله با فرارسيدن فصل پاييز مردم خوزستان با پديده ريزگردها 
مواجه مي شوند كه نفس كشيدن را برايشان سخت و زندگي را غيرقابل 
تحمل مي كند. حاال تصور كنيد در اين شرايط كرونايي كه مدام مجبور 
به رعايت يكسري اصول هســتيم، آلودگي هوا هم به آن افزوده شده 
است. واقعا مبتاليان به كرونا در خوزستان در اين هواي آلوده چقدر 

مي توانند دوام بياورند؟
شيوا از اهواز

  كاربرد كارت ايثارگري براي ارتشيان چيست؟
كاربرد كارت ايثارگري كه ارتش به ســربازان و پرسنل كادري كه در 
زمان جنگ يا در مناطق سخت خدمت مقدس سربازي را گذرانده اند، 
مي دهد، چيســت؟ با اين كارت هيچ جا هيچ خدمتي ارائه نمي شود 
و ايثارگران ارتش هم رده با ديگر ايثارگران به رســميت شــناخته 
نمي شوند. آيا فقط اگر عضوي از بدنمان ناقص مي شد، ايثارگر بوديم، 
ولي با 40 ماه خدمت داوطلبانه چون آسيب نديده ايم، ايثارگر نيستيم؟ 
فرهاد از تهران

  عده اي در حال خيانت به خون شهدا هستند
زماني در آبادان و خرمشهر جان ها فدا شد تا جنازه اي از ناموسمان را از 
دست دژخيم درآوريم، ولي خبرهايي كه امروز مي رسد نشان مي دهد 
كه عده اي آشكارا در حال خيانت به خون شهدايي هستند كه جانشان 

را براي وطن داده اند.
محمدي از انديكا

  مترو و اتوبوس ها با مسافر ركورد مي زنند
تعداد مسافراني كه ســوار اتوبوس و مترو مي شوند، بسيار زياد است. 
حتي در روزهايــي كه باالترين آمــار مرگ ومير كرونا را داشــتيم، 
متروي تهران جاي نفس كشــيدن نداشــت. قرار بــود واگن اضافه 
شود و اتوبوس هاي نو به خطوط بي. آر.تي بيايند، ولي نه تنها خبري 
نيست، بلكه همين واگن ها و اتوبوس ها تهويه مناسب ندارند و حضور 
دستفروشان هم عرصه را بر مسافران نگران از شيوع كرونا و ناچار به 

استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي تنگ تر كرده است.
بابايي از تهران

 سيب زميني را كيلويي 500تومان مي خرند
كشاورزي از استان فارس هستم كه با خون دل سيب زميني مي كارم به 
اميد فصل برداشت. 2سال قبل كه همه  چيز ارزان تر بود، سيب زميني را 
بين هزار تا 2هزار تومان مي خريدند و هزينه هاي حمل ونقل اين همه 
سرسام آور نبود. امســال محصولمان را كيلويي 500تومان مي خرند 
و ما حتي از پس تامين هزينه اجــاره كاميون برنمي آييم كه بتوانيم 
همان پول اندك را به دست آوريم. محصوالتمان روي زمين مانده و 
اگر نفروشيم و بار نكنيم، خراب مي شود. واقعا تكليف ما چيست؟ چرا 

به داد ما نمي رسند؟
فتح آبادي از شيراز

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

در روزهاي گذشته انتشار 2فيلم در 
شــبكه هاي اجتماعي با جنجال پيگيري

زيادي همراه شد. نخستين فيلم از 
ضرب و شتم يك دختر در آبادان و رفتار ناشايست 
يك مأمور حراست با او حكايت داشت و فيلم دوم 
نيز ماجراي مرگ يك مــرد را روايت مي كرد كه 
عنوان شــده بود در جريان دســتگيري توسط 
مأموران نيروي انتظامي جانش را از دســت داده 
است. اما پشت پرده اين اتفاقات چه بود و چطور اين 
دو حادثه در روزهاي گذشته شبكه هاي اجتماعي 

را تسخير كرد؟
به گزارش همشــهري، از اواخر هفته گذشته بود 
كه شبكه هاي اجتماعي پر شد از فيلمي مربوط به 
كتك خوردن دختري در آبادان و رفتار ناشايست 
مأمور حراست با او. اين فيلم دختر جواني را نشان 
مي داد كه با سر و صورتي خون آلود توسط اعضاي 
خانواده اي دستگير شده و پس از آن، مأمور حراست 
پااليشگاه آبادان در فيلم مشاهده مي شود كه ابتدا 
پايش را  روي بدن دختر زخمي گذاشته و سپس 
با دست اقدام به لمس كردن بدن دختر مي كند. 
فيلم به سرعت در شــبكه هاي اجتماعي دست 
به دست شد و شايعات زيادي را نيز همراه داشت و 
حاال همه در جست وجوي پاسخ اين سؤال بودند 
كه دختر جوان آباداني چه كسي بوده و آن روز چه 

اتفاقي براي او افتاده بود؟ 

روايت اول 
پس از انتشــار اين فيلم، اعالم شد كه روز حادثه 
دختر جواني به دليل مســائل مالي و اختالفات 
شخصي كه با يكي از پرسنل شركت نفت داشته، 
راهي خانه او در منطقه شركتي نشين بريم آبادان 
شــده و با تيغ موكت بري شروع به تهديد اعضاي 
خانواده او كرده و درنهايت نيز پس از درگيري با 
آنها، توسط اهالي و مأموران حراست دستگير شده 
است. اين دختر جوان، چند روز بعد و با انتشار يك 
كليپ ماجــراي آن روز را اينطور توضيح داد: من 
همان دختري هســتم كه 30مهر99 در منطقه 
بريم مورد ضرب و شــتم قرار گرفتم. آن روز )به 
دليل مســائل شــخصي( رفتم دم در خانه شان 
)مردي كه با او اختالف داشت( و در زدم. پسرش 
در را باز كرد و گفتم: پدرت خانه است؟ او گفت: نه. 
گفتم: زنگ بزن بگو بيايد. من با كفش رفتم داخل 
و ماسك زده بودم. زنش تا مرا ديد، شروع كرد جيغ 
و داد زدن. من دويدم بيرون. چون قبال كيفم را زده 
بودند هميشه براي دفاع از خود همراهم يك كاتر 

هست. جلوي يك ماشين را گرفتم و سوار شدم و 
گفتم: آقا حركت كن.  اما آنها جيغ زدند و گفتند: 
سارق، سارق. راننده ماشين شــروع كرد به من 
مشت زدن. از طرف ديگر، پســر آن مرد هم آمد 
به من مشت زد كه من كاتر را زدم و دستش بريد. 
من از مردم درخواست دارم كه به شايعات توجهي 
نكنند. من نه از ايشان)پرسنل شركت نفت( باردارم 
و نه موضوع ديگري هست. اين مسئله را دارم از راه 
قانوني پيگيري مي كنم و نيازي ندارم كسي از جايي 
بخواهد مرا حمايت كند. دقايقي بعد از انتشار اين 
كليپ، پدر اين دختر نيــز در گفت وگويي كوتاه 
گفت كه دخترش تحت نظر پزشك است و داروي 
اعصاب مصرف مي كند و روز حادثه رفتارش تحت 

كنترل خودش نبوده است.

روايت دوم 
اما همسر مردي كه دختر آباداني به خانه او رفته 
بود، اتفاقات آن روز را طور ديگري روايت كرد. اين 
زن گفت: آن خانم)دختر جوان( به مقابل خانه ما 
آمد و در زد. پســرم در را باز كرد كه او را هل داد و 
چاقو را گذاشت زير گلويش. بعد وارد خانه شد و اين 
بار رفت ســراغ دخترم كه در حال درس خواندن 
بود. چاقو را گذاشت زير گلوي او، پسرم خواست 
خواهرش را نجــات دهد كه او بــا چاقو ضربه اي 
به دست پسرم زد و فرياد مي زد: پول، طال و دالر. او 
شوكر هم داشت و تهديد مي كرد كه مي خواهد اول 
با شوكر ما را زده و بعد با تينر آتش بزند. او دنبال 
پول و طال مي گشــت كه من مقداري پول و طال 
به او دادم. او حتي با شــوكر ضربه اي به من زد كه 
افتادم روي زمين و پس از آن از خانه بيرون رفت و 
سوار يك ماشين شد، اما با سر و صداي خانواده ما 
و همكاري راننده همان ماشيني كه سوارش شده 

بود، دستگير شد.

مأمور حراست
هرچند در ابتــدا ماجرا يك درگيــري به دليل 
اختالفات شخصي به نظر مي رسيد كه با دستگيري 
دختر مهاجم در شرف پايان بود، اما آنچه موجب 
خشم مردم در اين ماجرا شد، رفتار مأمور حراست 
پااليشگاه آبادان پس از دستگيري اين دختر بود. 
اين مأمور درحالي كه پايــش را روي بدن دختر 
گذاشته بود، رفتار زشت و ناپسندي انجام داد كه 
جنجال اين حادثه را بيشتر كرد؛ تاجايي كه بعد از 
ورود دستگاه قضايي به پرونده، حميد مراني پور، 
دادستان آبادان از دستگيري اين مأمور خبر داد و 

گفت: او هم اكنون راهي زندان شده است و بدون 
شك با وي برخورد قاطع خواهد شد. وي همچنين 
توضيح داد: براي طرفين اين دعواي خانوادگي نيز 
قرار قانوني صادر شده است. به گفته وي، جرم خانم 
مهاجم ايراد جرح عمدي است و طرفين پرونده با 
قرار وثيقه آزاد هستند. در اين ميان، كسري نوري، 
مديركل روابط عمومي وزارت نفت نيز گفت: اين 
درگيري به دليل اختالفات شــخصي رخ داده و 
هم اكنون مأمور حراســت پااليشگاه نفت آبادان 
به خاطر رفتار منفور خود بازداشت و بركنار شده 
اســت. وي ادامه داد: در تحقيقات اوليه مشخص 
شد كه دخترجوان با صاحبخانه اختالف شخصي 
داشته و براي تسويه حســاب وارد خانه شده كه 
توسط اهالي داخل خانه و مأموران حراست منطقه 
دســتگير و تحويل مأموران كالنتري شده است. 
هم اكنون دادستاني آبادان در اين خصوص ورود 
پيدا كرده و تمامي اتفاقات در حال بررسي است. 
به گفته وي، ماجراي درگيري مربوط به مشاجره 
خانوادگي يكــي از كاركنان بــوده و ارتباطي به 

هيچ يك از مديران پااليشگاه ندارد.

مرگ جوان مشهدي
دومين فيلمي كه در روزهاي گذشته در شبكه هاي 
اجتماعي جنجالي شد، ماجراي مرگ مرد جواني 
در مشــهد اســت. در ابتدا فيلمــي از اين جوان 
مشاهده مي شود كه مربوط به 27مهرماه است و 
او را در حال تخريب يك مغازه، درگيري با مردم و 
فحاشي در خيابان نشان مي دهد. فيلمي ديگر نيز 
نشان مي دهد كه اين مرد جوان توسط مأموران 
پليس در مشهد دستگير و به ميله آهني دستبند 
زده شــده تا مقدمات انتقال او به كالنتري انجام 
شود، اما در همين هنگام مأمور پليس به او شوكر 
برقي مي زند. درنهايت مأموران اين مرد را با خود 
مي برند، اما وي فوت مي كنــد و خانواده وي كه 
مدعي هستند پسرشان به خاطر رفتار مأموران و 
همچنين مسموميت ناشي از اسپري فلفل جانش 
را از دست داده است، طرح شكايت كرده و خواهان 
رسيدگي به اين پرونده مي شوند. به دنبال انتشار 
اين فيلم در شــبكه هاي اجتماعي، دستگاه هاي 
قضايي و امنيتي وارد ماجرا شدند. معاون امنيتي و 
انتظامي فرماندار مشهد درباره جزئيات اين اتفاق 
به ايرنا، گفت: چند روز پيش در جريان يك نزاع 

خانوادگي در مشهد از پليس براي خاتمه دادن به 
اين درگيري تقاضاي كمك شد. اين نزاع خانوادگي 
و درگيري بين مرد جوان )متوفي( و پدر زن وي 
روي داده بود و پس از آن خانواده از پليس تقاضا 
كرده بود كه براي خاتمــه دادن به اين درگيري 
مداخله كند. وي ادامه مي دهــد: پس از حضور 
پليس در محل، مرد جوان كه معتاد به مواد مخدر 
بوده است، حين انتقال از محل با پليس نيز درگير 

شده كه در ادامه منجر به مرگ وي مي شود.

ابراز تأسف پليس 
فرمانده انتظامي خراسان رضوي، نيز روز گذشته 
به اين ماجرا واكنش نشان داد و گفت: بررسي هاي 
ويژه درباره مرگ مرد جوان مشــهدي كه گفته 
مي شود در درگيري با پليس جان باخته با انجام 
تحقيقات از مأمــور پليس ادامه دارد. براســاس 
گزارش روابط عمومي پليس خراســان رضوي، 
سردار محمدكاظم تقوي با ابراز تأسف از وقوع اين 
حادثه، ادامه داد: موضوع به صورت ويژه بررسي و 
نتايج آن متعاقبا اعالم خواهد شد. دادستان نظامي 
استان خراســان رضوي نيز در خبري از تشكيل 
پرونده اي درخصوص مرگ مرد جوان در جريان 
دستگيري توسط مأموران نيروي انتظامي خبر 
داد و گفت: خانواده متوفي شكايت خود را به اين 
دادسرا اعالم كرده اند و دستور نمونه برداري از ريه 
و بررسي تأثير اسپري بر مرگ متوفي صادر شده  
است. بازپرس دادسراي نظامي خراسان رضوي نيز 
با حضور در پزشكي قانوني پس از كالبدشكافي، 
دستور نمونه برداري از ريه و بررسي تأثير اسپري بر 

مرگ متوفي را صادر كرده است.

اثري از  شوكر و اسپري فلفل نبود
بازپرس ويژه قتل دادسراي عمومي و انقالب مشهد 
نيز با اشاره به اينكه »اثرات شوكربرقي و اسپري 
فلفل روي بدن و يا صورت مهرداد سپهري نبود، 
اما روي گردن او آثار ضربه بود«، به ايســنا گفت: 
دررابطه با علت مرگ مهرداد سپهري بايد پزشكي 
قانوني نظر بدهد. قاضي علي اكبر احمدي نژاد ادامه 
داد: افراد محل مدعي بودند كه اين فرد با خانواده 
همسر خود درگير شده است. در روز حادثه، بين 
مردم محل، خانواده او و مهرداد سپهري درگيري و 
زد  و خورد شده و بعد از تماس خانواده او، پليس به 
آنجا رفته است. آنها مدعي هستند كه هركسي در 
محل اين فرد را كتك مي زده است اما چه مردم و 
چه پليس، فرد را زده باشند، اين كار صحيح نيست 

چرا كه اين فرد مهار شده بود.
به گفته وي، رفتــار پليس به دليــل حرف هاي 
نامربوط مهرداد سپهري بوده است و من احتمال 
نمي دهم كه مرحوم مهرداد سپهري با دست بسته 
نيز حمله كند. وقتي دست فرد بسته شده يعني 
مهار شده است. اين برخورد بيشتر براي اين بوده 
كه او حرف هاي نامربوط مي زد. در غير اين صورت 

اين رفتار توجيه ديگري ندارد.

پدرخوانده ام 2 نفر را كشته است 
»ناپدري ام،  يك زن ايراني را در تهران 

و پسرخاله اش را در افغانستان  به قتل داخلي
رسانده است، اما فقط من و مادرم راز 

اين دو جنايت را مي دانيم.«
اين گفته هاي پسري افغانستاني است كه باعث شد 
بازپرس جنايي تهران براي كشف حقيقت دستور 

بازداشت ناپدري او را صادر كند.
به گزارش همشــهري، چند روز قبل پسري جوان 
قدم در شعبه سوم دادسراي جنايي تهران گذاشت 
و گفت ناپدري اش قاتل است. وي در توضيح ماجرا 
به بازپرس ساسان غالمي گفت: پدرم سال ها پيش 
فوت شد و مردي كه از بســتگانمان است باوجود 
اينكه همسر ديگري هم داشت با مادرم ازدواج كرد. 

او مردي بداخالق بود كه هميشــه مادرم را اذيت 
مي كرد و كتكش مي زد. ناپــدري ام پس از ازدواج 
با مادرم تمام ارثيه پدري ام را تصاحب كرد تا اينكه 
متوجه شدم او پس از ازدواج با مادرم مرتكب قتل 
هم شده است. او 8سال قبل در غرب تهران نگهبان 
يك مصالح فروشي بود كه ظاهرا زني ايراني براي 
خريد مصالح به آنجا رفته بود و ناپدري ام وسوسه 
شــده و پس از مقاومت آن زن با سنگ ضربه اي به 
ســر او زده بود. همين باعث قتل زن ايراني شده و 
ناپدري ام پس از جنايت، جسد را در همان حوالي 
محل كارش رها و پول و طالهاي او را سرقت كرد و 

به افغانستان گريخت.
وي ادامه داد: در آن زمان من و مادرم در افغانستان 

زندگي مي كرديم كه ناپــدري ام راز اين جنايت را 
براي مادرم بازگو كرد، اما خبر نداشت كه من بيدارم 
و صدايشان را مي شنوم. او مادرم را تهديد كرد كه 
اگر به كسي حرفي بزند او را هم مانند آن زن ايراني 

به قتل مي رساند و جسدش را مي سوزاند.
پســر جوان ادامه داد: بعد از مدتــي ناپدري ام در 
روستاي تخال افغانستان نيز در درگيري با شليك 
گلوله پسرخاله اش را به قتل رساند و متواري شد. 
اين اتفاق شهريور97 رخ داد و از آن زمان او فراري 
شد. تا اينكه من مدتي قبل براي كار به تهران آمدم 
و پس از پرس و جو از آشــنايان و بستگانم شنيدم 
كه ناپدري ام به عنوان نگهبان در يك مركز تجاري 

كار مي كند.

بازداشت 
پس از اظهارات پسر جوان، بازپرس جنايي تهران 
دستور بازداشت ناپدري 50ساله وي را صادر كرد. 
او هفته گذشته بازداشت شــد و براي بازجويي به 
دادســراي جنايي تهران انتقال يافــت. مرد افغان 
اما در بازجويي ها منكر قتل ها شــد و گفت: من از 
روزي كه با همسر دومم ازدواج كردم با بدرفتاري و 
بدخلقي هاي پسرش روبه رو شدم. او از من خوشش 
نمي آمد و نسبت به من كينه به دل داشت. دليلش 
اين بود كه معتاد به مشروب و مواد مخدر بودم. حاال 
هم اين داســتان هاي خيالي را مطرح كرده كه مرا 
روانه زندان كند و پس از آن كاري كند كه مادرش 

از من جدا شود.

اظهارات مرد افغانستاني اما ضد و نقيض بود و باعث 
شد تا بازپرس جنايي دســتور بازداشتش را صادر 
كند. متهم در حالي براي انجام تحقيقات بيشتر در 
اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار 
گرفته كه قاضي جنايي دستور داده پرونده هاي قتل 
بررسي شده و معلوم شود كه آيا 8سال قبل قتلي در 
مصالح فروشي حوالي غرب تهران رخ داده يا نه. وي 
از پليس بين الملل نيز خواسته در تماس با اينترپل 

افغانستان درباره اين مرد تحقيق شود.

ادعاي پسر جوان در دادسراي جنايي

 مرگ جوان شرور 
كه قصد گروگانگيري داشت

جزئيات 2حادثه در آبادان و مشهد 

كه در روزهاي گذشته بازتاب زيادي 

در شبكه هاي اجتماعي داشتند

ايستگاه پرند سرويس دهي به رباط كريم را عهده دار خواهد شد
روابط عمومي شركت راه آهن شــهري تهران و حومه پيرو چاپ پيام 
مردمي با عنوان »متروي فرودگاه امام خميني خالي از هر مسافري« 
در ستون »با مردم« روز 20مهرماه پاسخ داده است: ضمن سپاس از 
شــهروند محترم اعالم مي دارد: طبق آخرين بازنگري مصوب طرح 
جامع حمل ونقل ريلي كشور، خط راه آهن حومه اي تهران – پرند از 
ميدان راه آهن تا محدوه پرند مصوب شــده و جهت سرويس دهي به 
محدوده فوق ايستگاه رباط كريم )طبق كروكي( پيش بيني شده است. 
الزم به ذكر است شبكه ريلي تهران - پرند مانند ساير شهرستان هاي 
مجاور و اقماري در ماموريت وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي و 
در قالب شركت حمل ونقل ريلي مسافري حومه شهري ديده شده و از 
ماموريت و دستور كار شهرداري تهران و شركت راه آهن شهري تهران 
و حومه )مترو( خارج گرديده اســت. يادآور مي شود توسعه جنوبي 
خط يك متروي تهران پس از فــرودگاه امام خميني)ره( به محدوده 
پرند خواهد رسيد و قابليت ســرويس دهي به محدوده رباط كريم را 

خواهد داشت.

مرز ظريف نقد و تخريب
ادامه از  البته تأكيدات ايشان به مفهوم چشم بستن بر 

نقاط ضعف دولــت نبود و الــزام دولت به حل صفحه اول
مشكالت مردم تأكيدي بود كه ايشــان آن را به صورت مشخص ابراز 

كردند.
مهم ترين توصيه مقام معظم رهبري حل مشكالت مردم در  لواي وحدت قواي سه گانه و تحت رهبري ايشان بود. همكاري 4
و همراهي قواي سه گانه براي حل مشكالت مردم و كشور و متحد بودن 
در برابر دشــمن خارجي موضوعي مهم بود كه رهبري بر آن تأكيد 
كردند. همانطور كه مقام معظم رهبري تأكيد كردند، در شرايط فعلي 
كشور از هر موضوعي كه سياست داخلي و سياست خارجي را به هم 
پيوند بزند و سبب تضعيف كشور و مردم در قبال بدخواهان خارجي 
شــود بايد اجتناب كرد؛ به ويژه اينكه در روزهاي اخير كه سياســت 
خارجي بجد تحت تأثير انتخابات رياست جمهوري آمريكاست بايد از 
پيوند خوردن مسائل سياست داخلي با سياست خارجي بر حذر بود. در 
اين شرايط وي ژه بايد اهتمام همه مسئوالن اين باشد كه صداي اتحاد و 
وحدت ايران در سياست خارجي منعكس شــود؛ نه اينكه ما شاهد 

چندصدايي و حتي تضعيف يكديگر در عرصه بين الملل باشيم.

   رسانه در نبرد حق و تكليف

در روزهاي اخير 2 حادثه 
بدرفتــاري مأمور پليس 
عليه متهم دستگير شده 
در مشهد و خشونت عليه 
زن آباداني و دست اندازي 
مأمور حراست به وي بيش 

از ساير ويدئوها در شبكه هاي اجتماعي تبادل و ديده 
شد و بحث ديرپاي حق و تكليف و تجاوز هر يك به 
حريم ديگري را دوباره زنده كرد. ابتدا بايد مسئله را 
ساده ســازي  و مصداقي كرد تا شفاف و سريع به آن 
پاسخ دهيم. مثال آيا در رويداد مشهد مأمور كالنتري 
بدون حكم قضايي يا ماموريت ســازماني اقدام به 
دستگيري كرده است؟ آيا متهم مرحوم بي گناه بوده 
است؟ آيا مأمور انتظامي در حال دفاع از خود و مقاومت 

متهم بوده است؟ 
واضح است كه مأمور انتظامي براساس اخبار منتشر 
شده در سايت پليس براســاس ماموريت محوله و 
استمداد شــاكي و تماس هاي مكرر اهالي محله در 
محل حاضر شده و آنچه در فيلم قابل تشخيص است، 
عمليات دستگيري و مقاومت با هر كيفيتي و حداقل 
در زمان فيلمبرداري به پايان رســيده بوده و اينكه 
متهم مرحوم انسان گناهكار و سابقه داري بوده است 
يا خير، محل تشخيص و اثبات و مجازات آن مطمئنا 
در خيابان نيست. پس چرا اينگونه حوادث آن هم در 
هفته ناجا روي مي دهد؟ پاسخ يك كالم است؛ فقدان 
حرفه اي گري و آموزش حق و تكليف در هر دو طرف 
قضيه. البته شايد ســازمان ها صد برگ سند و آمار 
ارائه كنند كه آموزش ظاهري صورت گرفته است ولي 
صحبت ما از آموزش بحث يك باور ، ممارست و تمرين 
تا سطح نهادينه شــدن آن است نه فقط پاس كردن 
درس ها و انجام آزمون و اين به وقوع نخواهد پيوست 

مگر با مطالبه گري افكار عمومي و رسانه ها.
هرچند رسانه اي شدن نقاط ضعف مورد پسند هيچ 
مسئولي نيست چون هميشــه افرادي راديكال و يا 
مخالف، بدون تجزيه و تحليل منطقي و نقد مستند 
به دنبال اثبات ديدگاه خــود و به بيراهه بردن ماجرا 
هستند. واقعيت اين است كه موضوعات اجتماعي ابعاد 
مختلفي داشته و تك عاملي نيستند و براي قضاوت 
صحيح الزم است تمام داده ها در اختيار افكار عمومي 
قرار گيرد. ما بايد تهديدات هرچند مغرضانه رسانه اي 
را تبديل به فرصت كنيم؛ چرا كه مســائل اجتماعي 
تا وقتي كه اجتماعي نشوند حل نخواهند شد. يك 
سازمان زحمتكش نبايد تمام سرمايه اجتماعي خود 
را فداي يك خطاي ناپخته كند و از سوي ديگر نيز هر 
كس بايد سهم قصور خود را بپذيرد: سازمان، فرمانده 

مستقيم، سيستم هاي نظارتي و...
رسانه ها نيز بايد به آموزش همگاني اهتمام ويژه اي 
بورزند تا مردم بدانند قانــون در برابر هر حقي يك 
تكليف براي صاحبان حق مقرر كرده است. چه بسا 
اگر آن مأمور خسته و عصباني نبود و متهم مرحوم يا 
آن خانم در آبادان مقاومت بيهوده نمي كردند سلسله 
خطاهاي بعدي صورت نمي پذيرفت. چيزي كه وظايف 
رسانه را سنگين تر مي كند كالبدشكافي حقيقت براي 

اصالح و ترميم است نه هيجان زايي براي توجه گذرا.

 دكتر رضا غني لو
عضو هيأت علمي دانشگاه و كارشناس رسمي دادگستري

تحقيقات قضايي 
درباره 2فيلم جنجالي

شرور ســابقه دار وقتي متوجه شد مأموران 
پليس قصد دستگيري اش را دارند تالش كرد 
2شهروند را گروگان بگيرد و راه فرارش را باز 
كند اما در نهايت پس از اخطارهاي مكرر به 

ضرب گلوله مأموران از پا درآمد.
به گزارش همشــهري، اين حادثه ظهر روز 
چهارشنبه گذشــته در شهرستان اسفراين 
اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه مأموران 
پليس براي دســتگيري اين مرد كه از افراد 
شرور منطقه و فروشنده مواد مخدر صنعتي 
بود راهي پاتوق او شدند. مرد شرور با ديدن 
مأموران با اســتفاده از چاقو به ســوي آنها 
حمله ور شــد و قصد درگيري داشت. در اين 
شرايط مأموران به او اخطار كردند و با استفاده 
از اسپري فلفل قصد دستگيري اش را داشتند 
اما او باز هم به ســوي مأموران يورش برد تا 
اينكه مأموران مجبور شــدند طبق قانون در 

برابر او شدت عمل به خرج بدهند.
ســرهنگ مجيد يگانه پور، فرمانده انتظامي 
شهرســتان اســفراين در اين بــاره گفت: 
مأموران با رعايت قانون به كارگيري ســالح 
اقدام به تيراندازي هوايــي كردند كه متهم 
از صحنه فرار كرد و قصد داشــت راكب يك 

موتورسيكلت و راننده خودرويي را به گروگان 
بگيرد اما با تالش مأموران اين اقدامش ناكام 

ماند.
ســرهنگ يگانه پور در ادامه گفت: متهم در 
نهايت با پاي پياده از آنجا فــرار كرد و يكي 
از مأموران گشــت انتظامي كه او را تعقيب 
مي كرد به او اخطــار داد و بــا رعايت قانون 
بكارگيري ســالح اقدام به تيراندازي هوايي 
كرد اما متهم باز هم بــدون توجه به اخطار 
مأمور به او حمله كرد و در اين شــرايط اين 
مأمور اقدام به شليك گلوله به پاي متهم كرد 

و سرانجام او دستگير شد.
فرمانده انتظامي اســفراين درباره وضعيت 
اين متهم گفت: مأموران بالفاصله با اورژانس 
تماس گرفتند اما براي اينكه زودتر به مراكز 
درماني منتقل شــود او با خودروي سازماني 
به بيمارستان انتقال يافت اما با وجود تالش 
كادر درمان، اين متهم جانش را از دست داد.

به گفته اين مقام پليس، مأموران در بازرسي 
بدني متهــم از او مقدار 4گرم و 70ســانت 
هروئين، 60سانت شيشه، يك عدد ترازوي 
توزين مواد و يك قبضه چاقو كشــف كردند 

و تحقيقات در اين خصوص در جريان است.

مأمور حراست پااليشگاه آبادان پس از دستگيري
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مهردادطبرسي
روزنامه نگار

 مروري بر وقايع رخ داده پيرامون مهم ترين پروژه سينمايي
 توليد مشترك ايران كه روزهاي خزان زده اي را از سر مي گذراند 

گفت وگو با فرهاد توحيدي نويسنده فيلمنامه مست عشق 
يادداشت»اسكندر بيك« حلقه مفقوده فيلم استاز مست عشق تا خمار افسوس

طوبايپرويزاسكندرپور

2چهره برجســته نگارگري 
ايراني در روزهاي اخير دنياي 
هنر را ترك كردنــد؛ پرويز 

اسكندرپور و عباس معيري.
از  اســكندرپور  پرويــز 
شــخصيت هاي دانشگاهي 
ايران در حوزه نگارگري بود 
كه ســال هاي زيــادي را به 

تدريس در دانشــگاه هاي گوناگون گذراند و شــاگردان بسياري در 
كارگاه ها و كالس هــاي او هنر نگارگري ايرانــي را آموختند. در عين 
حال، كتاب هاي آموزشي پرويز اسكندرپور راهنماي هنرمندان جوان 
بسياري در طول اين سال ها بوده است. »گل هاي ختايي، قالي، كاشي، 
تذهيب«، »طوباي گل و مرغ« و »صور خيالي، صور حيواني، صور نباتي، 
مصنوعات بشري، صور جمادي«، »اسليمي و نشان ها« از كتاب هاي 
او در مجموعه »آيين هنر و آموزش نقاشي ايراني« است كه به عنوان 
كتاب هاي آموزشي در هنر نگارگري ماندگار خواهد بود. نام اسكندرپور 
در شمار نقاشان انقالب اسالمي نيز آمده، ارائه شكلي از نقاشي انقالب و 
دفاع مقدس با ويژگي هاي نگارگري ايراني وجه تمايز او در ميان نقاشان 
دهه 60 و 70 است. عالوه بر اين، او در ســاخت و طراحي و نظارت بر 
اجراي ضريح اماكن مقدسه بسياري، به ويژه در عتبات عاليات، نقش 
داشته و بسياري از فرش ها، ضريح ها، كاشي ها و... محصول خالقيت ها 
و هنرمندي هاي او بوده است. پرويز اسكندرپور در سال هاي اخير بيشتر 
مشغول تدريس و برنامه هاي كارگاهي در دانشگاه تربيت مدرس بود. 
در ايام كرونا كه بسياري از كارگاه ها و كالس ها تعطيل بود يا به شكل 
غيرحضوري برگزار مي شــد، او به اصرار مســئوالن دانشگاه تربيت 
مدرس ملزم به حضور در دانشگاه شد و در نهايت به دليل ابتال به كرونا 

در 61سالگي درگذشت.

نگارگريايرانيدرقلبهنرمدرن

عباس معيــري در خارج از 
ايــران نام و آوازه بيشــتري 
داشــت و يكي از چهره هاي 
بين المللــي هنــر ايــران و 
نگارگري ايراني در آنســوي 

مرزها بود.
معيري از ســال هاي جواني 
پس از اخذ مــدرك ديپلم از 

هنرستان هنرهاي زيباي تهران براي ادامه تحصيل به فرانسه رفت و 
همانجا ماندگار شد. سبك متفاوت هنري او كه طبيعتاً شكلي از هنر 
سنتي شرقي را نمايندگي مي كرد، سبب شد تا كارهاي او در فرانسه 
مورد توجه قرار بگيرند و جايگاهي يگانه در ميان هنرمندان فرانسوي 
پيدا كند. عباس معيري در سال 1318در رشــت به دنيا آمد. بعد به 
تهران آمد و در هنرستان هنرهاي زيبا تحصيالت خود را ادامه داد. بعد 
از هنرستان به دانشكده هنرهاي تزئينی رفت و در رشته مجسمه سازي 
تحصيل كرد. او در هنرستان از شاگردان حسين بهزاد بود و سرانجام بر 
كرسي او در هنرستان هنرهاي زيبا نشست. در سال 1349ايران را به 

مقصد فرانسه ترك گفت و تحصيالت را در پاريس ادامه داد.
او در فرانسه نيز به تعليم نگارگري ايراني مشغول شد و در طول سال ها 
شاگردان بسياري تربيت كرد. جايگاه او در ميان هنرمندان فرانسوي 
به گونه اي بود كه در سال 2016او به نمايندگي از هنر فرانسه به موزه 
هنرهاي معاصر سئول معرفي شد. ژاك شيراك، رئيس جمهور سابق 
فرانسه، نيز از او به عنوان استاد هنر بخش ايران شهر پاريس دعوت به 
همكاري كرد. بازي در فيلم »ســياوش در تخت جمشــيد« فريدون 
رهنما از برگ هاي فراموش شــده كارنامه هنري عباس معيري است. 
پرســه زدن در متروكه هاي تخت جمشيد مســير آينده زندگي او را 
تغيير داد. معيري مي گويد: »من كه همواره دفترچه نقاشــي خود را 
همراه داشتم، در دوره فيلمبرداري، از سنگ  نگاره هاي تخت جمشيد 
روبرداري و طراحي مي كردم و همان، پايه گذار شيوه اي شد كه بعد در 
نقاشي و مجسمه سازي انتخاب كردم«. در سال 1397نمايشگاهي از 
آثار معيري در گالري شيرين برگزار شد و مجموعه اي از آثار او از دهه 
49 تا امروز آنجا به نمايش درآمد. عباس معيري بامداد شنبه سوم آبان 

در بيمارستان سن ژوزف پاريس درگذشت.

ايــوب دهقانكار، مديرعامل مؤسســه خانه 
كتاب و ادبيات ايران كه مســئوليت برپايي 
نمايشــگاه كتاب را بر عهده دارد، در حاشيه 
نشست خبري جايزه جالل آل احمد، جزئيات 
تازه اي را درباره برگزاري نمايشــگاه كتاب 

سال99 اعالم كرد.
به گزارش همشهري، دهقانكار گفت: »علت 
اينكه تاكنون خبري درباره برپايي نمايشگاه 
كتاب رســانه اي نشــده، دال بــر بي عملي 
مؤسسه نيســت و فقط يك دليل دارد و آن 
هم اين است كه در اين رويداد كه نخستين 
تجربه ماســت، مي خواهيم دقــت را فداي 
سرعت اطالع رساني نكنيم. ما جلسات بسيار 
گسترده و فشرده اي با جامعه نشر و صنوف 
مرتبط، همچنين اتحاديه ناشــران به عنوان 
يك تشكل مادر داشتيم و بررسي هاي الزم 
انجام شده اســت. ضمن اينكه سعي كرديم 
در همه نمايشگاه هاي مجازي كه كشورهاي 
مختلف برگزار كرده اند شركت كنيم. برخي 
كشــورها در برپايي نمايشگاه مجازي اعالم 
شكست كردند و نتوانســتند به اهداف خود 
برسند. ما يك تفاوت اساسي و عمده با ساير 
نمايشــگاه هاي مجازي داريم و آن هم اين 

اســت كه عاله بر برپايي نمايشگاه بايد يك 
پيوست فروشگاهي هم داشته باشيم و قرار 
است بخشــي از ضرر و زيان ناشــي از كرونا 
كه طي اين مدت ناشران متحمل شده اند را 
جبران كنيم. البته اگر قرار بود فقط نمايشگاه 
داشته باشــيم كار ما بسيار ســاده تر بود و 
يك ماه بيشتر زمان نياز نداشتيم، اما پيوست 
فروشگاهي، كار را پيچيده تر كرد و براي آن 
جلسات فشرده داشــتيم و 14مدل اجرايي 
را بررســي كرديم و در نهايــت به يك مدل 
اجرايي رســيديم. چيزي كه ذهن ما را در 
نمايشگاه كتاب مجازي معطوف به خود كرده 
بخش غيرمجازي نمايشــگاه مجازي است. 
تحويل كاال، ارسال به مشتري و لجستيك كار 
مدنظر ماست، ولي در پلتفرم، مشكل چنداني 
نخواهيم داشت و اواخر آذر اين نمايشگاه را 
برگزار مي كنيم. دهقانكار از برگزاري طرح 
پاييزه كتاب، همزمان با هفته كتاب، خبر داد 
و گفت: همزمان با هفته كتاب طرح پاييزه را 
هم خواهيم داشــت و با توجه به استقبال از 
طرح تابستانه و جبران بخشي از ضرر مالي 
كتابفروشان، تصميم گرفتيم همزمان با هفته 

كتاب طرح پاييزه را هم برگزار كنيم.

پرويز اسكندرپور و عباس معيري زندگي را بدرود گفتند

وداعبا2نگارگرايراني
درپاريسوتهران

نمايشگاهمجازيكتاب،آخرآذربرگزارميشود

وايازآذر
چند روز پيش خبري منتشر شد مبني بر اينكه 
پخش جهاني فيلم »مست عشق« در آذر ماه 
و همزمان بــا هفته موالنا آغاز خواهد شــد و 
همچنين قرار است يك سريال 8قسمتي هم از 
فيلم آماده شود. اين خبر تهيه كننده تركيه اي 
در ابتدا از سوي حسن فتحي، كارگردان فيلم 
تكذيب شــد، اما اين تكذيبيه سبب شد كه 
طرف تــرك واكنش جدي نشــان دهد و در 
متني انتقادي عوامل ايراني را اينگونه به چالش 
بكشــد كه در طول 10ماهي كه فيلمبرداري 
اين پروژه متوقف شــده اســت، گروه ايراني 
تالشي براي به سرانجام رساندن كار نداشته 
و هرچند تعهد داشــته كه فيلمبــرداري در 

مدت 8هفته به پايان برســد، اما متأسفانه اين زمان به درازا كشيده  
است. انتقادهاي شريك ترك پروژه مست عشق سبب شد تا مهران 
برومند، تهيه كننده ايراني پروژه با انتشار بيانيه اي، ضمن قدرداني از 
تالش هاي حســن فتحي، كارگردان اين پروژه و ديگر اعضاي گروه 
سازنده، توضيحاتي درباره روند فيلمبرداري اين اثر ارائه و تأكيد كند: 
هرگونه اختالف حقوقي در بخش سرمايه به ما اجازه نخواهد داد كه 
به هر عمل غيرحرفه اي ديگري چون گروگانگيري تصاوير و توقف 
بخش تدوين و از آن بدتر دست بردن به تدوين بدون نظارت و نظر 

كارگردان اثر بپردازيم.

اختالفطبيعياست،بيانصافنباشيد
حرف هاي تهيه كننده ايراني البته در بخش ديگري خود حاوي نكاتي 
بود كه تلويحا بخشي از گاليه هاي تهيه كننده ترك را تأييد مي كرد، اما 
برومند با اشــاره به اينكه اختالف طبيعي است اما نبايد بي انصاف بود 
بازهم تالش كرد تا با ميانداري و صبوري و با شرح جزئيات بيشتري از 
داليل اختالفات، موضوع را از حالت بحراني خارج كند. به عنوان مثال، 
تهيه كننده ايراني توضيح داده كه: »اثري در ابعاد پروژه مست عشق با 

توجه به بزرگي و جايگاه رفيع حضرت 
موالنا به طور طبيعي حساسيت 

و وســواس بيشتري نسبت به 
پروژه اي معمــول مي طلبد 
و بــر همين اســاس ميزان 
فيلمبرداري 3 ماه )12هفته( 
براي اين اثر كامال قابل دفاع 

بوده و نشــان از مهارت و تعهد 
كارگردان اثر به برقراري تعادل بين 

كيفيت و دغدغه هاي سرمايه گذار 
براي باال نرفتن هزينه هاســت.« 
برومند همچنيــن تأكيد كرده: 
»در مراحــل پاياني پــروژه در 
بخش حقوقي و ميزان ســهام 
اختالفاتي به وجود آمده است. اختالفاتي كه به  جهت 

طول كشــيدن 4هفته اي فيلمبرداري و 2هفته اي پيش 
توليد باعــث تغييراتي در قرارداد بازيگران و لوكيشــن ها و 

دكورهاي شهرك سينمايي و در نتيجه باال رفتن هزينه ها 
شده و لذا متهم كردن و مقصر جلوه دادن يك طرفه اين 
مشكالت كه از بديهيات حرفه ماست غيرمنصفانه 
و غيرحرفه اي اســت.« تهيه كننده ايراني »مســت 
عشق« ضمن محترم شمردن اصل اختالف و دعوت 
سرمايه گذار و شريك ترك به پيگيري اختالفات از 

طريق مذاكره و يا راه هاي قانوني، نســبت به هرگونه 
تصميم و پيشبرد پروژه در هر بخشي از مراحل فني هم 

هشدار داد و متذكر شد: »اصرار كارگردان فيلم براي حضور 
در تركيه جهت نظارت بر تدوين به دليل بسته بودن مرزها 
به سرانجام نرسيد و گرو بودن راش ها نزد شريك ترك 
هم باعث شد تا ما قادر به تأمين خواست كارگردان اثر 
نشويم و بنابراين اتهام عدم حضور و پيگيري سرنوشت 

فيلم توسط ايشان به دور از انصاف است.«

2سال از عمر را پاي فيلمنامه اي كه براي خود و حسن 
فتحي بسيار خواستني بوده صرف كرده است، اما حاال 
در يك غروب پاييزي آبان ماه پاي تلفن در جواب 
اين ســؤال كه ماجراي حواشي پيش  آمده براي 
فيلم مست عشق چيست با كمي مكث مي گويد:  
»كالهبرداري است قربان.« اين آغاز گفت وگو با 
فرهاد توحيدي فيلمنامه نويس ممتاز اين سرزمين 
است كه در سال هاي اخير، زمان زيادي را براي تحقيق 
و نگارش فيلمنامه اي درباره روزگار و احوال شمس 
و موالنا صرف كرده، اما حاال بــا خبرهاي بد در حال 
انتشار، هر روز بيشتر و بيشتر نگران سرنوشت فيلمي 
است كه فيلمنامه اش را با مرارت و عشق نوشته بود. 
توحيدي درباره چرايي بروز اختالف در پروژه مست 
عشق چنين مي گويد: »واقعيت اين است كه درطول 
اجراي پروژه، فيلمبــرداري به مدت 2هفته به خاطر 
آماده نبودن لوكيشــن متوقف شــد. كار بازيگران 
ايراني بــا برنامه ريزي آقاي فتحــي در همان ايام به 
پايان رسيد، اما سكانس هايي از هنرپيشه ترك كه 
يكي از نقش هاي اصلي فيلم را هم بازي مي كند و 
ارتباط مهمي با فينال فيلم دارد و به قولي نقش اش 
سرنوشت ساز است باقي ماند و قرارداد اين بازيگر 
به پايان رســيد. آن آقا بعد براي اينكه يك هفته 
سركار بيايد و سكانس هاي باقيمانده را بازي كند 
طلب حقوق 8هفته اي مي كند و دردسرساز مي شود. با 
بروز اين اتفاقات آقاي فتحي به آمريكا رفتند تا مسائل 
حل و فصل شــود و بازيگر ترك حاضر شود دوباره 
جلوي دوربين برود، اما بروز كرونا و ممنوعيت پروازها 

همه برنامه ها را به هم ريخته است.« 
فيلمنامه نويس مست عشــق در جواب اين سؤال 
كه آيا هيچ اختالف مالي بين طرفين سازنده فيلم از 
ايران و تركيه وجود ندارد؟ تأكيد مي كند: »اختالفات 
مالي هم وسط است و اختالفات كه جدي شده، آنها 
چون راش ها را در اختيار داشــته اند سوءاســتفاده 
كــرده و فيلم را بــدون نظر كارگــردان پاي ميز 
تدوين برده اند.« از توحيــدي درباره زمانبندي 
 فيلمنامه اي كه نوشــته و موضوع ســاخت يك

 ميني سريال از فيلم مست عشق كه مي پرسم، 
اينگونه جــواب مي دهد: »من بــراي يك فيلم 

ســينمايي فيلمنامــه 
نوشــته ام كه زمانبندي 
آن حــدود 105دقيقه 
بوده و اصال بحث سريال 
مطــرح نبوده اســت. 
شــريك ترك احتماال با 

راش هاي زيادي كه آقاي فتحي بنا بر حساســيت 
خود گرفته اند مشغول تدوين يك سريال از راش هاي 
همان فيلم سينمايي اســت وگرنه وقتي خودشان 
مي گويند طــرف ايراني كار را به طــور كامل انجام 
نداده و فيلم كامل نشــده چطور ممكن است از دل 
يك فيلم ناقص يك ســريال هــم دربياورند؟ من 
گمان مي كنم آنهــا بلوف مي زننــد و  از  اين طريق 
مي خواهند سهم از دســت رفته خودشان در فيلم 
را بازيابند.« توحيدي درباره جزئيات اين ســهم هم 
توضيح مي دهــد: »توافق اوليه طرفين مشــاركت 
50 درصدي در ســرمايه بود، امــا ترك ها تعهدات 
خود را انجام ندادنــد و حين اجراي پروژه، ســهم 
مشــاركت خود را به 25درصد تقليل دادند و آقاي 
حسن عليزاده به عنوان سرمايه گذار ايراني 75درصد 
هزينه را متقبل شد اما حاال به نظر مي رسد كه آنها با 
 اين كار مي خواهند ســهم خود را افزايش دهند.« از 
فيلمنامه نويس مســت عشــق درباره اتمام نقش 
بازيگران ايراني و نقش بازيگر ترك كه فيلمبرداري 
نشده هم سؤال مي كنم. جواب او را بخوانيد: »بازي 
شهاب حسيني در نقش شمس و پارسا پيروزفر در 

نقش موالنا به پايان رسيده است.
 آقاي پيروزفر بعد از مست عشق طبق تعهد قرارداد 
سر فيلم خانم پناهنده رفتند و شهاب حسيني هم با 
اتمام كار ســراغ پروژه هاي ديگرش رفت. اين وسط 
فقط بازيگر نقش اســكندربيك اســت كه به خاطر 
مسائل مالي هنوز تمام تعهد فيلمنامه اي خود را بازي 
نكرده است. اسكندربيك در واقع سومين نقش مهم 
فيلم و فرمانده نظامي قونيه است.«  توحيدي با اشاره 
به اينكه وكالي سرمايه گذار و تهيه كننده ايراني در 
تركيه به خاطر مسائل پيش آمده اقامه دعوي كرده اند 
اظهار اميدواري مي كند تا مسائل پيش آمده هرچه 
سريع تر رفع شود و مي گويد: »تيم سازنده، مشتاقانه 
در انتظار اين است كه با عشق به آستان شمس و موالنا 
و با افتخار همراه تماشاگران ايراني فيلم را در كشور 

به تماشا بنشيند.« 

پاييزپارسالدلخوششديمبهيكپروژهمشتركسينماييوبهعينهديديمكهعشقوعرفاناز
حكاياتودفترهاينظم،راهخودرابههزارهنرسينمابازكردهاست.اينبارنوبتمابودكهستاره
شمسوموالناراازآسمانسينمايايرانبچينيمودركهكشانفيلموقصهسرازمملكتعثماني
دربياوريمتاباهمسايهايكهقرنهاستمزارحضرتموالناراميزبانيميكنديككارمشاركتيرابسامانبرسانيم.حاال
دوبارهپاييزاست،امادلخوشيمابهبهانهاينمستيازعشقپيشچشمماندرحالبدلشدنبهخماريافسوساست.
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كيوسك

گفت وگو با باربارا اسالوين، مديربرنامه »آينده ايران« در شوراي آتالنتيك

انتخابات آمريكا

مجله تايم براي نخستين بار در تاريخ 97ساله 
انتشــارش، لوگوي خود را تغيير داده است. 
تايم به جاي لوگو، از عبــارت »رأي دهيد« 
استفاده كرده تا هم موضوع اصلي پرونده اين 
شماره خود را معرفي كرده باشد و هم مردم 
آمريكا را بــه رأي دادن ترغيب كند. ادوارد 
فلسنتال، سردبير تايم، در يادداشتي نوشته 
كه كمتر رويدادي همچون انتخابات امسال 
آمريكا، بر سرنوشت جهان اثرگذار خواهد 
بود. طرح جلد تايم، شبيه پوستر تبليغاتي 
باراك اوباما با عنوان »اميد« در ســال2008 
است؛ نكته اي كه نشان از تمايل مجله تايم 
به پيروزي بايدن دارد. مجله تايم طي 4 سال 
حضور ترامپ در كاخ سفيد، 20 بار او را روي 
جلد خود آورده است. هر بار اما ترامپ سوژه 

مطالب انتقادي تايم بوده است.

االخبار در گزارشي به فرايند تشكيل دولت 
جديد لبنان پرداخته است؛ دولتي كه از منظر 
اين روزنامه، توسط جمع نيروهاي متضاد با 
يكديگر روي كار آمده و احتمال دارد برخالف 
پيش بيني ها، در مدت زماني نه چندان طوالني 
تشكيل شــود. االخبار به نقل از منابع آگاه 
نوشته: جبران باسيل، رئيس حزب مسيحي 
تيار و اصلي ترين مخالف سعد حريري به دليل 
نگراني از تحريم هاي خارجي، براي حمايت 
از تشــكيل دولت اعالم آمادگي كرده است. 
ميشل عون روز پنج شــنبه حريری را مامور 
تشكيل دولت جديد كرد. اين چهارمين بار 
است كه حريری سكان هدايت دولت لبنان 
را به دســت می گيرد. او در سال های 2009، 
20۱۶ و 20۱9 نيز اين سمت را به عهده گرفته 
بود كه بار سوم تحت فشار اعتراضات مردمی 

به سياست های اقتصادی دولت استعفا كرد.

ترامپپيروزشود،سياستفشارحداكثريراادامهميدهد
خيزش زنان و سالمندان عليه ترامپ

8روز مانده به انتخابات رياست جمهوري آمريكا، نظرسنجي ها نشان 
مي دهد كه نامزد دمكرات ها توانسته در جلب آراي 2قشر كليدي 

يعني سالمندان و زنان، گوي سبقت را از رقيبش بربايد.
به گزارش گاردين، اين روزها جو بايدن براي پيروزي در انتخابات، 
روي رأي اين 2گروه  جمعيتي كه از دونالد ترامپ رو برگردانده اند، 

حساب ويژه اي باز كرده است.
در 4دوره انتخابــات رياســت جمهوري پيشــين، همــواره 
جمهوريخواهــان توانســتند بيشــترين رأي افــراد مســن را 
به خود اختصاص دهند؛ اما امســال نظرســنجي هاي سي ان ان، 
وال استريت ژورنال و ان بي سي نيوز نشــان مي دهد كه نامزد اين 
حزب نتوانسته روند گذشته را حفظ كند و علت اصلي آن، عملكرد 
ضعيف ترامپ در مديريت بيماري كرونا و آمار باالي مرگ ومير 
افراد مسن است. چنين چرخشي به ويژه در ايالت هاي تأثيرگذار 
مانند آريزونا و فلوريدا كه بيشترين جمعيت بازنشسته را دارند، 
قابل توجه اســت. رئيس مركــز مطالعات سياســي و حكومتي 
دانشگاه مينه سوتا آمريكا مي گويد: »محبوبيت ترامپ در بين زنان 
ساكن در حومه شهرها نيز رو به افول است. تمايالت مردساالرانه 
رئيس جمهور موجب شــده زنان به ويژه قشــر تحصيلكرده از او 

روبرگردانند.«
به همين دليل كمپين ترامپ در تالش است تا دوباره حمايت اين 
گروه را به دست  بياورد. رئيس جمهور آمريكا سعي كرده از ترس  
حومه نشينان از جنايت و خشونت به نفع خود بهره برداري كند. 
او چندي پيش در توييتي قول داد كه از »زنان خانه دار آمريكا كه 

در حومه شهرها زندگي مي كنند« حمايت كند.
اما بررسي هاي مركز تحقيقات پيو نشان مي دهد كه حرف هاي 
ترامپ خريداري نداشــته و بايدن در ميان اين قشــر همچنان 
محبوب تر اســت. نامزد دمكرات ها همچنين در طرفداري زنان 
سياهپوست )85امتياز( و زنان اســپانيايي )44امتياز( توانسته 
رقيبش را پشت سر بگذارد. با آنكه معموال سالمندان گروه هاي 
رنگين پوست گرايش بيشــتري به دمكرات ها دارند، بايدن در 
برخي ايالت هاي متمايل به جمهوريخواهــان ازجمله تگزاس، 
جورجيــا و كاروليناي جنوبــي در بين مردم زير 35ســال نيز 

محبوب است.
حتي نشــانه هاي تغيير گرايش در محافظــه كاران مذهبي هم 
ديده مي شود و برخي پروتستان ها نيز به سمت نامزد دمكرات ها 
تمايل پيدا كرده اند. اين قشر به ويژه در ايالت هاي چرخشي نقش 
مهمي ايفا مي كنند. براساس تازه ترين نظرسنجي سراسري كه از 
سوي مركز تحقيقاتي مذهبي ملي انجام شده، محبوبيت ترامپ 
نه تنها بين سالمندان و زنان مناطق حاشيه اي رو به كاهش است، 
بلكه حتي كاتوليك هاي سفيدپوست نيز مثل قبل از او حمايت 
نمي كنند. رابرت جونز، مدير اجرايي مركز تحقيقاتي مذهبي ملي 
آمريكا معتقد اســت: »54درصد كاتوليك هاي سفيد به بايدن و 

41درصد به ترامپ متمايل هستند.«
كلينتون 4ســال پيش نتوانســت رأي زيادي از سفيدپوستاني 
كه تحصيالت دانشگاهي نداشــتند و آفريقايي تبارها جمع كند 
و همين از داليل اصلي شكســتش در برابر ترامپ بود، اما بايدن 

امسال در بين هر دو قشر وضعيت مناسبي دارد.

به فاصله كوتاهي بعد از انتشــار خبر عادي سازي 
روابــط ميــان دولــت جديد ســودان بــا رژيم گزارش

صهيونيســتي، اعتراضات مردمي بدون هيچ گونه 
سازماندهي حزبي در برخي از مناطق پايتخت اين كشور آغاز شد؛ 
اعتراضاتي كه از چهارشــنبه به تدريج شروع شده و تا روز گذشته 
ادامه داشته است. به گزارش خبرگزاري آناتولي، همزمان با افزايش 
جمعيت معترضان در خيابان ها، واكنش مأموران امنيتي نيز به اين 
تجمعات پراكنده شديدتر مي شود. از سوي ديگر، اكثريت مطلق 
احزاب سياسي سودان با صدور بيانيه هاي جداگانه تصميم نظاميان 
حاكم بر اين كشور براي عادي سازي  روابط با رژيم صهيونيستي را 
محكوم كرده و از مردم خواســته اند به اعتراضات مدني خود در 

خيابان ها ادامه دهند.

در بيانيه حزب امت ملي كه به عنوان بزرگ ترين حزب سياســي 
در سودان شناخته مي شود و از ســال 1988 تا كنون نيز اكثريت 
پارلماني را در اختيار داشته، آمده است: دولت انتقالي حق اتخاذ 
تصميماتي از اين دست با پيامدهايي بلندمدت براي كشور را ندارد. 
حزب كنگره مردمي كه اصلي ترين حزب اســالمگراي ســودان 
به شــمار مي رود هم با تأكيد بر موضع مردم ســودان نسبت به 
صهيونيسم و اشغال سرزمين هاي فلسطيني اعالم كرد، عالوه بر 
حمايت از اعتراضات كنوني، براي برپايي راهپيمايي بزرگي عليه 
تصميم نظاميان آماده مي شــود. حزب كمونيستي بعث سودان، 
ائتالف جبهه انقالب و همچنين مجموعه تشكل ها و اصنافي كه 
نقش كليدي در انقالب سال گذشته سودان داشته اند نيز همگي 
در مواضعي مشــابه به تندي از عادي ســازي روابط اين كشور با 

اسرائيل انتقاد كرده اند.
در مقابل اما شوراي نظاميان حاكم بر سودان كه كنترل اين كشور 
را پس از سقوط دولت عمر البشير در دست گرفته ، با قاطعيت از 
تصميم خود دفاع كرده و نسبت به تالش براي ايجاد آشوب و نا امني 

در كشور نيز هشدار داده است. براي مثال عمر قمرالدين، سرپرست 
موقت وزارت خارجه سودان گفته: زمان آن فرا رسيده كه پيش از 
هر چيز به منافع ملي سودان اهميت دهيم. تصميم عادي سازي  
روابط با اســرائيل، تصميمي مشروع اســت كه اقتصاد سودان را 
نجات داده و كشور را از انزواي بين المللي خارج مي كند. عبدالفتاح 
برهان، رئيس شوراي نظاميان نيز در پيامي كوتاه به »حنجره هاي 
كارشكن كه به دنبال تخريب تالش هاي سازنده ديگران هستند« 
هشدار داده بيش از اين با منافع و امنيت ملي سودان بازي نكنند.  
اگرچه شرايط در داخل سودان براي شوراي نظاميان سخت شده 
اما در سوي ديگر معادله، مقامات عالي رتبه دولت آمريكا حمايت 
همه جانبه  اي از اين شورا داشته اند. مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا 
روز گذشته ضمن اســتقبال از تصميم عادي سازي  روابط سودان 
با اسرائيل، گفت: طرح كمك 81ميليون دالري به دولت سودان 
براي رســيدگي به شرايط انساني در اين كشــور در حال بررسي 
است. از سوي ديگر، ترامپ نيز با صدور فرماني خواستار حذف نام 
سودان از ليست كشورهاي حامي تروريسم شده است؛ فرماني كه 

اگرچه هنوز توسط كنگره مورد تأييد قرار نگرفته اما بخش عمده 
تحليلگران تحقق آن را قطعي مي دانند. عبدالباري عطوان، سردبير 
روزنامه رأي اليوم در اين باره مي نويســد: نظاميان سودان مواضع 
تاريخي اين كشور را به قيمت ارزاني فروخته اند. اگرچه در كمال 
تأسف بايد بگوييم عوامل موجود نشان مي دهد حتي حراج حيثيت 
تاريخي سودان نيز به بهبود وضعيت اقتصادي اين كشور كمكي 
نخواهد كرد؛ چرا كه باز هم تمام منابع و سرمايه ها در دست نظاميان 
فاسدي است كه بر اين كشور سيطره دارند. تمام اينها در حالي است 
كه گفته مي شود به رغم تالش هاي دولت ترامپ، عربستان سعودي 
تصميم خود براي عادي سازي  روابط با رژيم صهيونيستي را به بعد از 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا موكول كرده است. يوسي كوهين، 
رئيس سازمان موساد روز گذشته با بيان اين ادعا گفت: اين توافق 
بزرگ هديه اي براي رئيس جمهور بعدي آمريكا خواهد بود. به اين 
ترتيب، گزينه عادي سازي  روابط عربي-اسرائيلي كه مي توانست به 
عاملي مهم در تبليغات انتخاباتي ترامپ تبديل شود، عمال در سطح 

3كشور امارات، بحرين و سودان متوقف شد.

خشم سوداني ها عليه 
عادي سازي روابط با اسرائيل

طي ســال هاي اخير دنيا شاهد آن 
بوده كه آمريكا به يك كشور چندپاره تبديل 
شده است. بر كسي پوشيده نيست كه دليل 
اين چندپارگي هم شخص رئيس جمهور، دونالد 
ترامپ است. 4ســال قبل اين طبقه متوسط 
سفيدپوست آمريكايي بود كه او را به قدرت 
رساند. او اكنون حمايت كدام بخش هاي جامعه 

آمريكا را دارد؟ 
 من در حوزه افــكار عمومي تخصص نــدارم، اما 
براســاس نظرســنجي هايي كه اينجا انجام شده 
مي توان گفت كه ترامپ پايگاه رأي خود در ميان 
زنان را از دست داده است؛ فرقي نمي كند در چه 
طبقــه اي. او ديگر مثل ســال2016 رأي زنان را 
ندارد. سالمندان و جوان ها هم ديگر تمايلي به رأي 
دادن به او ندارند. مهم ترين پايگاه رأي او، در ميان 
مردان سفيدپوســت بدون تحصيالت دانشگاهي 
است. كارگران و ســاكنان مناطق روستايي هم 
همچنــان از او حمايت مي كننــد. در كنار اينها 
مسيحيان اوانجليســت را هم نبايد فراموش كرد 
كه برايشان مخالفت با سقط جنين اهميت حياتي 
دارد و اين موضوعي است كه مورد حمايت ترامپ 
هم بوده اســت. ثروتمندان هم هستند كه خب، 
از كاهش ماليات بر ثروت كه جزو سياســت هاي 

ترامپ بوده، منتفع شده اند.
يكي از نشــانه هاي دودستگي در 
آمريكا همين ماجراي شــيوع ويروس كرونا 
است. بخشي از جامعه معتقدند كه بايد آن را 
جدي گرفت و بخشــي ديگر، و در رأس آنها، 
دونالد ترامپ معتقدند كه ويــروس كرونا را 
نبايد جدي گرفت. اين در حالي است كه آمار 
مرگ ومير در آمريكا در هفته هاي اخير به شدت 
افزايش يافته است. به نظر شما سوء مديريت 
دولت ترامپ، درنهايت در انتخابات به ضررش 

تمام خواهد شد؟
اگر ترامپ در انتخابات شكســت بخــورد، قطعا 
دليل اصلــي اش همين ســو ء مديريت در بحران 
كروناست كه به آن اشاره كرديد. ترامپ از ابتداي 
شــروع همه گيري ويروس كرونــا در آمريكا، آن 
را بي اهميت جلــوه داد و هيچ برنامــه  ملي براي 
كنترل آن ارائه نكرد. اين البته همه ماجرا نيست. 
او طي اين مــدت، دائما اطالعــات غلط به مردم 
داده و اصرار دارد كه ويــروس خودبه خود از بين 
خواهد رفت. ترامپ ماســك نمي زند و نتوانسته 
الگوي مناسبي براي مردم ما باشد. او حتي خود و 
خانواده  اش را در معرض ابتال قرار داد و مبتال هم 
شــد. اصرار او به برگزاري كمپين هاي انتخاباتي 
بزرگ و پرجمعيت بدون رعايت فاصله اجتماعي 
و بي توجه به پروتكل هاي بهداشتي، واقعا عجيب 
و غيرمسئوالنه است. بدون شــك همين مسئله 

تاكنون باعث مبتال شدن صدها نفر شده است.
ترامپ شايد سابقه خوبي در مديريت 
بحران كرونا نداشته باشد، اما به نظر مي رسد در 
حوزه اقتصاد عملكرد بدي نداشته است. آيا 
رأي دهندگان آمريكايي از كارنامه اقتصادي 

او راضي هستند؟
اقتصاد هم وضعيتش خوب نيست. علت وضعيت 
بد اقتصادي آمريكا را بايد در شيوع ويروس كرونا 
و ســوء مديريت در دولت ترامپ جست وجو كرد. 

پيش از همه گيري ويروس خب، وضعيت اقتصاد 
بد نبود و او هم دائما اعتبارش را از همان وضعيت 
مي گرفت. آمارهاي خوب اقتصادي هم ديگر رنگ  
باخته و ترامپ نمي تواند در مبارزات انتخاباتي اش 

به آنها تكيه كند.
طــي روزهــاي اخيــر، روزنامه 
نيويورك تايمز در چند گزارش، اســنادي را 
منتشر كرده كه نشان مي دهد ترامپ با وجود 
درآمدهاي كالن، ماليات بسيار كمي پرداخت 
كرده است. او اما در چين پول هنگفتي بابت 
ماليات به دولت اين كشور داده است. رسوايي 
مالياتي ترامپ احتماال مي تواند بر رأي مردم 

اثرگذار باشد؟ 
خب، اين ماجراي رسوايي مالياتي دونالد ترامپ 
اهميت زيــادي دارد؛ چراكه او ديگــر نمي تواند 
جو بايدن را به فساد اقتصادي متهم كند. ترامپ 
در دوميــن مناظره انتخاباتــي اش دائما موضوع 
فســاد مالي هانتر بايدن، فرزند جو بايدن را پيش 
مي كشيد. همين باعث شــد كه بايدن هم بگويد 
كه ترامپ بيش از آنكه به دولــت آمريكا ماليات 
پرداخت كرده باشــد، به دولت چين ماليات داده 
است. صحبت هاي بايدن در مورد رسوايي مالياتي 
ترامپ، بسيار حساب شــده و مؤثر بود. فراموش 
نكنيم كه ترامپ هيچ گاه صورت هاي مالياتي اش 
را منتشر نكرده است. برخالف بايدن كه اين كار 
را انجام داده. تنها اطالعاتي كــه در مورد پرونده 
مالياتي ترامپ وجــود دارد، همين گزارش هايي 
است كه روزنامه نيويورك تايمز منتشر كرده است.

در روزهاي باقي مانده تا انتخابات، 
رقابت تنگاتنگي ميــان 2نامزد در ايالت هاي 
چرخشي ديده مي شود. به نظر شما نتيجه در 
اين ايالت ها كه درواقع سرنوشت انتخابات را 

رقم مي زنند، به نفع كدام يك خواهد بود؟
من دوباره بايد به نظرسنجي ها استناد 

كنم. براســاس نظرسنجي ها بايدن 
وضعيت بهتري نســبت به 4سال 
قبــل هيــالري كلينتــون دارد. 

بايدن در ايالت هاي ميشــيگان، 
ويسكانسين و پنســيلوانيا از 
ترامپ جلو افتاده است. اينها 
همان ايالت هايي هستند كه 

ترامپ در سال 2016توانست 
با پيــروزي در آنهــا، درنهايت 

برنده انتخابات شود. فلوريدا 
هم يكي از ديگر ايالت هاي 

تعيين كننده است كه رقابت 2نامزد در آنجا بسيار 
نزديك است.

به نظرسنجي ها اشــاره كرديد؛ در 
سال20۱۶ اكثر نظرسنجي ها به نفع كلينتون 
بود، امــا درنهايت اين ترامپ بــود كه پيروز 
انتخابات شد. ممكن اســت امسال هم همان 

اتفاق تكرار شود؟ 
چرا كه نه، قطعا اين امكان وجود دارد. اما ببينيد 
امسال فاصله بايدن و ترامپ در نظرسنجي ها بسيار 
بيشــتر از فاصله كلينتون و ترامپ در سال2016 
اســت. در كل محبوبيــت بايدن هم بيشــتر از 
كلينتون است. همانطور كه قبال هم اشاره كردم، 
مسئله بحران كرونا براي رأي دهندگان آمريكايي 
اهميت بسيار بااليي پيدا كرده و ترامپ وضعيتش 
در اين رابطه هيچ خوب نيســت. امسال ماجراي 
افشاگري در مورد ايميل هاي كلينتون هم در ميان 
نيســت كه در روزهاي آخر به داد ترامپ برسد و 

ناگهان ورق را به نفع او برگرداند.
در سال20۱۶ افشــاگري در مورد 
پرونده استفاده هيالري كلينتون از ايميل هاي 
شخصي در دوران تصدي پست وزارت خارجه 
باعث شد او بازنده انتخابات شود. شگفتي اكتبر 

انتخابات قبلي همين ماجرا بود. به نظر 
شما امسال شــگفتي اكتبر 

چه بود؟
براي من، شــگفتي اكتبر 

مبتال شدن خود ترامپ 
بــه كرونــا بــود. اين 

اتفاق نشــان داد كه او چقــدر آدم بي مالحظه و 
بي مسئوليتي است.

كمي به مســائل سياست خارجي 
بپردازيــم. دوره رياســت جمهوري ترامپ 
خيلي چيزها را در زمينه سياســت خارجي 
آمريكا تغيير داده است؛ چه در مقابل دوستان 
آمريــكا و چه در مقابل دشــمنان آن. اگر او 
دوباره رئيس  جمهور شود، چقدر احتمال دارد 

رويكردهايش عوض شد؟
اصوال روســاي جمهور در دوره دوم، دست شان 
براي ريسك كردن در حوزه سياست خارجي بازتر 
است و آزادانه عمل مي كنند. با اين حال، ترامپ 
آنقدرها قابــل پيش بيني نبــوده و توقع رفتاري 
اصولي از جانب او، منطقي نيست. او در دوره اول 
رياست جمهوري اش به  اندازه كافي كارهاي عجيب 
و خطرناك انجام داده كــه تصور كردن دوره دوم 
حضورش در كاخ سفيد، كار بسيار دشواري است.

به نظر شما، در دوره دوم هم سياست 
فشار حداكثري عليه ايران را ادامه مي دهد؟

به نظر من، ترامپ سياست فشار حداكثري را ادامه 
مي دهد؛ مگر آنكه ايران تسليم شود يا امتيازهاي 
مهمي بدهد. مطمئنم سعي خواهد كرد ديداري 

با رئيس جمهور ايران ترتيب دهد.
در مورد بايدن چطور؛ سياســت 
خارجي آمريكا در قبال ايران در دولت بايدن 

چگونه خواهد بود؟
بايدن يــك رئيس جمهور ســنتي خواهد بود. او 
تمركــزش را بر ترميم روابط آمريــكا با متحدان 
اروپايي و آسيايي اش خواهد گذاشت. موضوعاتي 
مثل ايران در اولويت او خواهد بود. من معتقدم او 
به وعده اي كه براي بازگشت به برجام داده عمل 
مي كنــد؛ درصورتي كه ايران هم بــه تعهداتش 
بازگردد. بايدن ســپس ديگــر موضوعات مورد 
نظر آمريكا در قبال ايــران را مطرح خواهد كرد 
و به دنبال مذاكرات تازه با ايران مي رود. از ســوي 
ديگر، فكر مي كنم سياســت بايــدن در قبال 
عربستان سعودي ســختگيرانه خواهد 
بود. او به دنبال پايان دادن به جنگ 
يمن و پرداختن به مسئله حقوق 

بشر در عربستان است.

8روز مانده به انتخابات رياست جمهوري آمريكا، 
تمركز دونالد ترامپ و جو بايدن بر ۶ايالتي قرار 
گرفته كه تعيين كننده نتيجه نهايي انتخابات 
هستند. اين ايالت ها در مجموع ۱0۱رأي از 270رأي الكترال انتخابات را دارند و برنده آنها، اغلب 
برنده انتخابات بوده است. طبق نظرسنجي ها، بايدن در اين ايالت ها پيشتاز است، اما تجربه سال 
20۱۶و شكست هيالري كلينتون در انتخابات نشان داده كه اين نظرسنجي ها چندان هم قابل اعتماد 
نيستند. باربارا اســالوين، مديربرنامه »آينده ايران« در شوراي آتالنتيك در واشنگتن و يكي از 
شناخته شده ترين تحليلگران مسائل ايران در آمريكا، اما معتقد است كه وضعيت كنوني بايدن از 
كلينتون خيلي بهتر است. او همچنين معتقد است درصورت پيروزي ترامپ در انتخابات بايد منتظر 
ادامه فشارهايش بر ايران باشيم. به گفته اسالوين، بايدن اما به وعده اش براي بازگشت به برجام 

عمل خواهد كرد و در مقابل، فشارها را به سمت عربستان سعودي خواهد برد.

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار

هفته نامه تايم ]آمريكا[

روزنامه االخبار ]لبنان[

رأي دهيد

تولد سريع دولت اضداد؟
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در بررسي كميك استريپ ها )قصه هاي 
تصويري( و كاريكاتورها كه ســال هاي 

اخير در مطبوعات منتشــر شده اند، 
ســبك ها و شــكل هاي گوناگوني 
را مي توان بازشناســي كرد. مثال 
هنرمندانــي چــون بزرگمهــر 

حســين پور و الهام عطايــي آذر با 
اغراق در شخصيت هايي كه در جامعه 

نيز به لحاظ ظاهري متفــاوت از بقيه اند مثل مرداني كه 
همچنان به كاله مخملي و شــمايل جاهالن ســال هاي 
گذشــته وفادار مانده اند يا زناني كه بــا اغراق در آرايش 
و پوشش و عمل هاي زيبايي شــكلي نامتعارف يافته اند 
و خلق كارتون  هاي شــلوغ به تفاوت و تمايز مي رســند. 
هنرمنداني ديگــر مثل محمدرضا دوســت محمدي يا 
شهاب جعفرنژاد به آدم هاي زندگي روزمره مي پردازند و 
با حداقل تغيير در ظاهر شخصيت ها، بدون اغراق فراوان، 
شكلي طنزآميز به آنها مي دهند. طنز شخصيت هايي كه 
هنرمنداني مثل مسعود شــجاعي طباطبايي و بزرگمهر 
حسين پور خلق مي كنند، اغراق شده تر و گزنده تر است 
و طنز شــخصيت هاي هنرمنداني مثل دوست محمدي 

معمولي تر و ماليم تر. 
ازدحــام تصويرهــا در كار هنرمنداني مثــل بزرگمهر 
حسين پور بيشتر است و اســتفاده از نوشته ها به عنوان 
گفت و گو كمتر، در مقابل زمينه  كارهاي هنرمنداني مثل 
محمدرضا دوســت محمدي خلوت تر است و استفاده از 

متن هاي گفت و گو در كارهايشان بيشتر.
محمدرضا اكبري در دسته دوم قرار مي گيرد. او در خلق 
شــخصيت هاي طنزآميز در كاريكاتورها و نقاشــي ها و 
كميك استريپ ها همواره جانب اعتدال را نگه مي داشت 
و از اغراق پرهيز مي كرد. موضوعاتي كه او به سراغشــان 
مي رفت، اغلب موضوعات عمومي و مورد قبول و پســند 
عامه  بودند، مثل رفتارهاي شــهري يا مســائل فرهنگ 
عمومــي و موضوعاتــي كه جنبــه آموزشــي دارند. او 
مجموعه اي از متعارف ترين كميك اســتريپ ها را در اين 

موضوعات به دست داده است.
ويژگــي ديگر محمدرضــا اكبري كمينه گرايــي بود. او 
نقاشي ها را با حداقل خطوط خلق مي كرد و پس زمينه هاي 
ساده و خلوت را بسيار دوســت مي داشت و اگر ضرورت 
ايجاب نمي كرد و ســفارش دهندگان اصرار نمي كردند، 
كارهاي خود را به ساده ترين شكل، با حداقل شخصيت ها، 
به ســامان مي رســاند. نقطه بيان تصويري را به درستي 
فهميده بود و پيش از آغاز قصه مي دانست كدام نماها بايد 
به تصوير تبديل شوند تا در دو، سه قاب محدود روزنامه، 

همه قصه را بيان كنند.
محمدرضا اكبري در كميك اســتريپ )قصه  تصويري( 
قابليت هايي داشــت كه به دليل عدم فراگيري اين سبك 
در ايران هيــچ گاه به طور كامل به فعليت نرســيدند و به 
كتاب هاي مصور تبديل نشــدند و اغلب در صفحه هاي 

مطبوعات ماندند.
در سال هاي اخير محمدرضا اكبري به نقاشي ديجيتال و 
خلق تصوير شخصيت هاي نام آشنا روي آورد، كه بيشتر 
محصول ســفارش هاي بيروني بود. باز هــم مي بينم كه 
اعتدال، مشخصه اصلي كارهاي او در بازآفريني صورت ها 
بوده است. به دست دادن حسي مثبت از شخصيت ها براي 
او از طنز مهم تر بود. كم پيش نمي آمد كه به نفع شخصيت 

از قدرت قلم خود بكاهد.
    

اعتدالي كه در نقاشــي هاي او به چشــم مي خــورد، از 
شخصيت او مي آمد؛ شــخصيتي متخلق و ماليم و آرام 
داشت. آرام مي آمد و پشت ميز كار مي نشست و قلم نوري 
را به دست مي گرفت و آرام به كار خود مشغول مي شد و كار 
را به سرانجام مي رساند و چند ساعت بعد آرام تحريريه را 

ترك مي كرد و مي رفت.
 او مرد آرام تحريريه همشهري در طول سال هاي اخير بود.

كســي رفت وآمدش را نمي ديــد و اگر كارهــاي او در 
صفحه هاي روزنامه منتشر نمي شد، شايد كسي از حضور 
او باخبر نمي شــد؛ همچنان كه در ماه هاي گذشــته در 
شــلوغي ها و نگراني هاي كرونا  افراد زيادي از بيماري او 
خبردار نبودند  و آرام روزنامه همشهري و دنياي قصه هاي 

تصويري و نقاشي را ترك كرد و زندگي را بدرود گفت.

قاعدتاً بايد آخرين كار درســت و حسابي او، طرح 
چهره محمدرضا شــفيعي كدكني بوده باشد ولي 
چنين نبود. طراح جوان و خــوش ذوق ما، جايي 

روي تخت  بيمارســتان آرام خفته بود. رؤيايي 
نداشت و ســلول هاي بدنش، براي آخرين و 
سخت ترين مبارزه زندگي اش در تالطم و 
تالش بودند. تالشي كه به سرانجام نرسيد 
و حسرت آخرين طرح ماندگارش را، بر اين 

پرونده جانفرسا، به دل ما گذاشت و حسرت ديدارهاي دوباره اش را.
راستش را بخواهيد، هنوز فكر مي كنم همه اينها يك شوخي بي مزه 
است. يعني چه كه يك دفعه، دوستي به تو پيام بدهد كه هي فالني، 
اكبري هم فوت كرد. يعني همه زندگــي همين؟ يعني همين قدر 

ساده، با مرزهايي به باريكي و نازكي يك نخ؟
 گاهي كه فكرش را مي كنم، بهت برم مــي دارد. و ذهن در اين جور 
مواقع، به كاركرد طبيعي خــودش برمي گردد؛ اينكه تصور مي كند 
همه اينها يك شوخي بي مزه اســت و تو، محمدرضا را خواهي ديد؛ 
همان طرح هاي خوبش را براي روزنامه خواهد زد و با همان آرامش و 
نجابت هميشگي، خيالت را راحت خواهد كرد كه يك طرح حرفه اي 

خواهي داشت.
... يادش به خير، يادش به خير، يادش به خير... چرا دارم اين عبارت 
را تكرار مي كنم؟ چون هنوز دركش برايم هضم ناپذير است. هنوز آن 
اتاق جديد، همانجايي كه ميزها و صندلي هايش را چيده اند تا گروه 
گرافيك روزنامه در آن مستقر شــوند، هنوز او را به خودش نديده. 
قسمت نشد كه حتي هواي اتاق تازه اش در همشهري را نفس بكشد 
و وقت هايي كه خسته مي شود، به بالكنش برود و بنشيند و كمي به 
كوه هاي البرز خيره بماند، تا شــايد طرحي جديد به ذهنش برسد. 
قسمت نشد كه براي روز هاي كرونايي حرف هايي را كه نمي توان در 

قالب كالم و واژه آورد را به تصوير بكشد.
در كسوت و هيبت يك پدر جوان، هميشه تجربه هايمان را باهم به 
 اشتراك مي گذاشتيم. اينكه چطور فرزندمان را از پستانك بگيريم، 
از پوشك بگيريم، كجاها براي تفريح ببريم و كدام شير خشك خوب 
اســت و كدام بد. روزهايي كه ميزهايمان كنار هم بود، يك ربع اول 
صبحگاهي كه همديگر را مي ديديم، روايت هايي كه بين ما رد و بدل 
مي شد همين ها بودند... پستانك ها را گرفتيم، پوشك ها را گرفتيم، 
هركسي فرزندش را به گردش برد، شير خشك ها را قطع كرديم... اما 
ديگر از اين به بعد، تجربه اي نمي ماند كه به اشتراك بگذاريم و از حاال 
به بعد، خانواده او در بلوار فردوس و خانواده بزرگترش در مؤسســه 
همشهري، بايد هركدام اين راه جديد را، بدون خاطره هاي او عبور 
كنند؛ عبوري تلخ، دردناك و البته ناگزيركه از راهروهاي موسســه 
گذشته و راهي اتاق ها مي شود. هر كســي به فراخور آشنايي با او آه 

و افسوسي چاشني بازگويي خاطره اي از او مي كند و اندكي مكث...

ارديبهشــت ســال93 بــود كــه براي 
نخســتين بار به محمدرضا اكبري زنگ 
زدم. تماسم براي سفارش دادن يك كار 

تصويرسازي بود. درباره كار و اينكه 
طرح چطور باشد گپي كوتاه زديم 

و بعد از اينكه گوشي تلفن را قطع 
كردم، به همــكارم بهرام غروي 
گفتم: عجب پسر مبادي آداب 

و خوش برخوردي است. به واقع هم طي اين سال ها جز 
ادب، مدارا و صفا از او چيز ديگــري نديدم. او چنان در 
كارش حرفه اي و منظم بود كه بعد از چند ماه، سردبير 
پيشنهاد داد در تحريريه مســتقر و جزو همكاران ثابت 
بخش طراحي و كارتون شود. رفتار و هنر محمدرضا باعث 
شد بسيار زودتر از دوستي هاي معمول در دل بچه هاي 
تحريريه جا باز كند. اوايل كه تــازه به تحريريه روزنامه 
همشهري آمده بود، بسياري از خبرنگاران تحريريه كه 
اسم محمدرضا را هنوز نمي دانستند، وقتي مي خواستند 
درباره اش چيزي بگويند، مي گفتند  همان پسر مودب...

حاال كــه خاطرات آن روزهــا چون برق و بــاد از پيش 
چشــمان خيســم عبــور مي كنــد، حضــور آرام و 
بي ســروصدايش و اســترس هايش براي تحويل كار، 
شــوخي هاي مودبانه  و آقامنشــانه اش و حرف هايش 
درباره پســرش پندار و اينكه چقدر دغدغه داشت پدر 
خوبي باشــد در ذهنم تداعي مي شود. محمدرضا از آن 
افراد نادري بود كه ترجيح مي داد خودش سختي و رنج 
كار را تحمل كند، ولي حتــي در حد يك تذكر كوچك 
ديگران را نرنجاند؛ حتــي وقتي همين چند وقت پيش 
براي مالقاتش به بيمارستان رفتيم، متوجه شدم انگار 
سردش شــده و كمي مي لرزد. پتو را رويش كشيدم و با 
تعجب گفتم: چرا نمي گويي سرد ت است رفيق. گفت: 
آخر زحمت مي شــود. چند بارهم با حجب و حيا، براي 
مدتي كه نتوانسته بود به روزنامه بيايد و در بيمارستان 

بود عذرخواهي كرد. 
محمدرضا جان تو ما را ببخش كــه رفيق خوبي برايت 
نبوديم. ببخش كه 4 ماه درد كشــيدي و ما نتوانستيم 
برايت كاري كنيم. به جز پيگيري و احوال پرسي كاري 
از دست ما بر نيامد. ببخش به خاطر اوضاع كرونايي كه 
حتي نتوانستيم مراسم خاكســپاري ات را باشكوه برپا 
كنيم، چنانكــه درخور آن بودي. از خــدا مي خواهم به 
خانواده ات، به ويژه به همسر و فرزندت پندار، صبر بدهد. 

رفيق، يادت گرامي.

محمدرضــا اكبــري را دورادور از 
حدود 6 ســال پيش مي شناختم 
اما از 2ســال قبل بنا بر تغيير و 
تحوالتي كه در تحريريه روزنامه 

همشــهري پيش آمد، توفيق 
شــد كه همــكاري نزديك 
و تنگاتنگي را باهم شــروع 

كنيم.
 با آنكه از نظر ســابقه كار در زمينــه كارتون و 
كاريكاتور از او كهنه كارتر هم داشتيم اما قدرت 
محمدرضا در طراحي و خالقيت و هوشمندي اش 
در ايده و پردازش كار به قدري بود كه به جرات 
مي توانــم بگويم من بيشــتر از او مي آموختم تا 

او از من.
 آنچه در شخصيت او بارز بود، خلق و منش نيكو 
و رفتار توام با متانت و ادب و دور از حاشــيه بود. 
وجود او در تحريريه روزنامه با صداقت و آرامش 
گره خورده بود و اين آرامش را كه از اخالق نيكو 
و بردبــاري اش مي دانم، بي آنكــه خود بخواهد، 
به اطرافيان و همكارانش تســري مي داد. بارها 
فشار كاري ناشــي از كمبود وقت را با صبوري و 
ايده پردازي بــراي همكارانش تبديل به فرصت 
مي كرد و پس از چند ساعت مشكل حل و باقي 

نفسي به راحتي مي كشيدند.
گمان نمي كنم هيچ كــس از او خاطره بدي در 
ذهن داشته باشــد و به قول يكي از دوستان، اي 
كاش اين قدر نيكوسرشت و دوست داشتني نبود 
تا رفتنش و پركشيدن يكباره اش، چنين دلمان 

را نمي سوزاند و دچار بهت و حيرتمان نمي كرد.
 و شــگفتا كه چقدر دنياي بي رحم و زندگي اين 
روزها به مويي بند اســت. به ياد دارم كه همين 
اواخر درباره اينكه من حدود يك ســال ديگر از 
همشهري بازنشسته خواهم شد و مجبور به ترك 
اين جمع و تحريريه دوست داشتني خواهم بود 

صحبت مي كرديم. 
حاال نه از پس سال ها كه در گذر همين چند ماه 
اندك كه او به بيمارســتان منتقل شد، تا 2روز 
پيش كه از ميان ما، چون خلق و خوي هميشــه 
مهربانــش، آرام و بي صــدا رفــت، در مخيله ام  
نمي گنجد كه او زودتر از من از اين جمع و از اين 

دنيا پر كشيد. يادش گرامي.

محمدرضا اكبري،  كارتونيست و گرافيست خوش ذوق روزنامه همشهري، جمعه 
دوم آبان ماه به دليل ابتال به مننژيت در بيمارستان امام حسين )ع( درگذشت.

اكبري متولد سال1364 مشهد بود و از سال1380 سابقه همكاري با نشرياتي 
چون گل آقا، مجالت همشهري، گروه مجالت رشد، هفته نامه پنجره، ستون آزاد 
و  مشرقيه را داشت.  او از ســال1393 در روزنامه همشهري مشغول به كار شد. 

بسياري از آثار او در نمايشگاه هاي مختلفي در ايران به نمايش درآمده بود.
جايزه اول رشته كاريكاتور در نخستين جشنواره هنر هاي تجسمي شهر)1387(، 
جايزه دوم رشته كاريكاتور در بخش چهره در چهارمين دوره جشنواره هنر جوان 
)1387(، جايزه سوم بخش كاريكاتور چهره از نخستين مسابقه كاريكاتور گل آقا 
)1382(، رتبه سوم جشنواره شمسه بخش كاريكاتور)1391(، شايسته قدرداني 
در نخستين جشنواره رسانه هاي شهري در بخش كاريكاتور )1393(، چاپ بيش 
از 25عنوان كتاب براي انتشارات منادي تربيت، آسمان هشتم، سلمان فارسي، 
طراحي و تصويرســازي 10عنوان بازي گيم بورد و... بخشي از افتخارات اكبري 
بود. فرزند او »پندار« مهر ماه گذشته 3ساله شد. در ادامه گزيده اي از طرح هاي 

منتشر شده او از چهره هاي ملي و فرهنگي را مي بينيد.

مرتضيکاردريادداشت
روزنامه نگار

محمدعليحليميدريچهروزنه
طراح و گرافيست

عيسيمحمدي
نگاهروزنامه نگار

ياد

مونيخ:يك جزوه از يادداشت هاي دست نويس سخنراني 
آدولف هيتلر، رهبر آلمان نازي، در حراجي اي در مونيخ 
به فروش رفت. اين دست نوشــته ها  9 صفحه و متعلق به 
دوران قبل از شــروع جنگ جهاني دوم بودند. به گزارش 
يورونيوز، در اين اوراق رهبر حكومت رايش ســوم رئوس 
نطق ســخنراني خود براي ديدار با تازه افســران نظامي 
درسال 1939 را نوشته است. برخي بر اين باورند كه فروش 

اقالم اين چنيني مشوقي براي گروه هاي نئونازي است.

کاليفرنيا:مدتي بود كه ساكنان شــمال آمريكا ادعا مي كردند 
حشــره اي در اين منطقه وجود دارد كه پس از عبور الســتيك 
خودرو هــا از روي آنهــا همچنان زنــده مي مانند. بــه گزارش 
آديتي سنترال، پس از مدتي جانورشناسان به اين منطقه رفته و 
حشره اي سخت پوست با نام علمي Ironclad را مورد آزمايش قرار 
دادند. نتيجه آزمايش، ادعاي بومي هاي منطقه را تصديق كرد. پس 
از اين آزمون ها، كارشناسان كتاب ركورد هاي گينس نام اين حشره 

را به عنوان سخت پوست ترين حشره جهان ثبت كرد.

ژيجيانگ: مردي در چين پــس از اينكه از دختر مورد 
عالقه اش خواســت تا در رســتوران با او صحبت كند، 
با خانواده 23نفره او روبه رو شــد. به گزارش سورانيوز، 
 اين دختــر به بهانه داشــتن خانواده اي ســنتي، تمام 
خانواده اش را بــه ميز ناهاري به حســاب مرد دلباخته 
دعوت كرد. اين ناهار كــه معادل 2هزارو962دالر براي 
اين مرد هزينــه داشــت، وي را از ازدواج و ادامه رابطه 

منصرف كرد.

آيداهو:پــس از اينكه مركــزي پزشــكي در آمريكا به 
مبتاليان و بهبوديافتگان بيماري كرونــا وعده داده بود، 
درصــورت ارائه خون آنهــا مبلغي معــادل 200دالر به 
اهداكننده پرداخت مي كند، چند دانشــجو تالش كردند  
خود را به كوويد-19مبتال كنند. به گزارش آديتي سنترال، 
يك  دانشجو  پس از موفق شــدن در ابتالي خودخواسته 
به كرونا، باعث ابتالي 119نفر از همكالسي هايش به اين 

بيماري شد.

درآمدباابتاليخودخواستهبهکرونارستورانرفتنرايگانبهبهانهآشناييسختپوستترينحشرهجهاندستنوشتههاي34هزاريوروييهيتلر

مردآرامتحريريههمشهري

شگفتاازايندنيايبيرحماکبري،نيكومنشواهلمدارابودهميشهيكحسرتباقيميماند...

محمدرضااکبري
کارتونيستوگرافيستهمشهريدرگذشت

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:اّن اهل الّنار كّل كفور مكور؛
به راستي كه دوزخيان همه آنهايي هستند كه بسيار كفران كننده و بسيار فريبكارند.

  اذان ظهر:  11:48  غــروب آفتــاب: 17:15  اذان مغرب: 17:34
  نيمه شب شــرعي: 23:06  اذان صبح: 4:57   طلوع آفتاب: 6:22

داودکاظمي
طراح و كارتونيست

چندسطر در سوگ محمدرضا اكبري و قصه هايي 
كه تصوير كرده است
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پیشدرآمد

 پاورقي؛ داستان 
مردم زمانه
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در نيمه ابتدايي ســده ســنگ و الماس ما با ابرروايت هايي 
چون كودتا، جنگ، اشــغال و خفقان روبه رو بوده ايم و هر چه 
خوانده ايم از سياستمداران و بزرگان عرصه هاي ديگر بوده و 
چيزي كه كمتر ديده ايم مردمان عادي بوده اند؛ آنهايي كه در 
پي همه اين تالطمات از پِس تاريخ برآمده اند و زندگي را هر 
چند به سختي، پيش برده اند. براي شناخت فكر و زمانه  اين 
مردمان چه راهي وجــود دارد جز پناه بــردن به روايت هاي 

غيررسمي اي كه در كتاب هاي تاريخ نوشــته  نشده اند. تنها 
مسير اين شناخت يافتن شــاهراه هايي اســت كه از مسير 
فرهنگ مي گذرند؛ نه فرهنگ خاص پرور و كم خوانده  شده اي 
كه باالنشيني و تفنن حزبي را پيشه كرده  بود، بلكه خواندن و 
ديدن فرهنگي كه مردمان معمولي شهر و روستا با آن اوقات 
آســودگي خود را مي گذراندند. خواندن پاورقي ها از معدود 
راه هايي اســت كه مي توان در آن مخاطبان يا همان مردمان 
معمولي گمنــام در تاريخ را با آنها ديد و شــنيد. از آن رو كه 
پاورقي براي سايه نويسندگان نوشته نمي شدند كه در گوشه 

كتابخانه خاك بخورند و فرسوده شوند، آنها براي مخاطباني 
نوشته مي شدند كه رؤياها، ترس ها و آسودگي خود را در اين 
داستان ها مي جســتند و نويسندگانشــان همان شهرزادان 
قصه گو بودنــد كه با تغيير احواالت جامعه، نه براي ســلطان 
كه براي دهقان و كارگر قصه مي گفتند. بررســي همه جانبه 
و دقيق ابعاد گوناگون اين پديــده تاريخي و اجتماعي در اين 
صفحات محدود كاري نشدني است، اما اين سياهه مي تواند 
تصوير كوچكي از قصه هاي محبوب جامعه  و ناخودآگاه آن را 

براي امروز ما تصوير كند. 

ريشه هاي ادبيات عامه پسند ايران 

مخلوط امريارسالن 
 و 

كنت منت كريستو 
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1281-1280پا

چاپ سرگذشت هاي خارجي ترجمه شده در روزنامه هاي عهد ناصري؛ 
در عهد ناصري سرگذشــت هايي مانند »احوال كريستف كلمب كاشف 
آمريكا« ترجمه»صنيع الدوله« و »ژرژ انگليسي عاشق مادمازل مارتي 
پاريســي« ترجمه »ذكاء الملك فروغي« در روزنامه »اطالع« به تدريج 
چاپ مي شدند� اين سرگذشت ها عالوه بر اينكه ترجمه بودند، ويژگي هاي 

پاورقي را نداشتند�

1282

نشر داستان هاي ترجمه  شــده معروف خارجي در بعضي از روزنامه ها؛ 
داســتان هايي مانند »عشــق و عفت« نوشته شــاتو بريان و ترجمه 
»ذكاءالملك« در روزنامه »تربيت« و »ســفينه غواصه« )بيســت هزار 
فرسنگ زيردريا( اثر ژول ورن در »گنجينه فنون« چاپ مي شد� ترجمه 
اين آثار، وفادار به متن اصلي نبود و مترجم هر جا كه دلش مي خواست در 

داستان دست مي برد و خوانندگان را نصيحت مي كرد�

1286
متوقف شدن چاپ داستان هاي دنباله دار در دوران مشروطه؛ در دوران 
مشروطه، بيشــتر مطالب مطبوعات مقاله هاي سياسي و اجتماعي بود 
و ديگر در صفحات روزنامه ها جايي براي قصه و سرگذشــت نامه باقي 
نمي ماند� در آن دوران تنها داستان »شــواليه دومزن روژ« در روزنامه 

»رهنما« چاپ مي شد�

1301
چاپ »تهران مخوف« نخستين پاورقي ايراني در روزنامه »ستاره ايران«؛  
مرتضي مشفق كاشــاني كه جواني نوزده- بيست ساله بود، قسمت هاي 
ابتدايي داستان تهران مخوف را براي روزنامه ستاره ايران فرستاد، سردبير 
از آن خوش اش آمد و باقي قســمت ها را هم از او خواست� بعد از تهران 
مخوف، »شهرناز« نوشته يحيي دولت آبادي هم به شكل پاورقي چاپ شد�

1302-1305

انتشار پاورقي هاي »اسرار شب«، »روزگار سياه« و »انسان« در روزنامه 
»اقدام«؛ عباس خليلي، مدير روزنامه اقدام با الهام از چاپ پاورقي تهران 
مخوف، پاورقي هاي اسرار شب، روزگار سياه و انسان را در روزنامه خودش 
چاپ كرد� خليلي نخستين كســي بود كه به صورت پيوسته و دنباله دار 
پاورقي نويســي را دنبال كرد�  ابراهيم ناهيد هــم پاورقي هاي »گل آقا 

گل تاج« و »غياث خشتمال« را در روزنامه خود، »ناهيد« چاپ  كرد�

1310-1316
ورود پاورقي هاي تاريخي؛ پاورقي »آشيانه عقاب« نوشته زين العابدين 
مؤتمن در آخرين شــماره هاي روزنامه »شفق سرخ« چاپ شد� پاورقي 
تاريخي »پهلوان زند« از  شــين پرتو  هم در روزنامه  ايران  منتشر شد�  
محمدحسين ركن زاده آدميت هم پاورقي »دليران تنگستاني« را نوشت 

كه در روزنامه »كوشش« چاپ شد�

1322-1327

انتشار نخستين پاورقي هاي سياســي؛ سعيد نفيسي »پاورقي نيمه راه 
بهشت« را در مجله »كاويان« منتشر كرد� شخصيت هاي معروف سياسي 
آن زمان، شــخصيت هاي اصلي اين پاورقي بودند� نفيسي در نام آنها 
تغييرات جزئي داده بود؛ علي اكبر سياسي شده بود »علي اكبر ديپلماسي« 
وخليلي ملكي را »خسيل الكي« و جهانشــاه صالح را »روانكاه فاسد« 
ناميده بود� پاورقي سياسي معروف ديگر، »من جاسوس شوروي در ايران 
بودم« نوشته كريم روشنيان بود كه در مجله »تهران مصور« چاپ مي شد 

و تيراژ اين مجله را حسابي باال برده بود�

1348-1352
از دســت رفتن مخاطبان پاورقي ها و افول پاورقي نويسي؛ از اواخر دهه 
1340 تلويزيون وارد خانه خيلي از ايراني ها شد� سريال هاي تلويزيوني و 
فيلمفارسي ها رقباي سختي براي پاورقي ها بودند و خيلي زود آنها را از 
ميدان به در كردند� داستان هاي شب راديو، ديگر رقيب پاورقي ها بود كه 

مخاطبان زيادي داشت�

1332-1348
دوران رونق پاورقي نويســي؛ مجالت جديدي مانند »سپيد و سياه«، 
»روشنفكر«، »آســياي جوان« و »خواندنيها« راه افتادند� اين مجالت 
هر كدام پاورقي اي به ســبك خود داشتند� مجله پرطرفدار خواندنيها، 

پاورقي ها را از مجالت ديگر انتخاب و چاپ مي كرد�

1353
تعطيلي 63 روزنامه و مجله كشور به دستور اميرعباس هويدا؛ هويدا به بهانه 
صرفه جويي در مصرف كاغذ، ناگهان دستور لغو مجوز 63 روزنامه و مجله را 
داد� اما دليل اصلي اين تعطيلي اعمال سانسور حداكثري بر مطبوعات بود� 

اين كار نفس هاي آخر پاورقي و پاورقي نويسي را هم قطع كرد�

1353-1357

چاپ پاورقي به صورت محدود در مجالت زيرمجموعه مؤسســه هاي 
اطالعات و كيهان؛ پس از بسته شدن بيشتر مجالت كشور، تنها مجالتي 
مانند اطالعات هفتگي، اطالعات بانــوان و زن روز كه زيرمجموعه دو 
مؤسسه اطالعات و كيهان بودند، با نظارت كامل دولت و دربار، پاورقي 
چاپ مي كردند كه خواننده چنداني هم نداشتند و نتوانستند زندگي را 

به پاورقي ها برگردانند�

1321
تأسيس و محبوبيت مجالت هفتگي متعدد؛ از سال 1321 به بعد، مجالت 
هفتگي فراواني مانند »اطالعات هفتگي«، »بديع«، »آشفته«، »ترقي«، 
»اميد« و »صبا« شروع به كار كردند� پاورقي از اجزاي اصلي اين مجالت بود�

1306

چاپ نخستين پاورقي هاي جزوه اي؛ گران بودن كاغذ و توان خريد پايين 
مردم باعث شده بود كه داستان هايي كه به عنوان پاورقي انتخاب مي شدند، 
همزمان با چاپ در روزنامه ها و حتي گاهي به تنهايي به صورت جزوه هاي 16 
تا 32 صفحه اي هفته به هفته چاپ شوند� از نخستين جزوه هاي اين چنيني، 
جزوه اي به نام »افســانه« بود كه در واقع مجموعه اي از داســتان هاي 
كوتاه بود� بعدها در اواخر دهه 1310،  حســين قلي مستعان  از نخستين 
نويســندگاني بود كه در دوره اي اين شيوه را براي نوشتن پاورقي هايش 

انتخاب كرده بود و طي 2 سال، 17 داستان را به صورت جزوه اي چاپ كرد�

1298
چاپ رمان ملك الشــعراي بهار با نام »نيرنگ سياه يا كنيزان سفيد«در 
روزنامه ايران؛ در اين زمان هنوز اصطالح پاورقي مرســوم نشده بود و 
هدف بهار هم پاورقي نويسي نبود، او رماني نوشته بود و آن را به تدريج در 

روزنامه اي كه برادرش مدير آن بود، چاپ كرد�
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آنچه امروز ميراث ادبي ما در زمينه داســتان هاي مردمي را تشكيل 
مي دهد ريشه در سنت هاي ادبي رايج قصه گويان قديم پارسي به همراه 
تأثيرات جريان هاي رايج ادبي جهان دارد. اگر بخواهيم آبشخورهاي 
اصلي و تأثير گذار داستاهاي مردمي را در ادبيات خود جست وجو كنيم 
به 2روش رايج انتقال داستان در تاريخ ادبيات ايران برمي خوريم؛ به 
روش شــفاهي )نقالي(  و به روش مكتوب در كتاب هاي داستاني در 

اعصار گذشته.
براساس تحقيقات تاريخي در قرون پنجم و ششم هجري، 2دسته به 
نام هاي »فضائليان« و »مناقبيان« براي عامه مردم نقالي مي كردند. 
تفاوت نقل اين دو گروه ريشه در مذهب آنها داشت. فضائليان، نقاالن 
ســني  مذهبي بودند كه حكاياتي درباره زندگي و حكومت خلفاي 
راشدين را براي مردم در مراسم، اعياد يا روزهاي خاص مذهبي روايت 
مي كردند. در مقابل، مناقبيان به نقل داســتان هايي از زندگي ائمه 

اطهار، زندگي و نحوه شهادت آنها مي پرداختند.
برخي از محققان ريشــه هاي نقالي را به پيش از ظهور اسالم نسبت 
مي دهند. نقاالن عالوه بر حكايت هاي تاريخي به نقل داســتان هاي 
مكتوب نيز مي پرداختند. شاهنامه فردوسي و اسكندرنامه ازجمله 
كتاب هايي هستند كه به عنوان منبع اصلي نقل مورد توجه نقاالن قرار 
مي گرفتند. در سال 585هجري، سمك عيار از روي نقل ها و روايات 

يك نقال به نام صدقه بن ابي القاسم شيرازي جمع آوري شد.
نقاالن با داشــتن مهم ترين جايگاه در ذكر تاريخ و داستان هاي آن، 
جايگاه ويژه اي در ايجاد شور و اساس انقالبي در مردم در جريان هاي 
اجتماعي داشــتند و در دوره هاي مختلف اين نقش ها، شــكل ها و 
روش هاي خاصي به خود مي گرفت. با فرارسيدن دوران شاه عباس و 
اوج قدرت حكومت صفويان، با گسترش مراكزي با عنوان قهوه خانه در 
شهرهاي ايران، نقاالن در اين مراكز كه مردم در آنها اجتماع مي كردند، 

حاضر شدند و به عنوان پاي ثابت اين محل ها درآمدند.
مال مومــن، مال بيخود جنابدي، حســينا، مقيمــاي زركش،  ميرزا 
محمد و ميرظهير از نقاالن بنام صفوي محسوب مي شدند. در دوران 
صفوي كتاب هاي اســكندر ذوالقرنين، رموز حمزه و حســين كرد 
شبستري كه داستان هايي حماســي و مذهبي بودند براساس نقل 
نقاالن جمع آوري و به صورت كتابي مكتوب در آمد. در اين كتاب ها 
داستان هايي با شخصيت هاي ثابت از جنگ آوري، جوانمردي و رشادت 
شخصيت هايي كه ريشه در افكار و عقايد خاص دوران نقل داشتند به 

ثبت رسيده است.
با آغاز دوران قاجار، نقال ها آرام آرام نقش اجتماعي خود را از دســت 
دادند. نقاالن به نام و با عنوان »نقالباشي« در دربار شاهان قاجار مستقر 
شدند. مهاجرت نقاالن از قهوه خانه به دربار، زمينه ساز ظهور يكي از 
مهم ترين كتاب هاي عاميانه و تأثير گذار تاريخ ادبيات مردمي ايران شد.
ميرزا محمدعلي نقيب الممالك نقالباشــي، نقال شــهير و سترگ 
داستان »اميرارسالن رومي« است. او در دربار ناصرالدين شاه قاجار 
وظيفه داشت شب ها براي ناصرالدين شاه داستان هاي دنباله داري 
به نام اميرارسالن را روايت كند. ناصرالدين شاه به شدت شيفته اين 
داستان بود كه نحوه روايت و داســتان پردازي نقيب الممالك باعث 
اين شيفتگي بود. اما علت اصلي ماندگاري و تأثير گذاري اين داستان 
بر مردم عادي و جريان ادبيات مردمــي مربوط به فخرالدوله، دختر 
ناصرالدين شاه از همسرش، خزان الدوله اســت. او كه دختري 

فرهيخته و صاحب كمال بود هرشب پشت در اتاق اندرون )حرمسرا( 
به نقل اميرارسالن گوش مي داد و آن را مي نوشت. به اين ترتيب اين 
داستان كه هر شب به شكل يك پاورق شفاهي به عرض شاه مي رسيد 

نوشته و سپس كتاب شد.
اميرارســالن در ســال1278 به روش سنگي چاپ شــد، استقبال 
عمومي از اميرارسالن كه اغلب توســط نقاالن يا افراد كم سواد براي 
ديگران خوانده مي شــد آن قدر چشمگير بود كه بســياري از عوام، 
براي آن حكايت عجيب و غريبي خلق كردند. به عبارت ديگر مطالعه 

اميرارسالن خود به نوعي منبع داستان پردازي مردم شد.
با شــكل گيري نهضت مشــروطيت و توجه به ترجمه متون ادبي 
غيرفارسي و اعزام دانشجويان ايراني جهت تحصيل زبان هاي اروپايي به 
اروپا، روش هاي تازه اي براي داستان گويي جهت عامه مردم و همچنين 
كتاب هاي تازه اي در اين زمينه كه ريشــه غيرايراني داشتند شكل 
گرفت. در سال هاي پس از دهه 1830ميالدي در اروپا روزنامه هاي 
فرانسوي براي جذب مخاطبان خود، به چاپ داستان هاي دنباله دار از 
نويسندگان پرطرفدار دست مي زنند. داستان هاي بالزاك در روزنامه 
»الپرس« و رمان هاي تاريخي الكســاندر دوما در روزنامه »سيكل« 
منتشر مي شد. استقبال از اين روش كه در پايين صفحات روزنامه ها 
به چاپ مي رسيد در انگلســتان نيز با آثاري از والتراسكات و چارلز 
ديكنز گسترش يافت. اين نوع ادبيات داستاني پس از چاپ در نشريات 
به صورت كتاب نيز منتشــر مي شــد و از آن جهت كه داستان هايي 
سرشار از هيجان، تاريخ، عشق و ماجراهاي پي درپي بودند مورد توجه 

نخستين مترجمان ايران قرار گرفتند.
فعاليت مترجمان ايراني براي ترجمه اينگونه آثار باعث به وجود آمدن 
اسلوب،  روش ها و تكنيك هاي داســتان گويي جديد براي مردم نزد 
نويسندگان ايراني شد. آثار آلكســاندر دوما، ويكتور هوگو، موريس 
البدان،  آلن و رنه لوساژ، توســط مترجمان ايراني به شكل كتاب يا 
به صورت پاورقي در نشريات مختلف چون دانشكده، بهار، نوبهار،  كاوه، 

ارمغان، ايرانشهر، آزاريستان و... منتشر مي شدند.
 آثار ترجمه شده اين دوره، از ســال 1279 تا 1319 تأثير شگرفي بر 
شكل گيري ادبيات عامه پسند ايران داشت. روش ترجمه توصيف ها، 
گفت وگوها، شرح روابط و تكنيك هاي ترجمه كه توسط مترجمان 
اينگونه آثار به كار مي رفت مانند راهنمايي در برابر چشمان نويسندگان 
ايراني قرار مي گرفت.  مترجماني چــون عبدالرحيم طالبوف، ميرزا 
آقاخان كرماني، ميرزا حبيب اصفهاني،  رشــيد ياسمي  و... با ترجمه 
آثار فرانسوي از نويسندگاني چون الكساندر دوما )با بيشترين تعداد اثر 
ترجمه شده به فارسي در آن سال ها(، السكاز،  لساژ،  فنلون، سن پير، 
رينولدر و جورجي زيدان، سنگ بناي ادبيات عامه پسند ايران با ترجمه 

متن اصلي اين آثار با زمينه هاي فرهنگي ايراني را بنا نهادند.
به عبارت ديگر در نهضت ترجمه در اواخــر دوران قاجار، ما با پديده 
ترجمه و اقتباس با اضافه نگارش و اضافات روبه رو هستيم. نتيجه بحث 
اين است كه ادبيات عامه پسند ايران كه به طور جدي با شكل گيري 
نشــريات ايراني از اواخر دوران قاجــار تاكنون به حيــات خود در 
فرازونشيب هاي اجتماعي، تاريخي و سياسي ادامه داده است ريشه در 
سنت هاي ادبي ايراني در داستان گويي به اضافه روش هاي به كار رفته 

در اين نوع ادبيات طي قرن 19ميالدي در اروپا دارد.
ثمره اين درهم آميزي، ترجمه كتاب هاي داستاني در طول 40سال از 
1270 تا 1310 را شامل مي شود كه نخستين حركت جدي ادبيات 

عامه پسند در ايران بي گمان از همين جا آغاز مي شود.

حسنا مرادی



حسين مسرور)سخنيار(- )۱۲۶۹-۱۳۴۷(
»حسين مسرور« )سخنيار( را مي توان قدرتمندترين تاريخي نويس در ميان نويسندگان پاورقي دانست. مهارت او در ايجاد تعادل 
بين تخيل و تاريخ مستند، ستودني بود. تاريخ براي او اهميت ويژه داشت. از همين رو بر اساس اسناد تاريخي مي نوشت و برخالف 
ديگر داستان نويســان تاريخي، تاريخ را فداي ماجرا و هيجان نمي كرد. توصيــف او از روزگار تاريخي و احواالت اجتماعي دوران 
سلسله صفوي و زند كه در آثارش به آنها پرداخته، بسيار دقيق و حاصل كار محققي كوشاست. مهم ترين كار مسرور پاورقي »ده نفر 
قزلباش« بود كه از سال1327 در روزنامه »اطالعات« چاپ و سرانجام در سال1335 در 5جلد به صورت كتاب منتشر شد. مسرور 

شاعري سنت گرا بود و با ملك الشعراي بهار هم رفاقت نزديكي داشت.
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جواد فاضل
)۱۲۹۵-۱۳۴۰(

»جواد فاضل الريجاني« را اين روزها بيشتر با ترجمه هايش از نهج البالغه و صحيفه سجاديه مي شناسند. 
او كه تحصيالت حوزوي هم داشت، يكي از پركارترين نويسندگان مطبوعات ايران در دهه هاي1320 
و1330 بود. فاضل داستان هاي ملودرام  و سوزناك مي نوشت. داستان هايش بيشتر اوقات آغازي شبيه به 
هم داشتند، اما روند روايت هايش با هم متفاوت بود. بيشتر داستان هاي او درباره دختر و پسري عاشق بود 
كه در راه وصالشان هميشه مانعي قرار داشت، سپس داستان وارد زندگي خانوادگي هر دو جوان مي شد و 
مشكالت را مي كاويد. داستان ها اغلب پاياني تلخ داشتند و نگاه فاضل در داستان هايش تقديرگرايانه بود. 
او داستان هايش را در »اطالعات هفتگي« چاپ مي كرد. عالوه بر اين جنس پاورقي ها، او چهارده كتاب از 
زندگي چهارده معصوم نوشت. نثر او پاكيزه و روان بود و ذهني قصه گو داشت. داستان هايش صحنه هاي 
جنسي كمي داشتند و جذابيت قصه ها در روايت پرحادثه داستان بود. طرفداران اصلي او دختران و زنان 

بودند. او در 28 مرداد 1340 در 45سالگي درگذشت.

منوچهر مطيعي 
)۱۳۰۴- ۱۳۷۶(

پركار بود و متنوع مي نوشت؛ از داستان هاي ماجراجويانه در دل جنگل ها آمازون تا داستان هاي تاريخي 
و مذهبي، از ملودرام هاي احساســاتي تا داســتان هاي كوتاهي كه خواننده را براي به پايان رسيدن به 
مشاركت مي طلبيد. مطيعي زياد مي نوشت و تجربه گرا بود. او در كنار عشيري و ارونقي كرماني نسل دوم 
پاورقي نويسان مطبوعات را تشكيل مي دادند. به گفته خودش 530 پاورقي نوشته بود كه به شكل كتاب 
چاپ شده اند و حدود 740 داستان كوتاه. »بر سر دوراهي« عنوان داستان  كوتاه هايي بود كه مطيعي براي 
مجله »زن روز« مي نوشت و داستان را بر سر دو انتخاب به وسيله قهرمان به پايان مي برد و از خوانندگان 
براي پايان داستان نظرخواهي مي كرد و كمك مي خواســت. او براي سينما هم فيلمنامه نويسي كرد و 
در دوره افول پاورقي، براي راديو داستان شب مي نوشــت. منوچهر مطيعي در سال 1376 درگذشت؛ 
درحالي كه نوشتن رمان »يعقوب ليث« را ناتمام گذاشت. از آثار متعدد او مي توان به »شاهين طاليي«، 

»زندگي پيامبران« و »كلبه آن سوي رودخانه« اشاره كرد.

امير عشيري
)۱۳۰۳ – ۱۳۹۵(

پليسي نويسي تخصص او بود. هر چند در گونه تاريخي هم طبع آزمايي كرد، اما كار او و استعدادش نوشتن 
داستان معمايي با زيرژانرهاي پليسي و جاسوسي بود كه اگر قدر مي ديد و درست و به موقع نقد مي شد، 

شايد پايه گذار جرياني مؤثر در ادبيات پليسي ايران مي شد؛ اما قدر نديد. 
داستان هاي او برخالف ديگر پاورقي ها نثري خشك و گزارشي داشت و اين نوع نثر، براي فضاسازي دنياي 

خشن كارآگاهان و تبهكاران به كمك او مي آمد.
 اين زبان داستاني اما فضاي داستان هاي او را از روح و نگاه انساني تهي مي كرد. نداشتن اين نگاه انساني و 
احساسي باعث شد ماندگاري آثارش مانند ديگر پاورقي ها نباشد و در عصر حاضر كتاب هايش تجديد چاپ 

نشده اند. از آثار عشيري مي توان از »تسمه چرمي«، »جاسوسه چشم آبي« و... نام برد.

حسين قلي مستعان
)۱۲۸۳-۱۳۶۱(

ستاره پاورقي نويسي ايران در نيمه اول قرن بود. شهرتش در دو دهه اول قرن هم سنگ ستاره هاي سينما 
بود و داستان هايش بر سر هر كوچه و بازاري خوانده  مي شدند؛ ستاره اي كه كوچش از مجله اي، نشريه 
را به تعطيلي و ورشكستگي مي  كشاند. او را به جرأت مي توان نخستين نويسنده  حرفه اي ايران دانست 
كه از نوشتن داستان امرار معاش مي كرد. مســتعان در كار خود دقيق و منظم بود و در هفته با نام هاي 
مستعار متفاوت از قبيل حبيب، ح. م. حميد و... پاورقي هاي متعدد مي نوشت. او در همه ژانرهاي ممكن 
دستي به قلم برد و آثاري شاخص و سرگرم كننده خلق كرد؛ از داستان تاريخي تا داستان پليسي و جنايي. 
داستان هاي مستعان نثري روان و پر از جزئيات داشتند. او تخيلي ناب داشت و اگر زماني نمي نوشت، در 
حال خواندن آثار و داستان هاي همكاران خود بود؛ از همين رو توانست 57سال در ادبيات ايران بي وقفه 
ولي با فراز و نشيب داستان بنويسد. از آثار شــاخص او مي توان به »رابعه«، »آفت«، »شهرآشوب« و... 

اشاره كرد.

ابراهيم زماني آشتياني
)۱۲۹۴- ۱۳۶۸(

او افسر ژاندارمري بود و در تأسيس راديو ژاندارمري هم نقش داشت. اما حوزه اصلي كار او نوشتن پاورقي 
بود. او بسيار پركار بود و به گفته »صدرالدين الهي« طي سال هاي نويسندگي اش حدود 500هزار صفحه 
پاورقي نوشت. زماني آشتياني در مجله ترقي براي »لطف اهلل ترقي« مي نوشت. داستان هاي او مهيج و 
سراسر حادثه و تعليق بودند. »دلشاد خاتون« معروف ترين اثرش بود كه ابتدا به شكل پاورقي و سپس به 
شكل جزواتي به صورت هفتگي در تهران چاپ مي شد. جذابيت اين اثر آن قدر زياد بود كه گفته  مي شد 
مردم درباره ادامه ماجرا و سرنوشت قهرمانان داستان ساعت ها در مكان هاي عمومي صحبت مي كردند. 
او از تجربيات انتظامي خود هم بهره برد و تعدادي آثار جنايي نوشت كه توفيق داستان هاي تاريخي اش را 
به همراه نداشت. او بعدها به سينما رفت و فيلمنامه يكي از آثار جريان ساز سينماي قبل از انقالب يعني 

»گنج قارون« را براي »سيامك ياسمي« نوشت.

  حسنا مرادي      ���������������������������������������������������

وقتي در ســال1301، مرتضي مشفق كاشاني نوزده، 
بيست ساله نخســتين قســمت »تهران مخوف« را 
نوشت و به دست مدير روزنامه »ستاره ايران« رساند، 
هيچ وقت فكر نمي كرد كه ســرآغاز سبك و شيوه اي 
در داستانگويي باشد كه دست كم براي 50سال آينده 
ادبيات داستاني، براي خوانندگان در اوج خواهد بود. 
داســتاني كه او در 2هفته نوشــت، نخستين پاورقي 
ايراني بــود. تهران مخــوف كه به صــورت دنباله دار 
در روزنامه ســتاره ايران چاپ مي شــد، خصوصيات 
اصلي يك پاورقي را داشت؛ هر قسمتش نقطه پاياني 
داشت كه خواننده را به خواندن باقي داستان تشويق 
مي كرد. زبانش طوري بود كه بيشــتر آدم هاي باسواد 
مي توانســتند آن را به راحتي بخوانند و شخصيت ها 
و موضوع داســتان هم از زندگي روزمره مردم همان 

زمان بودند.
داســتان پاورقي در اروپا، 2قرن زودتر آغاز شده بود. 
پس از انقالب صنعتــي در اروپا و انقالب فرانســه و 
جنگ هايش، روزنامه هايي ارزان قيمت به وجود آمده 
بودند كه در قســمت پايين صفحاتشان داستان هاي 
دنباله دار چاپ مي شد. انوره دو بالزاك، چندين رمانش 
را ابتدا به شكل پاورقي درروزنامه هاي آن زمان چاپ 
كرد. »كنت مونت كريستو« و »ســه تفنگدار« هم از 
پاورقي هاي معروف الكساندر دوماي پدر بودند. چارلز 
ديكنز انگليسي و فئودور داستايوفسكي و ميشل زواگو 
هم در روزنامه هاي متعددي پاورقي مي نوشتند و تقريبا 

زندگي شان از درآمد همين كار مي گذشت.
ورود صنعت چاپ به ايران و در پي آن، چاپ نخستين 
روزنامــه ايرانــي، »كاغذ اخبــار«، ســرآغاز تحول 
در مخاطبــان ادبيات بود. هر چه زمان مي گذشــت، 
خوانندگان روزنامه ها بيشتر مي شدند و هدف از چاپ 
آنها تغيير مي كرد. در دوران اوليه چــاپ روزنامه ها، 
هدف بيشترشــان انتقــال اخبار و آگاهــي دادن در 
مورد مسائل روز بود و بيشتر مخاطبانشان هم طبقه 
باالدســت جامعه بودند، اما به مرور ســرگرم كردن 
خوانندگان و پندآموزي به آنان هم از اهداف مديران 
روزنامه ها شــد. در عصر ناصري، پاورقي هاي خارجي 
ترجمه مي شــدند و در روزنامه هــاي آن دوره چاپ 
مي شــدند. در انتخاب اين پاورقي ها ســعي مي شد 
سرگذشت آدم هاي معروف، ماجراجويي هاي كاشفان 
دنيا يا قصه هاي پر از پند و نصيحت ترجمه شود تا از 
نظر مترجمان، عالوه بر سرگرم كردن خوانندگان، براي 

آنها مفيد هم باشد.
بعد از تهران مخوف مشفق كاشاني، عباس خليلي هم 
داستان هاي »اسرار شب«، »روزگار سياه« و »انسان« 
خود را در روزنامــه اش، »اقدام«، به شــكل پاورقي 
چاپ كرد. به مرور كه داستان جديد در عرصه ادبيات 
داستاني شكل مي گرفت، پاورقي نويسي هم طرفداران 
خود را پيدا مي كرد و خيلي زود پاورقي هاي تاريخي 
محبوب شــدند. زين العابدين مؤتمن، شــين پرتو و 
محمدحسين ركن  زاده آدميت پاورقي هايي تاريخي  
نوشتند كه در روزنامه هاي آن زمان چاپ شدند. اواسط 
دهه 1310، حسين قلي مســتعان، پاورقي  »ماجراي 
دل« نوشته مارسل آلن را ترجمه كرد و با شرح و بسط 
فراوان و بازنويسي خودش در روزنامه »مهرگان« چاپ 
كرد. چاپ اين داستان و پاورقي هاي ديگري كه خود 
مستعان نوشــته بود، در روزنامه مهرگان، باعث شد 
تيراژ اين روزنامه از 400نسخه به 14000نسخه برسد.
در اواخر دهه1310، مستعان دست به يك تجربه جديد 
زد؛ او با خود قرار گذاشــته بود كه ماهي يك داستان 

بلند بنويسد و آن را به صورت كتاب هاي جزوه اي چاپ 
كند. كتاب هاي جــزوه اي، معموال جزوه هاي كوچك 
16 يــا 32صفحه اي در قطع خشــتي بودند كه براي 
كاهش قيمت كتاب، طراحي شده بودند و قسمت هاي 
مختلف داســتان ها به صورت دنباله دار در آنها چاپ 
مي شد. مستعان در سال هاي 1319 و 1320، روي هم 
17داستانش را به اين شكل چاپ كرد و هزارها نسخه 
از آنها را فروخت. او موضوعات قصه هايش را از زندگي 
مردم كوچه و بازار انتخاب مي كــرد و ديالوگ هايش 
هم به زبان همين مــردم كوچه و بــازار بود. همين 
باعث مي شــد مردم خواهان داســتان هايش باشند. 
اما پاورقي ها و كتاب جزوه هاي مســتعان هرقدر كه 
بين مردم محبوب شد، اسباب تمسخر روشنفكراني 
مانند صادق هدايت را فراهــم آورد. هدايت در هجو و 
تمسخر يكي از كتاب جزوه هاي مستعان به اسم »ناز«، 
يادداشتي منتشــر و موضوع و زبان قصه او را مسخره 
كرد. اين نگاه به پاورقي تــا دوران ركود آن همچنان 
بين روشنفكران و بســياري از نويسندگان رايج بود و 
داستان هاي خودشان را ادبيات پيشرو و داستان هاي 
پاورقي نويسان را ادبيات بي ارزش و بي مايه مي دانستند. 
آنها با چشم بستن بر نفوذ بسيار باالي پاورقي ها بين 
خوانندگان و تعداد زياد مخاطبان آنها، پاورقي را ابزاري 
بي فايده از نظر تأثيرگــذاري اجتماعي و اتالف وقت 
خوانندگان مي دانســتند و به اين قائل بودند كه تنها 
آثار ادبي اي كه آنها مي آفريننــد، متعهد به اجتماع و 

تأثيرگذار است.
در دهه 1320، مجالت هفتگي زيادي شــروع به كار 
كردند. لطف اهلل ترقي، مجله »ترقــي« را راه انداخت. 

ترقي پاورقي هاي »عروس مدائن«، »پنجه خونين« 
و»عشق و انتقام« از »ابراهيم مدرسي« را در مجله خود 
چاپ كرد. مجله هاي ديگر مانند »بديع«، »آشفته«، 
»اميد« و »تهران مصور« هم پاورقي هاي گوناگوني را 
چاپ مي كردند. تيراژ مجالتي كه پاورقي هاي مشهورتر 
و محبوب تري داشــتند، به 5000 تا 15000نسخه 
در هفته هم مي رســيد. نويســنده هاي بســياري به 
پاورقي نويسي روي آورده بودند. حسين مسرور با »ده 
نفر قزلباش«، ابراهيم زماني آشتياني با »دلشاد خاتون« 
و »زيباي مخوف« و شاپور آرين نژاد با »نسل شجاعان« 
و »نگهبانان تاج و تخت«، ســردمدار پاورقي نويسان 
تاريخي بودند. دلشاد خاتون، ماه ها به شكل جزوه هاي 
هفتگي 5ريالي چاپ مي شــد و خوانندگان فراواني 
داشــت. جواد فاضل هم در ايــن دوران پاورقي هاي 
عاشقانه فراواني نوشت كه طرفداران زيادي، به خصوص 
بين زنان داشت. پاورقي هاي سياسي هم به خاطر لحن 
افشاگرانه شــان خوانندگان زيادي داشتند؛ پاورقي 
»نيمه راه بهشت« از سعيد نفيســي كه در »كاويان« 
چاپ مي شد و »من جاسوس شوروي در ايران بودم« از 
كريم روشنيان كه پاورقي تهران مصور بود از نمونه هاي 

پرطرفدار پاورقي هاي سياسي بودند.
تالش بــراي ترور محمدرضاشــاه در ســال1327 و 
كودتاي 28مرداد در سال1332 سبب شده بود كه در 
اواخر دهه1320 و اواسط دهه 1330، سانسور زيادي بر 
روزنامه ها و مطبوعات اعمال شود و روزنامه ها و مجالت 
كمتر مطالب سياسي چاپ كنند. افسردگي و يأس و 
نااميدي نويسندگان جريان اصلي ادبيات داستاني هم 
باعث شده بود كمتر داستان بنويسند و كم كار شوند. اما 

ظهور و سقوط پاورقي نويسي فارسی

شهرزادان قصه گو
با نويسندگان پاورقی ها آشنا شويد

تصویرسازی های مستشری برای آخرین پاورقی مستعان در مجله سپيد و سياه

محسن دولو یکی از پرکارترین 
تصویرسازان پاورقی در دهه ۴۰

 محمد مقدسی���������������������������������������������������������
شاید تنها دوره اي که در ایران نویسنده به معناي حرفه اي 
وجود داشت، دوره اي بود که پاورقي ها در مطبوعات اعتبار 
داشتند و باعث رونق کار مجالت و روزنامه ها مي شدند� 

تعدادي از نویسندگان پاورقي به کاري جز نوشتن اشتغال 
نداشتند و درآمدشان از راه پاورقي نویسي بود� حسين قلي 
مستعان، جواد فاضل، صدرالدین الهي و منوچهر مطيعي 
از این گروه بودند و صرفا با نوشــتن پاورقي امرار معاش 
مي کردند� شيوه کار این عده از نویسندگان طوري بود که 
بيشتر اوقات در یك شماره مجله ۲ یا ۳ پاورقي داشتند 
که با نام هاي مستعار چاپ مي شدند� براي مثال مستعان 
در مجله تهران مصور براي چندین سال ۲ پاورقي »آفت« 
و »رابعه« را همزمان مي نوشت و این جز با نظم و انضباط 

ذهني و حرفه اي امکان پذیر نبود� دســته اي دیگري از 
نویسندگان پاورقي هم بودند که در کنار نوشتن پاورقي 
به فعاليت هاي مطبوعاتي دیگر در مجالت و روزنامه ها هم 
مشغول بودند مانند رسول ارونقي کرماني و ر� اعتمادي که 
همزمان با پاورقي نویسي سردبير مجالت هم بودند� در 
ادامه به معرفي این دو دسته از نویسندگان پرداخته ایم 
که حرفه  اصلي شان نوشتن بوده و هر کدام گروه مخاطبان 
خاص خود را داشته اند و سال ها براي مخاطبانشان شور، 

احساس، هيجان و غم آفریده اند�



حمزه سردادور )۱۳۴۹ – ۱۲۷۵(
حمزه سردادور  را از نظر زبان داستاني و تخيل زياد، رقيب حسين قلي مستعان مي دانستند. مستعان در تهران مصور قلم مي زد و 
سردادور در اطالعات هفتگي داستان هاي تاريخي پرشوري مي نوشت. داستان هاي تاريخي او سرشار از هيجان و حوادث متنوع 
بود. او به دنبال تاريخ مستند يا شخصيت هاي واقعي نبود، بلكه قهرمانانش را از آدم هاي گمنام انتخاب مي كرد كه تالش هايشان 
باعث پيروزي سالطين و كشور مي شد. سردادور نثري روان و بي تكلف داشت و اصول داستان را به خوبي مي دانست؛ كيفيت ادبي 
آثار او در مقايسه با همكارانش، اين را به خوبي نشان مي داد. داستان هاي او سرشار از عشق، توطئه، صحنه هاي عاشقانه و رمانتيك 

بود. از آثار شاخص او مي توان به »در پس پرده«، »داستان عليمردان« و... اشاره كرد.

ر. اعتمادي )۱۳۱۲(
رجب علي اعتمادي يكي از كساني بود كه توانست از هجمه تلويزيون و راديو در اواخر دهه1340 بگذرد و داستان مردمي را ادامه دهد. 
او باشناخت درست حركات اجتماعي و تحوالتي كه در جامعه ايران رخ مي داد، داستان پاورقي را به فضاها و طبقات جديد جامعه برد. 
داستان هاي او در دانشگاه ها، خوابگاه ها و دبيرستان ها اتفاق مي افتاد. قهرمانانش آدم هاي تحصيل كرده بودند. او خواسته ها و عواطف 
نسل جديد را به خوبي مي شناخت و پابه پاي آنها در داســتان هايش اين تحوالت را بازتاب مي داد. زبان داستان هايش سرراست و 
شاعرانه بود و از همين رو با اقبال مخاطب جوان در دهه 1350روبه رو شد. او بعد از انقالب هم به كار ادامه داد و 10كتاب نوشت كه 
همچنان خواننده داشتند. از آثار مهم او مي توان به »تويست داغم كن«، »دختر شاه پريان«، »خانه  سبز عسل« و»گل بانو« اشاره كرد.

2و3صفحـــــــههاي

سعيد نفيسي
)۱۲۷۴ – ۱۳۴۵(

سعيد نفيسي استاد ادبيات دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان ايران در دهه هاي ابتدايي قرن، در ميان 
پاورقي نويسان حضور پررنگي داشت. او كه تسلطي كامل بر تاريخ و ادبيات فارسي داشت، از مهارتش در 

نوشتن آثار داستاني اش بهره مي برد. 
او در نوشتن آثار پاورقي تجربه گرا بود و آثاري تاريخي، سياسي و رمانتيك مي نوشت؛ اما اقبال ستارگان 
اين عرصه را نداشت. در داستان »فرنگيس« گونه ملودرام را آزمود و در مجموعه »ماه نخشب« برخالف 
ديگر نويسندگان كه داستان يك شــخصيت تاريخي را روايت مي كردند، در هر قسمت داستان يكي از 

پهلوانان ايراني را روايت مي كرد.
 او تعدادي هم پاورقي سياسي اجتماعي در مجله تهران مصور نوشت كه درونمايه شان روايت داستان هاي 
شخصيت هاي روز بود كه تنها نام هايشان را تغيير داده بود. نثر نفيســي سنگين و بيشتر اديبانه بود تا 

قصه گو و پركشش.

صدرالدين الهي 
)۱۳۱۳(

 او اعتبار ادبي پاورقي نويسي بود. اين استاد روزنامه نگاري كه بسياري از نوآوري هاي اين حرفه در ايران 
به نام او بود، با پاورقي »برزو« در كيهان ورزشي شروع كرد. اما به واسطه قلم و دانش اش  به مجالت ديگر 

هم رفت و آثار متعددي نوشت.
 او همه گونه هاي داستان را در پاورقي هايش آزموده  اســت؛ از داستان هاي تاريخي حادثه اي به سبك 
مستعان تا داستان هاي پليسي و جنايي، او حتي پاورقي هاي وحشت و علمي - تخيلي هم براي مطبوعات 

نوشته است.
 بسياري از نويسندگان مشهور دهه هاي 1350 و 1360 ايران در جواني مخاطب پاورقي هاي او بوده اند؛ 
از آن جمله  از »شهرنوش پارسي پور« و مرحوم » غزاله عليزاده« مي توان نام برد. او آثار متعدد و زيادي 
نوشته است كه از معروف ترين آنها مي توان »شــيرها و شمشيرها«، »زنده مرد«، »موطاليي شهر ما« و 

»اون شب كه بارون اومد« را نام برد.

رسول ارونقي كرماني
)۱۳۰۹ -۱۳۹۶(

فرزند خلف داستان نويسي سبك مســتعان بود. از محبوب ترين، پرتيراژترين و پركارترين نويسندگان 
دهه هاي1330 و 1340 ايران بود. ارونقي كرماني كارش را در دهه 1320 با روزنامه نگاري در مؤسسه 
اطالعات آغاز كرد و به سبب تالش هايش به سردبيري مجله اطالعات هفتگي رسيد و 13 سال در اين 
جايگاه ماند. در دوران او اطالعــات هفتگي يكي از محبوب ترين و پرتيراژترين روزهاي خود را از ســر 
مي گذراند. در كنار اينها او نويســنده اي قصه گو و پركار بود. او داســتان هايش را قسمت به قسمت در 
اطالعات هفتگي چاپ و سپس به صورت كتاب منتشــر مي كرد. ارونقي كرماني ملودرام هاي عاشقانه 
مي نوشت و براي جذابيت و تعليق بيشــتر پيرنگ قصه هايش رنگ معمايي هم مي گرفت. پيرنگ هاي 
داستان هاي او قوام داشت و قصه هاي فرعي با فكر وارد آن مي شد و با مهارت همه را به سرانجام مي رساند. 
از مشهورترين آثار او مي توان به »گلين« و »امشب دختري مي ميرد« اشاره كرد. بعد از موفقيت »امشب 

دختري مي ميرد« تعداد بسيار زيادي از نويسندگان از نوآوري داستاني او تقليد كردند.

ذبيح اهلل منصوري
)۱۲۷۶ -۱۳۶۵(

ذبيح اهلل منصوري را هيچ گاه نويسنده و مؤلف ندانســتند. او 2دوره كاري داشت؛ ابتدا در يك دهه براي 
روزنامه »كوشش« داستان هاي جنايي ترجمه مي كرد و بعد از شهريور1320 براي مجله »خواندني ها« 
رمان هاي تاريخي ترجمه مي كرد. در بررسي آثار او، اين رويكردي اشتباه بود كه نوشته ها و ترجمه هايش 
را مستندات تاريخي درنظر گرفت و سپس بر اشتباهات و تخيالت آن دست گذاشت. او در هنگام ترجمه  
آثار مختلف، عمال آنها را بازنويسي مي كرد. منصوري نويسنده اي بود خوش قلم و به شدت قصه گو، توانايي 
او در تصويرسازي و خلق صحنه هاي جذاب در عين داشتن ريتم درست سبب شده است كه بعد از حدود 
80سال نوشته هاي او همچنان خواننده داشته باشند. خوانندگان او عاشق قصه و ماجرا بودند و دوست 
داشتند همراه قهرمان داستان به دل دنياي ديگري بروند. در آن زمان كتاب تاريخ معتبر به اندازه كافي 
دربازار كتاب موجود بوده است، اما مردم قصه مي خواستند و منصوري اين كار را به بهترين نحو برايشان 

فراهم مي كرد.

شاپور آرين نژاد 
)۱۳۰۳- ۱۳۴۶(

ركن الدين آريان نژاد متخلص به »شاپور« نويسنده پاورقي هاي تاريخي در دهه هاي 1330 و 1340 بود. 
نوشته هاي او مفصل و پر از صحنه پردازي بودند. آرين نژاد در دهه1330 تحت تأثير فيلم هاي تاريخي زمانه 
خود داستان هايي با نگاه به تاريخ باستان نوشت. ريتم تند و حوادث پي در پي از ويژگي هاي داستان گويي 
آرين نژاد بود و در پروراندن صحنه هاي مهيج مهارت داشت. داستان هاي او نثري رمانتيك و احساساتي 

داشتند.
 از اين جهات در ميان منتقدان و همكاران خود به »الكســاندر دوماي ايراني« شــهرت پيدا كرده بود. 
مهم ترين و موفق ترين اثر او »ده مرد رشيد« بود كه در دهه30 به صورت سريالي در جزوات كوچكي چاپ 

مي شد. آرين نژاد در سال1346 درگذشت.

پاورقي نويسان كه داستان هايشان را از دل قصه هاي 
زندگي مردم همان جامعه الهام مي گرفتند، پركارتر و 
پرطرفدارتر از قبل مي نوشتند. از سال1330 تا 1336، 
مستعان پاورقي »آفت« را به مدت 6سال و در بيش 
از 300شــماره از مجله تهران مصور نوشت. از سال 
1334 تا 1336 هم پاورقي »شهرآشوب« را نوشت و 
آن را به صورت كتاب جزوه هاي هفتگي هم چاپ كرد. 
او معموال همزمان چندين پاورقي با امضاهاي مختلف 
در مجالت گوناگون مي نوشــت. رسيدن به چنين 
شمارگاني در پاورقي نويسي آسان نبود، چراكه معموال 
بعد از چاپ هر شماره پاورقي، سيل نظرات خوانندگان 
در مورد آن قسمت به مجالت سرازير مي شد. بسياري 
از پاورقي ها به خاطر اقبال كم خوانندگان در همان 
قسمت هاي ابتدايي با سر هم آوردن داستان و جمع 
كردن آن، تمام مي شــدند. بعضي پاورقي ها سبب 
مي شدند تيراژ مجالت سقوط كند و صالحديد مدير 
يا سردبير نشريه سبب تمام شدن آنها مي شد. گاهي 
هم پيش مي آمــد كه نويســندگان، قصه ها را تمام 
مي كردند، اما اصرار خوانندگان ســبب مي شد قصه 
با يك تصادف يا خط داســتاني متفاوت ادامه پيدا 
كند. به عنوان نمونه پاورقي »شــش ســال در ميان 
قبايل زن هاي وحشــي آمازون« از منوچهر مطيعي 
كه در مجله »سپيد و سياه« چاپ مي شد، داستاني 
ماجراجويانه بود كه قهرمانش بــا   2هفت تير و يك 
قطار فشنگ به آمازون رفته بود. داستان بايد بعد از 
تمام شدن فشنگ هاي قهرمان تمام مي شد، اما قصه 
بدجوري گرفته بود و خوانندگان راضي به پايان آن 
نبودند. به همين دليل، مطيعي يك صندوق اسلحه و 

فشنگ سر راه قهرمان نااميد و دست خالي قرار داد تا 
داستان ادامه پيدا كند.

در ســال هاي پــس از كودتاي 28مــرداد 1332، 
پاورقي هاي طنــز خوانندگان بســياري پيدا كرده 
بودند. از نخســتين اين پاورقي ها، پاورقي »اسمال 
در نيويورك« نوشته حسين مدني بود كه بسياري از 
مردم با آن خنديدند. اين پاورقي، سرآغاز ظهور تيپ 
جديدي به نام »جاهل« در ادبيات داستاني ايران بود 
كه البته خيلي هم در دنياي ادبيات نماند و خيلي زود 
به دنياي فيلمفارســي ها مهاجرت كرد. بعد از اتمام 
چاپ اين پاورقي، كتاب آن هم چاپ شد كه در همان 
ســال اول حدود 11000 نســخه فروخت كه تيراژ 

باورنكردني اي براي يك رمان بود.
از اواســط دهه1330 چهره هــاي جديدتري مانند 
صدرالديــن الهــي و منوچهر مطيعــي وارد عرصه 
پاورقي نويسي شدند. به مرور مجالت و روزنامه هاي 
مختلف، هركدام ســبك خــاص خودشــان را در 
پاورقي هايي كه چاپ مي كردند، يافتند. صدرالدين 
الهي، پاورقي پرســروصداي »موطاليي شهر ما« را 
در تهران مصور نوشت. »دايي جان ناپلئون« نوشته 
ايرج پزشك زاد در »فردوسي« چاپ مي شد. ذبيح اهلل 
منصوري و مستعان هم در سپيد و سياه مي نوشتند. 
بيشتر پاورقي ها براي خودشــان سرلوحه ها و حتي 
فونت تيتر مخصوص داشتند. اين ســرلوحه ها را با 
توجه به موضوع و سبك پاورقي، طراحي مي كردند 
و به مرور تبديل به نشــان شناسايي آن پاورقي براي 

خوانندگان مي شدند.
پاورقي ها هميشــه سياسي يا عشــقي نبودند و در 
ژانرهاي مختلف نوشــته مي شــدند. امير عشيري 
پاورقي هاي پليســي خود را در »اطالعات هفتگي« 
و »آســياي جوان« چاپ مي كــرد. در آن زمان اين 
پاورقي ها آن قدر از نظر مهارت هاي پليســي دقيق 
بودند كه عشيري به درخواست شــهرباني، دوره اي 
براي آموزش نيروهاي شــهرباني برگزار كرد. صادق 
جاللــي پاورقي هاي مذهبي در ســپيد و ســياه و 
»جوانان« مي نوشت. حمزه سردادورهم پاورقي هاي 
تاريخي ماجراجويانه مي نوشــت. او پاورقي اي به نام 
»كيمياگران« هم داشت كه در ژانر تخيلي نوشته شده 
بود. بعضي از پاورقي نويســان  گاه فرم ها و قالب هاي 
متفاوتي را براي نوشتن پاورقي برمي گزيدند كه جواب 
هم مي داد؛ مانند پاورقي هــاي »قالده هاي زمين«، 
»بهانه« و »يك عشق و دو دختر« از صدرالدين الهي. 
الهي در ژانر وحشــت هم يك پاورقي بــه نام »خانه 

استخوان هاي خشك« نوشته بود.
بسياري از پاورقي نويســان، نام هاي مستعار متعدد 
داشــتند و علت اصلي ايــن موضوع ايــن بود كه 
پاورقي نويســان حرفه اي معموال در يــك زمان در 
چندين مجله پاورقي هاي مختلف مي نوشتند. بعضي 

هم به داليل سياسي براي خود اسم مستعار انتخاب 
مي كردند. مستعان از نام هايي مانند »ح. م. حميد«، 
»حبيب« و »انوشه« اســتفاده مي كرد. الهي اسامي 
مستعار »ســپيده«، »كارون«، »ارغنون«، »عاج« و 
»علي محمد عابر« را داشت و محمد مسعود با امضاي 

»م. دهاتي« مي نوشت.
همانطور كه ژانرها و ســبك آثار پاورقي نويســان با 
هم متفاوت بود، ســبك كاري آنها نيــز باهم فرق 
داشت. درواقع هركدام از پاورقي نويسان سبك خاص 
خودشــان را در نوشتن پاورقي داشــتند. مستعان 
ابتدا پيرنگ داســتان را مي نوشت، بعد خصوصيات 
شخصيت هاي داستان را مشــخص مي كرد و طرح 
و مقاطع هر قســمت را مي نوشــت و سپس نوشتن 
داســتانش را شــروع مي كرد. منوچهــر مطيعي، 
طرح داســتان و همه حوادث را در حافظه خود نگه 

مي داشت و به تدريج، حوادث را شكل مي داد.
درآمد پاورقي نويســان حرفه اي در ســال هاي اوج 
پاورقي، خوب و چشمگير بود. اين درآمد ها به اعتبار 
تيراژ و فروش مجالت باهم فرق داشت. براي نمونه 
اواخر دهه1330 دستمزد پاورقي نويسان از صفحه اي 
هزار تا 2500ريال بود كه در آن زمان واقعا چشمگير 

بود. 
با رواج تلويزيون و تأســيس تلويزيون ملي بسياري 
از خوانندگان پاورقي ها، مشــتري تلويزيون شدند. 
فيلمفارســي ها هم ديگر رقيب پاورقي هــا بودند. 
جذابيت هاي تصويري و صوتي اين رقبا و قابل استفاده 
بودن آنها براي همه، از باسواد و بي سواد گرفته تا پير و 
جوان، خيلي زود پاورقي را از صحنه به در كرد. اواخر 
دهه1340، محبوبيت پاورقي ها به شــدت ســقوط 
كرد. در ســال1353، با تعطيلي بسياري از مجالت 
و روزنامه ها به دســتور هويدا نخســت وزير، پاورقي 
ضربه آخر را هم خورد و ديگر نتوانست از جاي خود 
بلند شود. بعد از سال 1353، پاورقي هاي محدودي 
در مجالت زيرمجموعه مؤسســه هاي »كيهان« و 
»اطالعات« مانند »جوانان« و »زن روز« چاپ مي شد 
كه هرگز توفيق دهه هاي قبل را نداشــتند. در اواخر 
دهــه1360 و اوايل دهــه1370، احمد محققي در 
مجالتي مانند جوانان و اطالعات هفتگي پاورقي هايي 
با عنوان »بازپرس ويژه قتل« در ژانر پليسي مي نوشت 
كه طرفداران خود را داشت. اما اين پاورقي ها هم بعد 
از چند سال به سرنوشت اســالف خود دچار شدند. 
در همه ســال هاي بعد، پاورقي نويسي بي سروصدا 
و آرام، در مجالت عامه پســند خانوادگــي يا زنان، 
روزگار فالكت باري را مي گذراند. از ســال هاي اوايل 
دهه1390، با عوض شدن رسانه منتخب مردم، پاي 
پاورقي ها به فضاي اينترنت باز شــد. دنياي اينترنت 
براي نويســندگان جوان اين فضا را فراهم مي كرد 
كه بدون ترس از قضاوت شــدن، داستان هاي خود 

را بنويسند. 
ســايت هايي مانند »نودوهشــتي ها« پاورقي هاي 
دنباله دار متعددي منتشــر مي كردند كه بعضي از 
آنها حدود چندين هزار بار دانلود شــده اند. عالوه بر 
اينها، شبكه هاي مجازي اي مانند تلگرام و اينستاگرام 
هم بستري فراهم كرده اند تا نويســندگان تازه كار 
يا حتي باســابقه، پاورقي هاي خــود را به راحتي در 
اختيار خوانندگان بگذارند و بيشترشان چندين هزار 
دنبال كننده دارند. در واقع تغيير رسانه، پاورقي نويسي 
را به شــيوه اي متفاوت با قبل، گسترده تر و گمنام تر 
زنده كرده اســت و از دل اين پاورقي هاي اينترنتي 
نويسنده هاي جوان و توانمند ژانرنويسي مانند الله 

زارع و... پا به عرصه ادبيات گذاشته اند.

تصويرسازی های علی مسعودی برای ۲پاورقی آفت و رابعه دختر عرب 
اثر حسين قلی مستعان در مجله تهران مصور

نشان پاورقی زندگی پرماجرای نادر در 
مجله سپيد و سياه كه يکی از طوالنی ترين 
پاورقی های فارسی است
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رسانه های  شاخص پاورقی های شاخص 

تهرانمصور
اين مجلــه از ســال1308 در قطع وزيري بــزرگ و در 
16صفحه، چاپ شــد. دوران اوج اين مجله از سال1320 
تا اواســط دهه1340 بود. در ايــن دوران، مجله تركيبي 
از اخبار و حوادث روز ايران و جهان، مطالب ســرگرمي، 
ترجمه داستان هاي خارجي، سفرنامه، صفحات مشاوره 
پزشكي و خانواده و پاورقي بود. در دوره هايي تا 3 پاورقي 

مختلف در اين مجله چاپ مي شد. ستاره پاورقي نويسان 
»تهران مصور«، حســينقلي مســتعان بــود. محبوبيت 
پاورقي هاي او در حدي بود كه ترور مديرمســئول مجله، 
احمد دهقان، در ســال1329، هيچ خللي به تيراژ مجله 
وارد نكرد و خوانندگان همچنان طرفدار مجله بودند. پس 
از احمد دهقان، عبداهلل واال صاحب امتياز و محمود رجاء 

سردبير تهران مصور شــدند. پس از چند سال، مستعان با 
اين دو نفر اختالف نظر پيدا كرد و از اين مجله رفت. رفتن 
مستعان از تهران مصور، عمال كمر اين مجله را شكست و 
حضور پاورقي نويسان ديگر نتوانست اين مجله را به دوران 
اوج خود بازگرداند. سرانجام هم در سال1353، به دستور 

هويدا، مجله تعطيل شد.

اطالعاتهفتگي
»اطالعات هفتگي« از نوروز سال1320 شروع به كار كرد و 
تا به امروز چاپ آن بي وقفه ادامه داشته است. اين مجله كه 
زيرمجموعه مؤسسه اطالعات است، در دوره هاي مختلف 
ســردبيران مختلفي مانند انور خامه اي، احمد شهيدي و 

منوچهر سعيدوزيري داشت و با پاورقي نويسان متعددي 
كار مي كــرد. حمزه ســردادور پاورقي نويس محبوب كه 
بيشــتر پاورقي هايش زمينه تاريخي داشتند، بسياري از 
آثارش را در اين مجله چاپ كرد. رسول ارونقي كرماني كه 

در دهه1340 خود سردبير اين مجله بود، پاورقي »امشب 
دختري مي ميرد« خودش را در اين مجله چاپ كرد. امير 
عشيري هم بسياري از پاورقي هاي پرطرفدار پليسي خود 

را در اطالعات هفتگي چاپ مي كرد.

فردوسي
ماهنامــه »فردوســي« از ســال1328 تــا 1353 بــه 
صاحب امتيازي اشرف جهانبانويي و مديرمسئولي نعمت اهلل 
جهانبانويي و ســردبيري فرج اهلل نوحي، محمود عنايت، 
مرتضي الجوردي و عباس پهلوان چاپ مي شد. اين مجله 
ادبي، در كنار نقد و نظر راجع به شــعر و داستان و تحليل 

اتفاق هاي تأثيرگذار بر بشــريت در جهــان، چندي هم 
پاورقي هم چاپ مي كرد. 

با اينكه فردوسي بيشــتر به ادبيات داستاني اي كه در آن 
زمان به نام ادبيات پيشرو يا جريان اصلي شهرت داشت، 
متمايل بود، اما در دوره هاي مختلف با پاورقي نويســان 

متعددي از مســتعان گرفته تا ايرج پزشــك زاد كار كرد. 
معروف تريــن پاورقي اي كــه در اين مجله چاپ شــد، 
»دايي جان ناپلئون« پزشــك زاد بود. فردوســي هم در 
ســال1353، چند روز بعد از ديگر روزنامه ها و مجالت به 

دستور هويدا تعطيل شد.

روشنفكر
مجله »روشنفكر«، از سال1332 تا سال1351 در تهران 
چاپ مي شــد و صاحب امتياز و مديرمســئول اين مجله 
رحمت اهلل مصطفوي بود. اين مجلــه، صفحات مختلفي 
مانند اخبار ايران و جهان و دربار، اخبار سينما و چهره ها، 

سرگرمي و پاورقي داشت. 
روشــنفكر هر از گاهــي انتقادهاي خيلــي كوچكي به 
دولت هــاي وقت مي كــرد. بعضي اوقات هــم مطالب يا 
تحليل هايي با رويكرد سياسي چاپ مي كرد و بالطبع هر 

از گاهي توقيف مي شد. در دوره هايي كه روشنفكر توقيف 
مي شد، مجله هاي »مرواريد«، »نامور« و »نداي مرد« به 
جاي آن منتشر مي شــد. اين مجله، در دوران چاپ خود، 
سردبيرهاي متعددي مانند مجيد دوامي، علي حافظي، 

منوچهر مطيعي، حسين مهري و پرويز نقيبي داشت. 
ناصر خدايار، سيروس آموزگار، داريوش آريا، سيدحسين 
الهامي و حسينقلي مستعان از پاورقي نويسان اين مجله 
بودند. اما معروف تريــن پاورقي نويس ايــن مجله، امير 

عشيري بود كه بسياري از داســتان هاي پليسي اش را در 
اين مجله چاپ مي كرد. 

قصه تعطيلي اين مجله غمناك اســت؛ در ســال1351 
رحمت مصطفوي كه به خاطر روشــنفكر حسابي زير بار 
قرض رفته بود و حقوق نويســنده هايش عقب افتاده بود، 
وامي مي گيرد و بدهي هايش را صاف مي كند. بعد هم مجله 
را تعطيل مي كند و دنبال يك شــغلي مي رود كه حداقل 

نان وآب داشته باشد.

جوانانامروز
مجله »جوانان امروز«، يكي از مجالت زيرمجموعه مؤسسه 

اطالعات بود. 
اين مجله در سال1337 با نام »اطالعات جوانان« شروع 
به كار كرد و تا 2 سال بعد چاپ شد، اما در سال1339، چاپ 
آن متوقف شد. اين مجله دوباره در سال1345 با نام جوانان 
منتشر شد و بعد از چند شماره، كلمه امروز به نام آن اضافه 

شد. سردبير اين مجله، از سال1345 تا يك سال ونيم بعد از 
انقالب، ر. اعتمادي بود. در دوران سردبيري او، تيراژ مجله 
به 400هزار تا هم رســيده بود. جوانان امروز، بخش هاي 
متنوعي مانند اخبــار و حوادث جهان و ايــران، ترين ها، 
صفحات مد و لباس داشــت. بخش ورزشي آن هم جذاب 
و قوي بود و هر شماره يك پوستر رنگي از شخصيت هاي 

معروف مانند ورزشكاران ايران و جهان چاپ مي كرد كه 
خيلي پرطرفدار بود. 

پاورقي  نويســان معروف اين مجله ر. اعتمــادي، صادق 
جاللي، سبكتكين ســالور، داريوش آريا و رسول ارونقي 
كرماني بودند و در هر شماره از آن، معموال چند پاورقي در 

ژانرهاي مختلف چاپ مي شد.

دخترانوپسران
اين مجله كــه ابتدا بــا نام هاي »اطالعات كــودكان« و 
»اطالعات دانش آموز« منتشر شد، مجله اي براي نوجوانان 
بود كه در رقابت با »كيهان بچه ها« در سال1335 شروع 

به كار كرد و تا سال1357 چاپ آن ادامه داشت. 
سردبيران اين مجله در دوره هاي مختلف، بهرام افرهي و 

نادر اخوان حيدري بودند. 
بخش هــاي مختلــف ايــن مجلــه شــامل اخبــار 
دانش آمــوزي، زندگينامه مشــاهير، بخــش علمي، 
اخبار ورزشــي، آموزش ورزش هاي رزمي، سرگرمي 
و جدول، كميك اســتريپ و پاورقي بود. تعداد زيادي 

از پاورقي هاي اين مجله پاورقي هــاي خارجي بودند 
كه ترجمه شــده بودند و در كنار آنها تعدادي پاورقي 
ايراني هم چاپ مي شد. پرويز قاضي سعيد، سبكتكين 
ســالور و امير عشــيري از پاورقي نويســان اين مجله 

بودند.

زنروز
»زن روز«، مجله اي زيرمجموعه مؤسسه كيهان بود كه در 
سال 1343 به سردبيري مجيد دوامي شروع به كار كرد. اين 
مجله كه تالش مي كرد الگوي زن مدرن براي زنان ايراني 
باشد، مطالبي در مورد مد و لباس، ژورنال خياطي، اخبار و 
گزارش هايي از زنان مترقي، پزشكي، روانشناسي، تربيت 

فرزند و فوتورمان داشت. در كنار اين مطالب، همواره چند 
پاورقي خارجي و ايراني هم چاپ مي كرد. منوچهر مطيعي 
پاورقي معروفي با نام »بر سر دوراهي زندگي« داشت كه در 
هر شماره، داستان زندگي يك نفر را تعريف مي كرد و در 
آخر قهرمان قصه اش بر سر دوراهي  انتخابي قرار مي گرفت 

كه بر مبناي آن مي بايســت مســير زندگي اش را تعيين 
مي كرد. عالوه بر اين ها، زن روز به دليل برگزاري مسابقات 
دختر شايسته در ايران، معروف بود و اخبار اين مسابقات 
را به صورت گسترده پوشــش مي داد. اين مجله هنوز هم 

چاپ مي شود.

اطالعاتبانوان
اين مجله در فروردين ســال1336 بــه صاحب امتيازي 
قدسي اميرارجمند، همسر عباس مسعودي مؤسس و مدير 
مؤسسه اطالعات، شــروع به كار كرد. نخستين سردبير آن 
ايرج مستعان بود و پس از او پري اباصلتي سردبير اين مجله 

شــد. صفحات اصلي اين مجله، صفحات گزارش، مطالب 
انتقادي، مطالب مد و زيبايي، سينمايي و هنري، راهكارهاي 
خانه داري و آشــپزي، خياطي، كميك استريپ، سرگرمي 
و داســتان و پاورقي بود. معروف ترين پاورقي نويسان اين 

مجله، ايرج مستعان، سيروس آموزگار، داريوش آريا و پرويز 
قاضي سعيد بودند. اين مجله از معدود مطبوعات ايران بود كه 
از نويسندگان، مترجمان و خبرنگاران زن براي تهيه مطالبش 
استفاده مي كرد. »اطالعات بانوان« تا سال1357 چاپ شد.

سپيدوسياه
»سپيد و ســياه«، پس از كودتاي28 مرداد1332، آغاز 
به كار كرد. علي بهزادي كه تازه از فرنگ برگشته بود، اين 

مجله را راه انداخت. 
مطالب مجله بيشتر حوادث ايران و جهان، اخبار دربار و 

خانواده سلطنتي، داستان هاي ترجمه خارجي و پاورقي 
بودند. از معروف ترين پاورقي هاي اين مجله، پاورقي طنز 
اســمال در نيويورك بود كه طرفداران زيادي داشــت. 
محمدحسين ميمندي نژاد، منوچهر مطيعي و صدرالدين 

الهي از پاورقي نويســان اين مجله بودند. سپيد و سياه در 
سال1353 به دستور هويدا بسته شد، اما در سال1357 
دوباره براي چند صباحي چاپ شــد كــه آن هم ديري 

نپاييد.

حسينمسرور-روزنامهاطالعات
مسرور، »ده نفر قزلباش« را طي سال هاي دهه1320 نوشت و از سال1327 به صورت منظم در روزنامه اطالعات 
منتشر كرد. ده نفر قزلباش، داستان مردي ايراني به نام اســكندر بود كه در بحبوحه دوران صفوي در تالش براي 
رسيدن به وصال محبوب بود؛ داستان عشقي كه در پس زمينه حوادث تاريخي رخ مي داد. حوادث سياسي آن زمان، 
بر سرنوشت قهرمان تأثير مي گذاشت. مسرور توانســته  بدون عرضه ميهن پرستي شعاري، داستاني درباره ايران و 
اهميت وطن  بنويســد. او بين خيال و واقعيت تاريخ، تعادلي مثال زدني ايجاد كرده بود، از همين رو او را مهم ترين 
و قدرتمندترين داســتان تاريخي نويس ايران مي دانند. ده نفر قزلباش، آنقدر خــوب از كار در آمده بود كه حتي 

روشنفكران و نويسندگان ادبيات موسوم به پيشرو هم نتوانستند نسبت به آن بي تفاوت باشند و آن را ستوده اند.

ابراهيمزمانيآشتياني–جزواتهفتگي5ريالي
داستان اين پاورقي در دربار ابوسعيد، آخرين پادشاه ايلخاني مي گذشت. مضمون قصه، رقابتي عشقي بين دلشاد 
خاتون، همسر ابوسعيد و دختر نايب السلطنه، بغداد خاتون، بود. رقابت سياسي بين نايب السلطنه و خواجه رشيد 
وزير هم با اين دو ماجرا در هم پيچيده مي شد و بر جذابيت و تعليق اثر مي افزود. داستان پر بود از توطئه و دسيسه 
كه با ضرباهنگ تند، خواننده را در قصه به جلو مي راند. فضاي داســتان بيشتر در سردابه ها و راه هاي مخفي دربار 
مي گذشت و هر آينه ممكن بود كسي از پشت به قهرمانان داستان خنجر بزند. نويسنده سعي در روايت درست تاريخ 
در دل ماجرا همچون كارهاي حسين مسرور نداشت. او بيشتر با طرح دسيسه و معما، خواننده را سرگرم مي كرد و 
در اين كار موفق بود. زماني آشتياني توانست ماه ها مردم زمانه خود را با خرج 5 ريال در هفته، براي كتاب و  جزواتش 

سرگرم كند و پاي قصه خود بنشاند.

ايرجپزشكزاد–فردوسي
راهي را كه حسين مدني با نوشتن طنز اسمال در نيويورك شروع كرده  بود، با »دايي جان ناپلئون« به پختگي رسيد. 
داستان اين پاورقي مجله فردوسي، هم تقابل نسل ها و مواجهه طبقاتي جامعه با يكديگر بود و هم داستان بزرگ شدن 
شخصيت اصلي داستان. پزشك زاد برخالف رويه معمول داستان هاي زمانه اش كه سياه و غمگين بودند، با زباني طنز 
و پرشور به نقد جامعه اي مي پرداخت كه در سراشيبي سقوط بود و نسل جديد و پرشور جاي آنها مي آمد. دايي جان 
ناپلئون از نقاط اوج پاورقي نويسي در ايران بود كه بعدها توسط منتقدان عبوس هم مورد توجه قرار گرفت و نشان 
داد كه اگر به پاورقي آنچنان كه بايد توجه مي شد و منتقدان بررسي آنها را كاري بي ارزش نمي دانستند، احتماال با 

تعداد بيشتري از آثار شاخص، خواندني و پخته  در اين شيوه داستان گويي مواجه بوديم.

صدرالدينالهي–تهرانمصور
 صدرالدين الهي با شامه قوي روزنامه نگارانه اش در »موطاليي شهر ما« پاورقي را به سمت داستان هايي كه ما بازاي 
بيروني داشت، برده بود؛ شايعه اي كه در شهر از رابطه محمدرضا پهلوي و پروين غفاري وجود داشت. الهي در داستاني 
كه در لفافه تخيل پيچيده بود، زندگي دختري موطاليي را روايت مي كرد كه خان منطقه دلباخته او شــده  بود و 
داستان را حول اين رابطه مي چيد. الهي طوري ماجراها را پيش مي برد كه با داستان واقعي اين هماني داشت و همين، 
داستان را جذاب و خواندني مي كرد. البته چاپ اين پاورقي بي حاشيه نبود و تيغ سانسور ساواك، بارها بر تن داستان 
كشيده شد؛ به گونه اي كه الهي جايي نوشته است كه بعد از چاپ مجله، ساواك آنها را مجبور كرده بود كه براي سياه  

كردن بعضي از قسمت هاي داستان با تُمپالت، مجله را مجددا زير چاپ ببرند.

حسينقليمستعان-تهرانمصور،سپيدوسياه
»آفت« را مهم ترين اثر مستعان مي دانند. او در اين داستان بلند كه بي وقفه از سال 1330 تا 1336 طي 300 شماره در مجله تهران مصور چاپ شد، به سراغ خانواده  اي 
اعياني در سال هاي پس از جنگ جهاني اول رفت. قهرمان اين داستان پرافت وخيز، آقا باالخان بود كه به همراه همسر خارجي اش از فرنگ به ايران بازگشته   بود. 
داستان در واقع فساد و شوربختي مردمان متمول را در دل داستاني كامال ايراني روايت مي كرد. از حسادت هاي خانوادگي گرفته تا عشق هاي بزرگوارانه و قتل هايي 
از سر هوس همه در اين داستان وجود داشتند؛ به گفته مستعان او در اين داستان سعي داشت اتفاقات و تحوالت اجتماعي را در دل حوادث داستان نشان بدهد. اين 

داستان را مي توان پدرخوانده سريال هاي تلويزيوني پرطرفدار در دهه هاي بعد دانست.

آشيانهپاورقي
پاورقي ها بخش جدانشدني  اين مجالت بود
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رسولارونقيكرماني–اطالعاتهفتگي
ارونقي كرماني، داستان هاي عاشقانه بسياري نوشته است. اما پيرنگي كه در پاورقي »امشب دختري مي ميرد« با 
آن داستان را روايت مي كرد، بسيار بديع و جذاب بود. او مخاطب را مي شناخت و از عالقه او به تعليق و معما آگاه بود. 
داستان عشقي اش را كه نمونه هاي بسيار در دنياي پاورقي ها از آن توليد مي شد، به دل ماجرايي معمايي از دسيسه و 
خيانت برد و فضاي داستانش را به خوبي گستراند. ارونقي كرماني، تخيلي ناب همچون مستعان و الهي داشت و فن 
داستان پردازي را خوب مي شناخت. داستان هاي فرعي قصه هايش، سرانجام داشتند و مانند بيشتر پاورقي ها رها 
نمي شدند و در پيشبرد پيرنگ اصلي نقش بازي مي كردند. در داستان امشب دختري مي ميرد، خبرنگاري دفترچه 
خاطرات دختري را پيدا مي كند و با خواندن آن متوجه مي شــود كه دختر قصد خودكشــي دارد. خبرنگار چون 
كارآگاهي دست به جست وجو مي زند، به اين اميد كه بتواند راز دختر را كشف كند و اگر توانست جانش را نجات دهد.

اميرعشيري–روشنفكر
امير عشيري از استعدادهاي جنايي نويسي ايران بود كه قدر دانسته نشد. اگر عشيري درست و به موقع نقد مي شد، 
شايد اكنون با جريان پرباري از ادبيات جنايي مواجهه بوديم؛ ژانري كه همچنان پرخواننده ترين ژانر ادبيات دنياست. 
در »تسمه چرمي«، عشيري يكي از قهرمان پرتكرار در آثارش به نام »راوند« را به دل يك باند قاچاق مي برد. داستان 
همه ويژگي هاي يك نوآر خشن را داشت؛ از زن اغواگر زيبارو تا معمايي كه با خشونت و تالش فيزيكي حل مي شود، 
درست برخالف رويه اي كه در آثار كالسيك ادبيات جنايي مانند شرلوك هلمز يا پوآرو ديده مي شود. نثر عشيري، 
نثري ســتودني، روان و بي غلط بود. با اينكه او اين نثر را مختص روايت داستان جنايي برگزيده بود  اما اگر اشكالي 
هم به داستان هاي او وارد باشد، تنها همين نثر خشن و يك دست داستان است كه داستان را كمي از فضاي انساني 

و احساسي دور كرده است.

كريمروشنيان–تهرانمصور
اين پاورقي، نمونه كاملي براي نشان دادن اين است كه ضريب نفوذ پاورقي  ميان توده مردم چقدر زياد بوده . احمد 
دهقان، مديرمسئول تهران مصور كه به دربار نزديك بود، به مدت بيشــتر از يك سال و در 54 قسمت اين پاورقي را 
منتشر كرد. انتشار اين پاورقي، حواشي بسياري داشت كه احمد دهقان به پشتوانه دربار همه آنها را از سر گذراند اما 
يك روز پس از چاپ قسمت آخر پاورقي، ترور شــد و به قتل رسيد. داستان پاورقي، درباره ايراني اي بود كه از طريق 
حزب توده براي جاسوسي جذب و براي آموزش به شوروي فرستاده مي شد. 35 قسمت از 54 قسمت پاورقي در شوروي 
مي گذشت و درواقع شرحي از احواالت مفلوكانه كشوري زيرسلطه حزب كمونيست بود. احمد دهقان وعده چاپ كتاب 
را بعد از پايان انتشار سلسله وار داستان داده بود كه اجل مهلتش نداد و داستان براي هميشه پاورقي ماند و كتاب نشد.

حسينمدني-سپيدوسياه
در ســال هاي پس از كودتاي 28 مرداد، جو سرخوردگي بر همه جا ســايه افكنده بود. در اين فضا حسين مدني به 
علي بهزادي، مديرمسئول مجله سپيد و سياه، پيشنهاد انتشار داســتاني طنز به نام »شعبان در نيويورك« را داد. 
دكتر بهزادي با نام داستان به علت شباهت با نام شــعبان جعفري كه در آن روزگار با پشتوانه دربار مجاز به انجام 
هركاري بود، مخالفت مي كند. حسين مدني چندين قسمتي از پاورقي را نوشت و در نهايت توانست پاورقي را با نام 
»اسمال در نيويورك« منتشر كند. انتشار اين مجموعه با استقبال شــگفت آوري مواجه شد، به گونه اي كه پس از 
پايان انتشار پاورقي، داستان به صورت كتاب چاپ شد و به تيراژ 11هزار نسخه در آن سال رسيد؛ پديده اي كه مجله 
ادبي روشنفكرانه »سخن« را هم به واكنش واداشت. پاورقي سفر اسمال به نيويورك، داستان يك جاهل تهراني در 
نيويورك بود و موقعيت هايي كه مواجهه انسان سنتي با دنياي مدرن ايجاد مي كرد، موتور محركه داستان طنز بود. 
نكته مثبت پاورقي، زبان جذاب و روان داستان بود كه مدني به خوبي از پس كار برآمده  بود. انتشار اين پاورقي سرآغاز 

حضور تيپ خاص جاهل در سينماي آن روزهاي ايران بود كه سال ها ادامه داشت.

ر�اعتمادي
ر. اعتمادي همانطور كه سردبير مجله جوانان بود، نويسنده جوانان هم بود. او كه نويسنده اي بود كه پابه پاي تغيير 
نسل ها جلو آمده بود، داستان هاي پاورقي را از تاريخ گذشــته و محالت نامعلوم شهر به مكان هاي واقعي در شهر 
برد. اعتمادي در »اتوبوس آبي« داستان ملودرام سوزناكي را تعريف مي كرد؛ داستاني عشقي كه در آن پسر پولدار 
عاشق دختر فقير مي شد. راه وصال و خوشبختي آنها سراسر دسيسه و توطئه بود و عشاق دلپاك بايد از دل حوادث 
متعدد مي گذشتند تا آب ديده و پخته به سر منزل مقصود برسند. ر. اعتمادي سليقه جوانان دوران خود را به خوبي 
مي شناخت و با زبان ساده و شــاعرانه اش آنها را در هر شــماره  مجله جوانان امروز مجذوب داستان  پردازي هايش 

مي كرد.
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