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 سرنوشت انتخابات آمريكا
در دستان قاضي برت

بچه خاني آباد

 ربيعي: انگيزه اي  براي
دخالت در انتخابات 

آمريكا نداريم

داستان زندگي و مرگ غالمرضا تختي 
در 4صفحه ويژه سنگ و الماس

روايت مرحــوم محمدعلی فردين 
از خودكشــي تختي، نزديك ترين 

دوست ورزشکارش

همراه با مجموعه ای از عكس های 
منتشر نشده جهان پهلوان

به گفته ســخنگوي دولــت برجام 
برگشت پذير است و براي  ايران  هم 
فرقي ندارد كدام رئيس جمهور آمريکا 

به برجام بازمي گردد

يادداشت
عليرضا سلطاني ؛  روزنامه نگار و كارشناس اقتصاد انرژي

وزارت خزانــه داري آمريــکا در اقدامــي كــه چندان 
غيرمنتظره نبود، وزارت نفت، شركت هاي تابعه و برخي 
مديران ارشــد اين صنعت ازجمله وزير نفت را در زمره تحريم هاي ثانويه خود قرار داد. 

اين اقدام از 2زاويه قابل بحث و تحليل است. 
زاويه اول، سياسي است. دولت ترامپ در روزهاي آخر منتهي به انتخابات رياست جمهوري 
و در شرايطي كه به پيروزي در اين انتخابات و ماندن دوباره در كاخ سفيد مطمئن نيست، 
مجموعه اي از اقدامات جهت تأثيرگذاري بر روند انتخابــات و كمك به پيروزي خود را 
دنبال مي كند كه يکي از اين اقدامات بازي با كارت ايران در افکار عمومي آمريکا و خصوصا 
البي هاي عربي - يهودي آمريکاست. از سوي ديگر چنان كه در سال هاي اخير ثابت شده، 
ترامپ از سياست تحريم بيشــتر به دنبال بهره برداري از بار رواني آن چه در داخل ايران 
و چه در سطح منطقه است. واقعيت اين است كه قدرت مانور كاخ سفيد براي ادامه اين 
شرايط به دليل استفاده از همه ابزارهاي واقعي تحريم ايران به شدت كاهش يافته است 
بنابراين به ابزارهاي تبليغي و رواني متوسل شده است. اثربخشي واقعي تحريم هاي آمريکا 
با خروج اين كشور از برجام در ارديبهشت ماه97 و تحريم نفتي و بانکي ايران صورت گرفت 
ولي دولت آمريکا با هدف فشار حداكثري به شيوه قطره چکاني و با استفاده از عامل رواني 
سعي در ملتهب نگه داشتن فضاي اقتصادي و سياسي ايران دارد كه بعضا در اين زمينه 
هم بي بهره نبوده است. آنچه براي دســت اندركاران ميز ايران در دولت ترامپ اهميت 
دارد روشن نگه داشتن شعله رواني تحريم است كه به صورت مقطعي و برنامه ريزي شده 
هرازگاهي افرادي يا بخشي در داخل ايران هدف تحريم هاي اعالمي آمريکا قرار مي گيرند. 
اين تحليل از اظهارات اخير اوبراين، مسئول مستقيم تحريم هاي ايران در آمريکا هم كامال 
مشخص است. همراه نگه داشتن كشورهاي عربي منطقه و ايجاداطمينان به آنها براي 
اعمال فشار حداكثري به ايران به ويژه با اجراي طرح عادي سازي  رابطه با اسرائيل، ديگر 
هدف سياسي است كه ترامپ از زمان روي كار آمدن دنبال مي كند و اقدامات تحريمي 

اخير نيز در اين راستا ارزيابي مي  شود.
زاويه ديگر قابل بحث در اين زمينه، نفت و مسائل مربوط به تحريم نفتي ايران است. اين 
سؤال شايد مطرح شود كه با وجود تحريم همه جانبه خريد نفت ايران از سوي آمريکا، 
تحريم مقامات و مديران نفتي خصوصا وزير نفت ايران از چه توجيه قابل دفاعي توسط 
دولت آمريکا برخوردار است؟ فارغ از بحث هاي رواني و سياسي كه در سطور باال بيان شد، 
تمركز دوباره سياست تحريم هاي آمريکا بر صنعت نفت ايران مي تواند به طور مستقيم 
حاوي اين پيام باشــد كه سياست به صفر رســاندن صادرات نفت ايران به عنوان شعار 
محوري ترامپ در راهبرد تقابلي با ايران، عمال با شکست مواجه شده و يا اينکه كنترل آن 
به مانند گذشته از دست آمريکا خارج شده است. هرچند آمار دقيقي از ميزان صادرات 
نفت ايران منتشر نشده اما شواهدي وجود دارد كه ايران در ماه هاي اخير به دستاوردهاي 
خوبي در دورزدن تحريم ها و افزايش صادرات نفت خود به كشورهاي مختلف ازجمله 
شرق آسيا رســيده و اين شــرايط در ماه هاي آينده بهبود هم خواهد يافت. براين مبنا 
اگرچه نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات همچنان با محدوديت هايي مواجه است اما 
امکان صادرات نفت تسهيل شده اســت. اقدام آمريکا در تحريم مقامات نفتي ايران در 
واقع با هدف متوقف ساختن اين شرايط از طريق تهديد رواني عوامل خريد و فروش نفت 
ايران است هرچند اين تحريم ها حاوي اثرات عملي و عيني بر عملکرد مديران نفتي در 
ادامه اين مسير و رايزني ها و مشاركت آنها در مجامع بين المللي نخواهد بود چه اينکه در 
مورد تحريم محمدجواد ظريف وزير امور خارجه هم اين مسئله مصداق داشت. اما نکته 
قابل توجه در مورد مديران صنعت نفت اين است كه اقدام آمريکا در تحريم آنها، به نوعي 
حقانيت آنها را حداقل براي برخي منتقدان داخلي كه كمر به تخريب و تحريف صنعت 
نفت در شرايطي كه اين صنعت در خط مقدم جنگ اقتصادي با آمريکا قرار داشت بسته 
بودند، به اثبات رساند. منتقداني كه بدون توجه به منافع ملي و شرايطي كه كشور در آن 

قرار داشته و دارد صرفا منافع جناحي و سياسي خود را دنبال مي كنند.

آمريكا چرا مديران نفتي را 
تحريم كرد؟

 تقابل مسي 
با جاي خالي رونالدو

بارســا و يووه در بحراني ترين شرايط 
ممکن در اروپا به هم رسيده اند

6

پاييز سرنوشت ساز 
براي مدير تازه سيما

پخش سريال هاي جديد در پاييز سال 
كرونايي آغاز شد 

18
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جناب آقاي دكتر پيروز حناچي
شهردار محترم تهران

با نهايت تالم و تاثر درگذشت تاسف بار خواهر گراميتان را به جناب عالي و خانواده 
محترم تسليت عرض مي نماييم. براي روح آن مرحومه رحمت و غفران الهي و 

براي بازماندگان صبر و شکيبايي از درگاه خداوند منان مسئلت داريم.   
رئيس و اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران 

آهنگ كوچ به ســمت قشالق نواخته 
شــده و بخــش زيــادي از جمعيت ايرانشهر

يك ميليون و 100هزار نفري عشاير، 
ســفر پاييزي خود را آغاز كرده اند. خســارت كرونا، 
افزايش هزينه ها و كسادي بازار گوشت قرمز اما جان 
و رمقي براي عشــاير باقي نگذاشته اســت. در اين 
بي رمقي، با اينکه وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکي و نهادهاي مرتبط براي جلوگيري از شيوع 
كرونا كوچ مکانيزه را به عشــاير توصيه كرده اند، اما 

افزايش چندبرابري كرايه ها، ايــن توصيه را با مانع 
جدي روبه رو كرده اســت.طبق اعالم ســازمان امور 
عشايري، حدود 40درصد عشــاير به صورت سنتي 
كوچ مي كنند و كوچ مکانيزه اجباري در بهار امسال 
حدود 150ميليارد تومان هزينه به جامعه عشايري 
تحميل كرده است. با توجه به اينکه هيچ تسهيالت و 
اعتباري براي جبران اين هزينه در اختيار عشاير قرار 
نگرفته در كوچ پاييزه نهادهاي متولي به جاي اجبار، 

به توصيه بسنده كرده اند.
»حاج آقا رئيسي« از عشاير كرمانشــاه كه به همراه 
طايفه در حال كوچ به سمت ايالم و خوزستان است، 
كرايه حمل ونقل دام و علوفه را ســليقه اي مي داند و 

معتقد است هيچ نظارتي در اين زمينه وجود ندارد. 
علي تركاشوند از عشــاير لرستان هم كه قرار است تا 
يکي دو هفته ديگر به سمت خوزستان حركت كند، 
هزينه  حمل ونقل دام و علوفه را بســيار باال مي داند 
و مي گويد: »10كاميــون علوفه دارم، امــا مانده ام 
چه كنم؟ هر كاميون تا 5ميليــون تومان هزينه بار 
مي گيرد كه با هزينه كارگر و... به 8-7ميليون تومان 
هم مي رسد. برخي عشاير با اين هزينه ها از جابه جايي 

علوفه پشيمان مي شوند.«
حاج عزيز نجفي از عشاير قره داغ در منطقه ارسباران 
البته كرايه كمتري بــراي جابه جايي پرداخت كرده، 
اما قيمت را نسبت به سال قبل دوبرابر اعالم مي كند. 

به گفته او، كرايه هر كاميون سال قبل يك ميليون و 
400هزار تومان بود و امسال تا 2ميليون و 500هزار 
تومان هم رسيده است. اعتراض به گراني حمل و نقل 
در شــرايطي مطرح مي شود كه مســئوالن استاني 
تأكيد مي كنند عشاير بايد اين گراني ها را به اداره هاي 
اســتاني گزارش دهند تا بتوان موضــوع را پيگيري 
كرد. اداره هاي اســتاني در زمان فرارســيدن فصل 
كوچ با راهداري براي نظارت بر حمل ونقل و كرايه ها 

هماهنگ مي كنند و تا زماني كه 
عشــاير درباره گراني پيگيري 

نکنند، اداره هاي اســتاني امکان ورود به اين مسئله 
را نخواهند داشت.

 سيده زهرا عباسي
خبرنگار

ادامه در 
صفحه8

حمله کرونا  به  اقتصاد عشاير 
 امسال 3 تا 5 ميليون رأس دام  عشاير راهي به بازار پيدا نکردند، افزايش هزينه هاي حمل ونقل 
و كاهش شديد فروش دام، شرايط اقتصادي و معيشتی نامطلوبي  براي آنها  ايجاد كرده است

فشار تقاضای کاذب 
بربازارگوشت و روغن

3 هزار خودروي متخلف 
مرگ17 هزار نفر را رقم مي زنند

 شهر متعلق به انسان هاست 
نه خودروها

 سردار محمدحسين حميدي، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ
در گفت وگو با همشهري از پايين بودن هزينه تخلفات ترافيکی انتقاد كرد

دبير انجمن صنفی صنايع روغن نباتی: از هفته آينده به مرور 
 انواع روغن نباتی مايع در قفسه فروشگاه های زنجيره ای

ميادين ميوه و تره بار  و صنوف توزيع می شود

 اعضاي شوراي شهر تهران به كمبود جاي پارك مناسب 
در تهران واكنش نشان دادند
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معلمان در دست انداز 
آموزش مجازي

مســئوليت  مجــازي،  آمــوزش 
خانواده ها را بيشتر و قدرت يادگيري 

دانش آموزان را كمتر كرده است

4

 رشد 10 درصدي 
 ميانگين قيمت مسكن 

در مهرماه
ميانگين قيمت هر مترمربع آپارتمان 
در پايتخت در 7 ماه گذشته 71درصد 

افزايش يافته است

10

رئيس جمهــور در حکمــی عبدالرضا 
رحمانی فضلی، وزير كشور را به عنوان سياست

»فرمانده قرارگاه عملياتی ســتاد ملی 
مبارزه با كرونــا« منصوب و از وی خواســت اقدامات 
قرارگاه را با توجه به وظايف و اولويت های هشت گانه، 
برنامه ريزی و اجرا و نتايج آن را مستمرا گزارش كند. در 
متن حکم رئيس جمهور آمده است:» پيرو فرمايشات و 
توصيه های مقام معظم رهبری در جلســه ستاد ملی 
مبارزه با كرونا مبنی بر تشکيل قرارگاه عملياتی و لزوم 
مشاركت و همکاری حداكثری در كنترل، پيشگيری و 
درمان بيماران كرونايی و تقليــل ميزان فراگيری اين 
ويروس و استمرار آگاه  ســازی و  آموزش همگانی در 
نحوه مراقبت و مقابله با اين بيماری، به موجب اين حکم 
جناب عالی را به عنوان »فرمانده قرارگاه عملياتی ستاد 
ملی مبارزه با كرونا« منصوب می  كنم.« حسن روحاني 
همچنين در ادامه اين حکم اولويت های هشت گانه را 

براي پيگيري مقابله با كرونا تعيين كرد:» ضروری است 
اقدامات قرارگاه را با توجه به وظايف و اولويت های زير 

برنامه ريزی و اجرا كنيد: 

تسهيل و پيگيری مســتمر اجرای دقيق و 
به موقع مصوبات ستاد ملی مبارزه با كرونا و 1

رفع موانع احتمالی.
تدوين دستورالعمل اجرايی برای عملياتی 

شــدن مصوبات ســتاد ملــی بــا توجه بر 2
واقعيت های ميدانی با هماهنگی دستگاه های ذيربط.

 اســتفاده از ظرفيت های مردمــی از جمله 
مساجد، بسيج، خيرين و ســمن ها و ساير 3

سرمايه های عمومی برای حمايت از اجرای مصوبات 
و كمك به تامين معيشت اقشار آسيب پذير.

ايجاد تفاهم ميان نيروهای اجتماعی، تقويت 
روحيه همکاری و تحکيم مســئوليت های 4

عمومی در مواجهه با شرايط پيچيده كنونی.
ارتقای فضای هم افزايی، همکاری و همدلی 

ميان بخش های دولتــی و خصوصی و قوای 5
كشوری و لشکری.

افزايش حضور محسوس ضابطين و ناظرين 
پروتکل های مصوب و ترغيب اقشار مردم به 6

رعايت الزامات بهداشتی.
آموزش و فرهنگ ســازی به منظــور ايجاد 

اعتماد و انگيزه اجتماعی نســبت به اجرای 7
مصوبات ستاد ملی.

ايجاد هماهنگی بيــن كميته های مختلف 
ستاد و نظارت بر حســن اجرای وظايف هر 8

يك از آنها.«
همچنين روز گذشته حســن روحاني در حکمی با 
انتصاب عليرضا رئيسی به عنوان »سخنگوی ستاد 
ملی مبارزه با ويروس كرونــا«، تاكيد كرد كه از اين 

تاريخ، تنها مرجــع موثّق و قابل اســتناد در مورد 
اعالم برنامه ها و مصوبات ستاد ملی مبارزه با كرونا، 
سخنگوی ستاد خواهد بود. در حکم عليرضا رئيسي 
آمده است:» نظر به اهميت سالمت و آرامش روانی 
مردم و لزوم اطالع رسانی شفاف، منسجم، متمركز 
و به دور از هرگونه حاشــيه و ايجاد دغدغه و هراس 
بالجهت در مــردم و اينکه صدای واحد نســبت به 
اخبار، اطالعات و شــيوه مديريت ويــروس كرونا 
شنيده شــود، جناب عالی را به عنوان »سخنگوی 
ستاد ملی مبارزه با ويروس كرونا« منصوب مي كنم. 
انتظار دارد با هماهنگی قرارگاه عملياتی ستاد ملی 
مبارزه با كرونا و ارتباط مستمر با كميته اطالع رسانی 
آن ســتاد و نيز حضور فعال در رسانه ها، شبکه های 
خبری و فضای مجازی اقدامات شايســته به عمل 
آورده و از تشتت اطالعات و تشويش افکار عمومی 

جلوگيری كنيد.«

رئيس جمهور، فرمانده قرارگاه عملياتي ستاد مقابله با كرونا و سخنگوي ستاد را معرفي كرد

اولويت هاي هشت گانه مبارزه با كرونا در كشور

11

مقاومت کاغذبازها در 
برابر دولت الكترونيك

 انتقاد  شوراي شهر
 از بي توجهي

 به تعطيلي تهران
محسن هاشــمي  از تعلل ستاد مقابله 
با كرونا بــراي اعمال محدوديت هاي 

بيشتر در پايتخت گاليه كرد

عليرضا زالي  در گفت وگو با همشهري: 
ستاد ملي مقابله با كرونا با محدوديت 
گسترده در تهران موافقت نمي كند|12
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حمايت قضايي از بازار سرمايه
در راستاي اجراي ماده۳۲ قانون اجراي سياست هاي 
كلي اصل44 قانون اساسي، دستورالعمل ساماندهي 
رسيدگي به پرونده هاي بازار سرمايه ايران، در 8ماده 
و ۳تبصره از سوي رئيس قوه قضاييه ابالغ شد. در ماده 
يك اين دستورالعمل آمده است: »به منظور استفاده از 
رويكرد عدالت ترميمي و صلح و سازش در رسيدگي 
به پرونده هاي بازار سرمايه، مركز توسعه حل اختالف 
با همكاري ســازمان بورس و اوراق بهادار نســبت به 
اختصاص شعبه يا شعب شوراي حل اختالف و استفاده از 
ظرفيت هاي ميانجيگري، اقدام نمايد.« براساس ماده5 
بخشنامه مذكور، قضات شعب تخصصي دادگستري 
و شوراي حل اختالف رسيدگي كننده به پرونده هاي 
بازار سرمايه از ميان افرادي انتخاب مي شوند كه عالوه 
بر دانش حقوقي متناسب، داراي تجربه و تخصص در 
امور اقتصادي و بازار سرمايه بوده و در پرونده هاي مورد 

رسيدگي ذي نفع نباشند.

ث
مك

   عده اي انسجام و وحدت را نشانه گرفته اند
علي ربيعي، سخنگوي دولت در بخشي از اظهارات خود به هجمه ها عليه دولت اشاره كرد و اظهارداشت: در هفته هاي 
اخير شاهد هجمه هاي غيرمنصفانه به دولت بوديم كه اگر اين رويه ناصواب ادامه يافته و به جامعه تسري مي يافت 
قطعا آسيب هاي جبران ناپذيري را متحمل مي شديم. دستيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهوري افزود: آسيب هايي 
كه وحدت و يكپارچگي كشور را نشانه گرفته بود اگر با هشدار سريع رهبري متوقف نمي شد تضعيف ما را در مسائل 
جهاني و منطقه اي موجب مي شد. همانطور كه رهبري فرمودند بايد بين نقد و اهانت تفكيك قائل شويم. ربيعي تصريح 
كرد: نقد، بخشي از ادب جمهوريت است و اهانت و هتك حرمت ناقض ادب اسالمي است، رهبري با درك درستي از 
اين دو مولفه نسبت به نارسايي كه در حال شكل گيري بود هشدار دادند؛ نارسايي كه اخالق سياسي و انسجام ملي را 
نشانه گرفته بود. ما همين جا از مقام معظم رهبري به خاطر روشنگري هاي مبتني بر بينش اسالمي و منطق حكمراني 

كه همواره رهنمون داشته اند، سپاسگزاري مي كنيم.

سخنگوي دولت ادعاهاي مطرح 
شــده در آخريــن مناظــره دولت

انتخاباتي نامزدهاي انتخاباتي 
آمريكا مبني بر دخالت ايران در انتخابات پيش 
روي اياالت متحده را رد كرد. علي ربيعي از 
طرح چنين اظهاراتي به عنوان دروغ بزرگ و 
شــاخداري ياد كرد كه فقــط تاريخ مصرف 
انتخاباتي دارد. ربيعي در نشســت سه شنبه 
 خود با خبرنگاران در پاســخ به اين ســؤال 
همشــهري كه »بنا به ادعاي مقامات ارشد 
اطالعاتي آمريكا، ايران در انتخابات اين كشور 
دخالت كرده است، موضوعي كه در آخرين 
مناظره دو نامزد انتخابات آمريكا هم مطرح 
شد، پاســخ شــما به اين ادعاي دخالت در 
انتخابات آمريكا چيســت؟« گفت: ما هيچ 
انگيزه و اعتقادي بــه مداخله در امور داخلي 
ديگر كشورها ازجمله انتخابات آمريكا نداريم؛ 
اعتقاد داريم كه ملت ها در تعيين سرنوشت 
خودشان بايد آزاد و ايمن از مداخالت ديگر 

كشورها عمل كنند.
 دررابطه با انتخابات آمريكا نيز كســاني كه 
با مدارك مبهم و اثبات نشــده ايران را متهم 
به دخالــت در انتخابات مي  كننــد اول بايد 
اين تناقض را حل كنند كــه چگونه ممكن 
است ايران در انتخابات آمريكا دخالت كند، 
درحالي كه بنا به تجربيات تاريخي ما روساي 
جمهور هر دو حزب آمريــكا حاضر به كنار 
گذاشــتن كينه توزي عليه مردم ما نبوده اند. 
همانطور كه گفتيم براي ما اينكه چه كســي 
رئيس جمهور آمريكا شود اهميت ندارد. آنچه 
اهميت دارد سياســت هايي است كه پيروز 
انتخابات براي برگرداندن حــق مردم ايران 
اتخاذ مي كند. من فكــر مي كنم چون دولت 
آمريكا كودتا در كشــورها زياد كرده است، 
در انتخابات هــاي مختلــف هزينه مي كند، 
دخالت مي كند، رســانه تقويــت مي كند و 
پول خرج مي كند، به سبك و سياق خودش 
نوعي خودتعميمي از اين رفتار خودش بروز 
مي دهد. هيچ ناظر و شــاهد بين المللي هم 

چنين دروغي را باور نكرد.
بعد از ادعاي مدير امنيت ملي آمريكا درباره 
دخالت ايران و روســيه در انتخابات آمريكا، 
جو بايــدن نامــزد دمكرات ها در پاســخ به 
سؤال مجري آخرين مناظره انتخاباتي گفته 
بود: »من روشــن كرده ام كه هر كشوري در 
انتخابــات آمريكا دخالت كنــد، بهاي آن را 
خواهد پرداخــت. در اين انتخابات روســيه 
و چين دست داشــته اند  و اكنون فهميديم 
كه ايران هم دخالت داشــته است. مداخله 
در حاكميت ملــي هزينــه دارد و بايد آن را 
بپردازند.« ربيعي در پاسخ به سؤال خبرنگاري 

مبني بر اينكه اگر بايدن پيروز انتخابات باشد 
و به برجام بازگردد، رفتار ايران چگونه خواهد 
بود گفت: بارها اعالم كرديم اين اتفاق برگشت 
پذير است. تقدم و تأخر بازگشت به تعهدات 
متناســب با همان تاخر و تقدمي اســت كه 
كاهش تعهدات صورت گرفته است. براي ما 
فرقي ندارد چه كســي رئيس جمهور آمريكا 
خواهد بود و فرقي ندارد كدام رئيس جمهور 
آمريكا به برجــام بازمي گردد. بايــد آماده 
ســپردن تعهدات ديگري بــراي عدم تكرار 

اينگونه قانون شكني ها نيز باشيم.

شاهد هجمه هاي ناجوانمردانه  زيادي به 
دولت بوديم

علي ربيعي همچنين در پاســخ به ســؤالي 
درباره »حساب خاص رئيس جمهور« گفت: 
اصل ماجرا اين است كه ما در ابتداي امسال 
مبالغي را در بودجه 99 نديده بوديم، براساس 
عملكرد 98 درآمدهايي حســاب نشده بود 
و در ســال 99 بخشــي از اين پول ها آماده 
شده است. ما در ســال 99 طبق قانون اجازه 
گرفتيم بتوانيم ۲0درصد از پول هدفمندي را 
براي طرح هاي عمراني هزينه كنيم. قرار شد 
براي طرح هاي ملي رو بــه اتمام و طرح هاي 
استراتژيك و بخشــي از طرح هايي كه پايان 
يافتنش برايمــان مهم اســت از اين محل 
برداشت شــود؛ لذا پروژه هاي خاص ناميده 
شــد. طرح هايي مثل راه آهن، دانشــگاه ها، 
كشاورزي و حتي كمك به ستاد كرونا از اين 

محل انجام شده است. ســخنگوي دولت از 
محمدباقر نوبخت، رئيس ســازمان برنامه و 
بودجه درخواست كرد كه ليست هزينه كرد 

اين بودجه را منتشر كند.
 ربيعي افزود: نمي دانم چرا خوانش ناصحيح 
مي شــود. هر روز با حرف هاي جديد مواجه 
مي شويم، مثال ســه خزانه وجود دارد؛ اين 
حرف نا صحيح است. كســاني كه امروز اين 
ادعا را كردند، آن روز عضو كميسيون برنامه 
وبودجه بودند. يارانه ها و كمك هاي معيشتي 
از اين محل است. در شرايطي كه كام جامعه 
تلخ اســت اينكه بگويم ســه خزانه داريم و 
بگويم به نام خاصي اســت، اينهــا جفاي به 

جامعه است.

كار سخت خروج از ليست سياه اف اي تي اف
ربيعي دربــاره ضررهايي كه نپيوســتن به 
اف اي تي اف به كشور وارد كرد نيز گفت: ما 
مي توانستيم و مي توانيم لوايح اف اي تي اف 

را كه در مجلس رد شــد  دنبال كنيم. به رغم 
مشكالتي كه در حوزه مالي ايجاد مي شود اين 
لوايح تصويب نشد. مثل روزي كه مي گفتند 
بالفاصلــه از برجام بياييد بيــرون كه حرف 
غلطي بود، مي گويند ايــن لوايح را فراموش 
كنيد. مشــكل ما اين اســت كه كشورهايي 
كه در تحريــم با ما ايســتادند مي گويند در 
موضوع ليست ســياه اف اي تي اف و قواعد 
پولشويي نمي توانيم كنارتان باشيم. گشايش 
حســاب براي ايرانيان و تراكنش ماليشــان 
دارد محدود مي شــود. در بانك هاي مختلف 
مشكالتي پيش مي آيد. برخي مديران بانكي 
ريســك همكاري با ايرانيان را افزايش دادند  
و خواستار بسته شدن حســاب آنان شدند. 
همپوشاني تحريم هاي آمريكا و ليست سياه 
اف اي تي اف زندگي اقتصادي را براي ايرانيان 
ســخت مي كند. خارج شــدن از اين ليست 
سياه كار سختي اســت. اميدواريم با تالش 

همكارانمان اين مشكالت حل شود.

واكنش سخنگوي دولت به اتهامات انتخاباتي آمريكا عليه ايران 

برجام برگشت پذير است و براي ما هم فرقي ندارد كدام رئيس جمهور آمريكا به برجام بازمي گردد
انگيزه اي براي دخالت در انتخابات آمريكا نداريم

نكته روز

گزارش

كسي مسئوليت تجمع را نمي پذيرد
در روزي كه رقم 346نفر به عنوان باالترين رقم فوت شدگان كرونا از 
زمان شناسايي نخستين بيمار در كشور اعالم شد و درحالي كه وضعيت 
اغلب شهرهاي كشــور قرمز و خطرناك اعالم شــده است، موضوع 
برگزاري مراسم 13آبان و كيفيت برگزاري اين مراسم به يك مباحثه 
رسانه اي بين قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات و سخنگوي وزارت 
بهداشت تبديل شد. قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي كشور 
روز گذشته از برگزاري مراسم 13آبان مقابل النه جاسوسي با سخنراني 
رئيس مجلس شوراي اسالمي خبر داد. نصرت اهلل لطفي گفته كه اين 
مراسم به اقتضاي شرايط كنوني در چارچوب مصوبات ستاد مقابله با 
كرونا برگزار خواهد شد. اعالم برنامه برگزاري مراسم 13آبان از سوي 
قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي در حالي است كه سيما 
سادات الري، سخنگوي وزارت بهداشــت، تأكيد كرده: »قطعا نبايد 
راهپيمايي 13آبان برگزار شــود، چرا كه ســالمت مردم بسيار مهم 
است.« سادات الري با يادآوری تأكيدات رهبري در مورد راهپيمايي 
اربعين و اولويت سالمت مردم، بار ديگر تأكيد كرد: »وزارت بهداشت با 
برگزاري راهپيمايي 13آبان موافق نيست و اين كار را در شرايط كنونی 
ضروري نمي داند.« سخنگوي وزارت بهداشت در نشست خبري خود 
كه به صورت ويدئو كنفرانس برگزار شده بود، به موضوع تجمع اخير در 
مشهد هم اشاره كرد و گفت: »از برگزاري اين تجمع درحالي كه ميزان 
مبتاليان به كرونا و مرگ ومير ها عدد بااليي دارد، بسيار متأسف هستيم. 
در حال پيگيري اين موضوع هستيم كه چه كسي مجوز برگزاري اين 
برنامه را داده است. هم  اكنون كسي مسئوليت آن را قبول نكرده است. 
اميدواريم كه سالمت مردم در اولويت تك تك افراد جامعه قرار گيرد.« 
برگزاري جشني در شهر مشهد با موضوع اعياد  ماه ربيع االول با حضور 
چندهزار شركت كننده در ورزشگاه امام رضا)ع( انتقادات بسياري را 
از سوي مسئوالن به دنبال داشت؛ اين جشــن در حالي برپا شده كه 
خراسان رضوي جزو استان هاي قرمز كرونايي است و مسئوالن مدام 
هشدار مي دهند كه حتي با رعايت فاصله گذاري، از تجمعات بپرهيزند. 
كيانوش جهانپور، رئيس مركز اطالع رساني  وزارت بهداشت در واكنش 
به برگزاري اين مراسم، در توييتي نوشت: »هيچ مجوزي از ناحيه وزارت 
بهداشت يا دانشگاه علوم پزشكي مشهد براي برپايي تجمع و مراسم 
عمومي تحت عنوان بيعت يا... )آن هم تنها 48ساعت بعد از رهنمودها و 
تأكيدات مقام معظم رهبري در مقابله با كرونا( براي هيچ فرد يا گروهي 

صادر نشده است.«

جلسه انتخاباتي مجمع روحانيون مبارز
شوراي مجمع روحانيون مبارز كميته اي را مأمور  بررسي شرايط 
انتخاباتي مردمي كرد تا چندو چون ورودش به سيزدهمين دوره 
اين انتخابات را برنامه ريزي كند. دوشــنبه شــب گذشته جلسه 
شــوراي مركزي مجمع روحانيــون مبارز با حضــور رئيس اين 
تشكل به صورت مجازي برگزار شد و اعضا حول موضوع انتخابات 
رياست جمهوري 1400به بحث و گفت وگو پرداختند. در ابتداي 
اين نشســت مجازي پس از ارائه اخبار سياسي و فرهنگي بحث 
و اظهارنظرها يی حول مشــكالت حاد اقتصادي و معيشتي مردم 
صورت گرفت و اعضا يك به يك عوامل دور و نزديك بر معيشت 
مردم را مورد بحــث و گفت وگو قرار دادند. در همين راســتا هم 
گزارشي براساس آخرين نظر سنجي از ميزان تاب آوري اجتماعي 
مطرح شد و به سمع اعضا رســيد. به دنبال بحث و بررسي درباره 
اقتصاد و نوسانات آن بر معيشت مردم، اعضاي مجمع به موضوع 
اصلي نشســت يعني چند و چــون انتخابات رياســت جمهوري 
1400ورود كردند.  براساس گزارشــي كه روابط عمومي مجمع 
در اختيار همشهري قرار داده اســت در بحث سيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري نخستين نكته مهمي كه مورد توجه و 
تأكيد جمع قرار گرفت حراست از اصل اساسي انتخابات و نقش 
مردم به عنوان نماد جمهوريت نظام و از بين بردن موانع انتخابات 
آزاد بود.  در ادامه اين جلسه همچنين با ياد آوري و توجه ويژه به 
اين نكته كه بحران كرونا در جهان به ويژه در ايران و مشــكالت 
طاقت فرساي اقتصادي و معيشتي جامعه به ويژه اقشار گسترده 
آســيب پذير مجال پرداختن به هر موضوعي را تنگ كرده است، 
يادآوري شد كه انتخابات موضوعي است كه اگر رها شود سر رشته 

امور را از دست همه خارج خواهد ساخت.
مجيد انصاري، عضو مجمع روحانيون مبارز درباره اين جلسه به 
جماران گفت: در اين جلســه راجع به كليات شــرايط انتخابات، 
اهميت آن و نقش رأي مردم در ساختار جمهوري اسالمي ايران و 
همينطور انديشه سياسي امام خميني)ره( به عنوان ركن مقبوليت 

و مشروعت نظام، بحث هاي مفصلي صورت گرفت.
عضو مجمع روحانيون مبارز ادامه داد: همچنين آسيب شناسي 
انتخابات سال های گذشــته و بحث هاي كلي ديگري در جلسه 
اخير مجمع صورت گرفت و يك كميته كاري در رابطه با همين 
رويكردها و ارزيابي مســائل انتخابات، تشكيل و بنا شد گزارشي 
جامع از شرايط موجود تهيه كند تا در جلسات آتي مجمع مورد 
ارزيابي قرار گيرد. بايد گفت كه هنوز هيچ پيش فرض خاصي براي 
اين موضوع وجود ندارد و صرفا در رابطه با مسائل كلي انتخابات 

بحث هايي انجام شده است.

پايگاه اطالع رســاني khamemei.ir  اين طرح گرافيكي را براساس 
 عكس 

بخشــي از بيانات رهبر معظم انقالب منتشــر كرده كــه فرمودند: خبر
»تحريم هاي خباثت  آميز آمريكا جنايت اســت. رئيس جمهور آمريكا 
اظهار خوشحالي مي كند كه با تحريم هاي حداكثري، اقتصاد ايران را دچار اختالل 
كرديم... فقط آدم هاي رذلي مثل شماها هستند كه به جنايت افتخار مي كنند؛ عليه 

يك ملت داريد جنايت مي كنيد افتخار هم مي كنيد.«

 استقبال دولت از طرح هاي ساير قوا
 در حل مشكالت

حسن روحاني، رئيس جمهور با اشاره به حساسيت ها و پيچيدگي ها 
در زمينه مديريت وضعيــت اقتصادي، تأكيد كــرد: دولت، تامين دولت

معيشت مردم و جبران تورم را وظيفه خود مي داند و از همه طرح ها و 
پيشــنهادهاي ســاير قوا، فعاالن و متخصصان اقتصادي در حل معضالت مردم 
استقبال مي كند. به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، رئيس جمهور در 
عين حال تأكيد كرد كه بايد مراقبت كرد ارائه برخي طرح ها كه منابع آن ديده نشده 
باشــد، نمي تواند به رفع معضالت كمك كند و ممكن است باعث ايجاد مشكالت 
تورمي و يا دامن زدن به انتظارات غيرواقعي شود. لذا مالحظه منابع و فراهم آوردن 

شرايط اجرايي آن، الزمه توفيق در خدمت به مردم و جلب رضايت آنهاست.

 روز گذشته هشتمين جلسه دادگاه محمد 
امامي و ديگر متهمان برگزار شد. در اين قضايی

جلسه از دادگاه متهم امامي، از شكايت خود 
عليه نماينده دادستان خبر داد و قهرماني را به »ايجاد ردپا 
در پرونده« متهم كرد. نماينده دادستان هم در واكنش به 
اين اظهارات، از تالش هاي نــاكام متهم براي حذف او از 
پرونده خبر داد. در نيمه نخست اين جلسه، متهم امامي به 
دفاع از خود در برابر اتهامات پرداخت و اظهارات نماينده 
دادســتان را درباره به كارگيري افراد معتاد و بي بضاعت 
به عنوان مديرعامل شركت ها رد كرد و درباره متهم فرزان 
راد، گفت: او نه كالهبردار است، نه دزد؛ وي همان كسي 
است كه ۲ ماه پيش وام خود را با بانك ملت، صادرات و رفاه 
تسويه كرده است. آقاي فرزان در خارج از كشور است و 

االن بالغ بر ۲ هزار نيرو در ايران دارد، خيلي سهل و ساده 
است درباره ايشان اينگونه حرف بزنيد، درحالي كه داريد 
گره به گره آن اضافه مي كنيد. امامي، تهيه كننده سينماي 
خانگي كه در اين پرونده به اخالل در نظام اقتصادي كشور 
از طريق دريافت تســهيالت بيــش از 1000ميليارد و 
پرداخت رشوه به مديران بانك سرمايه متهم است، ضمن 
رد اتهامات خود، گفت: »من هيچ اصراري به حذف ردپا 
ندارم. من دنبال و پيگير ايجاد ردپا در پرونده هستم. من از 
قهرماني)نماينده دادستان( شكايت كرده ام.« اين متهم در 
بخشي از دفاعيات خود، با بيان اينكه از سال 9۵ تاكنون 
هيچ ادله جديدي به پرونده اضافه نشده است، بيان كرد: 
»اين آقايي كه ديروز صحبت كرد در 3 مقطع اظهارات 
متفاوتي داشته، اما  چون خبرنگاران حضور داشتند، اين 

وزير خارجه از تدوين طرح جمهوري اسالمي براي حل دائمي مناقشه قره باغ خبر داد 
و گفت: جزئيات اين طرح امروز و فردا در مسكو و ايروان تشريح خواهد شد و ديپلماسي ديپلماسی

فعالي را در اين باره آغــاز كرده ايم. همزمان با حضور محمد جواد ظريف در جلســه 
كميسيون امنيت ملي مجلس و ارائه توضيحاتي درباره ديپلماسي ايران در مناقشه قره باغ، سيدعباس 
عراقچي، معاون ظريف به عنوان فرســتاده ويژه ايران عازم منطقه شده بود تا ابتكار ايران براي حل 
مناقشه قره باغ را پيگيري كند. عراقچي قرار است عالوه بر حضور در مناطق مرزي و اطالع از آخرين 
شرايط ميداني سفرهايي را به باكو، مسكو، ايروان و آنكارا داشته باشد. محمد جواد ظريف گفته است: 
 در موضوع قره باغ جمهوری اســالمی ديپلماسی فعالی  دارد و براســاس احترام به تماميت ارضي 
آذربايجان و حل و فصل مناقشه از طريق روش هاي صلح آميز و تغيير ناپذيري مرزهاي بين المللي پيگير 
موضوع است  ضمن اينكه اين نگراني وجود دارد كه تروريست هاي تكفيري در منطقه حضور يابند و 
احتماال تروريست هاي ديگري هم هستند. ظريف گفت:  ما مواضع مان را به صورت شفاف به طرفين 
اعالم كرده ايم و گفته ايم اين كار برای جمهوری اســالمی غيرقابل تحمل اســت. پيش تر سعيد 
خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان هم در نشست خبري نيمه مهرماه از آماده شدن 
طرح ايران براي مناقشه قره باغ خبرداده و گفته بود ايران طرحي را آماده كرده كه با مشورت با جمهوري 
 آذربايجان و ارمنستان، دولت هاي منطقه و همسايگان پيگيري خواهد شد و اميدواريم در چارچوب 
اين طرح كه در حال بررسي هاي نهايي است، بتوانيم هرچه زودتر به اين جنگ خاتمه دهيم. ظريف 
روز گذشــته احترام به تماميت ارضی آذربايجان و حل و فصل مناقشه از طريق صلح آميز و تغيير 
ناپذيری مرزهای بين المللی را از اصول ديپلماسی فعال جمهوری اسالمی ايران ذكر كرد و گفت: يك 
نگرانی هم وجود دارد و آن حضور تروريست های تكفيری  و احتماالً تروريست های ديگر در منطقه 

است كه در اين زمينه هم ما با شفافيت گفتيم اين كار برای جمهوری اسالمی غيرقابل تحمل است.

طرح ايران براي مناقشه قره باغ
 عراقچي عازم پايتخت كشورهاي درگير جنگ شد

قضايی

در قانون ترك فعل فراموش شده بود
سخنگوي قوه قضاييه شامگاه دوشنبه در گفت وگوي ويژه خبري 
پيرامون بررســي جزئيات و چگونگي اجراي دستورالعمل هاي 
اخير رياســت قوه قضاييه درباره امنيت قضايي و نحوه مقابله با 
ترك وظايف قانوني مديران و كارمنــدان، با بيان اينكه در قانون، 
ترك فعل فراموش شــده بــود، اظهار كرد: اين دســتورالعملي 
جديد در نظام قضايي ما در مســير احقاق حــق و اجراي عدالت 
اســت. افراد در مقابل وظايفي كه رها مي كنند و تكليف خود را 
انجام نمي دهند، حوادث ناگــواري كه در اثــر كوتاهي ها اتفاق 
افتاده و يا حوادث خوبي كه درصورت كوتاهي ها رخ نداده به اين 
اعمال رسيدگي مي شود. در قانون، ترك فعل فراموش شده بود. 
به گزارش ميزان، غالمحسين اســماعيلي درباره سوءاستفاده ها 
از ارز هاي 4۲00توماني گفت: بخشــي مرتبط با مديران سيستم 
بانكي است كه چرا ارز را با اين قيمت در كف بازار ريختند. بخش 
ديگر در ارتباط با ارز هاي 4۲00توماني؛ به كساني ارز داده شد كه 
اعتبارسنجي نشــده بودند؛ قطعا اين قبيل اقدامات مصاديقي از 
حيف كردن بيت المال است. از يك حيث ترك فعل است؛ چرا كه 
وظيفه خود براي احــراز هويت و صالحيــت و اهليت اين قبيل 
افراد را انجام ندادند. اسماعيلي درباره اينكه مديري كه قبال ترك 
فعلي انجام داده آيا مورد بررســي قرار مي گيرد، اعالم كرد: اين 
دستورالعمل استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود است كه مورد 
توجه قرار نگرفته است. اين قوانين بوده و مورد توجه قرار نگرفته 
لذا اگر كساني در دوره هاي مديريتي قبل اعمالي انجام داده باشند 
كه موجب خسارت به مردم و يا تضييع حقوق عامه شده باشند، 
بايســتي اين مديران پاسخگو باشــند. مديراني كه االن سر كار 
هستند، با تغيير دولت تصور نكنند كه چه در دوره مسئوليت باشند 
و چه نباشند، اقدامات آنها از حيث وظايف قانوني كه انجام داده و 
يا نداده اند، بررسي نخواهد شد. اسماعيلي در ارتباط با پرونده وزير 
اسبق مسكن و شهرسازي گفت كه براي خيلي ها پرونده داريم؛ 
از گفتن جزئيات معذور هستم. سخنگوي دستگاه قضا در بخش 
ديگري از اظهاراتش تصريح كرد: در ارتباط با سيل فروردين98، 
به ترك فعل مديران در ۲ استان گلستان و فارس رسيدگي شد، 
اين مقامات محكوم شــدند و حكم در حال اجراســت. بخشي از 

خسارت ها هم از مقصران و محكومان پرونده ها اخذ شده است. 

توضيحات سخنگوي قوه قضاييه درباره بخشنامه نحوه مقابله 
با ترك وظايف قانوني مديران 

مناقشه متهم و نماينده دادستان
 نماينده دادستان: اين آقايان بانك سرمايه را به آتش كشيده اند

شو نياز بود.« اشاره امامي به اظهارات مير سعيد حسيني، 
مدير شركت پايدار كاالي پاسارگاد در جلسه قبلي دادگاه 
است كه خود در اين پرونده متهم است و اتهاماتي را متوجه 
امامي كرده بود. در قسمت پاياني هشتمين جلسه دادگاه 
رسيدگي به اتهامات متهمان فساد بانك سرمايه، قهرماني، 
نماينده دادستان با اشاره به اقدام به دور از اخالق متهم 
امامي براي كنار گذاشته شدن خودش از پرونده، گفت: 
امامي يك اقدام غيراخالقي بزرگي كه انجام داد، اين بود 
كه براي اينكه پاي بنده را از پرونده بيرون كند، يك اتهامي 
را به من زده است. من سه چهار ماه كار را تعطيل كردم و از 
همه قضات و ضابطان خواستم كه به خاطر احترام كرسي 
قضاوت، اين موضوع با سختگيري تمام بررسي شود. در 
ادامه با جمعي از بازپرسان و ضابطان از خود امامي پيگير 
اين موضوع شديم كه گفت منظورم تو نبودي بلكه پسر 
دايي تو بوده است گفتم كيست، اما تاكنون هيچ چيز ارائه 
نكرده اســت. هركاري كردند تا فقط قهرماني نباشــد. 
نماينده دادستان گفت: آقايان بانك سرمايه را به آتش 

كشيدند و اين حاصل اقدامات امامي و تيم وي است.

رنا
س: اي

عك
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شايد زماني افراد كم برخوردار شــهر در يك منطقه خاص زندگي 
مي كردند، ولي امروز واقعيت اين اســت كه اين افراد در همه جاي 
شهر وجود دارند و نمي توان آنها را مختص منطقه يا محله ای خاص 
دانســت. از طرفي شناســايي دقيق اين افراد همواره مورد بحث و 
يكي از دغدغه هاي اصلي كارشناســان اجتماعي و مسئوالن شهر 

بوده است.
ســال1395 مديريت شهري مقدمات راه اندازي ســامانه اي به نام 
ســامانه ســنا را فراهم كرد كه از طريق آن افراد كم برخوردار شهر 
شناسايي شــده و مورد حمايت قرار مي گرفتند. اين سامانه بعدها 
به زيرمجموعه سامانه سمات )ســامانه مراكز اجتماعي شهرداري 
تهران( درآمد كه در سال1396 ايجاد شد. سامانه سنا اكنون تحت 
نظر ســازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهرداي تهران است و مدت 

كوتاهي از رونمايي آن مي گذرد.

شناسايي و ايجاد بانك اطالعاتي دقيق 
 سيدمالك حسيني، سرپرست سازمان رفاه خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي شهرداري تهران درباره ســامانه سنا به همشهري گفت: 
»ما در سامانه سنا به دنبال ايجاد بانك اطالعاتي دقيق درباره افراد 
كم برخوردار شهر هســتيم تا تمركزي در كمك رساني به اين افرد 
به وجود بيايد و همچنين انســجام بين دســتگاه هاي كمك كننده 

صورت بگيرد. ايجاد بانك اطالعاتي افــراد كم برخوردار با توجه به 
ساختار شهرداري، از محله و از نگاه پايين به باال شروع مي شود. افراد 
نيازمند به صورت خودمعرف يا دگرمعرف از طريق سراي محالت، 
خانه خدمات اجتماعي، مراكز خدمات اجتماعي، مددكاران، معرفي 
ساكنان محله، شــبكه معتمدان و... شناسايي مي شوند. سپس كل 

اطالعات استخراج مي شود.« 
بنابر اين گزارش، فرايند ثبت اطالعات نيازمندان در سامانه سنا به 
اين ترتيب است كه اطالعات خانواده  يا افراد شناسايي شده توسط 
مدير مركز خدمات اجتماعي ثبت شده، سپس معاون امور اجتماعي 
و فرهنگي منطقه مرحله تأييد آن را انجام خواهد داد. در آخر پس 
از بررسي هاي انجام شده پيرامون، افراد نيازمند، به صورت ميداني 
توسط كارشناسان سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي 
كه مربوط به معاونت رفاه است، ثبت نهايي مي شوند. حال اينطور كه 
سرپرست سازمان رفاه خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري 
تهران گفت تا كنون بيش از 20هزار نفر از افراد نيازمند در سامانه 
شناسايي شده اند. حســيني افزود: »اطالعات اين افراد به صورت 
محرمانه در سازمان حفظ شده و در موارد مورد نياز براي كمك به 
سازمان هاي مربوط مانند بهزيستي، كميته امداد و... داده مي شود.«

كمك به افراد نيازمند تا كنون عادالنه توزيع نشده است
سيدمالك حسيني با اشاره به اينكه دغدغه بعدي سامانه، توزيع 
عادالنه كمك ها به افراد كم برخوردار اســت گفت: »كمك هاي 
توزيع شــده به افراد كم برخوردار تا كنون عادالنه نبوده است. ما 

نيازمنداني داريم كه ديده نمي شــوند. ســامانه به دنبال عدالت 
در توزيع كمك هاســت و بر توزيع عادالنه خدمات به گروه هاي 

كم برخوردار شهر بسيار تأكيد دارد.«
او افزود: »در نــگاه اول شــهرداري وظيفه حمايتــي درخصوص 

افراد كم برخوردار شــهر را ندارد، ولي نگهداشت اجتماعي شهر در 
شهرداري ديده شده اســت. به عنوان مثال اگر خانواده اي نيازمند 
باشند به كليت شهر آســيب وارد مي شود يا يك فرد معتاد متجاهر 

هزينه براي شهر ايجاد مي كند.«

   با جيب خالي هم مي توانيد به كم برخورداران محله تان كمك كنيد
درست است كه سامانه سنا توسط نهادهاي دولتي و رسمي مانند سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهرداري تهران اداره مي شود اما دستگاه هاي مرتبط 
نيز در اين زمينه همكاري هاي الزم را دارند. اين درصورتي است كه رسالت اصلي ســامانه در اصل با كمك هاي مردمي كامل مي شود. براي اين منظور 
شهروندان در محالت مختلف مي توانند ضمن معرفي افراد نيازمند و كم برخوردار محله خود، به مراكز مربوط مانند سراي محالت، خانه خدمات اجتماعي، 
مراكز خدمات اجتماعي شهرداري و نواحي شهرداري نزديك محل زندگي خود مراجعه كرده و در كمك رساني به اين افراد در سامانه سنا نقش مؤثري 
داشته باشند. جالب است بدانيد كمك به افراد كم برخوردار شهر فقط مالي نيست، بلكه با جيب خالي هم مي توانيد به كم برخورداران محله تان كمك 
كنيد. خيرين در سامانه به 4دسته خيرين مالي، عاطفي، شغلي و آموزشي تقسيم مي شوند. به اين صورت هر فردي بالقوه يك خّير به شمار مي رود. تا كنون 
در سامانه كمك هايي مانند واگذاري بسته هاي حمايتي، لوازم التحرير، مددكاري، مشاوره، لباس، غذا، آموزش مهارت، شغل يابي و روش هاي كسب وكار 

به نيازمندان صورت  گرفته است. 

شوراي شــهر تهران ديروز 13دســتور كار داشت؛ 
تعيين تكليف چند پالك ثبتي، تغيير نام خيابان ها و شورا

معابر شهر و درنهايت رأي مثبت به اليحه اي كه به 
شهرداري اجازه مي دهد با تخفيف به مستأجران آسيب ديده اش  از 
شيوع كرونا، به نحوي از آنها حمايت كند. موضوع مهم ديگري كه 
ديروز در شورا مطرح شد، گاليه رئيس شورا از ستاد مقابله با كرونا 
بود. محسن هاشمي رفسنجاني از اينكه دولت و ستاد مقابله با كرونا 
به پيشــنهاد تعطيلي 2هفته اي تهران بي توجهي كرده، انتقاد و 
اظهار تأسف كرد.او در حاشيه جلسه ديروز در جمع خبرنگاران در 
اين باره گفت: »اگر  وضعيت اقتصادي كشور مناسب بود، مقابله با 
كرونا بهتر انجام مي گرفت، ولي از آنجا كه وضعيت اقتصادي خوب 
نيست، پول و اعتباري هم براي جبران خســارات ناشي از كرونا 
موجود نيســت.« او با اشــاره به اينكه هم اكنــون به دليل وجود 
مشكالت، به اقتصاد معيوب بها داده شده است، ادامه داد: »به دليل 
نبود شرايط اقتصادي مناسب، نتيجه وضعيت كرونا شرايط فعلي 
و شيوع بيشتر ويروس شده است.« اين  در حالي بود كه چند عضو 
شورا از جمله ناهيد خدا كرمي،محمد عليخاني و افشين حبيب زاده 
در حاشيه جلســه و گفت وگو با همشــهري از تعلل براي اعمال 

محدوديت هاي بيشتر در پايتخت گاليه كردند.

تخفيف شهرداري به غرفه داران
ديــروز، سه شــنبه بعد از نطــق پيش از دســتور ســيدآرش 
حسيني ميالني و تذكرات تعدادي از اعضا، شوراي شهر بررسي 
يك فوريت اصالح ماده11 بســته محرك اقتصادي شهر تهران 
را درباره كمك به غرفه داران و مســتأجران شهرداري به جريان 
انداخت.عبدالحميد امامي، معاون اقتصادي شهرداري درخصوص 
اين اليحه گفت: »از آنجايي كه اپيدمي كرونا ســبب شده است 
كه درآمدهاي مستأجران شــهرداري در ترمينال ها و... كاهش 
پيدا كند، در شــهرداري درخواســت شده اســت كه به آنها در 
پرداخت اجاره ها تخفيف داده شــود. البته در اليحه دولت اشاره 
شده است كه در روزهاي تعطيل شده توسط دولت، اجاره گرفته 
نمي شود. اين اليحه براي اين اســت كه تكليف اين مستأجران 
روشن و مشخص شود كه به ايشان تخفيف داده مي شود يا نه؟« 
بعد از توضيحات امامي، اين اليحــه درنهايت بدون مخالفتي به 
تصويب شورا رســيد. اين اليحه )اصالحيه( درصورت بررسي و 
تصويب نهايي، به شهرداري تهران اجازه مي دهد از مستأجران و 
بهره برداران واحدها، اماكن و فضاهاي تجاري، اداري، خدماتي، 
فرهنگي و... واگذار شده به اشــخاص حقيقي و حقوقي )بخش 
خصوصي( كه به دليل شــيوع كرونــا، كاهش درآمد داشــته و 
آســيب مالي ديده اند، حمايت كند. براي مثال در ايستگاه هاي 
مترو غرفه هايي هستند كه براساس جابه جايي روزانه 2ميليون 
مسافر اجاره داده شــده بودند، ولي هم اكنون تعداد سفر ها كم 

شده و اين غرفه ها متضرر شــده اند. اين مشكل در جاهاي ديگر 
 نظير ترمينال هاي اتوبوسراني، باشگاه هاي ورزشي و... هم وجود

 دارد.
تعيين تكليف باغ هاي شهر

طبق روال سه شنبه ها پرونده باغ هاي شــهر براي تعيين تكليف 
روي ميز شــورا قرار گرفت كه بعد از توضيحات محمد ساالري، 
رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شورا و نظرهاي مخالفان و 
موافقان، تعدادي از اين پالك هاي  ثبتي با رأي شورا باغ تشخيص 
داده شدند.محمد ساالري ابتدا به ارائه مشخصات پالك ثبتي اي 
پرداخت كه در سند نقل و انتقال اين پالك قيد باغچه آمده است. 
او گفت: »نظر كميسيون ماده7 در سال64، با 195اصله درخت 
مبني بر باغ بودن است و در ســال98 هم دوباره باغ اعالم شده و 

اين ملك بخشي از يك باغ بزرگ تر بوده است؛ ضمن اينكه رأي 
كميسيون مبني بر باغ بودن است.حسن خليل آبادي در مخالفت 
با نظر كميسيون و سيدحسن رسولي در موافقت با باغ بودن اين 
پالك صحبت كردند و درنهايت، پــالك ثبتي با 10رأي موافق، 
همچنان باغ  باقي ماند. محمد ســاالري در رابطه با پالك ثبتي 
بعدي به مساحت 700متر در خيابان جشنواره منطقه4، گفت: 
»اين پالك ثبتي يك قطعه باغ مشجر است و كاربري مسكوني آن 
پايان كار دارد. در سال49 به اين پالك ثبتي پايان كار داده اند و نظر 

كميسيون شهرســازي بر باغ بودن اين 
ملك است.«محسن هاشمي رفسنجاني 

به عنوان مخالف گفت: »وقتي كه به مالك اجازه ساخت داده اند، 
يعني شهرداري آن را از باغ بودن خارج كرده است.«

رئيس شوراي شهر از تعلل ستاد مقابله با كرونا براي اعمال محدوديت هاي بيشتر در پايتخت گاليه كرد

 شوراي شهر تهران با رأي به يك فوريت اصالح يك ماده از بسته محرك اقتصادي
2صورتجلسه نامگذاري و 10پرونده باغ هاي شهر را بررسي كرد

 انتقاد شورا از بي توجهي
 به تعطيلي تهران 

مجيد جباري
خبر نگار

يادداشت

نبرد سخت تهران با 3 اهريمن

»مدت هاست مسئله آلودگي هواي تهران 
و خطراتي كه از اين جهت متوجه ساكنان 
اين شهر، خصوصا فرزندان ما مي شود، گوشزد شده است، اما متأسفانه 
ساده انگاري و مماشات و پرده پوشي باعث شده واقعيت خطراتي كه 
زندگي شهروندان ما را تهديد مي كند، ناديده بماند و برخورد جدي و 
مؤثري با اين شرايط انجام نگيرد.« اين مطلب، بخشي از بيانيه هواي 
تهران در سال72 است كه در اجتماع پارك شهر به امضاي 62نفر از 
اساتيد دانشگاه، كارشناسان و فعاالن محيط زيست رسيد. اين بيانيه 
آغاز حركتي مطالبه محور و مدني جهت پيگيري حق شهر براي هواي 

پاك بود كه در سال هاي بعد ادامه يافت.
با وجود تالش دستگاه هاي مسئول اعم از شهري و دولتي براي پاسخ 
به اين مطالبات و توفيقات و دســتاوردهاي حاصل شــده در اين باره، 
اما همچنان شــهر تهران پس از نيم قرن تحمل موج هاي متعدد دود 
و آلودگي، در آســتانه ورود به قرن جديد شمســي يكي از آلوده ترين 
شهرهاي جهان است. اينك در آســتانه آخرين فصل آلودگي هوا در 
سده 1400 قرار داريم كه از بد روزگار با ويروس همه گير كرونا مقارن 
شده است. خطر اينجاســت كه پاييز خشك تري را در پيش رو داريم و 
تحريم هاي ظالمانه نيز راه را براي كمك به تنفس شهر تنگ كرده است؛ 
به عبارت ديگر، در 6ماهه دوم سال99، شــهر تهران بايد همزمان با 3 
اهريمن كرونا، آلودگي هوا و تحريم، نبردي سخت را به سرانجام برساند.

اما در برابر چشم اندازي چنين غبار آلود، بايد از خود بپرسيم با وجود 
همه اقدامات انجام شده، همه قوانيني كه امروز چه در شورا و چه در 
ديگر سطوح عالي تصويب شــده اند، حل معضل آلودگي هوا در شهر 
تهران در چه نقطه اي قرار دارد؟ چراكه با توجه به وضعيت قرمز تهران 
در همه گيري كرونا، مســئله مقابله با آلودگي هوا نيازمند يك توجه 
مسئوالنه است. تحقيقات جهاني و هشدارهاي وزارت بهداشت حاكي 
از آن اســت كه آلودگي هوا بر ميزان مبتاليان به بيماري كوويد-19 
تأثير مستقيم داشته است؛ بنابراين مي توان گفت كه در شرايط فعلي، 
آلودگي هوا در تهــران يك معضل حتمي براي ســالمتي و كيفيت 
زندگي شهروندان و اقتصاد شهري است و هواي آلوده تهران و بيماري 

كوويد-19 دست به دست هم داده  و ريه تهراني ها را نشانه گرفته اند.
بررسي متوســط غلظت ســاالنه آالينده هاي اصلي شهر تهران طي 
سال هاي 1386 تا 1398 نشانگر آن اســت كه روند متوسط غلظت 
آالينده هاي CO، SO2 و ذرات زير 2.5 ميكرون در ســاليان اخير 
كاهشي بوده، اما ميانگين آنها در سال1398 نسبت به سال قبل كمي 
افزايش داشته است. طي سال98، 71روز به لحاظ آالينده ذرات زير 
2.5 ميكرون در وضعيت نامطلوب قرار داشت. همچنين در 25روز از 
سال1398 )با افزايشي در حدود 3درصد نسبت به سال97( كيفيت 
هوا از منظر آالينده ازن در وضعيت ناســالم براي گروه هاي حساس 
قرار گرفت. در مجموع طي ســال1398، ميانگين غلظت ســاالنه 
تمامي آالينده ها به غير از منوكسيدكربن نسبت به سال1397 حدود 
5.8درصد بيشتر شده و در مورد منوكســيدكربن شرايط مشابهي 

داشته است.
براساس مطالعات نقشه راه كاهش آلودگي هواي شهر تهران )1398( 
اقدامات زير داراي بيشترين ميزان كاهش انتشار آلودگي هوا به ازاي 

واحد هزينه است.
1  معاينه فني ديزل سنگين و تامين يارانه خودروهاي خدماتي 

2  جايگزيني موتورسيكلت هاي كاربراتوري با انژكتوري 
3  بهســازي موتور و نصب فيلتر دوده روي اتوبوس ها و خودروهاي 

ديزل سنگين با اولويت بخش خدمات عمومي 
در بخش معاينه فني، شهرداري از 2ســال گذشته اهتمام جدي به 
كنترل معاينه فني اتوبوس هاي ناوگان حمل ونقل عمومي داشــته و 
با تقويت دوربين هاي رينگ پيراموني شهر تهران و همكاري پليس 
راهور تالش كرده پايش مؤثري روي تردد كاميون ها اعمال كند. در 
اين رابطه، دوربين هاي ثبت تصويري به حد كافي در ســطح شــهر 
تهران وجود دارد، اما يكســري از راه هاي منتهي به شهر تهران فاقد 
دوربين هاي نظارتي هستند كه ضروري است شهرداري در هماهنگي 
با پليس راهور و اداره كل راهداري استان نسبت به نصب و راه اندازي 

اين دوربين ها اقدام كند.
در بخش جايگزيني موتورســيكلت هاي كاربراتــوري با انژكتوري 
با همكاري بــا صندوق كارآفرينــي اميد، برنامــه وام كم بهره براي 
تعويض موتورسيكلت كاربراتوري در تهران تدوين شده، اما به دليل 
افزايش قيمت ارز و نوســان قيمت ها، مذاكــرات درخصوص قيمت 
فروش موتورسيكلت نو هنوز در جريان است. تعداد وام براي تعويض 
موتورســيكلت ها براي نوع انژكتوري 40هزار مورد در ســال1399 
است. اين رقم تنها معادل 4درصد نياز برنامه نوسازي موتورسيكلت 
است و شهرداري در اين زمينه به تنهايي قادر به حل مسئله نيست. در 
اين بخش، كمك دولت جهت اختصاص ساالنه 850ميليارد تومان 
منابع اعتباري مورد نياز است. در بخش موتورسيكلت برقي نيز به دليل 
شرايط ارزي، امكان تامين مالي به مراتب دشوارتر شده و عمال تا رفع 
مشكالت ارزبري برنامه مذكور قابل تحقق نيست. سازوكار مهم ديگر 
اسقاط موتورسيكلت هاي فرسوده در ازاي توليد موتورسيكلت هاي 
جديد است كه متأســفانه به دليل رأي ديوان عدالت اداري مبني بر 
ابطال آيين نامه اجرايي ماده 8قانون هــواي پاك، عمال اين راهكار از 

دسترس خارج شده است.
در بخش نصب فيلترهــاي دوده روي اتوبوس هاي موجود، عملكرد 
رضايت بخشي وجود نداشته و صرفا 50اتوبوس جديد در دست تحويل 
مجهز به فيلتر شده اند. در اين حوزه به نظر مي رسد با توجه به ايجاد 
ظرفيت تامين فيلتر دوده از صنايع داخلي، شهرداري نيازمند بازنگري 
جدي در رويكرد تخصيص منابع بوده و الزم است در برنامه بهسازي 

500اتوبوس خود، نصب فيلتر دوده را در اولويت كاري قرار دهد.
40درصد آلودگي شــهر تهران مربوط به خودروهاي فرسوده است؛ 
درحالي كه طي ســال گذشــته تنها 7درصد خودروهاي فرسوده به 
مراكز معاينه فني تهــران مراجعه كرده اند. از ســوي ديگر با ابطال 
آيين نامه اجرايي ماده 8قانون هواي پاك مربوطه توسط ديوان عدالت 
اداري راه حل اسقاط خودرو دچار مشكالت جدي اجرايي شده است. 
در اين رابطه، يكي از راهكارهاي مطرح افزايش تعدد دفعات معاينه 
فني خودروهاي فرسوده در طول يك سال است تا بتوان به اين شكل 
به اطمينان نسبي از ايمني و حداقل آاليندگي خودروهاي فرسوده تا 
جايگزيني خودروهاي نو دست يافت. همچنين ضروري است پليس 
راهور به برخورد جدي تر با خودروهايي كه فاقد معاينه فني هستند، 
اقدام كند؛ هرچند كه برخي از خودروهاي تازه توليد هم به ســختي 

استانداردهاي معاينه فني را پاس مي كنند.
و باالخره قصه پرغصه عدم حمايت دولت از تامين اتوبوس و واگن مترو 
كه با وجود پيگيري هاي متعدد اعضاي شــورا گشايش چنداني فعال 

رخ نداده است. 

   تعيين تكليف امالك معارض بزرگراه شهيد برجرودي
سيدمحمود ميرلوحي: بزرگراه شهيد بروجردي به دليل وجود 4معارض بالتكليف مانده و نبايد گذاشت مردم منطقه و 
شهر تهران در حوزه ترافيكي از اين پروژه بي بهره باشند. ازاين رو اميدوارم در سريع ترين زمان ممكن اين مشكل حل وفصل 

شود و شاهد بهره برداري از اين پروژه باشيم.

   جلوگيري از فعاليت كارخانه هاي شن و ماسه در حريم تهران
حسن خليل آبادي: حدود 40درصد از آاليندگي ها مربوط به صنايــع آالينده  فعال در اطراف تهران 
است كه در مواقع اضطراري آلودگي هوا اين صنايع تعطيل مي شوند. متأسفانه در هفته هاي گذشته با 
حضور رئيس سازمان محيط زيست استان تهران و محيط زيست شهرستان ري واحد 6 كارخانه سيمان 
تهران كه يكي از صنايع آالينده است و از كار افتاده بود، مجددا افتتاح شــد. بنابراين با هماهنگي بين دستگاه هاي مرتبط 
هرچه سريع تر نسبت به تعطيلي و جلوگيري از بهره برداري معادن شن و ماسه و سيمان در محدوده و حريم تهران اقدام شود.

تذكرات اعضا در دويست و چهل و پنجمين جلسه شوراي شهر
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سيدآرش حسيني ميالني
رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران 

سامانهايبرايتوزيععادالنهكمكها
بهنيازمندانشهر

 بيش از 20هزار نفر از افراد كم برخوردارتا امروز از كمك هاي نقدي و غيرنقدي سامانه
 سناي شهرداري تهران بهره مند شده اند

پريسا اميرقاسم خاني 
خبرنگار

عضو فرهنگي شوراي شــهر تهران گفت: »ما بيش از 50فضا به عنوان 
موزه در شــهر تهران در اختيار داريم كه روايتگر تاريخ، فرهنگ، ادب 
و هنر پايتخت اســت و مي تواند موقعيتي براي شــهر مــا ايجاد كند 
اما اين موقعيت هنوز ايجاد نشــده اســت.«احمد مسجدجامعي در 

دويست و چهل وپنجمين جلســه شوراي شهر با بيان اينكه الزم اســت گزارشي از آخرين 
وضعيت موزه هاي تحت مالكيت يا مديريت يا مرتبط با شهرداري تهران ارائه شود، تأكيدكرد: 
»بايد مشخص شود كه برنامه مديريت شهري در قبال اين موزه ها كه دائما در حال افزايش 
است، بدون آنكه به بهره برداري مناسب برسد، چيست؟ موردي كه اعالم مي كنم شاهدان 
زيادي دارد و اين موزه ها فقط هزينه ايجاد مي كنند. در عين حال كه مي توانند بسيار مؤثر 
باشند، منشأ تأثير نيستند بلكه منشأ دل مردگي و غفلتند.«او در ادامه به ارائه راه حل درباره 
مشكل موزه ها و خانه موزه ها پرداخت و ادامه داد: »نيازمند شيوه نامه و اساسنامه تيپ براي 

اداره خانه موزه ها هستيم. حتي مي توان با تشكل هاي مدني همكاري كرد و از توان آنها براي 
بهبود اداره اين فضاها، توسعه گردشــگري، درآمدزايي، آموزش و پژوهش بهره برد. توقع 
شهروندان از شهرداري و شوراي شهر اين وضعيت آشفته و خموش نيست.«مسجدجامعي 
در ادامه با بيان اينكه يكي از اعضاي شورا در راستاي فعاليت هاي نمايندگي مورد پرسش 
قضايي قرار گرفته است، گفت: »اين امر چنانچه در حوزه وظايف نمايندگي باشد، توجيه پذير 
نيست. از هيأت رئيسه تقاضا دارم كه اين مسئله را در دستور قرار دهند زيرا ايشان به عنوان 

نماينده مردم و توقعي كه از ايشان دارند، اين نظرات را داده اند.«

موزه هاي شهري، منشأ غفلت و دل مردگي  

  الزام شهرداران مناطق براي تعيين تكليف گودها  
محمد ساالري: به رغم وعده هاي شهرداران مناطق مبني بر الزام مالكان به مقاوم سازي  و تعيين تكليف 
اين گودها، هنوز اقدامي در اين خصوص انجام نشده اســت. درحالي كه امكان پركردن به روش هاي 
اســتاندارد و بدون هزينه براي برخي از اين گودها وجود دارد. بر همين اساس از رياست شوراي شهر 
تقاضا دارم،  شخصا به اين موضوع ورود پيدا كرده و از شهردار تهران بخواهد با توجه به اينكه در فصل بارش قرار داريم هرچه 

سريع تر نسبت به الزام شهرداران مناطق براي تعيين تكليف گودها اقدام كنند.

  عدم پرداخت به موقع حقوق كارگران حداقل بگير 
افشين حبيب زاده: 6 روز از آبان مي گذرد اما هنوز تعــداد قابل توجهي از كارگران پيمانكاران طرف 
قرارداد با شهرداري حقوق خود را دريافت نكرده اند. شهرداري بايد به اين امر رسيدگي كند و پيمانكاران 
متخلف در ليست ســياه قرار بگيرند. همچنين نيروهاي حريم بان و شهربان كه قراردادشان از شركت 
هاديان به قرارداد با شركت هاي پيمانكاري تبديل شده، به شدت در تنگنا هستند كه متأسفانه حقوق آنها در حوزه دستمزد، 

بيمه و مسائل بهداشتي رعايت نمي شود و اساسا رها شده اند.

    تكليف معاون منابع انساني شهرداري  تهران سريع تر مشخص شود
سيدحسن رسولي: اكنون كه يكي از مهم ترين وعده هاي شوراي پنجم به مردم با صالحديد و رأي اكثريت همكاران 
محترم، كن لم يكن شــده، مقتضي است وفق مصوبه شوراي عالي اداري كشــور و تبصره3 ماده9 ضوابط تشكيالتي 
شهرداري و سازمان هاي ذيربط، در اسرع وقت نسبت به انتصاب فردي عالم و متخصص از بين صاحب نظران جامعه 

مديران منابع انساني كشور كه در تراز شهرداري پايتخت باشد، به عنوان معاون منابع انساني اقدام كنيد.

   وضعيت فعاليت دستفروشان پاركينگ پروانه مبهم و نامشخص است
الهام فخاري: پاركينگ پروانه با قدمتي نزديك به 20ســال هر هفته روزهاي جمعه با حدود 1100غرفه پذيراي 
بيش از 2هزار دستفروش و بساط گســتر بود. اين جمعه بازار از محبوب ترين بازارهاي تهران بوده و هر هفته حدود 
21هزار بازديد كننده از آن استقبال مي كردند. شهرداري تهران در آخرين روزهاي فروردين سال جاري وعده كرده 
بود كه بعد از پايان محدوديت هاي وضع شده بر فعاليت كسب وكارها در دوران شيوع كرونا، جمعه بازار در موقعيت جديد مستقر خواهد 
شد. با اين حال، پاساژها و بازارهاي مسقف كشور از روز اول ارديبهشــت مجوز ادامه كار پيدا كردند اما حاال با گذشت بيش از 6 ماه از 
شروع كار پاساژهاي مسقف، وضعيت ادامه فعاليت دستفروشان پاركينگ پروانه مبهم و نامشخص است. لذا از شهردار محترم تهران 

درخواست رسيدگي فوري به اين موضوع را دارم.

 ادامه مطلب
 در صفحه 7
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بورس

يكه تازي مسكن در پايتخت 
ادامــه دارد و آنگونــه كــه 
آمارهاي بانك مركزي نشان 
مي دهد در مهرماه امسال نيز 
ميانگين قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني در 
شهر تهران 10درصد ديگر نسبت به ماه قبل افزايش 

يافته تا رشد مسكن از ابتداي 71درصدي شود.
به گزارش همشــهري، براســاس اين آمارها، در 
مهرماه امسال ميانگين قيمت هر مترمربع زيربناي 
مسكوني در شهر تهران به 26ميليون و 720هزار 
تومان رسيده كه نسبت به سال قبل 110.1درصد 
بيشــتر اســت و ميانگين طول دوره انتظار طبقه 
متوسط تهراني براي خانه دار شدن را به 112سال 

رسانده است.

رشد عجيب و پيوسته
آمارهــاي رســمي از پيوســتگي رشــد قيمت 
مســكن در شــهر تهران حكايت دارند؛ اما وزارت 
راه و شهرســازي، به عنوان متولي ايــن بازار عماًل 
اعتقادي بــه اين آمارهــا ندارد و رشــد ميانگين 
قيمت را ناشــي از معامالت مناطــق گران قيمت 
شهر و قيمت سازي  دالالن و واسطه گران مي داند. 
حتي موضع گيري هــاي اخير ايــن وزارتخانه در 
قبال ارائه آمارهاي حوزه مسكن و اعتراض به آمار 
بانك مركزي باعث شده تا در مقدمه گزارش اداره 
بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي از 
تحوالت بازار مسكن شهر تهران در مهرماه 99اعالم 
شود: »اين آمار مختص شهر تهران است و نمي تواند 
بيانگر تعداد و قيمت معامالت مســكن در سطح 
كشور باشــد؛ ضمن اينكه قيمت معامالت مسكن 
در شــمال شــهر تهران بر افزايش عدد ميانگين 
حاصل، تأثيرگذار بوده اســت.« بااين وجود، حتي 
با فرض واقعي نبودن برخي مقادير اعالم شــده در 
گزارش هاي بانك مركزي، فضاي تورمي بازار مسكن 
در سطح شهر تهران نيز كاماًل مشــهود است و با 
وجود ركود سنگين در كسب وكار مشاوران امالك، 
همچنان اين صنف نيز به رشــد عجيب و پيوسته 
قيمت مسكن معترف اســت. البته با اين معيار كه 
نقطه تعادلي قيمت مسكن شهر تهران در دوره هاي 

ميان مدت حدود هزار دالر براي هر مترمربع است، 
مي توان محدوده قيمتي فعلي و اندكي باالتر را نقطه 
تعادلي بازار مسكن دانست كه درصورت تثبيت يا 
افت نرخ ارز، قادر است براي مدت نسبتا طوالني در 
همين محدوده باقي بماند. اين اتفاق در مهرماه97و 
همزمان با ريزش سنگين قيمت دالر نيز تكرار شده 
بود، اما تنش دوباره بازار ارز باعث شــد تا از ابتداي 
سال، قيمت مسكن نيز وارد روند پرشتابي شود و 
خود را به معيار هزار دالر براي ميانگين قيمت هر 

مترمربع نزديك كند.

نقشه رشد مسكن پايتخت
اطالعات و داده هاي منتشــر شــده بانــك مركزي 
نشان مي دهد كه در مهرماه امســال، تعداد معامالت 
آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران به 8هزار و 656مورد 
رسيده كه نسبت به ماه قبل 2.3درصد و نسبت به ماه 

مشابه سال قبل 154.5درصد افزايش دارد.
در اين ماه از ميان مناطق 22گانه شهرداري تهران، 
بيشترين متوســط قيمت يك مترمربع زيربناي 
مســكوني 56ميليون و 870هزار تومان به منطقه 
يك و كمترين آن با 12ميليون و 430هزار تومان 
به منطقه 18اختصاص داشته كه به ترتيب نسبت 
به مهر پارسال معادل 110.9درصد و 125.1درصد 

افزايش نشان مي دهد.
يكي از مهم ترين شــاخص هاي معامالت مسكن 

تهران در مهرمــاه 1399، توزيــع فراواني تعداد 
معامــالت برحســب قيمت يك مترمربع اســت 
كه از انجام 58.3درصد از كل معامالت مســكن 
تهران در قيمت كمتر از ميانگين شــهر حكايت 
دارد. همچنين در اين ماه 52.6درصد از معامالت 
مســكن تهران به آپارتمان هاي با ارزش كمتر از 
يك ميليارد و 850ميليون تومان اختصاص دارد 
كه غالباً واحدهاي مســكوني متناســب با الگوي 
مصرفي خانوارها هســتند. بر اين اساس مي توان 
گفت؛ ازنظر تعداد و ارزش معامالت، آپارتمان هاي 
ارزان تر بيشترين سهم از معامالت مسكن تهران را 
داشته اند؛ اما ارزش باالي معامالت آپارتمان هاي 
گران تر باعث شــده ميانگين قيمت شــهر رشد 
بيشتري را تجربه كند. از سوي ديگر توزيع فراواني 
تعداد معامالت برحســب سطح زيربناي هر واحد 
مســكوني نيز حاكي از آن است كه در مهر امسال 
54.5درصــد از كل معامالت مســكن تهران به 
آپارتمان هاي با ســطح زيربنــاي كمتر از 80متر 
اختصاص داشته و البته 2.7درصد از كل معامالت 
نيز به واحدهاي با متــراژ بيش از 200متر مربوط 
مي شــود. در بازار اجاره نيز آمارها از تداوم رشــد 
شاخص اجاره بهاي مســكوني حكايت دارد كه در 
شــهر تهران معادل 26.8درصد و در ساير نقاط 
شهري 29.6درصد نسبت به مهر پارسال افزايش 

نشان مي دهد.

رشد 10درصدي ميانگين قيمت مسكن در مهرماه
ميانگين قيمت هر مترمربع آپارتمان در پايتخت در 7 ماه گذشته، 71درصد افزايش يافته است 

بازار
مسكن

درخواست بازنگري مزد كارگران براي جبران تورم
شتاب رشد نرخ تورم زير ســايه افزايش نرخ دالر، به افت 
كم ســابقه قدرت خريد خانوارهاي كارگري منجر شده و 
دوباره نمايندگان كارگري را بر آن داشــته تا درخواست 
بازنگري دســتمزد و جبران هزينه هاي تحميل شده به 

معيشت كارگران را به شوراي عالي كار ارسال كنند.
علي خدائي، نماينده كارگران در شــوراي عالي كار به همشهري مي گويد: اين 
درخواســت 23مهر به صورت مكتوب تحويل دبيرخانه اين شــورا شده و طبق 
قانون، اين دبيرخانه بايد حداكثر تا دو هفته مقدمات برگزاري جلسه فوق العاده 

شوراي عالي كار به منظور بررسي اين درخواست را فراهم آورد.

مصاف دستمزد و فقر مطلق
جهش اخير نرخ ارز با رفتار متفاوت به رشد قيمت در بازارهاي مختلف دامن زده 
و حتي كاالهاي اساسي و خوراكي را نيز بيش ازپيش گران كرده است؛ درحالي كه 
دستمزد ريالي نيروي كار در طول اين ايام بدون تغيير مانده و مداوم قدرت خريد 

آن در برابر تحوالت قيمتي كاهش يافته است.
آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه در مهرماه امسال، رشد تورم با شيب بيشتري 
نسبت به ماه هاي قبل افزايش يافته و تورم ماهانه به 7درصد رسيده است. در اين 
شرايط، خانوارهاي كشــور به طور ميانگين مجبور شده اند براي خريد يك سبد 
كاالي يكسان 41.4درصد مبلغ بيشــتري نسبت به مهر پارسال بپردازند. نكته 
قابل توجه اين است كه براساس آخرين مصوبه شوراي عالي كار، حداقل دستمزد 
كارگران داراي قرارداد كار در سال1399 معادل يك ميليون و 910هزار تومان و 
با احتساب همه مزايا و فوق العاده ها براي يك كارگر داراي 2فرزند حدود 3ميليون 
تومان تعيين شده است. اين در حالي است كه طبق توافق شركاي اجتماعي در 
همين شورا، حداقل هزينه معيشــت يك خانوار كارگري در سال1399 بالغ  بر 
4ميليون و940هزار تومان تعيين شده بود. در زمان تصويب دستمزد با وعده هايي 
نظير تخصيص ارز دولتي به واردات كاالهاي اساسي و كنترل نرخ تورم در برابر 
جبران عقب ماندگي مزد و هزينه معيشــت مقاومت مي شد؛ اما در ادامه با رشد 
قيمت كاالهاي موجود در سبد مصرفي خانوارهاي كارگري و تداوم رشد نرخ تورم، 
حتي همين شكاف نيز افزايش پيدا كرد. اين در حالي بود كه فعاالن كارگري از 
رســيدن خط فقر به محدوده 10ميليون تومان خبر مي دادند و معتقد بودند با 
ثابت ماندن دســتمزدهاي فعلي، بخش عمده خانوارهاي كارگري زيرخط فقر 

مطلق قرار مي گيرند.

درخواست بازنگري مزد
در شرايط فعلي، قدرت خريد حداقل دستمزد كارگران به حدود 66دالر و حداقل 

دستمزد يك خانوار 4نفره به حدود 100دالر رسيده و دوباره طرف هاي كارگري 
را مصمم به پيگيري بازنگري مزد كرده است. نماينده كارگران در شوراي عالي 
كار مي گويد: به دنبال افزايش شديد هزينه معيشــت كارگران، در جلسه قبلي 
شوراي عالي كار درخواست شــفاهي بازنگري دســتمزد مطرح شد و بعدازآن 
در تاريخ 23مهر نيز درخواســت مكتوب اعضاي كارگري به دبيرخانه اين شورا 
ارسال شده است. علي خدائي در گفت وگو با همشهري مي افزايد: براساس قانون 
كار، دبيرخانه شوراي عالي كار مكلف اســت درصورت درخواست 3 نفر از اعضا، 
مقدمات برگزاري جلسه فوق العاده شورا تا دو هفته را فراهم كند و بر اين اساس تا 
امروز)ديروز( بايد تكليف جلسه مشخص شود. او با اشاره به اينكه با توجه به شرايط 
كرونا، احتمال تعويق در جلسه يا هر اتفاق ديگري وجود دارد، مي گويد: مهم اين 
است كه درخواست كارگران ديده شود و شركاي اجتماعي براي بررسي آن پاي  
كار بيايند؛ چراكه وضعيت فعلي به مراتب از شرايط دوره هاي قبل كه درخواست 
بازنگري مزد مطرح شده بود بدتر است. خدائي از ارائه آمارهاي جديد از وضعيت 
درآمد و هزينه خانوارهاي كارگري نيز خودداري مي كند و مي افزايد: ما به دنبال 
تعامل سازنده براي حل مشكل معيشت كارگران هستيم و طبق توافقات قبلي، 
محاسبات و اطالعات مربوط به اين كار را در شوراي عالي كار ارائه مي دهيم؛ اما 
اگر از عدم رسيدگي شورا  مطمئن شويم ناگزير اعداد و ارقام محاسبه شده براي 

وضعيت دخل وخرج كارگران را به صورت عمومي منتشر خواهيم كرد.

نهيب تورم مهرماه بر قدرت خريد حقوق بگيران
شوراي  عالي كار در شــرايطي كه قيمت دالر در محدوده 13هزار تومان و نرخ 
تورم ماهانه كمتر از 3درصد بود، حداقل هزينه معيشت خانوارهاي كارگري را 
4ميليون و940هزار تومان تعيين كرد؛ حاال اما قيمت دالر باوجود افت قابل توجه 
در دو هفته اخير به مرز 30هزار تومان رســيده و نرخ تورم ماهانه نيز در مهرماه 
ركورد رشــد 7درصدي را شكسته است. در اين شــرايط با توجه به ثابت بودن 
رقم ريالي دســتمزد، عماًل قدرت خريد كاال و خدمات از ســوي حقوق بگيران 
به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا كرده اســت. بررســي هاي همشهري نشان 
مي دهد كه باوجود افزايش 20 تا 35درصدي دستمزد، فاصله دستمزد و هزينه 
معيشت خانوارهاي كارگري از يك ميليون و 200هزار تومان در سال1398 به 
2ميليون و90هزار تومان در پايان شــهريور1399 افزايش پيدا كرده و با لحاظ 
شدن تورم 7درصدي مهرماه، اين شكاف از 2.2ميليون تومان نيز فراتر مي رود. 
در اين شرايط، جبران هزينه تحميلی به معيشت خانوارهاي حقوق بگير چه از 
طريق بازنگري دستمزد و چه از مسير اعطاي يارانه معيشت، امري اجتناب ناپذير 
و حياتي به شــمار مي رود كه مي تواند با توجه دولت و كارفرمايان به درخواست 

اخير گروه هاي كارگري اجرايي شود.

راهكار تايلندي براي كاهش قيمت برنج خارجي
برنج ارزان  قيمت تر تايلندي و آمريكاي جنوبي، جايگزين برنج هندي و پاكستاني مي شود

هند و پاكستان در 2 دهه گذشته 
مهم ترين منابــع خارجي تامين 
برنج ايران بوده اند، اما تحريم هاي 
اقتصادي آمريكا عليه ايران با ايجاد 
مشــكل براي مبادالت مالي بين ايران و ديگر كشورها، 
صادرات برنج هند به ايران را كاهش داد. آمار ها حاكي از 
آن است كه ايران ساالنه 1. 3 ميليون تن برنج از هند وارد 
مي كند كه اين ميزان طي سال گذشته و امسال كاهش 
بسياري يافته است. در سال 98واردات برنج باسماتي از 
هند، به 600هزار تن رســيد كه نسبت به سال قبل از آن 
نزديك به 900هزار تن كاهش داشــت. صادركنندگان 
هندي ماه هاست كه به دليل آنكه پول برنج صادراتي خود 
را دريافت نكرده اند، تحويل باســماتي به ايران را متوقف 
كرده اند؛ اما اين تنها مشكلي نيست كه بر سر راه واردات 
برنج از هند قرار گرفته است بلكه مشكل بزرگ تر، قيمت 
تمام  شده خريد برنج هندي و پاكستاني با توجه به تغيير 
گروه كاالي برنج وارداتي و تبديــل ارز تخصيصي آن از 
دولتي به نيمايي است، چيزي كه باعث شده تا قيمت برنج 

خارجي در بازار طي 7 ماه امسال، 3برابر شود.

جايگزين برنج هند
اگرچه براي هند نيز از دســت دادن بــازار ايران كه همه 
ساله 34درصد صادرات برنج باسماتي را به خود اختصاص 
مي داد خوشايند نبوده و 2 كشور در چند ماه اخير راه هاي 
كمتر وابسته به مبادالت مالي را هم بررسي كرده اند، اما 
بازار نابسامان برنج در ايران فرصت چنداني براي مذاكره 
باقي نگذاشته است. فاصله 22هزار توماني دالر نيمايي تا 
دولتي، نه تنها نقدينگي تجار ايراني را براي واردات برنج از 
شركاي قديمي كاهش داده، بلكه با اثرگذاري مستقيم بر 
بازار، فاصله قيمت برنج خارجي و ايراني را هم كم و عمال 
يكي از مهم ترين اهداف واردات كه تعديل قيمت در بازار 
داخلي بود را بالموضوع كرد. جســت و جــوي بازارهاي 
جديد نخستين كاري بود كه در چنين شرايطي بايد انجام 
مي گرفت و تايلند و يكي از كشــورهاي آمريكاي جنوبي 

براي اين كار انتخاب شدند.
 دبير انجمن واردكنندگان برنج در گفت وگو با همشهري 
در اين زمينه گفت: برنج هاي هندي و پاكستاني كيفيت 
بااليي دارند و اگر قرار بــر واردات با ارز نيمايي باشــد، 
قيمت ها در بازار چندين برابر مي شود؛ به همين دليل بايد 
به فكر بازارهاي جديد بود تا با قيمت كمتري واردات برنج 

تداوم داشته باشد.

اما و اگرهاي واردات برنج ارزان
مسيح كشــاورز البته خريد برنج از كشورهاي آمريكاي 
جنوبي و تايلند را نيز مســتلزم تحقق پيــش نيازهايي 
دانست و گفت: وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و صنعت 
بايد بر سر نوع برنج هاي وارداتي توافق هاي الزم را انجام 
دهند؛ چون برنجي كه بايد وارد شــود از نوع پرمحصول 
اســت كه هم اكنــون واردات آن به دليل تشــابه با برنج 
ايراني و امكان اختالط اين 2، ممنوع اســت. او مشخص 
شــدن و اعالم پارامترهاي مورد نظر وزارت بهداشــت و 
ســازمان اســتاندارد را نيز يكي ديگر از الزامات اين كار 
اعالم كرد و افزود: رايزني ها در اين خصوص در حال انجام 
اســت و واردكنندگان اين آمادگي را دارند كه به محض 
مشخص شدن وضعيت اين پيش نيازها و همچنين شرايط 

تخصيص ارز مورد نياز، كار خريد را آغاز كنند.

تكليف ارز بايد مشخص شود
به گفته كشــاورز، برنجي كه قرار اســت خريداري شود 
برنج ارزان قيمتي اســت؛ اما از آنجايي كه تخصيص ارز 
از ســوي بانك مركزي بســيار دير انجام مي شود و آنچه 
تاكنون تخصيص يافته براي ترخيص برنج هاي رســوبي 
در گمرك بوده، دســتكم 2 تا 3 هفته طول مي كشــد تا 
مراحل تامين ارز براي خريدهاي جديد طي و نوع ارزي 
كه تخصيص مي يابد مشخص شود. با توقف تخصيص ارز 
به واردات، بســياري از كاالها از ابتداي امسال، 200هزار 
تن برنج وارداتي ماه ها در گمرك رسوب كرد كه تا امروز 
با تامين ارز مورد نياز، 100هزار تن ترخيص شده و معادل 
همين ميزان هنوز در گمرك باقــي مانده و كد ترخيص 
دريافت نكرده اســت. در 7 ماه گذشــته واردكنندگان 
بسياري از كاالها با مشــكالت زيادي در زمينه تامين و 
تخصيص ارز مورد نيازشان از بانك مركزي مواجه شدند، 
اما مشــكالت واردكنندگان برنج با بانك مركزي تنها به 
ديركرد تخصيص ارز محدود نبود. بعد از پايان ممنوعيت 
فصلي واردات برنج در زمســتان سال گذشته، با توجه به 
نياز بازار و به درخواســت وزارت صمت، 80هزار تن برنج 
خارجي در 3 ماه بهمن، اسفند و فروردين بدون تخصيص 
ارز با نرخ دولتي در بازار توزيع شــد؛ اما درحالي كه قول 
تاميــن ارز 4هــزار و 200توماني برنج هــاي توزيعي به 
واردكنندگان داده شــده بود اين قول عملي نشد و بانك 

مركزي اين برنج ها را نيز با اينكه پيش از تغيير گروه كااليي 
در بازار به فروش رسيده بودند مشمول ارز نيمايي دانست. 
به گفتــه دبير انجمــن واردكنندگان برنج، كشــمكش 
واردكننــدگان و بانك مركزي بعد از ماه هــا، به تازگي با 
وساطت و توصيه جهانگيري، معاون رئيس جمهوري وارد 
فاز جديدي شده و به بانك مركزي ابالغ شده تا ارز دولتي 

الزم براي اين برنج ها تامين شود.

چرا واردات داريم؟
مصرف ساالنه برنج كشور 3.2ميليون تن برآورد مي شود. 
اين حجم باالي مصرف، باعث شــده هرســاله يك سوم 
تقاضاي بازار برنج با واردات تامين شود. 1.7تا 2ميليون تن 
از مجموع برنج مورد نياز كشور از محل توليدات داخلي و 
بين 1.2تا 1.5ميليون تن با واردات تامين مي شود. تا پيش 
از امسال، واردات برنج با ارز دولتي انجام مي شد تا عالوه 
بر تامين كسري توليد، قيمت ها نيز در بازار برنج متعادل 
شود. قيمت باالي برنج ايراني در ســال هاي اخير باعث 
شده دهك هاي با درآمد پايين، برنج وارداتي را جايگزين 
انواع ايراني كنند تا بهتر بتواننــد از پس مديريت هزينه 
خانوارهاي اغلب پرجمعيت شان برآيند. تا سال گذشته 
براي هركيلو برنج ايراني با بازه قيمتي نســبتا گسترده 
20تا 30هزار تومان، ميانگين قيمــت 25هزار تومان را 
مي شــد تعيين كرد؛ درحالي كه در همين زمان قيمت 
هركيلو برنج خارجي 6تا 8هزار تومان بود و تا پيش از بهار 
امسال هرگز از اين قيمت فراتر نرفت. اما تصميم دولت و 
بانك مركزي براي تبديل ارز واردات به نيمايي، شرايط را 
تغيير داد و قيمت برنج هاي هندي و پاكســتاني در بازار 
ظرف 6 ماه گذشته با شــيبي تند افزايش يافت تا جايي 
كه امروز قيمت هر كيلو برنج خارجي در بازار به 25هزار 
تومان رسيده است. اين در شرايطي است كه همواره روند 
رو به رشد قيمت برنج ايراني هم در اين مدت ادامه يافته و 
قيمت بعضي از انواع آن امسال نزديك به 40هزار تومان 

نيز رسيده است.

كاهش واردات و افزايش قيمت برنج خارجي 
 واردات برنج در سال هاي گذشــته همواره تداوم داشته 
و تنها در ماه هــاي محدودي از ســال، همزمان با فصل 
برداشــت برنج ايراني، اين واردات به طــور فصلي و چند 
ماهه محدود مي شود. امسال اما شــرايط عجيبي براي 
بازار برنج رقم خورده است. اثرات رواني اعالم خبر تغيير 
گروه كااليي برنج خارجي پيش از عملي شدن آن و قبل 
از اينكه حتي يك گرم برنج با ارز نيمايي به بازار وارد شود 
اثر خود را بر بازار اعمال كرد و قيمت هركيلو برنج خارجي 
به سرعت از 7تا 8هزار تومان به 10، 12و 14هزار تومان 
افزايش يافت. كمبود در بازار ناشي از كاهش ذخاير واردات 
پيشــين و تخصيص نيافتن هيچ گونه ارزي براي واردات 
)حتي نيمايي( در چند ماه ابتداي امسال قيمت را كم كم 
از 18هزار تومان هم باالتر برد و تا 25هزار تومان كنوني 
رساند. مشــكالت تخصيص ارز و دپوي حجم زيادي از 
خريدهاي قبلي در گمرك باعث بي رغبتي واردكنندگان 
به خريد جديد شد و شــرايط به گونه اي پيش رفت كه به 
گفته دبير انجمن واردكنندگان برنج كشور، در 6 ماه امسال 
واردات برنج به نصف مدت مشــابه سال گذشته كاهش 
يافته و در مجموع فقط 550هزار تن برنج به كشور وارد 
شده است. اين در حالي است كه برنامه وزارت صمت براي 
امســال واردات ماهانه 200هزار تن برنج در5 ماه ابتداي 
سال بوده و بر اين اساس تا پيش از آغاز ممنوعيت فصلي، 
واردات در ابتداي شــهريور بايد يك ميليون تن برنج به 

كشور وارد مي شد.

پايان ممنوعيت فصلي واردات
از اول آبان ممنوعيــت فصلي واردات برنج لغو شــده و 
واردكنندگاني كــه بتوانند ارز مورد نيازشــان را تامين 
كنند مي توانند واردات را از سر بگيرند، اما پيش از آن بايد 
تكليف 100هزار تن برنج دپو شده در گمرك روشن شود. 
كاهش درآمدهاي ارزي از ابتداي امســال بانك مركزي 
را براي تامين ارز واردكنندگان با مشــكل مواجه كرد تا 
بسياري از اقالم كااليي ثبت سفارش شده در دي و بهمن  
ســال قبل هم تا ماه ها مجوز ترخيص از گمرك دريافت 
نكنند. بيش از 500تــن از برنج هايي كه تا پيش از تغيير 
پايه ارز وارد گمرك شده بود نيز ازجمله همين اقالم بود 
كه بخشي از آنها به تدريج و به صورت درصدي ترخيص شد 
اما نزديك به 100هزار تن هنوز در گمرك مانده كه بايد 
وارد بازار شود اما حتي با ترخيص اين مقدار نيز بازار داخلي 
هنوز دچار كمبود است. براساس داده هاي مركز آمار ايران 
متوســط قيمت برنج خارجي در شهريور امسال 18هزار 
و 100تومان بوده كه نســبت به زمان مشــابه سال قبل 
109.5درصد رشد داشته است. در همين زمان قيمت برنج 
ايراني نيز نسبت به سال پيش 17.5درصد رشد داشته و 

متوسط قيمت آن 27هزار تومان برآورد شده است. 

كارشناسان مي گويند مقررات جديد، ضامن رشد بازار 
سهام نيست

رونق بورس با تقويت طرف تقاضا 
با تداوم روند نزولي بازارسهام، مقامات بازار سرمايه در تالشند تا طرف 
تقاضا را در بورس تقويت كنند تا مانع از نزول بيشــتر شاخص شوند؛ 
برهمين اساس در تازه ترين تصميم هيأت مديره سازمان بورس قرار شد 
سقف مجاز خريد صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت در سهام و 
همينطور ميزان اعتبار مشتريان شركت هاي كارگزاري افزايش يابد. 
محاسبات انجام شده نشان مي دهد؛ با اين 2تصميم تا 20هزار ميليارد 

تومان منابع جديد در طرف تقاضاي خريد سهام تجهيز خواهد شد.
به گزارش همشهري، روند نزولي بازار ســهام اين روز ها حاشيه هاي 
زيادي ايجاد كرده و مقامات بازار ســرمايه به شــدت زير فشار افكار 
عمومي و حتي مقامات رده باال قرار دارند. بر همين اســاس در طول 
2 ماه گذشــته ســازمان بورس با انجام تدابيري كه بخش عمده آن 
شامل تزريق نقدينگي به بازار ســهام بود، سعي كرده تا جلوي نزول 
بورس را بگيرد؛ اما سياست هاي تزريق نقدينگي كارساز نبود و بازار 
ســهام ظرف 75روز گذشــته 750هزار واحد افت كرده است. حاال 
طبق تازه ترين مصوبه ســازمان، بورس قرار است سقف مجاز خريد 
سهام صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت و ميزان اعتباري كه 
كارگزاران به مشتري هايشان مي دهند افزايش يابد. محمدرضا معتمد، 
عضو هيأت مديره سازمان بورس در اين باره گفت: اين مصوبات شامل 
تغيير سقف مجاز خريد صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت با 
33درصد افزايش از 15 به 20درصد بوده و همچنين طبق اين مصوبه، 
درصد اعتبار مجاز مشتريان كارگزاري با 50درصد افزايش از 20 به 
30درصد افزايش يافت. با اين حال كارشناسان بر اين باورند كه اين 
مقررات كارساز نخواهد بود و بازار در درجه اول بايد روال طبيعي اش 
را طي كند و در وهله دوم بايد اعتماد عمومي به بازار سهام بازگردد تا 

نقدينگي دوباره وارد بازار سهام شود.

اعتماد عمومي بازار خدشه دار شده است
عليرضا تاجبر، كارشناس بازار ســرمايه درباره تأثير مصوبه سازمان 
بورس به همشهري گفت: اين مصوبه وقتي كارايي خواهد داشت كه 
ميزان مجاز براي خريد سهام صندوق ها به سقف هاي قبلي باز گردد، 

بنابراين صدور چنين مصوباتي تأثيري بر بازار سهام نخواهد داشت.
او درپاسخ به اين پرســش كه براي اينكه طرف تقاضا در بازار سهام 
تقويت شــود، چه ميزان پول بايد به بازار تزريق شــود گفت: تزريق 
نقدينگي به بازار ســهام هيچ اثري ندارد؛ زيرا موضوع اصلي و كنوني 
بازار سهام خدشــه دار شــدن اعتماد عمومي به بازار سهام است كه 
موجب شــده تا 50هزار ميليارد تومان نقدينگي از بازار سهام خارج 
شــود؛ بنابراين تا زماني كه اعتماد عمومي دوباره به بورس باز نگردد 
تزريق هزاران ميليارد تومان پول از ســهامداران حقوقي و صندوق 
تثبيت بازار سهام هم كارســاز نخواهد بود. تاجبر افزود: براي اينكه 
طرف تقاضا تقويت شود، اين اعتماد عمومي بايد دوباره تقويت شود 
تا نقدينگي دوباره وارد بازار سهام شــود؛ زيرا نقدينگي حقيقي وارد 
شده تحت تأثير افزايش اعتماد عمومي بسيار بيشتر و پرقدرت تر از هر 
نقدينگي ديگري است و مي تواند طرف تقاضا را به خوبي تقويت كند؛ 
بنابراين بحث اصلي و  درحال حاضر بازار سهام بحث بازگشت اعتماد 
عمومي است. اين كارشناس بازار ســرمايه ادامه داد: متأسفانه اين 
اعتماد عمومي مديريت نشد و به دليل حسادت ها، رقابت ها و نداشتن 
تدبير و فرصت طلبي برخي افراد اين اعتماد عمومي خدشه دار شد 
و از بين رفت. به گفته او، همين حاال بسياري از سرمايه گذاران فقط 

مترصد فروش سهام خود و خروج از بازار سرمايه هستند.

بازار بايد روند طبيعي اش را طي كند
فردين آقا بزرگي، كارشناس بازار سرمايه درگفت وگو با همشهري در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا آزاد سازي  20هزار ميليارد تومان نقدينگي 
درطرف تقاضا به رشد بورس منجر مي شود گفت: براي پاسخ به اين 
پرسش بايد ببينيم كه آيا روند افزايشــي بازار سهام در 4 ماه ابتداي 
ســال طبيعي و منطبق با متغيرهاي اثر گذار اقتصادي بوده است يا 
خير؟ بررسي ها نشــان مي دهد كه افزايش بيش از اندازه بازار سهام 
در 4 ماه ابتداي سال99 موجب شــده بود كه قيمت سهام شركت ها 
از ارزش ذاتي شــان فاصله زيادي بگيرد؛ بنابراين نزول كنوني بازار 
سهام يك روند طبيعي اســت و در روند هاي طبيعي تغيير مقررات، 
تزريق نقدينگي و تقويت تقاضا نمي تواند جريان عادي را به بازار سهام 
بازگرداند. او با تأكيد بر اينكه رشد بيش ازحد قيمت سهام شركت ها در 
ابتداي سال به فاصله گرفتن قيمت سهام شركت ها با ارزش ذاتي شان 
منجر شده بود گفت: اصالح طبيعت بازار است و مقابله كردن با روند 
طبيعي بازار، وضع قانون، تزريق نقدينگي و هر نوع ســازو كاري كه 
براي فروش و عرضه ســهام محدوديت ايجاد كند به جز كند شدن و 
تشديد روند اصالحات در بازده زماني طوالني تر، نتيجه يا دست آوري 
نخواهد داشــت. آقا بزرگي با بيان اينكه بايد اجــازه بدهيم كه بازار 
به صورت طبيعي و ذاتي خودش را اصالح كند، گفت: بازار سهام بعد 
از گذر از يك دوره نوسان بسيار شديد و غيرمعقول وارد فاز اصالحي 
شده است؛ بنابراين استفاده از مقررات جديد و حتي قواي دستوري 
به جز اتالف منابع و طوالني كردن روند اصالح هيچ نتيجه اي نخواهد 
داشت و حتي ممكن است نتيجه عكس داشته باشد. اين كارشناس 
بازار سرمايه درباره اثرات افزايش سقف اعتباري كارگزاران توضيح داد: 
يكي از ريسك هاي هر بازاري تغيير مقررات است. مقرراتي كه مدام 
تغيير مي كند فضاي كسب و كار را نه  فقط در بازار سرمايه بلكه در همه 

حوزه هاي اقتصادي با ريسك مواجه مي كند.

مزد
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جاماندن مسئوالن ستاد تنظيم بازار از 
تامين به موقع نهاده هاي دامي و روغن 
خام بــه كمبود و گراني گوشــت قرمز 
و روغن نباتــي در بازار خرده فروشــي 
منجر شده اســت. مشــاهدات ميداني خبرنگاران همشهري 
نشان مي دهد، با گذشت چند ماه از هشــدارهاي دامداران و 
كارخانه هاي روغن نباتي مبني بر تأثير كمبود و افزايش قيمت 
نهاده هاي توليد بر كاهش عرضه و گراني اين اقالم، اين روزها 
قفسه فروشگاه هاي زنجيره اي و مراكز عرضه مستقيم از روغن 
نباتي مورد نياز خانوارها خالي شده و انواع گوشت گوسفندي 
و گوساله كمياب است و با نرخ هايي عرضه مي شود كه فاصله 
زيادي با نرخ مصوب مورد ادعاي مســئوالن تنظيم بازار دارد. 
تخصيص نيافتن به موقع ارز مورد نياز براي واردات نهاده هاي 
دامي و روغن خام مورد نياز كارخانه هاي روغن كشــي زمينه 
كاهش شديد عرضه و افزايش قيمت انواع گوشت قرمز و روغن 
نباتي به خصوص در مراكز عرضه مســتقيم و فروشــگاه هاي 

زنجيره اي را فراهم كرده است.
 گزارش خبرنگاران همشــهري از وضع عرضه گوشــت قرمز 
گوسفندي و گوساله و روغن نباتي در فروشگاه هاي زنجيره اي 
مانند اتكا، رفاه، شــهروند، جامبو و ميادين ميــوه و تره بار، از 
پركشيدن روغن نباتي از قفسه هاي فروشگاه هاي زنجيره اي و 
جايگزيني آن با برخي انواع روغن نباتي متفرقه حكايت دارد 
كه نرخ مصوبي ندارند يا براي موارد خاص مورد استفاده قرار 
مي گيرند. همچنين غرفه هاي عرضه انواع گوشت گوسفندي و 
گوساله نيز در اين مراكز يا خالي از كاال بوده يا اينكه فروشندگان 
نرخ هايي را براي فروش هركيلوگرم انواع گوشت گوسفندي و 
گوساله روي تابلوهاي فروش خود درج كرده اند كه با قيمت هاي 

اعالم شده مسئوالن ستاد تنظيم بازار فاصله زيادي دارد.

رشد 25تا 40درصدي قيمت گوشت قرمز 
گزارش ميداني خبرنگار همشهري از وضعيت عرضه و قيمت 
انواع گوشــت قرمز گوســفندي و گوســاله در فروشگاه هاي 
زنجيره اي، مراكز عرضه مســتقيم و خرده فروشي هاي سطح 
شــهر حاكي از عرضه چندنرخي و افزايش 25تا 40درصدي 
قيمت اين اقالم است. به عنوان نمونه قيمت هاي درج شده روي 
تابلوي فروشگاه اتكاي شهيد فكوري با نرخ هاي اعالمي ستاد 
تنظيم بازار فاصله زيادي دارد. در اين فروشگاه كه قفسه هاي 
فروش خالي از انواع گوشت گوسفندي و گوساله بود قيمت هر 
كيلوگرم گوشت ران گوسفندي 156هزار، راسته گوسفندي 
118هزار، كف دست گوسفندي 155هزار، قلوگاه گوسفندي 
68هزار، گردن گوسفندي 118هزار، ران گوساله 131هزار و 
شتر مرغ 130هزار تومان درج شده است. در فروشگاه هاي رفاه 
و شهروند نيز نرخ انواع گوشت بسته بندي گوسفندي و گوساله 

با نرخ مصوب اعالم شده متفاوت است.

شكاف نرخ مصوب و خرده فروشي گوشت 
فعاالن صنفي تامين 50درصد نهاده هاي توليد با نرخ ارز بازار 
آزاد را عامل كمبود و گراني انواع گوشت گوسفندي و گوساله 
مي دانند. اخيرا عباس قبادي، معاون بازرگاني داخلي وزارت 
صنعت، فروش هر كيلوگرم گوشــت گوســاله با نرخ بيش از 
140هزار تومان را گران فروشــي اعالم كرد و گفت: گوشــت 
گوساله از طريق ميادين ميوه و تره بار به قيمت 109 تا 114هزار 
تومان عرضه شده و حداكثر قيمت مناسب براي عرضه گوشت 
گوساله براساس نوع گوشت بين 120 تا 140هزار تومان است.

 همچنين رئيس انجمــن صنفي گاوداران اســتان تهران در 
گفت وگو با همشهري قيمت تمام شده توليد هر كيلو گوشت 
قرمز گوساله بدون استخوان را 99هزار تومان اعالم كرد و گفت: 
حداكثر قيمت مصرف كننده گوشت گوساله 116هزار تومان 
اســت. مديرعامل اتحاديه مركزي تعاوني هاي كشاورزي دام 
سبك نيز قيمت تمام شــده توليد هر كيلو گوشت گوسفندي 
در كشتارگاه را 110تا 120هزار تومان دانسته و گفت: قيمت 
مصرف كننده گوشت گوســفندي بر مبناي نرخ تمام شده به 
عالوه 10درصد سود خرده فروشــي تعيين مي شود. افشين 
صدر دادرس، افزود: قيمت تمام شده گوشت گوسفندي براي 
توليد كننــده در تهران بين 50 تا 55هــزار و ميانگين قيمت 
كشــوري حدود 51هزار تومان است. همچنين قيمت كشتار 
دام در كشتارگاه 105هزار تومان است كه با احتساب 10درصد 
خرده فروشان گوشت گوسفندي بايد حدود 128هزار تومان 

به دست مصرف كننده برسد. 

جاي خالي روغن نباتي در فروشگاه ها 
گزارش ميداني خبرنگار همشهري از وضعيت عرضه و قيمت 
انواع روغن نباتي در مراكز عرضه مســتقيم و فروشــگاه هاي 
زنجيره اي نيز حاكي از ناياب شدن اين محصول در مراكز مذكور 
است به نحوي كه بررسي وضعيت عرضه روغن نباتي در فروشگاه 
اتكاي شهيد فكوري نشــان مي دهد كه با وجود مراجعه مكرر 
مشتريان براي خريد اين محصول قفسه روغن اين فروشگاه در 

حالي خالي مانده كه مقدار زيادي روغن نباتي توليدي برندهاي 
داخلي در جلو در ورودي اين فروشــگاه دپو شده و مسئوالن 
فروشگاه علت عرضه نشدن آن را مشخص نبودن قيمت ها تلقي 
كرده و حتي از اعالم زمان احتمالي توزيع اين روغن ها نيز ابراز 
بي اطالعي مي كنند. در فروشگاه هاي شهروند و رفاه تهرانسر 
نيز قفســه هاي فروش روغن نباتي جارو شــده و فروشندگان 
تأكيد مي كنند مشــخص نيســت چه زماني روغن تامين و 
دوباره عرضه خواهد شد. بررســي وضع عرضه روغن نباتي در 
خرده فروشي هاي سطح شهر نيز حاكي از آن است كه اين روزها 
فقط روغن سرخ كردني بهار و برخي انواع گمنام روغن مايع مورد 
نياز براي پخت وپز مانند» نينا« با نرخ درج شده روي بسته بندي 
اين محصوالت عرضه مي شــود و از عرضه انــواع روغن نباتي 
سرخ كردني و پخت وپز برندهاي داخلي مانند الدن، كانوال و... 
خبري نيست. در واقع كمبود عرضه روغن نباتي موجب احتكار و 
دپوي اين محصول در برخي فروشگاه ها شده و در گراني و ناياب 
شدن اين كاالي اساسي مورد نياز مردم در بازار مؤثر بوده است.

رفع مشكالت عرضه روغن تا هفته آينده
اميرهوشنگ بيرشك، دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي 
ايران در گفت وگو با همشــهري كمبود روغن نباتي در مراكز 
عرضه مانند فروشــگاه هاي زنجيره اي را ناشــي از تنگناهاي 
تامين روغن خام مورد نياز كارخانه هاي روغن نباتي دانســت 
و گفت: كارخانه هاي روغن نباتــي براي تخصيص ارز و تامين 
روغن خام مورد نياز خود به مشــكل خوردند كه با جلساتي 
كه با وزارت صنعت و بانك مركزي داشــتيم اين مشكل حل 
شده و با تامين روغن خام توليد در كارخانه هاي روغن نباتي 
از سرگرفته شده و از هفته آينده روغن نباتي با نرخ مصوب به 
وفور در فروشگاه هاي زنجيره اي، ميادين ميوه و تره بار و صنوف 
توزيع و مشكالت بازار به دليل وقفه چند روزه در عرضه اين كاال 
برطرف مي شود. امير هوشنگ بيرشك، با بيان اينكه روغن خام 
مورد نياز كارخانه ها تامين و از بنادر به كارخانه ها حمل شده 
و برخي كارخانه ها از روز دوشــنبه هفته جاري توليد را آغاز 
كرده اند و به تدريج تا پايان هفته جاري مشكالت بخش توليد 
مرتفع مي شــود، افزود: طي چند هفته اخير شركت بازرگاني 
دولتي نيز با عرضه بالغ بر 60هزارتن روغن خام به كارخانه ها 
از محل ذخاير اســتراتژيك به كمك كارخانه هاي روغن آمده 
است و با اين روند از هفته آينده به مرور انواع روغن مايع مورد 
نياز خانوارها در قفسه فروشگاه هاي زنجيره اي، ميادين ميوه و 

تره بار و صنوف توزيع و مشكالت بازار به دليل وقفه چند روزه 
عرضه روغن نباتي بر طرف مي شود. او در مورد تعطيلي برخي 
كارخانه هاي روغن نباتي مانند صنعتي بهشهر به دليل كمبود 
روغن خام و تأثير آن بر كاهش عرضه و كمبود روغن نباتي در 
بازار گفت: تعطيلي و بازگشــت به توليد كارخانه هاي روغن 
نباتي امري طبيعي است و ممكن است اين كارخانه ها به دليل 
مشكالت تامين مواداوليه يا اورهال براي مدتي تعطيل شوند 
اما اين امر به معناي توقف عرضه روغن نباتي نيست زيرا عرضه 
روغن از محل دپو و انبارهاي اين كارخانه ها حتي در ايام تعطيلي 
خطوط توليد اين كارخانه ها نيز ادامه مي يابد. در واقع اگرچه 
ممكن است توليد براي چند روز متوقف شود اما توزيع روغن از 
انبار هاي اين شركت ها ادامه مي يابد. بيرشك در مورد اينكه آيا 
نمي شد مشكالت تامين روغن خام زودتر برطرف شود تا عرضه 
و بازار روغن نباتي با مشكل مواجه نشود، گفت: پيگيري براي 
رفع مشكالت تامين روغن خام مورد نياز كارخانه ها ادامه داشته 
اما در زمينه تأخير در رفع اين مشكالت بايد مسئوالن دولتي 
پاسخگو باشند اگرچه به دليل كمبود منابع ارزي و شرايط ناشي 
از تحريم هاي اقتصادي نقل و انتقال ارز و تامين روغن خام با 

مشكالت بيشتري مواجه شده است.

برخورد با گران فروشي روغن نباتي
دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي ايران در مورد ســهم 
مشــكالت نظام توزيع در كمبود و گراني روغن نباتي، گفت: 
مشكلي براي توليد و تأمين نياز بازار داخلي به روغن نباتي وجود 
ندارد. بيرشك خودداري برخي فروشگاه ها از عرضه روغن نباتي 
و احتكار و دپوي اين محصول به دليل مشخص نبودن قيمت ها 
را رد كرد و گفت: عرضه نكردن روغن به دليل مشخص نبودن 
قيمت تخلف است زيرا قيمت روغن نباتي اخيرا تغييري نكرده 
و بايد همه فروشگاه ها و صنوف، روغن در اختيار خود را به نرخ 
مصوب سازمان حمايت از مصرف كننده توزيع كنند. به گفته 
او حدود يك ماه پيش سازمان حمايت از مصرف كننده مصوبه 
افزايش متوسط 9درصدي قيمت انواع روغن نباتي با فرمول ها 
و احجام مختلف را ابالغ كرده و همه كارخانه هاي توليدي نيز 
با همين نرخ روغن را عرضه مي كنند. بر مبناي اين مصوبه نرخ 
انواع روغن نباتي نيز در سامانه124 سازمان حمايت درج شده 
و هرگونه عرضه روغن نباتي با قيمت هاي باالتر از نرخ مصوب 
مذكور تخلف است و سازمان حمايت، وظيفه برخورد با اينگونه 

تخلفات را دارد.

دبير انجمن صنفي: از هفته آينده روغن نباتي با نرخ مصوب به وفور در فروشگاه هاي زنجيره اي، ميادين ميوه 
و تره بار و صنوف توزيع و مشكالت بازار به دليل وقفه چند روزه در عرضه اين كاال برطرف مي شود

مشــكلي براي توليد و تامين نياز بازارداخلي به روغن نباتي وجود ندارد بنابر آمار گمرك ايران 500هزار تن روغن خام در 
مخازن كشور وجود دارد اما افزايش تقاضاي كاذب در بازار روغن نباتي موجب شده خانوارها و صنوف 2برابر نياز خود روغن 

نباتي بخرند؛ تا هفته آينده اين مشكالت برطرف خواهد شد.

گوشت و روغن نباتي چگونه گران شد

صعود ماه به ماه قيمت مربا
مواداوليه توليد مربا از ميوه تا شــكر و شيشــه 
آن تمام ايراني اســت و اين محصول به واردات 
وابســتگي ندارد ولي افزايش هزينه توليد، اين 
محصول را هم از گراني بي نصيب نگذاشــته و 
از ابتداي امســال در چند نوبت قيمت برندهاي مختلف مربا افزايش 

يافته است. 
به گزارش همشهري، از جنجال هاي مربوط به واردات 240هزار دالري 
مربا در ســال95 كه بگذريم، مربا محصولي اســت كه هميشه توليد 
داخلي آن به استناد آمار و ارقام و مشاهده و تجربه، براي مصرف داخلي 
كافي بوده است. برندهاي بسياري كه در سال هاي اخير در حوزه توليد 
اين محصول وارد شده اند نه تنها بازار داخلي را با محصوالتشان اشباع 
كرده اند بلكه هرساله بخشــي از توليداتشان را به كشورهاي ديگر نيز 
صادر مي كنند. اما گذشته از توليد صنعتي هنوز بسيارند خانواده هايي 
كه اقالمي مثل مربا و ترشي و رب را در منازل خود تهيه و كمتر براي 
اينگونه كاالها هزينه مي كنند. با اين حال نگاهي به قيمت هاي درج شده 
روي شيشه هاي مربا در ماه هاي مختلف امسال حاكي است دست كم 

هر 2ماه يك بار قيمت ها افزايش يافته است. 
هم اكنون حداقل قيمت مربا در ســوپرماركت هاي تهران مربوط به 
بســته هاي 220گرمي اســت كه البته برندهاي محدودي اين نوع 
بســته بندي را عرضه مي كنند؛ »موســوي« قديمي ترين آنهاست و 
»اروم آدا« و »شانا« جديدترند. قيمت انواع مربا البته بسته به ميوه مورد 
استفاده در آن متغير اســت اما مي توان گفت بازه قيمتي محصوالت 
220گرمي برند موسوي بين 5هزار و 500تا 8هزار و 300تومان است 
كه گران ترين آنها مرباي آلبالو است. قيمت محصوالت اروم آدا بين 2تا 

3هزار تومان بيشتر است و شانا تقريبا هم قيمت موسوي است. 
تنوع برند در شيشــه هاي 300گرمي بيشتر اســت و قيمتشان هم 
متنوع تر. با توجه به تاريخ هاي مختلف محصوالت موجود در مغازه ها به 
سختي مي توان برند گران تر يا ارزان تر را مشخص كرد اما به طور كلي 
بازه قيمت در مرباها با وزن حدود 300گرمي از 9هزار و 500تا 28هزار 
تومان متغير است كه البته قيمت 28هزار توماني مربوط به برند بدون 
قند و رژيمي كامور اســت. اما انواع معمولي هم قيمتشان تا 19هزار 
تومان در بعضي برندها باال رفته است مثل برندهاي شانا و هايپراستار 
كه مرباهاي تمشك يا انجير را به ترتيب با قيمت هاي 18هزار و 990و 

19هزار و700تومان عرضه مي كنند. 
فراواني شيشــه هاي حدود 800گرمي هم به تازگي در بازار زيادشده 
كه البته قيمت آنها چيزي بين 20تا 35هزار تومان متغير است. براي 
مثال مرباي بالنــگ برند بدر با وزن 810گرم 35هــزار و 500تومان 
قيمت خورده و مرباي توت فرنگي برند چاشني با 2هزار تومان افزايش 
قيمت نسبت به بهار امسال، 29هزار و 500تومان فروخته مي شود. با 
اين حال تأكيد فروشنده ها بر اين است كه اين قيمت ها مربوط به خريد 
تابستان آنهاســت و در خريدهاي جديد حتما با قيمت هاي متفاوتي 

روبه رو خواهند بود.

قيمت فروش بعضي از انواع مربا در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند
13.900آلبالو- 300گرميبرتر
11.900آلبالو- 300گرميمجيد
14.490زردآلو- 310گرميشانا

10.500بالنگ- 310گرمياصالت
9.500گل سرخ- 300گرميچاشني
13.000گيالس- 300گرميچاشني
15.500انجير- 300گرميبرتر

11.900توت فرنگي- 220گرمياروم آدا
14.900آلبالو- 300گرميميكس لند
16.500هويج- 625گرميميكس لند

 مقاومت دالر 
در محدوده 28هزار تومان

اگر چه انتظار مي رفت به دليل شــدت گرفتن 
شيب نزولي قيمت دالر در مبادالت روز دوشنبه 
قيمت هر دالر آمريكا ديــروز به كانال 27هزار 
تومان سقوط كند اما اين اتفاق رخ نداد و قيمت 
دالر دوباره با رشد مواجه شد و در محدوده 28هزار تومان مقاومت كرد. 
به گزارش همشهري، افزايش عرضه ارز از بانك مركزي از شدت صعود 
قيمت دالر كاسته است با اين حال قيمت دالر همچنان به دليل افزايش 
تقاضا براي نزول بيشــتر مقاومت مي كند. در روز دوشنبه قيمت هر 
دالر آمريكا دست كم با هزارتومان كاهش در برخي ساعات حتي در 
آستانه سقوط به كانال 27هزار تومان قرار گرفت و انتظار مي رفت در 
مبادالت ديروز سه شنبه قيمت هر دالر آمريكا تا اين محدوده نزول 
كند اما اين اتفاق رخ نداد و در نهايت قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد 
با 600تومان افزايش به 28هزارو 650تومان رسيد. صرافي ملي هم 
ديروز قيمت هر دالر آمريكا را 247تومان افزايش داد و نرخ فروش دالر 

را 28هزارو 233تومان تا لحظه تنظيم اين گزارش اعالم كرد.

قيمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17ديروز
تغييرقيمت زندهنرخ ارزها

282،3302،4700.88دالر
334،0203،1100.94يورو

386،1008،8302.34پوند انگليس
80،8401،6202.04درهم امارات

36،7404501.24لير تركيه
328،1006،5002.02فرانك سوئيس

44،3409102.1يوان چين
274،0505،6502.11ين ژاپن

224،6805،4702.5دالر كانادا
211،5804،6702.26دالر استراليا

  بازار طال

نزول 152هزار ميليارد توماني بازار سهام

سوپرماركت

بازار

توليد روغن خوراكي؛بيش از نياز داخلي
ظرفيت توليد روغن خوراكي در كشــور بيش از نياز مصرف داخلي است و پيش بيني مي شــود با حذف ارز رانتي با دالر 
4200توماني و واقعي تر شدن قيمت توليد و عرضه اين محصول، بساط رانت ناشي از واردات دانه هاي روغني برچيده شود. 
رشد بي قواره سرمايه گذاري براي توليد روغن خوراكي به سبب حاشيه سود باالي آن، نتيجه سياست ارزي دولت است؛ 
به نحوي كه پيش بيني مي شود ظرفيت توليد روغن خوراكي در سال 1403به 6089هزار تن برسد؛ درحالي كه نياز داخلي 
در خوشبينانه ترين حالت 1605هزار تن برآورد شده است. يعني 4884هزار تن ظرفيت توليد روغن مازاد بر مصرف. به نظر 
مي رسد سرمايه گذاري براي توليد روغن خوراكي در حال رشد است، تا جايي كه نتيجه يك بررسي نشان مي دهد انگيزه 
سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در زمينه توليد روغن خوراكي در حال افزايش است؛ زيرا هزينه ورود به اين صنعت پايين 
آمده است. به گزارش همشهري، براساس اين گزارش طي يك دهه گذشته، شركت هاي بزرگ فعال در صنايع غذايي و داراي 
شركت هاي پخش متمركز، تمايل بااليي براي ورود به بازار روغن هاي خوراكي نشان داد ه اند. به گونه اي كه انگيزه تكميل 
سبد محصوالت، دسترسي گسترده شركت هاي پخش به طيف وسيع تري از مصرف كنندگان و قدرت چانه زني آنها تمايل 
شركت هاي صنعت غذايي براي اضافه كردن روغن به سبد محصوالت شان را بيشتر كرده است. از طرفي اين گزارش نشان 
مي دهد، هزينه پايين ورود به صنعت نيز ورود شركت هاي جديد به صنعت روغن خوراكي را آسان كرده و طبق گزارش ها از 
آخرين كارخانه هاي بهره برداري شده روغن خوراكي، براي تاسيس يك شركت تصفيه روغن با ظرفيت 100هزار تن روغن 
مايع در سال و تكنولوژي روز دنيا، 20ميليون دالر سرمايه گذاري نياز است. برآوردها نشانگر اين واقعيت است كه هرچند 
شركت هاي توليدكننده روغن خوراكي در سال 98حدود 2ميليون تن روغن توليد كرده اند اما به نظر مي رسد اندازه بازار 
مصرف روغن هاي خوراكي در شرايط پايدار و حتي حذف ارز با نرخ دالر 4200توماني، به 1.5تا 1.6ميليون تن در سال برسد.
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شــاخص كل بورس تهران ديروز بار ديگر نزول كرد و به منطقه بورس
حســاس يك ميليون و 300هزار واحد از نظر تكنيكي رسيد؛ با 
اين مقدار نزول بيش از 152هزار ميليارد تومان از ارزش ســهام 
شركت هاي بورس كاسته شد. انتظار مي رود با رفع ريسك هاي 

سياسي و اقتصادي ظرف 2 هفته آينده از شدت نزول بازار سهام كاسته شود.
به گزارش همشهري، تازه ترين داده هاي آماري نشان مي دهد كه ارزش كل بازار سهام 
از 20مرداد تاكنون بيش از 200ميليارد دالر نزول كرده و اين نزول همچنان ادامه دارد. 
ديروز هم روند نزولي بازار سهام ادامه يافت و شاخص كل بورس تهران با 2.6درصد افت به 
محدوده يك ميليون و300هزار واحد رسيد. با اين ميزان، نزول بيش از 152هزار ميليارد 
تومان از ارزش كل بازار سهام كاسته شد. از نظر تكنيكي محدوده يك ميليون و 300هزار 
واحد، نوعي خط حمايت براي بازار سهام تلقي مي شود و درصورت نزول شاخص به زير 
اين محدوده، احتمال اينكه دامنه نزول بازار سهام تا محدوده يك ميليون واحد امتداد 
يابد افزايش مي يابد.  با اين حال برخي از تحليلگران تكنيكي بر اين باورند كه بازار سهام 
رفته رفته به كف محدوده نزولي خود نزديك مي شود و به زودي با پايان يافتن ريسك هاي 

سياسي و اقتصادي دوره نزول شاخص كل بورس هم به پايان مي رسد.

پايان ريسك هاي سياسي و اقتصادي
برآورد ريسك هاي سياســي و اقتصادي حاكم بر بازار سهام نشان مي دهد كه احتماال 
دوره نزول بازار سهام ظرف 2 هفته آينده كه مصادف خواهد بود با پايان انتخابات رياست 
 جمهوري آمريكا به پايان مي رسد و احتمال اينكه بعد از آن شاخص كل بورس تهران وارد 
يك روند صعودي شود وجود دارد؛ به ويژه آنكه از يك طرف عبدالناصر همتي، رئيس كل 
بانك مركزي اعالم كرده، قصد ندارد نرخ سود بانكي را افزايش دهد و از اين جهت يكي 
از ريسك هاي بزرگ از بازار سرمايه حذف شد و از سوي ديگر تكليف انتخابات آمريكا 
نيز تا اواخر هفته بعد احتماال مشخص شده است. در چنين شرايطي سازمان بورس هم 
با انجام سلسله اقداماتي در تالش اســت تا طرف تقاضا را در بازار سهام افزايش دهد. با 
اين حال كارشناسان بر اين باورند كه با وجود اينكه ريسك هاي سياسي و اقتصادي به 
پايان مي رسند ولي برآورد شــاخص بورس همچنان بستگي زيادي به نتايج انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا دارد.  انتخاب دونالد ترامپ محركي براي رشد شاخص بورس 
است؛ زيرا انتخاب دونالد ترامپ منجر به رشد دالر خواهد شد و چون افزايش قيمت دالر 
زمينه رشد شاخص هاي بورس را فراهم مي كند، شاخص هاي بورس هم دوباره افزايش 
خواهند يافت. انتخاب جو بايدن، رقيب دمكرات ترامپ اما به زعم كارشناسان اثرعكس 

دارد و احتماال درصورت پيروزي بايدن، بازار سهام با نزول مواجه خواهد شد.
عظيم ثابت، كارشناس بازار سرمايه در اين باره به همشهري گفت: با توجه به ديدگاه هاي 
تندي كه ترامپ نسبت به جامعه جهاني دارد، انتخاب او به عنوان رئيس جمهوري آمريكا 
مي تواند دوباره به رشد قيمت دالر منجر شود و اين افزايش قيمت دالر مي تواند با يك 
فاصله زماني زمينه صعود شاخص بورس را فراهم كند. او افزود: اگر جو بايدن به عنوان 
نقطه مقابل دونالد ترامپ انتخاب شود، بازار سهام وارد يك فاز دفاعي خواهد شد؛ چون 
بايدن قول هايي داده كه دوباره به برجام باز گردد كه مي تواند به كاهش قيمت دالر منجر 
شود و كاهش قيمت دالر مي تواند اثر منفي بر بازار سهام داشته باشد. او افزود: با اين حال 
در بلندمدت انتخاب بايدن چشم انداز سرمايه گذاري در ايران را مساعد خواهد كرد و 
اگرچه بورس در ابتدا ممكن است تحت تأثير نزول قيمت دالر با كاهش مواجه شود اما 
در بلندمدت به دليل مثبت شدن چشم انداز سرمايه گذاري در ايران، بازار سهام وضعيت 
مناسبي پيدا خواهد كرد و در بلندمدت به نفع بازار سهام خواهد بود. علي خسرو شاهي، 
مديرعامل شركت مشاوره سرمايه گذاري كاريزما هم در پاسخ به اين پرسش كه انتخابات 
آمريكا چقدر مي تواند، بر شرايط اقتصادي كنوني اثرگذار باشد، گفت: نمي توانيم تأثير 
اين اتفاق را انكار كنيم، ولي به نظر من نتيجه اين انتخابات فقط مي تواند يك تغيير يا 
شوك كوتاه مدت داشته باشد و بعد از آن برنامه ريزي هاي بلندمدت و كارهاي زير بنايي 
كه براي حل مشكالت اقتصادي انجام مي شود، مي تواند اثر گذاري بيشتري داشته باشد. 
به گفته او، قيمت دالر هم با توجه به بهبود شرايط سياسي و اقتصادي و گشايش مباحث 

بين الملل مي تواند به ثبات بيشتري برسد.

نماگر هاي بازارسهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

2.60-34815-1301772شاخص كل بورس-واحد
21.78-1881-6754ارزش معامالت- ميليارد تومان
2.46-152-6031ارزش بازار- هزار ميليارد تومان

افت 600هزار توماني قيمت سكه 
قيمت طال و سكه در بازار تهران ديروز هم كاهشي بود. به گزارش 
همشــهري، درحالي كه طالي جهاني روند افت قيمت را طي 
مي كند و قيمت هر اونس طال در بازار جهان ديروز با 0.1درصد 
كاهش به 1898دالر و 28سنت رسيد، همزمان بازار تهران نيز 
شاهد افت قابل مالحظه قيمت طال بود به طوري كه قيمت طال بعد از مدت ها از كانال 
يك ميليون و 300پايين آمد. روز دوشنبه هرگرم طالي 18عيار با نزديك به 50هزار 
تومان كاهش به يك ميليون و 262هزار تومان رســيد. همزمان در بازار سكه نيز افت 
600و در ساعت هايي از روز 700هزار توماني نرخ تمام سكه را شاهد بوديم. براساس آمار 
سايت اتحاديه طال و جواهر تهران تا ساعت 16:30ديروز دوشنبه، هر قطعه سكه طرح 
جديد با قيمت 13ميليون و 900هزار تومان و هر قطعه سكه طرح قديم با 300تومان 
كاهش نسبت به روز يكشنبه با قيمت 13ميليون و 200هزار تومان عرضه شد. ديروز 
همچنين قيمت نيم سكه 7ميليون و 600، ربع سكه 5ميليون و 100و سكه يك گرمي 

2ميليون و 700هزار تومان بود كه نسبت به روز يكشنبه تغييري نداشت.
كارشناسان روند كاهشي قيمت ها در بازار طال و سكه را ناشي از عوامل مختلف مي دانند. 
به گفته رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران يكي از داليل ريزش قيمت طال به اجراي 

تعهــدات بانك مركــزي و تزريق 
دالر به بازار بــر مي گردد و دومين 
عامل نيز مي تواند با كاهش ميزان 
تقاضا ارتباط داشته باشد. ابراهيم 
محمدولي، سومين عامل مؤثر در 
كاهش نرخ ها را دستگيري برخي 
افراد خاطــي در اتاق هاي مجازي 
دانســت كه منجر به ارزان شدن 

قيمت طال شده است.

گزارش ميداني همشهري از خالي شدن قفسه 2قلم كاالي اساسي در فروشگاه هاي زنجيره اي

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

1.262.056طالي 18عيار)گرم(
13.900.000سكه طرح جديد
13.200.000سكه طرح قديم

7.600.000نيم سكه
5.100.000ربع سكه

2.700.000سكه يك گرمي

بازار ارز
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جانشينشجاعازپديدهميآيد؟

با جدايي شــجاع خليــل زاده از پرســپوليس، 
گمانه زني ها در مورد انتخاب جانشــين او آغاز 
شده اســت. پر شدن ســهميه هاي ليگ برتري 
پرسپوليس باعث شــده تا يحيي و كادرفني اش 
گزينه هاي زيادي براي انتخاب جانشيني شجاع 
نداشته باشند. پس از شايعه تماس پرسپوليسي ها 
با ايمان سليمي، روز گذشته طرفداري مدعي شد 
قرمز هاي پايتخت دنبال فرشاد فرجي از پديده 
رفته اند. آنها براي به خدمت گرفتن اين بازيكن 
يك راهكار هم پيدا كرده اند و مي خواهند در قبال 
جذب فرجي، آرمان رمضاني را به پديده بدهند. 
البته پرسپوليسي ها كماكان منتظرند تا ببينند 
اين راهكار قانوني است يا خير. جالب اينكه پس 
از انتشار اين خبر شايعه شد پديده براي موافقت 
با انتقال فرجي هم رمضانــي را مي خواهد و هم 
خواستار 500 ميليون تومان پول نقد شده است!

فوتبال ايران

شجاع خليل زاده لوگوي باشگاه الريان را بوسيده و همين مسئله 
يك جنجال درست و حسابي به پا كرده است. بازيكنان تازه وارد 
حتي لوگوي بارسلونا و رئال مادريد را هم نمي بوسند، اما شجاع اين 
كار را در مورد تيمي كرده كه بعيد است به اندازه تعداد كارمندان 
باشگاه پرسپوليس هم هوادار داشته باشد! در هر صورت مطابق 
انتظار رفتار خليل زاده براي او گران تمام شد و خيلي ها به انتقاد 
از مدافع سابقا متعصب پرداختند. اين وسط شجاع هم از خودش 
دفاع كرده و گفته: »مجبورم كردند لوگو را ببوسم. يكي از مديران 
اين تيم خواست اين كار را انجام بدهم و من نتوانستم رد كنم.« 
خب راســت مي گويد. حتي اگر به تصوير دقيق تــر نگاه كنيد، 
مي بينيد كه در آن صحنه پشت سر شجاع اسلحه گذاشته اند. فقط 
معلوم نيســت خليل زاده اين حجم از حرف گوش كني را چرا در 

قبال مديران پرسپوليس نداشت؟

اسلحه گذاشته بودند پشت سرش!

بعد از آنكه محمد نادري به اســتقالل پيوســت، همنام بازيگر او 
پست جالبي منتشر كرد. نادري تلويزيون كه سابقه بازي در آثاري 
مثل شمعدوني و دورهمي را دارد، تصوير خودش را منتشر كرده 
و پاي آن نوشته: »اما اين نادري تا ابد پرسپوليسي باقي مي ماند.« 
آقا دم شما گرم، اصال دم همه هواداراني كه بي منت و خالصانه به 
تيم هاي شان عشق مي ورزند گرم، اما انصافا آدم اين كنايه را زماني 
مي تواند به ديگران بزند كه خودش يك پيشــنهاد چند ميليارد 
توماني براي پيوســتن به اردوگاه رقيب را رد كرده باشــد. نكته 
اينجاست كه هيچ وقت هيچ كس به يك هوادار نمي گويد بيا فالن 
قدر پول بگير و از اين به بعد طرفدار تيم مقابل شو. بنابراين او برنده 
آزموني اســت كه هيچ وقت برگزار نشده. شايد خيلي ها كه امروز 
به نادري و شجاع خرده مي گيرند، در مقابل چنين وسوسه هايي 

راحت تسليم مي شدند.

برنده بدون امتحان

اين هفته در ليگ قطر الدوحيل و الريان بازي داشتند و در شرايطي 
كه مسابقه با نتيجه يك - يك رو به پايان بود، رامين رضاييان از 
روي يك ضربه ايســتگاهي زيبا گل برتــري الدوحيل را به ثمر 
رساند. شــجاع خليل زاده البته به اين مسابقه نرسيد و همزمان 
در حال بوســيدن لوگوي الريان بود؛ با اين حال رضاييان از آب 
گل آلود ماهي گرفت و در اينستاگرام گلش را تقديم به هواداران 
پرسپوليس كرد. معلوم است كه رامين به شجاع طعنه زده، اما خب 
او نگران ادامه روابط با همبازي سابقش نيست؛ چون مي گويند 
رضاييان در خود پرسپوليس هم با هيچ كس رفيق نبود. حاال اين 
حرف ها به كنار؛ طعنه زدن رضاييان به خليل زاده قشنگ يادآور 
داستان سير و پياز است. استاد انگار ماجراي فرار شبانه خودش به 

تركيه و عقد قرارداد با ريزه اسپور را از ياد برده است.

داستان سير و پياز

نكته بازي

اميرحسين اعظمي| درفاصله9روزتاشروعليگ
برتر،اســتقاللروزهايپرخبريراپشــتسر
ميگذارد.اتفاقخوشــحالكنندهبرايآبيهاي
پايتختبازگشتشيخدياباتهبهايراناست.آنها
البتهدرانتظاربازگشــتميليچوتمديدقرارداد
عليكريميهمهستندتافصلجديدليگبرتررا
باتيميپرقدرتشروعكنند،ازطرفيچالشهايي
همبرايجذبمحمدنادريايجادشدهكهمديران
استقاللدرصددرفعموانعايجادشدهبرايجذب

اينبازيكنهستند.

كريميميماند؟
علي كريمي هافبك فصل گذشــته استقالل در اين 
چند هفته يكي از پرســروصداترين سوژه هاي فصل 
نقل وانتقاالت بود و هر روز شايعات مختلفي درخصوص 
اين بازيكن مطرح شــد. او بعد از اتمام مسابقات ليگ 
برتر خيلي تالش كــرد تا خودش را بــه فوتبال اروپا 
برساند ولي تا به امروز به خواسته اش نرسيده و به نظر 
مي رسد فصل بعد هم در ليگ برتر ايران به ميدان برود. 
آبي پوشــان همچنان در تالش بــراي تمديد قرارداد 

هافبك تأثيرگذارشان هستند ولي پيشنهاد سپاهان 
ترديدهايي را بــراي كريمي ايجاد كرده تا شــايد او 
مسير فوتبالش را به سمت اصفهان تغيير داده و دوباره 
پيراهن ســپاهان را بر تن كند. براي كريمي موقعيت 
فني تيم هــم نكته حائز اهميتي اســت و نزديكان او 
خبر مي دهند كه از نظر كريمي استقالل از لحاظ فني 
شرايط مناسب تري نسبت به سپاهان دارد. روز دوشنبه 
سايت هاي خبري از تمديد قرارداد كريمي با استقالل 
خبر دادند اما اين خبر توسط مدير برنامه هاي او تكذيب 
شد. روز گذشــته با كريمي تماس گرفتيم ولي حاضر 
نشد قبل از مشخص شدن تيمش صحبتي انجام دهد. 
او به خبرنگار همشهري ورزشي گفت: »فكر مي كنم تا 

دو سه روز ديگر تيمم را انتخاب كنم.«
استقاللمنتظرميليچ

شيخ دياباته هم دوشنبه شــب به ايران برگشت تا اين 
خبر خوشــحال كننده اي براي كادر فنــي و هواداران 
استقالل باشد. ميليچ مدافع كروات استقالل اما هنوز 
به ايران برنگشته اســت، با اين حال يكي از كانال هاي 
هواداري اســتقالل كه اخبار دقيقي درخصوص اين 

مدافع منتشــر مي كند، از واريز مبلــغ 23هزار دالر 
توسط باشگاه استقالل به حساب اين بازيكن خبر داده 
و آبي پوشــان اميدوارند كه اين بازيكن را به زودي در 

تهران ببينند.
چالشجديدبراينادريواستقالل

محمد نادري روز جمعه به صورت رسمي قراردادش را با 
باشگاه استقالل امضا كرد ولي حاال چالش هاي جديدي 
براي اضافه شــدن اين بازيكن به ليســت استقالل 
به وجود آمده اســت. گفته مي شــود يكي از نزديكان 
نادري در اينســتاگرام به اين موضوع اشاره كرده كه 
مدير برنامه هــاي قبلي نــادري در صحبت هايي كه 
با مسئوالن باشــگاه كورتريك بلژيك داشته، به آنها 
خبر داده كه بازيكن فصل گذشته پرسپوليس بدون 
هماهنگي با باشگاه بلژيكي به استقالل پيوسته است 
و از آنها خواســته كه مبلغ رضايتنامه را باالتر ببرند. 
ديروز تســنيم خبر داد كه مســئوالن استقالل بايد 
براي صدور رضايتنامه نادري حدود 200هزار يورو به 
باشــگاه بلژيكي بدهند ولي در صفحات مجازي حتي 
رقم 600هزار يورو هم براي صدور رضايتنامه عنوان 

شده كه مبلغ بسيار بااليي است. در اين شرايط احتمال 
شكايت باشــگاه بلژيكي، هر لحظه باشگاه استقالل 
را تهديــد مي كند و با اين وضعيت اســتقالل مجبور 
است تا پول رضايتنامه اين بازيكن را پرداخت كند. در 
غيراين صورت محروميت سنگيني در انتظار استقالل 
خواهد بود و شايد اين تيم از فعاليت در دو پنجره نقل 

و انتقاالتي محروم شود.
فكريپولكادرراميدهد؟

بعــد از حضــور محمــود فكــري در اســتقالل، 
گمانه زني هاي مختلفي درخصوص مبلغ قرارداد اين 
مربي مطرح شد. جالب اينجاست كه فكري دستياران 
زيادي را هم با خودش به استقالل آورده و مي گويند 
خودش قرار است دســتمزد آنها را براي فعاليت در 
استقالل پرداخت كند. چند روز پيش برخي سايت ها 
مبلغ قــرارداد فكري با اســتقالل را 7ميليارد تومان 
عنوان كردند و حتي گفته شــد كه او بايد دســتمزد 
تمام مربيان، گروه آناليز، بدنســاز، ماســاژور و... را 
خودش از اين 7ميليارد پرداخت كند. روز گذشــته 
اما يكي از دستياران فكري در واكنش به اين خبر به 
همشهري ورزشــي گفت: »قرار نيست فكري از پول 
قرارداد خودش به ما پول بدهد. شــايد باشگاه براي 
مجموعه كادر فني يك مبلــغ را تعيين كند ولي هر 
مربي براســاس قرارداد خودش از باشگاه پول خواهد 
گرفت.« هر چند يكي از مربيان اســتقالل شايعات 
اخير را رد كرده ولي بايد تا زمان پرداخت حق و حقوق 

كادر فني صبر كرد و ديد چه اتفاقاتي رخ خواهد داد.

شــب دوم از هفته دوم ليگ قهرمانان اروپا امشب با يك 
ديدار فوق حســاس برگزار مي شــود؛ جدال بارسلونا با 
يوونتوس احتماال بدون كريســتيانو رونالــدو. قرار بود تا 
ديشب و در فاصله 24ساعت مانده به ديدار ساعت23:30 
امشب يك تســت كوويد-19 ديگر از كريستيانو گرفته 
شود و اگر نتيجه منفي بود به او اجازه حضور در رويارويي 
امشب با مسي داده شود. اين رويارويي كه پس از 3سال 
مي توانست رخ بدهد، مهم ترين اتفاق مرحله گروهي بود 
كه اگر اين اتفاق رخ ندهد، بايد دست به دعا برد تا در ديدار 
برگشــت هر دوي اين ستاره  ها سالم و ســرحال باشند و 
مقابل هم بازي كنند. مسي از زماني كه رونالدو رفته در 6 
ال كالسيكو موفق به گلزني يا پاس گل نشده است. حضور 
آنها در يك ليگ به كيفيت هر دو كمك كرده بود. رونالدو 
در 20تقابل آخر با مسي موفق شده بود 15گل بزند. اين 
دويستمين تجربه يوونتوس در ليگ قهرمانان است كه برد 
در ديدار امشب مي تواند تعداد بردهاي آنها را به عدد100 
برساند كه بيشتر از هر تيم ايتاليايي ديگري است. از آندره آ 
پيرلو به عنوان زيدان يوونتوس ياد مي شود؛ مربي جواني 
كه در نخستين تجربه سرمربيگري اش هدايت تيم سابق 
خود را در دست گرفته و مي خواهد گام در راه موفقيت بار 

زيزو بگذارد. اما اين يك قياس غيرمنطقي است. زيدان در 
همان 3سال اول حضورش در رئال 3 ليگ قهرمانان پياپي 
براي اين تيم آورد و در 4سال مربيگري موفق شد 2الليگا 
هم به چنگ بياورد و در 10تقابل ال كالســيكويي مقابل 
بارسلونا 5بار برده و تنها 3بار باخته است. اما پيرلو به نظر 
نمي رسد با اين همه ستاره راه به جايي ببرد؛ دست كم تا 
حاال نشانه هايي از ظهور يك مربي بزرگ بروز نداده است. 
تنها 2برد در سري آ و يك برد انضباطي مقابل ناپولي كه 
به خاطر كرونا حاضر به ديدار با اين تيم نشــد، دستاورد 
پيرلو در اين فصل است. آنها در بازي شنبه هم مقابل تيم 
هالس ورونا متوقف شدند. حتي بسياري شك كرده اند كه 
او بتواند تيم را به دهميــن عنوان پياپي قهرماني در ليگ 
داخلي برساند. پيرلو آخرين باري كه پيراهن يوونتوس را 
به عنوان بازيكن بر تن كرد، مقابل همين بارسلونا بود؛ در 
فينال ليگ قهرمانان سال2015 كه با باخت يووه همراه 
بود. يووه 4بــازي آخر خانگي اروپايي خــود را برده و در 
42بازي خانگي آخر خود در اين تورنمنت در ورزشــگاه 
آليانس تنها 4باخت داشــته كه 3تاي آن در 10مسابقه 
اخير بوده. يووه در رده پنجم ســري آ قرار دارد كه البته 
بهتر از رده دوازدهمي بارســا در الليگاست. يووه در همه 

رقابت هاي اين فصل يكي در ميان برد و مســاوي داشته 
كه با احتســاب اين آمار اين بار نوبت برد اســت. در خط 
دفاعي يووه تقريبا همه مصدومند. الكس ساندرو كه چند 
بازي است غيبت دارد، ماتياس دليخت هم هنوز مصدوم 
است، كيه ليني هفته گذشته دچار مصدوميت شد و اين 
هفته هم نوبت بونوچي بود. در تركيب بارسا مصدوميت 
همسترينگ كوتينيو او را از ديدار امشب دور نگه داشته و 
پيكه هم به دليل اخراج در بازي قبلي در اين مسابقه غايب 
است. شايد پيانيچ و آرتور ملو امشب مقابل تيم هاي سابق 

خود به ميدان بروند.
در طرف مقابل، رونالد كومان حضور دارد؛ سرمربي هلندي 
2باخت پياپي در الليگا داده كه يكي از آنها باخت خانگي 
1-3 در ال كالسيكو بوده. چيزي كه از كومان در اين فصل 
ديده ايم، تغيير سيســتم از 3-3-4 به 1-3-2-4 است و 
جرزني و غر زدن بعد از باخت هــا! او تيمي بحران زده را در 
اختيار گرفته كه با رفتارش، آن را به بحران هاي بيشتري 
فرو مي برد. بارتومئو، رئيس باشــگاه كه به نظر مي رسيد 
پريشــب اســتعفا دهد، خواســتار تغيير تاريخ انتخابات 
زودهنگام شــده و نامه اي به نخســت وزير ايالت كاتالونيا 
نوشته و درخواســت كرده به خاطر درگذشت 800عضو 
رسمي باشگاه، انتخابات به تعويق بيفتد. اوضاع اقتصادي 
باشــگاه هم همچنان بحراني است، درســت مثل اوضاع 
اقتصادي ســري آ. رئيس ســري آ با انتقاد از دولت اعالم 
كرده كه اگر با حضور تماشــاگران در مســابقات موافقت 
نشود، فوتبال اين كشور به ورشكستگي مي رسد. فوتبال 

در ايتاليا ساالنه بيش از يك ميليارد يورو ماليات مي دهد 
و اكنون به خاطر ويروس چيني متحمل زيان 600ميليون 
يورويي شــده اســت. قرار بود بازي ها با حضور يك هزار 
تماشاگر برگزار شود كه دولت مخالفت كرد. بازي امشب 
هم بدون تماشــاگر خواهد بود. يووه در 3 تقابل آخر خود 
به بارسا گل نزده اما تعداد رويارويي ها 14بار است كه هر 
كدام 5بار ديگري را برده اند. دني ماكيلي هلندي داور بازي 
با يوونتوس خواهد بود. او در برد 4-1 مقابل رم در نيوكمپ 

در ليگ قهرمانان 2018 هم داور بود.

Eگروه
كراسنودار....................................................................... چلسي
سويا....................................................................................... رن

Fگروه
دورتموند........................................................................... زنيت
كلوب بروخه.................................................................... التزيو

 Gگروه
فرانتس واروش....................................................... ديناموكيف
يوونتوس....................................................................... بارسلونا

Hگروه
باشاك شهير..................................................... پاري سن ژرمن
منچستريونايتد.......................................................... اليپزيش

تقابلمسيباجايخاليرونالدو؟
بارساويووهدربحرانيترينشرايطممكندراروپابههمرسيدهاند

برنامه هفته اول ليگ بيستم

سايپا تهران - پرسپوليس 

آلومينيوم اراک -  نساجی مازندران

تراکتورتبريز- نفت مسجدسليمان

ذوب آهن اصفهان-  فوالد خوزستان 
جمعه16آبان1399

16:30

16:40

16:45
شهر خودرو -  ماشين سازی تبريز

گل گهرسيرجان-  فوالد مبارکه سپاهان

استقالل– مس رفسنجان

صنعت نفت آبادان -  پيکان تهران

شنبه17آبان

15:50

16:20

16:30

16:45
خبر خوب از فرانسه رسید، خبر بد از بلژیک
شيخبرگشت،ازميليچخبرینيستوقراردادمحمدنادریبرایاستقاللدردسرسازشدهاست.كريميهمدرگفتوگوبا

همشهريمدعيشدهتادوسهروزديگرتيمشراانتخابميكند

ورياوتكذيبيكدرگيري
شايعهدرگيريفيزيكيورياغفوريبامحمود
فكريومشتكاپيتانبهصورتسرمربيتيم،
دوشنبهشبدرشــبكههاياجتماعيبازتاب
فراوانيداشت.همينمسئلهباعثشدتاوريا
صبحديروزباگذاشتنعكسفكريدراستوري
اينستاگرامشبهاينماجراواكنشنشاندهد.
البتهاينپايانماجرانبودچراكهكاپيتانآبيها
بهدنبالبستندهانشايعهسازاناست.غفوري
درگفتوگوباتســنيمدراينخصوصگفته
است:»متأسفمبرايكسانيكهچنينشايعات
عجيبيميسازند.منوآقايفكريروزگذشته
بهباشگاهاســتقاللرفتيمتالباسهايتيمرا
انتخابكنيم.پسازآنمتوجهشدميكسري
ازصفحاتمجازيشايعهساختهاندكهبافكري
درگيرشدهام.بههميندليلبرايسرمربيتيم
درصفحهمجازيامپستگذاشتم.باهماهنگي
باشگاهوازطريقپليسفتاپيگيراينمسئله
خواهيمبودتادهانشايعهســازانبستهشود
وهرشايعهايكهدلشانميخواهدرانسازند.«

محسن محمود صفري| پس از به تعويق افتادن بازي هاي 
المپيك، اتحاديه جهاني كشــتي تصميم گرفت مسابقات 
جهاني را به ميزباني كشور صربستان در شهر بلگراد از 22 تا 
30 آبان ماه برگزار كند. پيش تر قرار بود ملي پوشان كشتي 
ايران را چرخه انتخابي مشخص كند ولي با توجه به شيوع 
ويروس كرونا تمامي رقابت هاي كشتي لغو شد و چرخه در 
نخستين سال اجراي خود به بن بست خورد. در اين شرايط 
تنها چاره اي كه براي مربيان تيم ملي كشــتي باقي مانده 
برگزاري مسابقه انتخابي است كه قرار شده در يك روز )15 

آبان  ماه( برگزار شود.
بنا:چارهديگرينداشتيم

محمد بنا، ســرمربي تيم ملي فرنگي كه موفق ترين مربي 
تاريخ كشتي محسوب مي شود هميشه براي انتخاب نفراتش 
نسخه مخصوص خود را داشته است. او هيچ گاه به مسابقه 
انتخابي رودررو رضايت نمي داد و معموال با اعزام كشتي گيران 
مدنظرش به مسابقات مختلف در نهايت نفرات ملي پوش را 
معرفي مي كرد. اين بار اما شرايط تغيير كرد و محمد بنا در 

10وزن، كشتي انتخابي گذاشت تا شاگردانش 15 آبان ماه 
در سالن 12هزارنفري آزادي رودرروي هم قرار بگيرند. بنا روز 
گذشته درباره اين تصميم به همشهري گفت: » ويروس كرونا 
سبب شد همه مسابقات 8ماه اخير در سراسر دنيا لغو شود؛ 
مثال مسابقات جام تختي يكي از مالك هاي ما براي انتخاب 
ملي پوشان بود، ولي بعد از اين مسابقات تمام برنامه هاي ما 
براي انتخاب نفرات به مشــكل خورد و علنا ورزش و كشتي 
تعطيل شــد. امكان اينكه كشــتي گيران را براي مسابقات 
جهاني از جام تختي سال گذشته انتخاب كنيم وجود نداشت 
و چرخه انتخابي هم در همان اول كار به دليل شيوع گسترده 
ويروس كرونا به مشــكل خورد. در نهايت تصميم گرفتيم 
كشــتي گيران را با توجه به ســوابق و عملكردشان در جام 
تختي به اردو دعوت كنيم و پــس از يك هفته اعالم كرديم 
پانزدهم آبان،  تمامي وزن ها انتخابي برگزار مي شــود. « بنا 
در پاسخ به اين سؤال كه آيا با مســابقه در يك روز مي شود 
نفرات برتر را شناسايي كرد، گفت: »با شرايط كنوني چاره اي 
جز اين نبود. دنيا دارد شرايطي را تجربه مي كند كه پيش از 

اين وجود نداشته است. هيچ تورنمنت و مسابقه اي نبود كه 
كشتي گيران را به آن اعزام كنيم و در شرايط كنوني به نظرم 

بهترين تصميم گرفته شد. «
25فرنگيكاردر10وزن

مســابقات انتخابي تيم ملي پانزدهم آبان مــاه در 10وزن 
كشتي فرنگي و 7وزن كشــتي آزاد در سالن 12هزار نفري 
آزادي برگزار خواهد شــد. نفرات شركت كننده در مسابقه 

انتخابي تيم ملي كشتي فرنگي به شرح زير است:
55كيلوگرم:پويا دادمرز با سجاد عباس پور

60كيلوگرم: برنده مهدي محســن نژاد و پويا ناصرپور با 
عليرضا نجاتي

63كيلوگرم:ميثم دلخاني با رضا مردي
67كيلوگرم: حسين اسدي با محمدرضا گرايي

72كيلوگرم: برنده اشكان سعادتي فر و علي ارسان با امين 
كاوياني نژاد

77كيلوگرم: محمدعلي گرايي با پژمان پشتام
82كيلوگرم:برنده جمال اســماعيلي و محمد ناقوسي با 

مهدي ابراهيمي
87كيلوگرم:رامين طاهري با حسين نوري

97كيلوگرم: برنــده مهدي عليــاري و مهــدي بالي با 
محمدهادي ساروي

130كيلوگرم: امير قاســمي منجزي، علي اكبر يوسفي و 
امين ميرزازاده به صورت دوره اي

  بنا: بهترین تصمیم گرفته شد
سرمربيتيمكشتيفرنگيمعتقداستكهدرشرايطكنونيچارهديگري

برايانتخابمليپوشانباقينماندهبود
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اولين دوره آلودگي هوا شــروع و 
شرايط به نحوي شــده كه كرونا از يك طرف و 
آلودگي از طرف ديگر مردم را نگران تردد در 
شهر با استفاده از حمل ونقل عمومي كرده است. 
اســتفاده از خودرو هاي شخصي هم موجب 
تخلفاتي مانند تردد  در محدوده طرح خواهد 

شد. نگاه پليس راهور به اين شرايط چيست؟
پليس در برخورد با هر موضوعي مستند به قانون 
عمل مي كند. در حوزه آلودگي هوا بايد دانســت 
كه معاينه فني و نقص فني خودرو ها تأثير جدي بر 
آلودگي دارد. معاينه فني از طريق سامانه دوربين ها 
كنترل مي شود. براي آلودگي هوا هم كه معموال در 
6ماهه دوم به علت سرماي هوا شدت پيدا مي كند، 
پليس از ميانه  ماه مهر 46نقطه را كه معموال محل 
تردد خودروهاي سنگين و فرسوده است، شناسايي 
كرده است. در اين نقاط، تيم هاي ثابت گذاشته ايم تا 
با خودرو هايي كه نقص فني دارند يا دودزا هستند، 
برخورد كنند. اعمال قانــون در يك مرحله انجام 
مي شــود و اگر خودرو به دليل نقص شديد امكان 
حركت نداشته باشــد، فك پالك و تحويل پالك 
اعزام به تعميرگاه، انجام مي شود. متأسفانه عمق 
فاجعه آلودگي هوا خيلي بيشتر از اينهاست. يكي 
فرســوده بودن ناوگان حمل ونقل عمومي است و 
ديگري فرسودگي خودرو هاي باري كه عمدتا در 
شب ها تردد مي كنند و فرســودگي و آاليندگي 
زيادي دارند؛ حتي خودرو هاي باري كه معاينه فني 

دارند هم آلودگي ايجاد مي كنند.
در اين زمينه قانون كم نداريــم، ولي قانون اجرا 
نشــده و زيرســاخت هاي آن فراهم نشده است. 
وضعيت موجود نشان دهنده همين است. اينكه 
چرا خودروي فرسوده را از دور خارج نمي كنند و 
چرا خودرو هاي ناوگان حمل ونقل عمومي اينقدر 
فرسوده است، جاي سؤال دارد. اصل مطلب اين 
است كه در زمينه خودرو هاي فرسوده عزم جدي 
وجود ندارد. االن خودروي صفر كيلومتر در معاينه 
فني رد مي شود. يادم هســت كه در مقطعي به 
صنعتگري كه فيلتر و كاتاليســت را حذف كرد، 
جايزه هم دادند! ديگر چه توقعي مي توانيم داشته 
باشــيم؟ پليس در اين زمينه مطالبه گر اســت. 
پليس طلبكار صنعت اســت و همينطور طلبكار 
از نهاد هايي كه بايد بــا يارانه حمل ونقل عمومي 

را اصالح كنند.
15درصد ابتال به كرونا تحت تأثير 
آلودگي هوا رخ مي دهد، اما كار جدي در اين باره 
انجام نشده و هر سال مشكل آلودگي هوا تكرار 
مي شود. در يك مورد بايد پرسيد براي كنترل 
خودرو هاي باري كه شب تا صبح در شهر تردد 

مي كنند، چه كاري انجام مي شود؟
4ميليون خــودرو در تهــران تــردد مي كنند و 
3.5ميليون هم موتورســيكلت داريم. مجموعا 
7.5ميليون وسيله نقليه كه مشخص است نمي توان 
اين تعداد خودرو را به صورت چشــمي و با حضور 
فيزيكي نيروي پليس كنترل كرد. اين كار بايد با 
استفاده از سامانه هايي كه در شبكه معابر قرار دارد، 
انجام شود. در كشور ما مشخص است كه خودروها 

از چه سني به فرسودگي مي رسند و معاينه فني آنها 
چه زماني تمام مي شود، اما چرا اينها جدي گرفته 
نمي شود؟ در برخي كشــور ها براي خودرو هاي 
نو عوارض و بيمه كمتــري تعيين مي كنند، بعد 
هرســال اين مبالغ بيشتر مي شــود؛ تا جايي كه 
نگهداري خودرو ديگر به صرفه نيست. خودروي 
فرسوده به اين شكل از شهر خارج مي شود. براي 
خودرو هاي عمومي هم روند جايگزيني و تبديل 
وجود دارد، ولي چرا االن بيش از 10ســال است 
كه اتوبوس هاي شهر تهران بازسازي نشده است؟ 
تاكسي  فرسوده هم در شهر ديده مي شود؛ آن هم 
تاكســي هاي فرســوده اي كه نقص فني دارند و 
جريمه  هم شده اند و باز هم تردد مي كنند. اينها در 
اختيار پليس نيست. اگر زيرساخت آماده باشد، ما 
آمادگي داريم كه از ورود و تردد خودرو هاي فرسوده 
جلوگيري كنيم، اما بعد از آن بايد چه كاري انجام 
دهيم؟ پاركينگ ها چقدر جــادارد؟ االن 60هزار 
موتورسيكلت و 15-10هزار خودرو در پاركينگ 
پليس تهران داريم. بايد براي بعد از آن فكري كرد يا 

بايد نگذاريم به پاركينگ برسد.
 قبول داريــد پياده رو ها تبديل به 

پاركينگ موتورسيكلت ها شده اند؟
موتورسيكلت فقط روي پشــت بام پارك نكرده؛ 
چون نتوانسته برود. موتورسيكلت محصول نگاه 
چندگانه ماست. پليس براي برخورد قانوني هيچ 
مانعي ندارد، اما 70درصد جامعه مخالف برخورد 
پليسي هستند. مي گويند موتورسيكلت سواران 
نان آور خانواده هستند و در اين شرايط اقتصادي 
نبايد با آنها برخورد كرد. قانون به پليس مي گويد 
برخورد كــن. نيرو هاي راهور را بــه كف خيابان 
مي فرستيم تا موتورسواري كه در شب، بدون چراغ 
و بدون پالك، زن و بچه خودش را ســوار كرده و 
خالف جهت به سرعت حركت مي كند را متوقف 
كنند. اين كار بيشتر از همه براي خود موتورسوار 
خطر دارد. وقتي مي   خواهيم موتور را به پاركينگ 
منتقل كنيم همه آدم هاي اطراف آن محل، جمع 
مي شوند و مي گويند كه اين يك بار موتورسيكلت 
را رها كنيم. اينجا مأمور ما بايد چه كار كند؟ براي 
پليس 2چيز خيلي سخت اســت؛ يكي جريمه 
كردن و يكــي هم برخورد با موتورســيكلت  ها يا 
همــان »موتورگيري«. ما هــم در همين جامعه 

زندگي مي كنيم.
از نيرو هاي پليس هنگام برخورد با 

متخلفان حمايت قانوني مي شود؟
حمايت قضايي تا زماني كه براســاس مستندات 
قانوني عمل كنيم، وجود دارد. ما براي حفظ جان و 
سالمت خود متخلف با او برخورد مي كنيم، اما خود 
نيروي پليس در اين صحنه مردد مي شود كه آيا اين 
موتور را متوقف و زن و بچه راكب را پياده كند يا نه. 
ما موظف هستيم طبق قانون عمل كنيم. ما هم از 
همكارانمان همين را مي خواهيم، ولي من مي دانم 
افسري كه در خيابان با اين صحنه روبه رو مي شود، 

سخت ترين كار را انجام مي دهد.
خــودروي نــو در آزمايش هاي 
آاليندگي رد مي شــود. آيا پليــس نبايد از 

پالك گذاري اين خودرو ها خودداري كند؟
براساس قوانين پليس درصورت معرفي سازمان 
اســتاندارد و ســازمان هاي متولي، موظف است 
شــماره گذاري را انجام دهد. خود پليس آزمايش 
را انجام نمي دهد. حتي سازمان هايي كه آزمايش 
مي كنند هــم نتيجه دقيقــي نمي گيرند؛ چون 
سازوكار واحد و اســتانداردي وجود ندارد. كدام 
سالن آزمايشي مي تواند مقاومت در برابر واژگوني 
يا مقاومت بدنه را ارزيابــي كند؟ البته ما به عنوان 
سازمان اجرايي نمي خواهيم وارد اين فضا شويم. 
وقتي هر ســازمان براي خود عمل مي كند، پس 
چه كسي هماهنگ كننده اســت؟ در كشور هاي 
مدرن بودجه و برنامه ريزي در حوزه ترافيك كامال 
دقيق و باثبات است، ولي در كشور  ما دچار نوسان 
مي شود. بعد مي بينيم كه 100 يا 80هزار تاكسي 
فرسوده است و كســي كاري درباره آن نمي كند. 
پليس و راننده تاكســي كه نبايد در اين زمينه با 

هم درگير شوند.
2فاز قبلي طرح كاهش از نظر شما 
نكات مثبتي داشته اســت؟ و آيا فاز سوم آن 

اجرا مي شود؟
اين نياز به  كار كارشناسي دارد. فاز اول با وجود كم 
و كاستي ها، نتايج مطلوبي داشت، اما آلودگي هواي 
شهر ما همه از ترافيك نيست. تا كي بايد با اين همه 
موتورسيكلت هايي كه با ســوخت فسيلي تردد 
مي كنند، به دنبال پاك نگه  داشتن شهر باشيم. آيا 
شهر هاي ديگر جهان با جمعيت مشابه ما كه هواي 
پاك دارند از اين نوع موتور استفاده مي كنند؟ وقتي 
به اسم اشتغال پا روي حقوق ديگران گذاشته ايم 

پس بايد آلودگي و ناايمني را تحمل كنيم.
شما اطالعاتي دريافت كرده ايد كه 

آيا لغو طرح ترافيك باعث كاهش ابتال به 
كرونا مي شود؟

ما آمار تردد مســافران در مترو، اتوبوس و 
تاكســي را جمع كرديم. تأثيري كه تصور 
مي شــد لغو طــرح ترافيــك در حوزه 
حمل ونقل عمومي داشــته باشد، بسيار 
ناچيز بــود؛ مثال 800هزار نفــر تردد با 
مترو داشــتيم، وقتي كه طرح ترافيك 
را برداشــتند، فرقي نكرد. اين نشــان 
مي دهد كه اساسا مسافر مترو مي خواهد 
از حمل ونقل عمومي اســتفاده كند و 
نمي خواهد 2ساعت در ترافيك باشد يا 
اصال سراغ اتوبوس برود. اما چيزي كه 
ديديم اين بود كه كاهش طرح ترافيك 
يا لغو آن روي تردد با موتورسيكلت ها 
تأثير نداشــت. درباره  كاهش شيوع 
كرونا تأثير ناچيز بود. طرح ترافيك 
البته محاســني دارد كه يكي از آنها 
مهار آلودگي هواســت. وقتي چند 
هفته طرح ترافيك لغو شد، آلودگي 
هواي مركز شــهر به شــدت زياد 
و رفت و آمد قفل شــده بــود. براي 
انضباط ترافيكي و كاهش آلودگي 
هوا بايد محدوديت تــردد براي 
وسايل نقليه شخصي ايجاد شود. 

ماننــد ديگر نقاط دنيــا خودروي 
شــخصي بايد براي نزديك شدن 
به هسته مركزي شهر هزينه بدهد.

اگر كسي در خودروي 
خود ماسك نزند، جريمه مي شود؟

خير. چــون قانون ابالغ شــده فقــط درباره 
خودرو هاي عمومي اســت. جنبه پزشكي آن در 

حوزه كار ما نيست.

سردار محمدحسين حميدي، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در گفت وگو با همشهري عنوان كرد

3هزارخودرويمتخلفمرگ17هزارنفررارقمميزنند
صداي شهروند

پشيمانم

    پليس براي برخورد قانوني با موتورســيكلت ها هيچ مانعي ندارد، اما 70درصد 
جامعه مخالف برخورد پليسي هستند

    در كشور ما شرب خمر هم به لحاظ شرعي و هم به لحاظ قانوني ممنوع اما جريمه 
رانندگي در اين وضعيت  حداقلي است

    ما 6هزار خودرو داشتيم كه در سال 96 يا 97 عامل بروز تصادف در كل كشور 
بودند. از اين 6هزار، 3هزار خودرو مقصر بودند؛ يعني 3هزار خودرو 17هزار كشته 

در كشور به جا گذاشتند

محمد سرابي
خبرنگار

اوايل مهرماه هنگام عبــور از خيابان 
ظفر، تصوير يك كليد بــزرگ و يك 
تابلوي مربوطه با چند عدد ميخ ريز و 
درشت بر تن يكي از درختان كهنسال اين خيابان، نظرم را جلب كرد. 

اين نظر همانا و سرايت درد اين درخت به جان من همان.
با خود گفتم: بايد كاري براي نجات چنار نســبتا كهن از دســت اين 
شهروند نامسئول انجام دهم. با شهرداري منطقه تماس گرفتم، گفتند 
كه پيگيري اين امر مربوط به سامانه 137 است و با اين شماره تماس 

بگيريد.
مطلب را به عرض يكي از اپراتورهاي 137 رسانده و درخواست كردم 
كه نســبت به اتمام آزار اين درخت و برخورد قانوني و مقتضي اقدام 
كنند. ايشان هم ضمن ارائه  يك كد پيگيري )كد39211176766( 
قول مساعد دادند كه نســبت به رفع آن، اقدام خواهد شد. متأسفانه 
شــب  هنگام مراجعه به منزل ديدم كه تابلو هنوز بــه درخت آويزان 
اســت ؛ تابلويي كه برايش يك سيم برق هم كشــيده بودند تا بيشتر 

جلب توجه كند!

روز بعد دوباره تماس با 1۳7 و پيگيري امر...
بعدازظهر همان روز يكي از كارمندان شهرداري طي تماس تلفني وعده 
دادند كه تا ساعاتي ديگر نسبت به رفع ايراد و اخطار به فرد خطاكار اقدام 
خواهد شد. عصر در راه بازگشت به خانه، متوجه شدم كه يكي از تابلوها 

رفع شده، اما تابلوي اصلي )كليد(، همچنان بر تنه  درخت باقي است.
عزم جزم كرده بودم كه حتما اين درخت را از اين آزار نجات دهم، باشد 
كه دينم را به سايه اش، زيبايي اش و اكسيژنش ادا كرده باشم. دوباره 

تماس و پيگيري و چندباره قول مساعد براي رفع مسئله.
عصر آن روز صرفا براي پيگيري وضعيت درخت، به محل مراجعه كردم 
تا ببينم قول مساعد كارمند مربوطه به كجا ختم شده است. خوشبختانه 
ايشان به قول و وظيفه  خويش عمل كرده و اثري از تابلوها و ميخ ها بر تن 
درخت نبود. آن شب با خيال راحت  از اينكه دينم را به محيط زيست و 

باالخص به آن درخت پير ادا كرده ام، آسوده سر بر بالين نهادم.
صبح روز بعد هنگام مراجعه به محل كار، دوباره شــاهد نصب همان 
تابلوها بر تنه  درخت بودم؛ با ميخ هايي تازه تر و محكم تر! آسودگي از 

درونم پر كشيد.
دوباره تماس و پيگيــري و چندباره قول مســاعد و روز بعد و بعد و... 
متأسفانه شاهد تكرار اين بي مســئوليتي و ناهنجاري بودم و باز هم 

تماس هاي مكرر براي پيگيري.
متأسفانه اين مسئله نصب و رفع تابلو بر پيكر پير اما تنومند اين درخت 
كهنسال، چند روزي است كه ادامه دارد و حال كه مي انديشم خود را 
مســئول اصلي درد مضاعفي مي بينم كه به واسطه  پيگيري من دامن 
اين درخت را گرفت؛  دردي كه احســاس  مســئوليت يك شهروند و 
بي مسئوليتي يك شهروند ديگر دست به دست هم دادند تا بر پيكر اين 

درخت زيبا وارد  آيد.
صبح چند روز پيش، وقتي ميخ هــاي جديد را بر تنش ديدم، از اينكه 
احساس  مسئوليت من اينچنين به آزار هر روزه اين درخت پير منتهي 

شد، پشيمان بودم.
دستي بر پيكرش كشيدم تا از او معذرت خواهي كنم و سرم را كه براي 
تماشاي برگ هايش بلند كردم، انگار نواي اعتراضش را مي شنيدم كه 
مي گفت: »من فقط يك  تركش به تن داشتم و به آن عادت كرده بودم، 
حاال هر روز يك تركش جديد از بابت اين احساس مسئوليت تو بر تن 
من جاري مي شود و تو  باعث و باني آني! كاش مرا با همان ميخ به حال 
خود رها كرده بودي و باعث نمي شدي هر روز درد يك  ميخ جديد را 

به جان بخرم.«
متأســفم درخت پير عزيز؛ متأسفم. مثل هزاران شــهروند ديگر كه 
گاه بيگاه با عواقب ناگوار احساس  مسئوليت شــان روبه رو مي شوند، 
من هم چند شب است كه عواقب اين احســاس مسئوليت، خواب را 
از چشــمانم ربوده و روزگارم را تلخ كرده. از بابت رنجي كه احساس 
مسئوليت من برايت پديد آورده، پشــيمانم و از پيكر زخم خورده ات 

پوزش مي طلبم.

حبيب طهماسبي
يك  شهروند

كمبــود پاركينــگ ازجمله 
دســتاوردهاي شهرنشيني در شهر

اســت. پيدا كــردن كوچه و 
خيابــان و حتي پس كوچه خلــوت به يك 
آرزوي دســت نيافتني تبديل شــده است. 
ماشــين ها تهــران را بلعيده انــد و آن را به 
پاركينگي بزرگ تبديل كرده اند. براســاس 
آخرين آمار منتشر شده ســرانه خودرو در 
تهران به ازاي هر هزار نفر، 471دستگاه، در 
كشــور آمريــكا بــه ازاي هميــن تعداد 
790دســتگاه، در آلمان 568دستگاه، در 
انگليس 578دستگاه، در كانادا 635دستگاه 
و در كشورهاي خاورميانه 500دستگاه است. 
مقايسه اعداد نشان مي دهد سرانه خودرو در 
تهران پايين اســت، اما چرا پايتخت ايران با 

معضل ترافيك و پاركينگ مواجه اســت به 
آمارهاي بعدي بر مي گردد. در كالنشهرهاي 
جهان حــدود 40درصد ســفرهاي درون 
شــهري از طريق حمل ونقل عمومي انجام 
مي شــود و در تهران به گفته سردار محمد 
مهماندار، رئيس پليس ســابق راهور تهران 
بزرگ تردد با خودروهاي شخصي چهاربرابر 
ظرفيت شبكه معابر است. مقايسه همه اعداد 
نشــان مي دهد كه صحبت زهرا نژادبهرام، 
عضو شوراي اسالمي شــهر تهران مبني بر 
اينكه مناطق پرتراكم پايتخت به پاركينگ 

تبديل شده اند، صحت دارد.
براي تماشــاي انواع و مدل هــاي مختلف 
خودرو نيازي نيست به نمايشگاه اتومبيل 
يا نمايندگي هاي خريد و فروش ماشــين 
برويد. كافي است شــال و كاله كنيد و در 
خيابان ها و كوچه ها قدم بزنيد؛ با پاركينگي 
به وسعت شهر مواجه مي شويد. اين موضوع 

روحتان را آزار مي دهد؛ شايد هم رنگ هاي 
زيبا و مدل هاي متنــوع روحتان را نوازش 
 كند. با اين حال، تهران با تبديل شــدن به 
شهر ماشين ها فاصله اي ندارد و كم كم بايد 
آماده روزهايي شويم كه مراقب باشيم مبادا 
به جاي پارك خودروهــا در معابر عمومي 

تعرض كنيم.
شرايط به حدي بحراني است كه برخي دست 
به كار شــده اند و معابر عمومي را ملك خود 
مي دانند و با قــرار دادن موانع از جاي پارك 
خودروشان حراست مي كنند. موضوعي كه 
افشين حبيب زاده، عضو شــوراي اسالمي 
شهر تهران را وادار به واكنش كرده است. او با 
استناد به ماده 24قانون مدني مبني بر اينكه 
مردم حق ندارند معابر عمومي را با هدف جاي 
پارك مســدود كنند، مي گويد: »اين روزها 
به دليل افزايش توليد خودرو و آپارتمان سازي  
شاهد كمبود جاي پارك هستيم كه منجر 
به پارك خودرو در حاشــيه خيابان و كوچه 
مي شود  و همواره نارضايتي مردم را به همراه 
دارد. براساس قانون، معبر عمومي متلعق به 
همه شهروندان است و هيچ كسي حق ندارد 
آن را انحصاري كنــد. بنابراين افرادي كه با 
قرار دادن موانع معابر را مســدود مي كنند، 
متخلف هستند و شــهرداري وظيفه دارد با 

اين متخلفان برخورد كند.«

كمبود پاركينگ از يكســو معضل كالنشهر 
تهران است و از سوي ديگر به دغدغه مردم 
تبديل شده است. زهرا نژادبهرام، عضو شوراي 
اسالمي شهر تهران هم با اعتراض به حجم 
زياد خودرو در كوچه ها و خيابان ها مي گويد: 
»در دهه 80با توجه بــه اينكه قانون الزامي 
نداشــته تا همه واحدها پاركينگ داشــته 
باشند و تأمين 50درصدي پاركينگ كفايت 
مي كرد و اجازه ساخت وســاز داده مي شد، 
همين تصميم نادرست ســبب شده امروز 

چنين معضلي در تهران ايجاد شود.«
او به برخــي از مناطــق اشــاره مي كند و 
مي گويد: »مناطــق 9، 10و 11با توجه به 
تراكم بااليي كه دارند بــه پاركينگ تبديل 
شــده اند و يكي از مطالبات و خواسته هاي 
مردم رفع اين مشكل و ســاخت پاركينگ 
است. بنابراين نمي توان از اين نياز محله ها و 
مردم چشم پوشي كرد و آن را ناديده گرفت.«

ســاخت پاركينگ هاي محلي در راستاي 
تحقق مطالبات شهروندان است كه نژادبهرام 
در توضيح بيشــتر مي گويــد: »در محله ها 
زمين هايي وجود دارد كه در تملك شهرداري 
است و مي توان با مشــاركت مردم آنها را به 
پاركينگ تبديل كرد تا از اين طريق هم مردم 
به آرامش خاطر برسند و هم انتظام اجتماعي 

در معابر رعايت شود.«

موتورســيكلت ها بدون 
پالك و بدون كاله ايمني 
در پياده رو  ويراژ مي دهند، 
خودرو هاي فرسوده و دودزا در شهر رفت وآمد مي كنند، محصوالت 
صفر كيلومتر خودرو ســازي در معاينه فني رد مي شوند و جريمه ها 
آنقدر كم است كه باعث نگراني و بازدارندگي متخلفان نمي شود. اگر 

پليس بخواهد طبق قانون موتورسيكلت ها را متوقف كند، مانع حركت 
خودرو هاي فرسوده شود يا تقاضاي افزايش جريمه ها را مطرح كند، 
فورا با واكنش هايي روبه رو مي شود كه از بيكاري و گراني و مشكالت 
ديگر مي گويند. رئيس پليس راهور تهران بزرگ مي گويد كه تنها سه، 
 چهار درصد خودرو ها متخلف هاي اصلي هستند و افزايش جريمه هاي 
رانندگي تنها بر اين گروه فشار وارد مي كند؛ نه به كل جامعه. سرتيپ 

دوم نيروي انتظامي محمدحســين حميدي در گفت وگوي 
اختصاصي باهمشهري تأكيد مي كند كه پليس آماده مقابله 

با موتورسواران متخلف اســت، اما با مخالفت شهروندان مواجه 
مي شــود. با او در همين روزهايي كه آلودگي هواي تهران 

دوباره مثل هرسال افزايش يافته گفت و گو كرده ايم كه 
در ادامه مي خوانيد.

پاركخودرونبايدمزاحممردمشود
سيدمحمود محمدي، حقوقدان

كوچه، ملك عمومي است و شهروندان نمي توانند ادعايي نسبت به آن داشته باشند، اما افرادي 
كه در كوچه ها زندگي مي كنند به اندازه رفت وآمد از معبر كوچه حق دارند و به اين حق »حق 
ارتفاق نسبت به ملك غير« مي گويند. مطابق ماده 2۴ قانون مدني هيچ كس نمي تواند شوارع 
عامه و كوچه هايي را كه مسدود نيستند تملك كند و براساس ماده 92قانون مدني هر كسي 
مي تواند از امكانات اين معابر بهره مند شود. براساس مواد 9۳تا 108قانون مدني پارك كردن 
در كوچه ها نبايد راه رفت وآمد مردم را ببندد و يا مزاحمتي براي مالكان منازل ايجاد كند. 
برابر قوانين اعالم شده مردم حق دارند درصورت مواجهه با مزاحمت ناشي از پارك خودرو با 

مأموران انتظامي تماس بگيرند و منتظر اعمال قانون باشند.

122 هزار دستگاه خودرو در مهر امسال به مراكز معاينه فني خودروهاي 
 معاينه 

تهران مراجعه كرده اند كه از اين تعداد حدود 40 درصد به علت نقص فني فني
موفق به اخــذ معاينه فني در مراجعه اول نشــده اند. حســين مقدم، 
مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران در اين رابطه به پايگاه خبري 
شهر گفت: »از اين تعداد مراجعه، 87 هزار دستگاه خودرو مربوط به مراجعات اول بوده 
كه 17 درصد از آن در آزمون آاليندگي گازهاي خروجي از اگزوز، 11 درصد در آزمون 
همراستايي چرخ ها، 4 درصد در آزمون كمك فنر، 14 درصد در آزمون تست ترمز و 
17درصد به علت عيوب ظاهري مردود شده اند. بنابراين مي توان اينگونه اعالم كرد كه 
در مجموع 40 درصد از خودروها به علت نقص فني موفق به اخذ معاينه فني در مراجعه 
اول نشده اند.« او با بيان اينكه مراجعات امسال تا پايان مهر در مقايسه با سال گذشته، 
حدود 4 درصد افزايش داشته است، ادامه داد: »هم اكنون روزانه 5 هزار و 500 دستگاه 
خودرو به مراكز معاينه فني شهر تهران مراجعه مي كنند. درضمن وضعيت مراجعات 
در شرايط عادي قرار دارد و تقريبا تمامي مراكز معاينه فني فاقد صف انتظار هستند.« 

 مردودي ۴0 درصد از خودروها 
به علت نقص فني

 اعضاي شوراي شهر تهران به كمبود جاي پارك مناسب 
در تهران واكنش نشان دادند

 شهر متعلق به انسان هاست 
نه خودروها

زينب زينال زاده
خبرنگار

ديروز سيدحســن رســولي، خزانه دار شورا در 
موافقت و حســن خليل آبــادي در مخالفت با 
نظر كميسيون  درباره يك پالك ثبتي در خيابان جشنواره منطقه 4 
صحبت كردند. ناهيد خداكرمي اما در موافقت با باغ بودن اين پالك 
گفت: »كميسيون شهرسازي به درســتي رأي بر باغ بودن اين پالك 
داده است؛ بنابراين نبايد به كسي كه تخلف كرده است، مجوز بدهيم. 
اين بدعت است سندي را كه در آن كلمه باغچه قيد شده است، بگوييم 
باغچه نيست.« بعد از بحث و بررسي، باغ بودن اين پالك ثبتي به رأي 

گذاشته شد كه درنهايت نتوانست رأي بياورد.
در ادامه بررســي پرونده باغ هاي تهران، 5پــالك ثبتي بعد از بحث و 
بررسي، باغ تشخيص داده شدند و 2پالك ثبتي ديگر نتوانستند اعضاي 

شوراي شهر را درباره باغ بودن مجاب كنند.

نام شهرهاي كشور بر خيابان هاي تهران
رئيس كميسيون نامگذاري شوراي اسالمي شهر تهران از نامگذاري 

برخي خيابان هاي تهران به نام ديگر شهرهاي كشور خبر داد.
ديروز در جريان دويســت وچهل وپنجمين جلســه، 2صورتجلســه 
چهل وهشتم و چهل ونهم نامگذاري معابر و اماكن عمومي شهر تهران 

توسط محمدجواد حق شناس تشريح شد.
محمدجواد حق شناس دراين باره توضيح داد: »نكته مدنظر كميسيون 
توجه به معناي بزرگي به نام ايران اســت كه تهران نماد آن به حساب 
مي آيد و حيف است كه در پايتخت نشــاني از نام هاي ديگر شهرهاي 
كشور نباشد. وقتي در تهران خياباني را به اسم يكي از شهرها نامگذاري 
كنيم، آنان نيز خيابان هايي از شــهر خود را به نام تهران مي كنند كه 
اين اتفاقي خوب اســت.«  درنهايت همه پيشــنهادهاي صورتجلسه 
چهل وهشــتم با 11رأي و پيشــنهادهاي چهل ونهمين صورتجلسه 

نامگذاري با 13رأي به تصويب رسيد.
در اين جلسه محمد ساالري، رئيس كميسيون شهرسازی و معماری 
شورای شهر تهران همچنين تصويب طرح باز آفرينی خيابان فداييان 
اسالم را يكی از مهم ترين تصميمات كميســيون ماده 5 در سال 99 
دانست و تصريح كرد:» با اجرايی شدن اين طرح، عرصه 537 هكتاری 
محدوده جنوبی شهر تهران و شمال ری پس از فريز ده ها ساله تعيين 
تكليف می شوند. رويكرد بازآفرينی شهری، ديدگاهی جامع و يكپارچه  
است كه  حل مشكالت و توسعه مجدد نواحی و محدوده های دارای 
بافت فرســوده و عرصه های ناكارآمد را دنبــال مي كند. اين طرح در 
بلندمدت،توسعه پايدار و بهبود وضعيت اقتصادی، كالبدی و اجتماعی 

را فراهم می كند.«

 انتقاد شورا 
از بي توجهي به تعطيلي تهران
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جريمهتخلفاترانندگيبازدارندگيندارد
 »با افزايش جريمه رانندگي به جامعه فشار نمي آورد، بلكه به جامعه متخلفان فشــار وارد مي كند كه درنهايت ۳ يا ۴درصد 
رانندگان هستند.« اين پاسخ رئيس پليس راهور تهران بزرگ به مخالفان افزايش جريمه هاست. سردار محمدحسين حميدي 
در گفت وگو با همشهري، بار ها تأكيد كرد كه هزينه تخلف ترافيكي در ايران كم است و بازدارندگي الزم را ندارد، اما در كشورهاي 
توسعه يافته، جريمه هاي سنگين مالي و اجتماعي شديد بازدارندگي الزم را ايجاد مي كند. او گفت: »در سال 96 يا 97 عامل بروز 
تصادف در كل كشور 6هزار خودرو بودند. از اين 6هزار خودرو فقط ۳هزار دستگاه مقصر بودند. در آن سال، ۳هزار خودروي 
متخلف باعث كشته شدن 17هزار نفر شدند. ما حدود 20ميليون خودرو داريم، اين ۳هزار تا در بين آنها عددي نيست. افزايش 
جريمه و محدوديت هاي شديد اجتماعي باعث مهار اين خودرو هاي متخلف مي شود؛ نه اينكه به كل جامعه فشار اقتصادي وارد 
كند.« حميدي با شرح يك نمونه از جريمه هاي رانندگي افزود: »شرب خمر در كشور هاي غيرمسلمان و برخي كشور هاي مسلمان 
آزاد است، اما رانندگي در حالت مستي در همه اينها به شدت مجازات دارد كه شامل زندان هم مي شود. در كشور ما شرب خمر هم 
به لحاظ شرعي حرام و هم به لحاظ قانوني ممنوع است، اما جريمه  رانندگي در اين وضعيت حداقلي است؛ يعني ۴00هزار تومان 
جريمه و 6 ماه توقيف گواهينامه. بعضا وقتي يك راننده را در حالت مســتي متوقف و جريمه مي كنيم، قيمت مشروبات الكلي 
كه مصرف كرده بيشتر از ۴00هزار تومان است. به نظر شما اين جريمه بازدارندگي دارد؟« او با اشاره به محروميت هاي اجتماعي 
چهره هاي سرشناس خارجي به دليل تخلفات رانندگي گفت: »وقتي كسي مي خواهد مسئوليتي را بپذيرد بايد از او بخواهند كه 
پرينت تخلفات گواهينامه اش را ارائه كند. چطور كسي كه نمي تواند حقوق ديگران را هنگام رانندگي رعايت كند، مي خواهد 
مسئوليت هاي بيشتري بپذيرد؟ خيلي از واگذاري مسئوليت ها در كشور هاي توسعه يافته اينطور كنترل مي شود. رفتار  اشخاص 
در حوزه ترافيك رصد مي شود كه اگر شخص مقيدي بود پس مي تواند معلم و پزشك خوبي باشد. وقتي پزشك يك نفر را درمان 
مي كند، اما هنگام رانندگي به چند نفر ديگر خسارت جسمي وارد مي كند، نمي توانيم او را مسئوليت پذير بدانيم؛ اين موضوع 
خود نيروي پليس را هم شامل مي شود.« حميدي تصريح كرد: »من حتي شنيده ام كه مي گويند اينجا بهشت مجرمان ترافيكي 
شده است؛ زيرا آنقدر رأفت وجود دارد و آنقدر با متخلفان كنار مي آيند كه براي متخلف نگراني ايجاد نمي شود. وقتي هم صحبت 
از بازدارندگي مي شود، فورا مي گويند كه پليس مي خواهد جريمه را زياد كند؛ درحالي كه ما در بخش بازدارندگي كامال ضعيف 

هستيم و بايد براي درصد معدود متخلفان، هزينه ها را باال ببريم.«
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تبعات شیوع كرونا در 
زندگي عشــاير فقط 
مربوط به حمل ونقل نیست و اين ويروس 
نوپديد در ماه هاي گذشته خسارت زيادي بر 
دوش عشاير گذاشته است؛ هرچند آمار ابتال 
به كرونا در میان جمعیت كوچ نشین بسیار 
پايین است، اما تعطیلي اداره ها، رستوران ها، 
جشــن ها و آيین هاي مذهبي تقاضا براي 
گوشــت قرمز، يعنــي مهم ترين محصول 
تولیدي عشــاير را به صورت چشــمگیري 
كاهش داده اســت. 25درصد از گوشــت 
قرمز موردنیاز كشور از سوي عشاير تولید 
مي شود و عالوه بر كاهش تقاضا براي اين 
محصول، افزايش قیمــت نهاده هاي دامي 
و كمبود علوفه هم مشــكالت اين قشر را 

مضاعف كرده است.

سردرگمي عشاير
الماس تركاشــوند از ايل رحمتي همدان 
درباره گراني نهاده هاي دامي به همشهري 
مي گويد: »هر كیلوگرم جو در گذشته نهايتا 
2هزار تومان بود كــه حاال به 4500تومان 
رســیده و قیمت كاه هــم چندبرابر گران 
شده اســت. تعاوني هاي عشــاير جو را با 
قیمت مصوب هر كیلوگــرم 1900تومان 
عرضه مي كنند، اما سهم هر خانوار عشايري 
درنهايت 3تن است. اين رقم كفاف يك يا 

2روز 500رأس دام را مي دهد.«
ســیاوش احمدي میرقائد، مديركل دفتر 
ساماندهي و هماهنگي سازمان امور عشاير 
هم بــا تأيید اين صحبت ها به همشــهري 
مي گويد: »امسال 3 تا 5میلیون رأس دام 
عشاير وارد بازار نشد كه ضرر قابل توجهي 
بود.«  او البته توضیح مي دهد وضع مراتع 
به دلیل بارندگي هاي بهاره خوب اســت و 
عشاير معموال تا پايان پايیز از مراتع استفاده 
مي كنند، اما تعاوني هاي عشــاير در حال 
توزيــع نهاده هاي دامي بــا قیمت مصوب 

هســتند و پیگیري ها براي حل مشكل در 
دست انجام است. ملك مراد سپهوند، روابط 
عمومي امور عشــايري لرستان درباره اين 
پیگیري ها بــه همشــهري مي گويد: »ما 
براي تامین نهاده هــاي دامي و جو به اداره 
جهادكشاورزي استان درخواست داده ايم 
و اين درخواست  به وزارت جهادكشاورزي 
هم رسیده اســت. وزارتخانه وعده تامین 
نهاده را مي دهد، اما فعال با كمبود شديد در 
اين بخش روبه رو هستیم. در تابستان به هر 
فرد تا 20تن جو عرضه مي شد، اما هم اكنون 
2600نفر براي دريافت جو دولتي ثبت نام 
كرده اند كه قرار است به هركدام هزار تن جو 
اختصاص يابد و ما حتي همین میزان را در 
انبارهاي استان نداريم.«  او تأكید مي كند 
راه حل مشــكل كمبود و گراني نهاده هاي 
دامي، واردات جو و تامین آن از سوي وزارت 
جهادكشاورزي اســت؛ در غیراين صورت 
عشايري كه نتوانسته اند دام هاي خود را در 
بهار و پايیز امسال بفروشند، ضرر زيادي را 

متحمل خواهند شد.

كرونا، دردســر تــازه دانش  آموزان 
عشايري

كرونــا، بخش هــاي ديگــري از زندگي 
عشــاير را هم تحت تأثیر قرار داده است. 
تردد در میان يیالق و قشــالق، آموزش 
مجازي و غربالگري و مسائلي از اين دست 
در فصل كــوچ يك بار ديگر مــورد توجه 
قرار گرفته اســت. با وجود اينكه عشــاير 
مناطق مركزي چون لرســتان و همدان 
تأيید مي كنند كه معلم هــا براي آموزش 
حضوري در فضــاي باز به منطقه شــان 
آمده اند، اما در برخي شهرهاي غربي چون 
كرمانشــاه خبري از حضور معلم نیست و 
دانش آموزان بدون اينترنت يا تبلت به جاي 
تحصیل، سرگرم كمك به خانواده  شده اند.
به گفته برخي از عشاير، آموزش و پرورش 

اجازه آمــوزش حضــوري را در فضاي باز 
مناطق عشــايري داده است. با وجود اين، 
دانش آموزان مناطق عشايري از نخستین 
افرادي بودند كه با مجازي شدن آموزش 
لطمه تحصیلي خوردند. حســن، يكي از 
عشــاير منطقه كلیبر اين مسئله را مطرح 
مي كند و مي  گويد: »برنامه شــاد را براي 
بچه ها نصب كرديم، اما به دلیل آنتن دهي 

ضعیف امكان اســتفاده از آن را نداشتند. 
مدتي اســت با درخواســت ما آموزش و 
پرورش هر روز براي يــك پايه تحصیلي 

كالس حضوري برگزار مي كند.«

بازسازي راه هاي عشايري خسارت ديده 
در سيالب

نگراني هاي عشــاير به قیمت گوشــت و 

مشكل آموزش و گراني حمل ونقل خالصه 
نمي شود. حاال كه عشاير حركت به سمت 
قشــالق را آغاز كرده اند، بار ديگر موضوع 
ايل راه ها هم به میان آمده اســت؛ به ويژه 
اينكه سیل و آبگرفتگي در 2سال گذشته 
هم خسارت زيادي به راه هاي دسترسي 
عشــاير وارد كرد. خوزستان و لرستان در 
اين بخش بیشــترين آســیب را ديدند؛ 

عشاير ايران امسال كوچ متفاوتي را تجربه مي كنند

عشاير كوچ رو در اقصي نقاط كشور امسال با شیوع 
كرونا، افزايش هزينه هاي حمل ونقل و كاهش شديد 

فروش دام، شرايط اقتصادي و معیشتی نامطلوبي دارند

معاون توسعه و امور زيربنايي سازمان امور عشاير تأكید 
مي كند گردشگري عشاير تا پايان مبارزه با كرونا و كنترل 

آن، تعطیل خواهد بود

كوچ بي رمق در دوره كرونا
پیگیري

چند سالي است موضوع گردشگري عشــاير در استان هاي مختلف 
مورد توجه قرار گرفته است؛ تا جايي كه سال گذشته رئیس سازمان 
امور عشاير ايران از تدوين سند گردشگري عشاير براي رونق اشتغال 
و بهبود درآمد اين قشر خبر داده بود. كرمعلي قندالي تأكید كرده بود 
اين سند با همكاري سازمان عشــاير ايران و وزارت میراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري با محوريت رونق در حوزه اشتغال، بهبود 

و افزايش درآمد اين قشر و جذب گردشگر تهیه و تدوين مي شود.
اين اشتغال نوپاي عشــاير، اما از سال گذشــته و بعد از شیوع كرونا 
به طور كامل تعطیل شده است و تا بهبود شرايط خبري از گردشگري 

عشاير نیست.
شــاهپور عاليي مقدم، معاون توســعه و امور زيربنايي سازمان امور 
عشاير نیز با بیان اينكه گردشگري عشاير با محور بومگردي، چادرهاي 
عشايري، جشــنواره بهاره و پايیزه عشــايري همزمان با فصل كوچ، 
فروش صنايع دستي و نمايشگاه عرضه مستقیم محصوالت عشايري 
مورد توجه است، به همشهري مي گويد: »شیوع كرونا همه حوزه ها 
را تحت تأثیر قرار داد و به تبع آن، گردشگري عشاير هم به طور كامل 
تعطیل شد، اما هنوز برآوردي از تأثیر اين تعطیلي و خسارت هاي آن 
صورت نگرفته اســت.« وي در اين باره توضیح مي دهد: »گردشگري 
عشاير به دلیل مباحث تخصصي به طور كامل در اختیار وزارت میراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي است و سازمان امور عشاير فقط در 
زمینه مطالعات يا ارائه تسهیالت و هماهنگي با اين وزارتخانه همكاري 
مي كند و احتماال میراث فرهنگي برآوردي از خســارت تعطیلي اين 

بخش داشته باشد.«
معاون توســعه و امور زيربنايي ســازمان امور عشــاير با بیان اينكه 
بیشــترين فعالیت در بخش گردشــگري عشــاير در اســتان هاي 
چهارمحال وبختیاري، فارس، لرســتان، خوزستان، آذربايجان غربي 
و شــرقي و اردبیل صورت گرفته اســت، ادامه مي دهــد: »تعطیلي 
گردشگري عشــاير با توجه به پروتكل هاي وزارت بهداشت صورت 
گرفته است؛ زيرا عالوه بر مسئله كاهش سفرها، سالمت عشاير براي 
ما در درجه اول اهمیت قرار داشت. تا امروز جامعه عشايري كمترين 
میزان ابتال و فوت ناشي از كرونا را داشته است و حضور گردشگران از 
شهرهاي مختلف مي تواند سالمت اين قشر را تهديد كند؛ به همین 
دلیل تا اطالع ثانوي و تا زماني كه بیماري كنترل نشود، گردشگري 
عشاير فعال نخواهد شد.« با وجود اين، عاليي تأكید مي كند از آنجايي 
كه گردشگري درآمد ثانويه عشاير است، تعطیلي آن تأثیر قابل توجهي 
بر اقتصاد عشاير نداشته اســت. به گفته اين مقام مسئول، عرضه دام 
زنده عشاير به بازار با تعیین قیمت هر كیلوگرم 54هزار تومان در حال 
انجام است و اين افزايش قیمت، بخشي از مشكالت اقتصادي عشاير 

را حل خواهد كرد.

تعطيلي گردشگري عشاير تا اطالع ثانوي

به طوري كه سیل فروردين سال گذشته 
در مجموع بیــش از 64میلیــارد تومان 
خسارت به عشاير لرســتان وارد كرد كه 
37میلیارد تومان از اين خسارت مربوط 
به 963كیلومتر از راه هاي عشايري استان 
بود. در خوزســتان هم خسارت به عشاير 
65میلیــارد تومان برآورد شــده بود كه 
بخش زيادي از آن متوجه 700كیلومتر از 

راه هاي دسترسي عشايري بود.
البته مديركل دفتر ساماندهي و هماهنگي 
سازمان امور عشــاير تأكید مي كند اغلب 
راه ها و جاده هاي عشــايري كه در 2سال 
گذشته در نتیجه بروز سیل آسیب ديدند، 
ترمیم شده اند. چند هفته پیش و در جشن 
بازسازي و نوســازي مناطق سیل زده هم 
اعالم شد كه 7650كیلومتر از ايل راه هاي 
عشايري مرمت و بازسازي شده اند، اما بنابر 
گزارش عشاير و اداره هاي استاني برخي 
از راه ها در شــمال خوزستان هنوز ترمیم 
نشده  يا بسیاري از جاده هاي عشايري در 
استان هاي ديگر فرسوده هستند و به دلیل 

كمبود اعتبار هنوز بهسازي نشده اند.
يكي ديگر از تبعــات بارندگي هاي خوب 
يكي، دو ســال گذشته رشــد مراتع بود. 
البته مســئوالن ســازمان امور عشايري 
تأكید مي كنند اغلب آتش ســوزي هاي 
سال گذشته هم در مراتع مربوط به بخش 
روستايي بوده و خسارت به مراتع عشايري 
قابل توجه نبوده اســت. عشاير 40درصد 

مراتع كشور را در اختیار دارند.
    

جديدترين آمار ســازمان امور عشــاير 
ايران نشــان مي دهد جمعیت عشايري 
كشور يك میلیون و 108هزارو640هزار 
نفر در قالب 246هزارو45خانوار اســت 
و عشــاير 1.4درصد جمعیت كشــور را 
تشــكیل مي دهند و 29درصد دام سبك 
كشــور را در اختیار دارند. مقايســه آمار 
جمعیتي در 4سرشــماري انجام شــده 
از عشــاير در دهه هاي گذشته از كاهش 
جمعیت و همچنین طايفه هاي عشايري 
خبر مي دهد؛ كاهشي كه با وجود مشكالت 
زياد عشــاير در آينده هم قابل پیش بیني 
است. مهم ترين دغدغه عشاير باتوجه به 
نوع زندگي و درآمد مربوط به دام اســت 
و در اين روزهاي كرونايــي، كمبود دارو 
و واكسن دام هم بر مشكالت آنها افزوده 

است.

آمار پایین كرونا در میان عشایر
در روزهای گذشته برخی از شهرستان ها آمار باالی ابتال و بستری 
كرونای خود را به كوچ عشاير نسبت دادند، اما »سياوش احمدی 
ميرقائد« مديركل دفتر ســاماندهی و هماهنگی سازمان امور 
عشاير در اين باره پاسخ می دهد: »بعد از شيوع كرونا در هماهنگی 
با وزارت بهداشت اقدامات مهمی برای جلوگيری از شيوع ويروس 
در ميان جمعيت عشايری انجام شد و خوشبختانه تاكنون آمار 
كرونا در اين بخش پايين بوده است.« او با بيان اينکه امسال 160 
خانه بهداشت كانکسی در مناطق عشايری و اغلب با بهره گيری از 
تحصيل كرده های اين جمعيت راه اندازی شده است به همشهری 
می گويد: »تا پايان سال همه مناطق عشايری تحت پوشش قرار 
می گيرند.« به گفته احمدی، 731 هزار نفر از جمعيت عشــايری 
با توجه به كد ملی غربال گری شــده اند كه از اين ميان 3810 نفر 
مشــکوک به كرونا بودند و به مراكز درمانی ارجاع شدند. از كل 
افراد، تست 73 نفر مثبت بوده است و فقط 10 نفر نياز به بستری 
داشتند. همچنين تعداد كل فوتی های جمعيت عشايری بر اثر كرونا 

3 نفر بوده است.  مديركل دفتر ساماندهی و هماهنگی سازمان امور 
عشاير تاكيد می كند نهادهايی مثل هالل احمر، بسيج و... در كوچ 
بهاره برای ضدعفونی محل استقرار عشاير كمک كردند و اين اقدام 

در كوچ پاييزه هم در حال انجام است. 

ث
مك
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امسال هيچ برنامه اي در بخش صدور سند 
منابع
كاداستر براي جنگل هاي فاقد سند شمال طبيعي

كشور وجود ندارد و براساس برنامه »اقدام 
يكساله سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور« كه 
به دست همشهري رسيده است مشخص مي شود، اگرچه 
صدور سند تك برگ براي حفاظت از اراضي طبيعي و ملي 
كشور نخستين اولويت اين سازمان در سال جاري اعالم 
شده اســت، اما هيچ يك از استان هاي شمالي كشور در 
بخش جنگل هاي فاقد سند، شامل اين برنامه نمي شوند.
»كاداســتر« به معناي حدنگاري ثبتي است كه ارزش 
حقوقــي دارد و مي توان براســاس مرزهاي آن ســند 
مالكيت تك برگ صادر كرد. طي 70سال گذشته، وسعت 
جنگل هاي شــمال كشــور از 3.5ميليون به 2ميليون 
هكتار كاهش يافته و عدم  نظــارت در اين بخش، عامل 
اصلي دست اندازي ها به ارزشــمندترين منابع طبيعي 

كشور بوده است.
جنگل هاي ايــران مهم ترين بخــش از منابع طبيعي 
كشور هستند كه بيشــتر تمركز آن در نواحي شمالي 
و حاشــيه جنوب درياي خزر قرار دارد. اين منطقه كه 
به نام جنگل هاي هيركاني نيز مشــهور اســت، يكي از 
ارزشمندترين جنگل هاي جهان و باقيمانده از دوره سوم 
زمين شناسي است كه ذخيره گاهي ارزشمند براي حيات 

در كره زمين محسوب مي شود.
طي 2دهه اخير دست اندازي هاي متعدد به جنگل هاي 
شمال كشــور صورت گرفته اســت كه قاچاق چوب، 
ويالســازي، قاچاق خاك، حريق و دفن زباله در اراضي 
جنگلــي از آن جمله اســت. بدين ترتيــب بايد براي 
حفظ اين منبع مهم و حياتي كشــور اقدام جدي براي 
صدور ســند صورت مي گرفت تا دست ســودجويان از 

جنگل خواري هاي گسترده قطع شود.

اولويتكاداستردرجنگلها
آنگونه كه در برنامه ســال99 ســازمان جنگل ها اعالم 

شده است، قرار است تا پايان سال براي 15هزار هكتار 
ساحل كه سند اشكوب )چندبرگي(  دارند، سند كاداستر 
)تك برگ( به نفع منابع طبيعي صادر شــود. در بخش 
جنگل نيز بايد براي 502 هزار هكتار جنگل هاي گيالن 
و گلستان تبديل سند صورت بگيرد. اما سهم صدور سند 
براي اراضي جنگلي فاقد هر نوع ســند در برنامه امسال 

صفر است.
رضا بياني ،جانشين معاون امور جنگل سازمان جنگل ها 
در پاسخ به اين سؤال همشهري كه چرا امسال اقدامي 
براي صدور ســند تك برگ براي جنگل هاي شــمال 
كشور نمي شــود، مي گويد: تاكنون عمليات كاداستر 

براي حفاظت از اراضي طبيعي و ملي كشور در 9ميليون 
هكتار از جنگل ها و مراتع كشور انجام شده و تا تكميل 
اين روند براي تمامي جنگل ها و منابع طبيعي كشور، 
كار ادامه دارد. بياني درباره آن بخش از اراضي شــمال 
كشور كه پيش از اين كاداستر شده اند، مي گويد: اداره 
كل نوشــهر كه حدود 100هزار هكتــار جنگل دارد، 
يكســال و نيم قبل اعالم كرد كه كل محدوده خود را 
كاداستر كرده است و در ساير استان ها نيز اين روند در 
حال اجراست. رئيس سازمان جنگل ها نيز تأكيد دارد 
كه همه استان ها اولويت نخست خود را بايد بر اجراي 
طرح كاداستر منابع طبيعي قرار دهند كه البته در اين 
بخش بايد اعتبارات ســنواتي به موقع برســد تا بتوان 
صدور اسناد حفاظتي را عملياتي كرد. بياني همچنين 
خبر داد كه در جلســه صيانت از جنگل هــا كه امروز 
)7مهرماه( قرار است در سازمان جنگل ها برگزار  شود به 
موضوعي كه روزنامه همشهري درخصوص فقدان برنامه 
صدور ســند براي جنگل هاي شمال كشور در سال99 

مطرح كرده است، پرداخته شــود تا اعتبارات سنواتي 
نخست، براي صيانت از جنگل هاي شــمال كشور در 

بخش صدور سند تمركز پيدا كند.
جانشين معاون امور جنگل ســازمان جنگل ها تصريح 
كرد: در برنامه ششم توسعه كه امسال به پايان مي رسد 
بايد به ضريب 90درصدي اجراي طرح كاداســتر براي 
جنگل ها رسيد. چون امسال در مجلس نيز اين موضوع 
در اولويت بود و ســازمان ثبت اسناد كشور نيز پاي كار 
آمد و اميدواريم هرچه ســريع تر طرح كاداستر جنگل 

به انجام برسد. 
به گفته او، در بخش كمك هاي صندوق توسعه ملي نيز 
حفظ جنگل هاي شمال در اولويت  است كه بايد اجراي 
طرح كاداستر براي صيانت از آنها تسريع شود. در مورد 
ساير جنگل هاي كشــور نظير جنگل هاي زاگرسي نيز 
سند هايي وجود دارد كه بايد هر چه سريع تر تبديل آنها 
انجام شود و سند تك برگ به نام منابع طبيعي براي آنها 

صادر شود.

  سازمان  جنگل ها گرفتن سند براي جنگل های شمال را در دستور كار ندارد
جنگلهايشمالامسالسندنميگيرد  سازمان جنگل ها: گزارش همشهري درجلسه صيانت از جنگل بررسي مي شود يادداشت

آفرود؛خطرجديزيستبومهايبيابانيايران

نگارنده از تاريــخ 21تا 29مهرماه همراه 
2تــن از همــكاران با حمايــت يكي از 
هنرمندان دوستدار محيط زيست سفري 
تحقيقاتي به مناطق كويري ريگ جن، پارك ملي كوير و منطقه كوه 
گوگردي داشتيم. هدف، انجام تحقيقات گياهشناسي و تهيه محتواي 
آموزشي براي دانشــجوياني بود كه به دليل محدوديت هاي ناشي از 
پاندمي كرونا و محدوديت مالي دانشگاه ها عمال نمي توانند به سفرهاي 
علمي و اردوهاي آموزشــي بروند. برخالف كوير لوت و ريگ يالن كه 
بخش هاي وسيعي از آن فاقد پوشــش گياهي است، ريگ جن داراي 
پوشش گياهي بسيار جالبي است و تقريبا در همه جاي آن درختان و 
درختچه هاي تاغ و اسكنبيل و ديگر گياهان ماسه دوست رويش دارند. 
در مناطقي از اين منطقــه در چاله هايي كه به دليل فرورفتگي زمين 
آب بيشتري در اختيار ريشه گياهان اســت – مانند دو باغ- جنگل 
انبوه درختان تاغ ديده مي شود. حضور اين لكه هاي جنگلي در قلب 
كوير ارزش هاي بســيار بااليي از نظر تنوع زيستي دارد. وقتي دماي 
كف جنگل و روي ماسه را اندازه گيري كرديم، ديديم كه دما در كف 
جنگل 16درجه و روي ماسه ها 48درجه سانتي گراد )يعني 32درجه 
اختالف( بود كه نقش پوشــش گياهي در ايجاد محيط مناسب براي 
زندگي ســاير موجودات را نشــان مي دهد. عالوه بر پوشش گياهي، 
حيات جانوري اين منطقه نيز بسيار پوياست و صبح هنگام در آن رد 
جانوراني كه در طول شب تردد داشته اند به فراواني مشاهده مي شود.

آنچه موجب نگراني شديد  است، گســترش آفرود در اين زيست بوم 
حســاس و شــكننده اســت. اگرچه بســياري از رانندگان آفرود و 
تورگردان ها طبيعت دوست هستند، ولي ورود بي ضابطه شمار زيادي 
خودروهاي ســنگين و كاروان هايي كه گاه تا 20خــودرو با هم روي 
تپه هاي ماسه اي باال و پايين مي روند، باعث فرسايش شديد منطقه، 
از بين رفتن ريشــه گياهان و اليه هاي زيستي مي شــود. مهم ترين 
استراتژي گياهان ماسه دوست براي بقا در شرايط سخت كوير، توسعه 
ريشه هاي سطحي است كه ضمن كمك به استحكام گياهان در محيط 
ناپايدار ماسه اي، هنگام بارندگي باعث جذب آب هاي سطحي و رگبارها 
مي شود. حركت خودروها روي ماسه ها باعث قطع شبكه ريشه اي اين 
گياهان شده و به مرور آنها را ضعيف و خشك مي كند. مسيرهاي آفرود 
ثابت نيســتند و به طور معمول يك خودروي آفرود از مسير خودروي 
قبلي عبور نمي كند؛ چون ماسه در آن مكان شل شده است و براي آنكه 
بتواند در تل ماسه ها حركت كند به ناچار مسير بكر ديگري را انتخاب 
مي كند. اين بدين معناســت كه اگر هر خودروي آفرود در سفر خود 

100كيلومتر را طي كند، حداقل به 3متر عرض 
و يكصدهزار متر طول آسيب جدي وارد مي كند 

و به عبارتي باعث تخريب 30هكتار به صورت مستقيم مي شود و تا چند 
برابر آن در حاشيه به پوشش گياهي و تنوع زيستي آسيب مي رساند.

حسينآخاني
استاد گياهشناسي دانشگاه تهران

كشاورزان و اهالی روستاهای حوضه رودخانه تجن ساری 
محيط
به همراه فعاالن محيط زيســت با راه اندازی كارزاری از زيست

رئيس قوه قضاييه خواسته اند مانع ساخت سد فينسك 
شود. در بخشي از بيانيه اين كارزار كه شمار امضاءكنندگان آن تا ظهر 
ديروز به حدود 5 هزار نفر رسيد، آمده است: » با وجود مخالفت توصيه 
كارشناسان و متخصصين، برخی مسئوالن بر احداث سد اصرار می كنند 
كه اين اصرار بی دليل و بدون توضيح برای جمعی از مردم، شائبه دخالت 
مافيای قدرتمند و ســودجو را به وجــود آورده اســت.«  به گزارش 
همشهري، گزارش های ارزيابی زيست محيطی و اجتماعی طرح های 
توسعه ای جزو اسنادی است كه كارفرما ها تمايلی به انتشار آن ندارند و 
سازمان حفاظت محيط زيست هم آن را در اختيار فعاالن محيط زيست، 

رسانه ها و كارشناسان قرار نمی دهد. 
كلنگ ساخت سد فينسك از ســال 89 بر زمين های اطراف روستای 
فينسك در اســتان مازندران زده شــد و از آن زمان تاكنون به دليل 
مخالفت های بســيار، پروژه احداث آن به كندی پيش رفت. هدف از 
احداث سد فينسك، تنظيم و كنترل سيالب های رودخانه سفيدرود و 
تأمين بخشی از نياز آب شرب شهرستان های سمنان و مهدی شهر به 
ميزان 7.5 ميليون مترمكعب اعالم شده است. در حالی كه كارشناسان 
معتقدند تا زمانی كه پروژه های كاهش مصرف و كنترل اتالف آب در 
حوضه گيرنده اجرا نشده نبايد اقدام به انتقال آب بين حوضه ای كرد. 
هنوز هم بحث های بسياری در مورد مصرف كننده اصلی آب مازندران 
در سمنان وجود دارد. توسعه بی رويه و خارج از قاعده صنعت در استان 
خشك و بيابانی سمنان برخی را به اين باور رسانده است كه هرگونه 

انتقال آب به سمنان به نام »شرب« و به كام »صنعت« خواهد بود. 
دكتر هادی كيادليری، دبير مراجع كنوانســيون تنوع زيســتی 

زهرارفيعي
خبرنگار

سيدمحمدفخار
خبرنگار

يونسكو معتقد است:»اگر منطقه ای توان اكولوژيك نداشته باشد، کارزار درخواست از قوه قضايیه براي مقابله با ساخت سد فینسک
انجام پروژه ها بر ضد توســعه عمل خواهد كــرد.« به گفته او، در 
برنامه های ابالغی بهره بــرداری بهينه از منابع آب پيش از اجرای 
پروژه های انتقال آب بايد به سراغ تغيير الگوی مصرف، جلوگيری 
از اتالف آب در شبكه آبرسانی و تغيير الگوی كشت سازگار با اقليم 
در حوضه گيرنده رفت كه در سمنان اين اقدامات صورت نگرفته 
است و بنابراين احتمال هدر رفت آب با احداث سد فينسك زياد 
است.  او به همشهري گفت: سد فينســك در باالدست 3 منطقه 
حفاظت شــده دودانگه، جنگل بوال و پرور قرار دارد. اين مناطق 
تنوع زيســتی باال ولی با جمعيت كم و شــكننده دارد. در شمال 
كشور، خشكسالی ها بر خالف فالت مركزی از ارتفاعات شروع شده 
است. يخچال ها از دست رفته، رودخانه های دائمی به فصلی تبديل 
شده و خود به خود باعث اشــكال در منطقه شده است. با احداث 
سد فينسك نيز زيست بوم هاي كوهستانی شامل اكوسيستم هاي 
وابســته به جريان آب در ارتفاعات اســت، تحت تاثير منفی قرار 
می گيرد و ساخت سد فينسك هزينه های دنباله دار برای منطقه 

ايجاد می كند.

آغازتنشآبيدرمازندران
به اعتقاد كارشناسان، ساخت سد فينسك با ظرفيت 8  تا 10 ميليون متر 
مكعب، حدود 300روستا در باالدست و پايين دست سد شهيد رجايی 
در استان مازندران را دچار تنش آبی خواهد كرد. بطور معمول در اجرای 
طرح های توسعه ای، اخذ موافقت اهالی مانع از بروز مناقشات اجتماعی 
در حوزه آب خواهد شد.  در دســتورالعمل های جديد سازمان حفاظت 
محيط زيســت كه چند ماه از ابالغ آن می گذرد، مشاوران سدساز بايد 
عالوه بر گزارش خســارت مخزن، تعيين حقابه های زيست محيطی و 
كشاورزی به »تجديد اسكان« حوضه دهنده آب و محدوده سد نيز توجه 
كنند. اين در حالی است كه به گفته »ليال ابراهيمی«، كارشناس مديريت 
محيط زيست، بيشــتر كارفرمايان از انجام اين بخش كه منجر به جلب 
رضايت ساكنان و ذينفعان پروژه می شود اجتناب می كنند. ابراهيمي به 
همشهري می گويد: محل تخليه پساب صنعتی يكی از صنايع معدني در 
استان كرمان به دليل مخالفت اهالی آگاه و مطلع يك روستای 12 نفره 
به كلی تغيير كرد. اين امر نشان می دهد آگاهی مردم و كشاورزان نسبت 
به مسائل محيط زيستي افزايش يافته و نمی توان آنها را از ميان معادالت 

پروژه های كالن حذف كرد.

برنامهسال99سازمانجنگلهابرايكاداسترمنابعطبيعيشمالكشور)هزارهكتار(
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پانا
س: 

عك

دانش آموزان در اين سال سياه كرونايي 
بيشــتر از هر گروه ديگري در جامعه گزارش

روزهاي عجيب، ســخت و جديدي را 
سپري مي كنند. كودكان و نوجوانان 7 تا 18ساله كه 
بايد در مدرسه كنار دوستانشان سر كالس بروند و 
درس بخوانند و ســاعتي را با هم تفريح كنند، حاال 
كيلومترها دورتر از اين فضا مجبورند در كالس هاي 
سراسر مجازي درس بخوانند، ســاعت ها از پشت 
مانيتور معلمانشــان را ببينند و با چالش اينترنت و 
گراني تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ و نظارت شديدتر 
والدين دست و پنجه نرم كنند. دنياي جديد آموزشي 
براي معلمان و خانواده ها هم مثل معماي سربسته اي 
است كه هر مرحله بخشي از آن رمز گشايي مي شود و 
ايرادها و معايبش را نشــان مي دهــد. معلماني كه 
كنترل كامل و دقيق كالس در دستشــان نيست و 
نمي تواننــد يادگيري هــر دانش آمــوز را دقيق و 
موشكافانه رصد كنند و خانواده هايي كه يادگيري 
نصفه و نيمه مجازي را نمي پســندند و نگران آينده 

تحصيلي فرزندانشان هستند.
مشــكل آموزش مجازي در ايران، هنــوز از مرحله 
اينترنت ضعيف، گراني تلفن همــراه و لپ تاپ و... و 
دسترسي نداشــتن 3ميليون دانش آموز به شبكه 
شاد، نگذشته است كه حاال گروهي از دانش آموزان و 
خانواده ها نسبت به كيفيت محتواي درسي ارائه شده 
از سوي برخي معلمان در فضاي مجازي انتقاد دارند 

و ابراز نارضايتي مي كنند.
هم اكنــون فرايند اصلي آموزش مجــازي در ايران 
بدين شكل است كه معلم آنالين مي شود و همانند 
كالس هاي حضوري، درباره محتواي درســي مورد 
نظرش صحبــت مي كند. بــراي درس هايي مانند 
رياضيات و زيســت هم مثل گذشته از تخته سفيد 
اســتفاده مي كنــد و از آن فيلم مي گيــرد و براي 
دانش آموزان مي فرســتد. درحالي كــه تعدادي از 
معلمان با اســتفاده از نرم افزارهاي جديد، محتواي 
كوتاه ويدئويي يا موشن گرافيك توليد مي كنند و در 
اختيار دانش آموزانشان مي گذارند. رضا سوادكوهي، 
دانش آموز پايه دوازدهم در اين باره مي گويد: »روش 
تدريس برخي معلمان در آموزش مجازي تفاوتي با 
آموزش حضوري نكرده و حتي بدتر هم شده. معلم 

آنالين مي شود و در 15دقيقه، يك درس را آموزش 
مي دهد و مي رود. ديگر كاري ندارد كسي ياد گرفته يا  
نگرفته. يادگيري اتفاق مي افتد ولي خيلي سخت. بعد 
مي روي مي بيني كه معلم همين درس در مدرسه و 
شهر ديگر، يك ويدئوي 10دقيقه اي از همان مبحث 
درسي ساخته كه خيلي كامل و جامع آن را ياد داده و 
تمام. البته از خوبي آموزش مجازي است كه مي تواني 
آموزش هاي ديگر را ببيني و اگر آموزش معلم خودت 
كفايت نكرد، از معلم ديگري ياد بگيري اما مگر چند 
معلم در كل كشور آموزش هايشان را در شبكه هاي 

اجتماعي به اشتراك مي گذارند.«

بخشيازمعلمان،مبانيآموزشمجازيرانميدانند
گاليه اغلــب دانش آمــوزان حول هميــن محور 
مي چرخد كه چرا معلمانشان از ابزار مكمل آموزشي 
اســتفاده نمي كنند و همچنان به تخته ســفيد و 
سخنراني در باب يك مبحث درسي پايبند هستند. 
فرشــته قيومي، دانش  آموز پايه دهم رشــته علوم 
انساني مي گويد: »هفته گذشته معلم درس تاريخ 
ما درباره مبحث كاوش اشياي تاريخي و نحوه انتقال 
صحيح آن به مــوزه درس داد و از اول تا آخر كالس 

تالش داشت كه با حرف زدن بگويد كه كاوش چگونه 
رخ مي دهد و... درحالي كه مي توانست فيلمي كوتاه از 
يك كاوش واقعي را در اينترنت پيدا كند و در كالس 
مجازي بگذارد. جالب اينكه آخر كالس من اين كار را 
كردم و تازه كالس خموده و بي صدا به هيجان آمد و 
بچه ها يك ساعت داشتند درباره اين ماجرا پرس و جو 
مي كردند. او آمد و از من تشكر كرد. خب، چرا برخي 
معلمان مي خواهند در آموزش مجــازي هم مثل 

كالس سنتي عمل كنند.« 
البته اين فقط دانش آموزان نيســتند كه نسبت به 
سنتي بودن آموزش گروهي از معلمان گاليه دارند، 
مديران مدارس و مناطــق و حتي خود معلمان نيز 
منتقد اين وضعيت هستند اما پيكان انتقادات را به 
سوي برنامه ريزان و مديران وزارت آموزش و پرورش 
و ادارات تابع آن نشانه مي گيرند. محمد علي وحداني، 
كارشناس امور آموزشــي و معاون آموزشي مدرسه 
شــاهد در اين باره مي گويد: »سال 91 و 92 نزديك 
به 100هزار تخته هوشــمند براي مــدارس ايران 
خريداري شــد و واژه هوشــمند را بر سر در برخي 
مدارس اضافه كردند، درحالي كه روش آموزشــي 
هوشمند و اســتفاده از اين تكنولوژي نو ظهور را به 

معلمان ايراني ياد ندادند و در نتيجه آن تخته ها در 
اغلب مدارس خاك خوردند و بدون استفاده ماندند. 
همان زمان بايد در كالس هاي ضمن خدمت معلمان، 
آموزش هوشمند و مجازي گنجانده مي شد تا امروز با 
اين مشكل كه امكان ارائه توليد محتواي متناسب با 

آموزش مجازي را ندارند، مواجه نشويم.«
او ادامه داد: »حتي مسئوالن وزارتخانه از فروردين تا 
پانزدهم شهريور كه مدارس تعطيل بود و امكان ارائه 
آموزش هاي جديد به معلمان وجود داشــت، از اين 
فرصت استفاده نكردند. اين مي شود كه االن بسياري 
از دانش آموزان از روش جديد آموزشي گاليه دارند 
و مي گويند كه دچار ضعف شديد در برخي مباحث 
هستند و والدين مي گويند مجبورند براي فرزندانشان 
معلم خصوصي بگيرند. البته در اين ميان معلماني 
هستند كه توانسته اند آموزش هاي خود را با فضاي 
مجازي منطبق كنند و استفاده بهينه اي از اين فضا 

داشته باشند.«

نظارتضعيفبروضعيتتحصيليدانشآموزان
مســئله ديگري كه از ســوي والدين دانش آموزان 
مطرح مي شــود، بحث نظارت بر عملكرد درســي 

آموزش مجازي، مسئوليت خانواده ها را بيشتر و قدرت يادگيري دانش آموزان را كمتر كرده است

معلمان در دست انداز آموزش مجازي
يادداشت

خطرپوكياستخوانبهشما
نزديكاست

يكي از شــايع ترين بيماري هاي غيرواگير، پوكي استخوان است. 
به كاهش توده استخواني و ضعيف شــدن بافت استخوان پوكي 
استخوان مي گويند كه در اين بيماري استخوان ها نازك و شكننده 

مي شوند و با كوچك ترين ضربه يا خودبه خود مي شكنند. 
براساس آمار، بعد از 50ســالگي از هر3 زن يك نفر و از هر 5مرد 
يك نفر به شكستگي ناشي از پوكي اســتخوان دچار مي شود كه 
اين ارقام نشان دهنده شــيوع 4برابري اين بيماري در زنان نسبت 

به مردان است.
 پوكي استخوان يك بيماري خاموش اســت كه در مراحل اوليه 
عالئمي ندارد و همين بي عالمت بودن تشخيص اين بيماري را با 
مشكل مواجه مي كند. شكستگي خودبه خودي يا شكستگي با وارد 
شدن كمترين ضربه به استخوان ها، درد شديد در كمر يا نقطه اي 

خاص از بدن و قوزپشت، برخي از عالئم اين بيماري است.
در زنان و در دوران يائســگي به علت توقف توليد استروژن سرعت 
كاهش توده اســتخواني باال مي رود. همچنين داشــتن ســابقه 
خانوادگي، نوع استخوان بندي مثل استخوان بندي ظريف، كوتاه 
بودن قد و الغري، داشــتن اختالالت هورمونــي و عدم فعاليت و 
تحرك از عالئمي اســت كه روند كاهش توده استخواني را تسريع 
و افراد را مستعد پوكي استخوان مي كند. به همين دليل است كه 
انجام فعاليت هاي فيزيكي، پياده روي و دويدن، فعاليت هاي كششي، 
ژيمناستيك، شنا و دوچرخه سواري به همه افراد توصيه مي شود تا 

از پوكي استخوان در آنها جلوگيري شود.
رژيم غذايي نامناسب نيز يكي ديگر از عواملي است كه باعث پوكي 
استخوان مي شود. توصيه به گنجاندن روزانه مقادير كافي كلسيم و 
ويتامين دي براي ممانعت از ابتال به اين بيماري است. از عواملي كه 
مي تواند كاهش ريسك ابتال به اين بيماري را به همراه داشته باشد، 
مصرف نكردن دخانيات و الكل است كه در كنار اين موضوع بايد از 
لبنيات، ماهي هاي نرم استخوان مثل ماهي آزاد، ساردين و كيلكا، 
سبزي هاي تازه، خشكبار، حبوبات و سويا استفاده كرد. همچنين 
استفاده از شيرهاي غني شده با ويتامين دي، ماهي هاي آب شور، 
جگر و قرار دادن دست ها و پاها و صورت به مدت 20 دقيقه 2بار در 
هفته در معرض تابش مستقيم نور خورشيد مي تواند عامل مهمي 

در مبتال نشدن به اين بيماري باشد.
با وجود رعايت تمام موارد، انجام معاينه باليني و بررسي عوامل خسر 
در تمام خانم هاي باالي 50 سال و مردان باالي 70 سال، هر 4 سال 
يكبار توصيه مي شود؛ چراكه درصورت تشخيص به موقع هزينه هاي 

درمان و عوارض ناشي از ابتال به بيماري كاهش پيدا مي كند.

دانش آموزان اســت. برخي از آنهــا مي گويند كه 
معلمان در روش جديد، فقط بر آموزش تأكيد دارند و 
يادگيري دانش آموز را كنترل نمي كنند و به خانواده 
ســپرده اند. محبوبه ندري كــه 2 فرزند دانش آموز 
در مقطع ابتدايي و متوســطه اول دارد، در اين باره 
مي گويد: »در كنار معلماني كه از اول سال تحصيلي 
گفتند 12ســاعت در شــبانه روز آنالين هستند و 
هر زمان سؤال يا اشــكالي پيش آمد، دانش آموز يا 
والدين مي توانند به اكانت شــخصي او پيام دهند و 
پرسش شان را مطرح كنند و حتي بيشتر از سال هاي 
قبل وقت صرف دانش آموز مي كنند، معلمان ديگري 
هستند كه طبق برنامه درسي آنالين مي شوند، يك 
ربع تا نيم ساعت درسشان را فشرده مي دهند و فقط 
مي پرسند كسي سؤال دارد يا نه و تمام. دانش آموز 
هم از خدا خواسته دوســت دارد زودتر كالس تمام 

بشود و برود دنبال بازي.«
او ادامــه داد: »به مديــر و معاون آموزشــي گاليه 
مي كنيم هم بحث ســرعت كــم اينترنت و معايب 
آموزش مجازي را پيش مي كشد درحالي كه ممكن 
است اين شكل آموزش به واسطه شيوع كرونا، سال ها 
ادامه پيدا كند و بچه ها مجبور شوند در اين فضا درس 
بخوانند. پس به جاي اينكه معلم، دانش آموز و حتي 
من مادر و پدر دنبال مقصر باشم، بايد نواقص را رفع 

كنم.«
ثريا ســمايي، معلم و كارشــناس آموزشي معتقد 
اســت كه در آموزش مجازي بايــد والدين و معلم 
مكمل هم باشــند و گذاشتن مســئوليت بر عهده 
يك نفر كار غلطي اســت: »اين نقد والدين درست 
است كه نظارت بر وضعيت درسي دانش آموزان كم 
شده و در آينده باعث افت تحصيلي شديد مي شود. 
بهترين كار اين است كه معلمان، دانش  آموزان را به 
گروه هاي كوچك تبديل كنند و هر روز ساعاتي را 
براي كنترل وضعيت درسي آنها اختصاص دهند و 
حتي در موارد بغرنج و حاد، به طور خصوصي براي 
اين دسته از دانش آموزان، كالس حضوري بگذارند. 
ما نبايد منتظر رفــع كرونا بمانيم، بلكــه بايد ياد 
بگيريم چطور در اين بحــران، زندگي كنيم. از آن 
طرف والدين هم بايد بپذيرند كه مســئوليت آنها 
نسبت به سال هاي گذشته بيشتر شــده و بايد به 
مدرسه كمك كنند. نمي توان از معلم انتظار داشت 
كه مثل سال هاي گذشــته عمل كند چون شرايط 

تغيير كرده است.«
آموزش مجازي در كنار كرونا، تبديل به يك مسئله 
در ايران شده؛ مسئله اي كه هر روز ابعاد تازه اي پيدا 
مي كند و وزارت آموزش و پرورش را با چالش روبه رو 
ساخته است؛ روشي آموزشــي كه همه به آن نگاه 
موقت و ناپايدار دارند و مي خواهند هر چه زودتر به 

نقطه پايان برسد.

فهيمهطباطبايي
ويكتورياآذربرزينخبر نگار

پزشك و مسئول بخش بيماري هاي غيرواگير مركز بهداشت شمال تهران
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»هنــوز بســياري از 
دســتگاه ها از ايــن فناوري

خدمــات اســتفاده 
نمي كنند و با وجود ابالغيه هايي كه 
ما به آن دستگاه ها زده ايم همچنان 
دنبال استعالم كاغذي اطالعات افراد 
هستند.«؛اين شايد مهم ترين نكته 
نشســت خبري روز گذشــته دبير 
شــوراي اجرايي فناوري اطالعات 
درباره دولت الكترونيك باشــد كه 
نشان مي دهد چرا هنوز استفاده از 
فناوري جايي ندارد و با وجود فراهم 
شدن زيرساخت ها بسياري از كارها 

هنوز به شيوه سنتي پيش مي رود.
خبــري  نشســت  ايــن  در   
رضاباقري اصل، پس از ارائه گزارشي 
از عملكرد اين شــورا در يك سال 
و 4 ماه اخير در پاســخ به پرســش 
خبرنگاران دربــاره ادامه روندهاي 
قديمي در برخي نهادها و سازمان ها 
گفت: 730 خدمــت الكترونيكي 
از طريق پايــگاه ملي اطالعات ارائه 
مي شود و با ارائه اين خدمات ديگر 

نيازي بــه اســتعالم كاغذي 
اســناد و مدارك نداريم 

و اســتعالم به صورت 
الكترونيكــي صورت 
مي گيــرد. به طــور 

مثال با راه اندازي 

امكان اســتعالم محل اقامت، ديگر 
شبكه بانكي به ســادگي مي تواند 
اســتعالم محل اقامت را آن الين از 
پايگاه ملي اطالعــات دريافت كند 
اما همچنان برخــي از بانك ها افراد 
را براي استعالم محل اقامتشان به 

دفاتر پستي مي فرستند.
به گفته او قرار است به زودي گزارش 
همكاري دســتگاه ها بــراي تعامل  
داده ها و پياده سازي و اجرايي كردن 

پروژه ها به رئيس جمهور ارائه شود.
رضا باقري اصل در پاســخ به سؤال 
خبرنگار همشهري مبني بر استفاده 
از سيســتم هاي بيومتريــك براي 
حذف كارت هاي ســوخت و حفظ 
ســالمت مردم در شــرايط كرونا 
در پمــپ بنزين ها گفــت: در مورد 
احراز هويت از طريق سيستم هاي 
بيومتريــك، تــا حدي كــه امروز 
اختيارات آن براساس مصوبه هويت 
مجازي)مصوبــه 54( وجود دارد و 
دولت هــم اختيار تعامــل پذيري 

بــه دســتگاه ها را داده، بســياري 
از ســرويس هاي پايه فراهم شــده 
اســت. ما اكنون چالشــي در ارائه 
ســرويس هاي پايــه نداريــم، اما 
چالش اصلي به معماري سرويس ها 

برمي گردد.
او با اشــاره به اينكه بسياري از اين 
ســرويس ها در يك ســيكل بسته 
قابليت ارائه دارد، ادامه داد: مشكل 
احراز هويت در ايــن حوزه ها كمتر 
اســت، اما بعضي از ارائه كنندگان 
ســرويس ها معمــاري خــود را 
به گونه اي لحــاظ مي كنند تا ميزان 
مراجعه افراد بــه آن مركز كماكان 
برقرار بماند. به عنوان مثال، در حوزه 
ماليات بر ارث، سرويس برقرار شده، 
اما به داليلي كه اجتناب ناپذير است، 
اين ســرويس در بخش اســتعالم 
گواهــي انحصــار وراثــت متوقف 
مي شود. به اين ترتيب برخي كارهاي 
غيرالكترونيك به آن اضافه مي شود، 
اما معماري ها اگر به خوبي انجام شود 
و سرويس سيكل بسته 
رعايت شــود چالشي 
براي برقراري سرويس 
وجــود  الكترونيــك 

نخواهد داشت.

 دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات مي گويد بعضي مراكز معماري سرويس خود را طوري لحاظ مي كنند تا 
مراجعه افراد كماكان برقرار بماند

مقاومت كاغذبازها در برابر دولت الكترونيك

عمادالدينقاسميپناه
خبر نگار

جهان استارتاپي

موفقيتهاييكماشينترجمهاستارتاپي

يك ماشين يا ربات مترجم اســلونيايي به نام TAIA اخيرا توانسته 
است مبلغ يك ميليون و 200هزار يورو به عنوان يك سرمايه گذاري 
در مرحله اوليه به دست آورد. به گزارش وب سايت اي يو- استارتاپس، 
آنها پيش از اين نيز ســرمايه اي بالغ بر يك ميليون و 400هزار يورو 
به دســت آورده بودند و حاال قصد دارند تا كارشــان را به كشورهاي 
اروپاي غربي و همچنين آمريكا گســترش بدهند. اين استارتاپ كه 
در سال2018تاسيس شده است، به شركت ها و تجارت هاي مختلف 
كمك مي كند تــا كارهاي مربوط به ترجمه خود را به آســاني انجام 

بدهند.

فناوري انحصاري اين اســتارتاپ ظرف چند دقيقه قادر است به طور 
خودكار كل محتواي دريافت شده را به بهترين نحو ممكن ترجمه كند. 
كاربران اين فرايند را از طريق يك داشبورد اختصاصي زيرنظر دارند 
كه در آن مي توان متخصصان انساني را نيز درگير تنظيم دقيق متن ها 
و كلمات كرد. مديران اين استارتاپ بر اين باور هستند كه كاربران تنها 
با چند كليك، بهترين نتيجه را از ترجمه مي گيرند. در مقايسه با ساير 
پلتفرم هاي ارائه دهنده ترجمه ماشــيني، ازجمله سرويس ترجمه پر 
استفاده شركت گوگل )Google Translate(، استارتاپ TAIA از 
فناوري حافظه ترجمه مخصوص به خود استفاده مي كند كه تاريخچه 
محتواي ترجمه شــده را براي هر كاربر به ثبت مي رســاند. اين بدان 
معني است كه كاربران ترجمه هاي شخصي را با توجه به تعداد دفعات 
استفاده شان از استارتاپ TAIA با تخفيف حداكثر 50درصدي دريافت 
مي كنند. زيرا هر محتواي ترجمه شده فقط يك بار صورتحساب دريافت 
مي كند. بنابر اين در مواردي كه ترجمه ها شباهتي به يكديگر داشته 
 TAIA باشند، تخفيف شامل حال كاربر خواهد شد. استارتاپ اسلونيايي
همچنين به كاربران اين امكان را مي دهد كه فايل هاي شان را با همان 
فرمتي كه بارگذاري كرده اند، پس از ترجمه نيز در همان قالب دريافت 
كنند. هم اكنون، اين پلتفرم از 65نوع فايل مختلف، ازجمله وب سايت ها 
و كاتالوگ ها پشتيباني مي كند. به عنوان مثال، شما مي توانيد يك فايل 
با فرمت PDF را به اســتارتاپ داده و آن را با همان فرمت نيز تحويل 
بگيريد. از اواخر ســال2018تاكنون، بيــش از 1800كاربر از پلتفرم 
ماشين ترجمه استارتاپ TAIA اســتفاده كرده اند و در اين فرايند در 
مجموع بيش از 15ميليون كلمه ترجمه شده است. شركت هاي بزرگي 

همچون 3M از جمله مشتريان اين استارتاپ به شمار مي آيند.

ممكن است آب بيش از حد تصور شده ما در  ماه 
وجود داشته باشد؛ خصوصا در قسمت آفتابگير 
آن. به گزارش ســي ان ان، از ايــن آب مي توان 
به عنوان منابعي در طــول ماموريت هاي آينده 
اســتفاده كرد؛ مانند برنامه آرتميس ناسا براي 
بازگشت انسان به سطح ماه. محققان به تازگي 
در نشست خبري يافته هاي خود را در اين رابطه 

اعالم كرده اند.
 براساس گزارش سايت ناسا، اين تحقيق براساس 
جمع آوري داده هاي مدارگرد شناسايي ماه ناسا 
از ژوئــن2009 و همچنين تلســكوپ هوابرد 
 SOFIA رصدخانه استراتوســفر آژانس به نام
)سوفيا( انجام شده است. دومي يك هواپيماي 
بوئينگ747SP اســت كه بــراي حمل يك 
تلســكوپ 2.7متري تغييراتي كرده است. اين 
آب براســاس گزارش منتشر شــده در مجله 
»Nature Astronomy« در مكان هايي يافته 
شــده اســت كه به آنها »تله هاي سرما« گفته 
مي شود. در نخستين مطالعه، محققان از سوفيا 
براي مشــاهده ماه در يك طول موج اســتفاده 
كردند كه امضاي آب مولكولي يا H2O را نشان 
مي داد. تا ســال2008 اين عقيده وجود داشت 
كه  ماه يك قمر خشــك است، ولي دانشمندان 
توانستند مولكول هاي آب را درون ماگماهايي كه 
فضانوردان از ماموريت هاي آپولو با خود به زمين 
آورده بودند، كشــف كنند. پيش تر دانشمندان 
توانسته بودند مولكول هاي آب را به شكل يخ، در 
دهانه هايي پيدا كنند كه نزديك به قطب هاي  ماه 
بوده و هميشه در سايه قرار دارند؛ يعني جايي كه 

دما به شدت پايين است. تشخيص سوفيا تأييد 
مي كند كه آب و نه هيدروكسيل را مي توان در 
دانه هاي شيشــه يا در بين ذرات سطح  ماه در 
عرض هاي جنوبي آن در دهانه كلويوس مشاهده 
كرد. اين يكي از بزرگ ترين دهانه هاي  ماه است 

كه از زمين قابل مشاهده است.
طبق گفته ناسا، داده هاي به دست آمده از اين 
منطقه نشان مي دهد كه غلطت آب برابر 100 
تا 412قســمت در هر ميليون است كه تقريبا 
معادل يك بطري 350ميلي ليتري مي شــود 
كه در يك مترمكعب از خاك محبوس شــده 
است. واقعيت اين اســت كه آب داخل ذرات 
روي ســطح ماه، به محافظــت از آن در برابر 
محيط سخت اين كره و همچنين تابش كمك 
مي كند. »پل هرتز«، مدير بخش اخترفيزيك در 
اداره ماموريت هاي علمي ناسا در اين خصوص 
مي گويد: »براي نخستين بار تأييد شده است 
كه آب در بخش آفتابگيــر كره ماه وجود دارد. 
ما نشانه ها از H2O را كه همان آب است  روي 
ســطح آفتابگير ماه پيدا كرديــم. ما مي دانيم 
كه روي  ماه آب وجود دارد و اين كشــف درك 
ما را از ســطح اين كره  به چالش مي كشــد و 
سؤاالت قابل توجهي را درخصوص منابع مربوط 
بــه كاوش در اعماق فضا به وجــود مي آورد.« 
البته ناسا بر اين باور اســت كه اين آب ممكن 
است توسط ميكروشهاب سنگ هايي كه روي 
ســطح  ماه فرود مي آيند و مقادير كمي آب را 
حمل مي كنند، به آنجا رسيده باشد. يا بادهاي 
خورشــيدي مي تواند ذرات و عناصري مانند 
هيدروژن را به سطح  ماه برساند و در واقع باعث 
ايجاد واكنش شيميايي با مواد معدني كه شامل 

اكسيژن در خاك هم هست، شده باشد.

كشفآبدرقسمتآفتابگيرماه
براساس كشف جديد ناسا، قسمت هاي آفتابگير كره ماه نيز داراي نشانه هايي از منابع آبي 

هستند و احتماال قمر زمين بيش از حد تصور ما قابليت پذيرايي از فضانوردان را خواهد داشت

پــس از شــيوع همه گيــري بيماري 
كوويد-19، شركت تورسوس جمهوري حملونقل

چك )Torsus( به ســرعت طراحي 
اتوبوس Praetorian 4x4خود را با نيازهاي بسيار 
متفــاوت كاربران تطبيق داده اســت. بــه گزارش 
وب سايت نيو اطلس، مطمئناً آخرين مدل توليد شده 
اين كارخانه، كودكان را غرق در ناراحتي خواهد كرد؛ 
يك اتوبوس مدرسه كه در روزهاي برفي هم مي تواند 
دانش آموزان را به مدرسه ببرد! از ديد مثبت، اتوبوس 
مدرســه، خيلي راحت مي تواند، تمامي زمين هاي 

ناهموار را طي كرده و بچه ها را به مدرسه شــان 
برساند. روند تبديل Praetorian از يك اتوبوس 
كار آفرود به اتوبوس مدرسه، بسيار ساده بود. 
نماي بيرونــي رنگ زرد كالســيك دارد كه 
نشــان دهنده يك »اتوبوس مدرسه« است. 
ضمن اينكــه تابلوهــاي عالئــم ايمني و 
همچنين مقداري نورپردازي هم به كمك 
كار آمده اســت. شاسي و بســته مكانيكي 
اصلي اتوبــوس، بدون تغيير باقــي مانده و 

پيشــرانه 6/9ليتري MAN ديزل، 286اسب 
بخار را توليد مي كنــد. اين اتوبــوس همچنين با 
سيستم 4×4با قفل هاي ديفرانســيل جلو و عقب، 

سيستم تعليق جلو و تايرهاي آفرود ميشلن به بازار 
ارائه مي شود. ســازندگان اطمينان داده اند كه اين 
اتوبوس قادر است در آب هايي به عمق 90سانتي متر 
نيــز حركــت كــرده و از روي موانعي تــا ارتفاع 
34سانتي متر نيز گذر كند. بدين ترتيب اگر جاده ها 
به دليل توفان دچار شكستگي و يا آب گرفتگي شوند، 

اين اتوبوس مي تواند دانش آموزان را صحيح و سالم به 
مدرسه ببرد و به خانه هاي شــان بازگرداند. ظرفيت 
اتوبوس مدرسه Praetorian، 35نفر است و قيمت 
آن نيز از 153هزار يورو آغاز مي شــود و با توجه به 
امكانات مي تواند تا 300هزار يورو نيز افزايش داشته 

باشد.

اتوبوسمدرسهبرايشرايطسخت

   اصرار بر حذف نشــدن 
روش هاي سنتي

اودربخشــيازصحبتهايخودبهمقاومت
بعضيازدســتگاههادربرابرسرويسهاي
الكترونيكياشارهكردوگفت:بااينكهبسياري
ازسرويسهاالكترونيكيشده،نوعيمقاومت
دربرابرحذفمســيرفيزيكيوجودداردكه
ميتوانآنرادورانگذارنامگذاريكردواين
دورهبهتدريجطيميشــود.بهعنوانمثال،
درحوزهبانكي،حذفمســتنداتكاغذيدر
هنگامافتتاححســابيكيازدغدغههاي
شوراست.باقرياصلبااشارهبهمشهودبودن
كمكاريبانكمركزيدراينموضوعادامهداد:
بعضيبانكهااطالعاتخودرادرموردمحل
اقامتقانونيواعالمفوتشدگانبهروزرساني
نميكنندوباعثزحمتمردمميشوند.چرا
بايدمردمبراياستفادهازيكسرويسساده
چندبارمراجعهكنندودرصفمنتظربمانند.
بهويژهاينموضوعدرشرايطيكهكروناجان
بسياريازمردمراگرفتهاست،اينسرويس
ميتواندبهســالمتخودكاركنانبانكها
كمككند.بهگفتهاوبسياريازدستگاههاو
سرويسهايمركزمليتبادلاطالعاتاستفاده
نميكنندوتوجهيبــهدغدغهمردمندارند.
باقرياصلهمچنينبهپروژههايياشارهكرد
كهشــوراياجراييفناورياطالعاتآنهارا
پيگيريميكند.ازجملهاينپروژههاميتوان
بهاستعالممداركتحصيليوگواهياشتغال
بهتحصيلدانشجويان،گواهيارزشتحصيلي
دانشآموزان،ثبتنامبرخطدانشــجويانو
عدماخذمداركازآنهــا،توزيعالكترونيكي
سودسهاموثبتنامالكترونيكيسجاموپروژه
سهامعدالت،يكپارچهشدنپايگاهاطالعات
بيمهكشوروراهاندازيپايگاهاستحقاقسنجي
درمان،تعويضوحــذفدفترچهبيمهبدون
نيازبهحضور،اظهارنامــهالكترونيكیبراي
مالياتوحذفنســخهكاغذيبيمهشخص

ثالثاشارهكرد.

اصل و كپی مدارک

ساسانشادمانمنفرد
خبر نگار
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براســاس آمار ارائه شده 
در ششم آبان ماه، در هر 
4دقيقه يك شــهروند 
ايراني جان خــود را بر 
اثر كرونا از دســت داده 
اســت. بر همين اساس، 
در هــر 20ثانيه نيز يك 
بيمار جديد مبتال به ويروس كوويدـ 19شناســايي 
شده اســت. اين عدد رعب انگيز نشان از وخيم بودن 
وضعيت كرونا و شيوع آن در ايران دارد؛ وضعيتي كه با 
صرف نظر كردن از اظهارنظر يك مقام مسئول درباره 
نرخ 2.5برابري آمار فوت شدگان و مبتاليان، بايد آن 
را نزديك به يك فاجعه ارزيابي كرد. با اين حال، سهم 
پايتخت به دليل وســعت باال و جمعيت زياد، از اين 
آمار باالســت. با باال بودن آمار فوت شدگان و ناقالن 
شناسايي شــده اما به نظر مي رسد سياست هاي اجرا 
شده براي پيشگيري از انتقال بيماري آنچنان كه بايد 
در كاهش ابتال اثرگذار نبوده است. آنطور كه فرمانده 
ستاد مقابله با كروناي تهران به همشهري مي گويد، 
وضعيت تهران نگران كننده و بحراني اســت و آمارها 
هم بر اين موضوع صحه گذاشته اند: »تقريبا در 3هفته 
اخير آمار ما از نظر تعداد مراجعان ســرپايي، بستري 
بيمارستاني و ابتال در تهران نه تنها كمتر نشده است، 
بلكه به شكل مواجي سير افزايشي دارد. برخالف موج 
دوم كه در مقطعي در اواسط مردادماه تعداد ابتالي 
افراد به بيماري با افول روبه رو بــود، تعداد مبتاليان 
در موج سوم بدون وقفه رو به افزايش است.«  زالي با 
اشاره به اينكه براساس آمارهاي تجميعي، در 3هفته 
اخير بار مضاعفي به بيمارستان ها براي پذيرش بيمار 
وارد شده است، افزود: »تهران شرايط بحراني و قرمز 
دارد و به اين دليل اقدامات تركيبي بازدارنده را نياز 
دارد و از اين رو اعمال حاكميتي اجباري براي رعايت 
قوانين بهداشــتي نياز اســت.« او با تأكيد بر اينكه 
گروه هاي شــغلي 3و 4در تهران و43شهر ديگر بايد 
مقررات بهداشــتي را رعايت كنند، در پاسخ به اين 
سؤال همشهري كه چرا تهران با وجود بحراني بودن 
شرايط آن، دقيقا مثل شهرهاي 43گانه اعالم نشد، 
مي گويد: »اعالم كردند شــهر تهران به دليل شرايط 
پيچيده اي كــه دارد، برخي شــاخص هايي كه بايد 
وضعيت تهران بر مبناي آن بحراني اعالم شود، كامال 
متفاوت با شاخص هايي است كه استان ها براساس آن 
ارزيابي مي شوند. استدالل اين بود كه براي رسيدن 
به شاخص هايي كه بتوان تهران را مشمول تعطيلي 
گروه هاي شغلي چندگانه كرد، آلودگي بايد باالتر از 
شرايط كنوني باشد.« فرمانده ستاد مقابله با كروناي 
تهران با تأكيد بر اينكه بايد تهران خيلي زودتر از اين 
به عنوان شــهر بحراني و پرخطر معرفي مي شــد، به 
همشهري مي گويد: »پيشنهاد ستاد كروناي تهران 
و استاندار تهران به ستاد ملي مقابله با كرونا، پرخطر 
و بحران زا بودن وضعيت تهران بوده است.« او تأكيد 
مي كند براي تبديل وضعيت تهران به شهر پرخطر نياز 
به قانع كردن مسئوالن ستاد ملي است: »ما پيشنهاد 
خود را براي قرمز و بحراني اعالم كردن وضعيت تهران 
به ستاد ملي ارائه كرده ايم. بايد ادله فني الزم را براي 
ستاد ملي ارائه كنيم تا آنها نيز مجاب شوند تهران را 
جزو شــهرهاي 43گانه كه در آن همه محدوديت ها 
بايد اعمال شود، قرار دهند؛ مسئله اي كه مدت هاست 

خواهان انجام آن هستيم و نشده است.«

 روز گذشته 2بيانيه مهم منتشر شــد؛ يكي از سوي 
سازمان نظام پزشكي درباره مديريت ضعيف كوويدـ19 
در كشور و ديگري از سوي انجمن روانپزشكي كودكان 
و نوجوانان پيرامون خودكشــي هاي اخير نوجوانان. 
در هر دوي ايــن بيانيه ها به ضرورت توجــه به ابعاد 
تصميم گيري ها و انتشــار اخبار توجه شده است. در 
بيانيه سازمان نظام پزشكي 3مقام مسئول اين سازمان، 
خطاب به رئيس جمهوري خواستار بازنگري جدي در 
روش هاي مديريتي بحران كرونا شــدند. محمدرضا 
ظفرقندي، رئيس ســازمان نظام پزشكي، مصطفي 
معين، رئيس شــوراي عالي و عباس آقــازاده، رئيس 
مجمع عمومي سازمان در بخشي از اين بيانيه با اشاره 
به آمار باالي مرگ ومير كرونا در كشور اعالم كردند با 
توجه به آينده مبهم و طوالني بحران كرونا، بايد سند 
راهبردي و ملي براي تبييــن وظايف و تعيين تكليف 
بخش ها و نهادهاي مختلف كشــور نوشته شود و در 
اين ميان عضويت نمايندگاني از سازمان نظام پزشكي 
به عنوان نمايندگان جامعه پزشكي و نيز انجمن هاي 
علمي كشور در ســتاد ملي مبارزه با كرونا پيشنهاد 
مي شود. از سوي ديگر، الزم است سازوكارهاي علمي 
و قاطع در زمينه پيشــگيري از شيوع بيشتر ويروس، 

با حضور و نظــارت جدي و 
مؤثر نيروهاي انتظامي براي 

جلوگيري از گســترش بيماري و كاهش تحميل بار 
بيماري به مراكز درماني و بيمارستان ها انجام شود. 

 فرمانده ستاد ملي مقابله با كروناي تهران
 در گفت وگو با همشهري:

 ستاد ملي مقابله با كرونا
 با محدوديت گسترده 
تهران موافقت نمي كند

بازنگري فوري در مديريت 
و تصميم گيري ها الزم است

خبر

بیانیه

حميدرضا بوجاريان
خبرنگار

 ادامه
در صفحه 19  

هنوز واكســن قطعي و مؤثري عليه ويروس كرونا 
معرفي نشده اما حواشــي سياسي آن سروصداي 
زيادي به پا كرده و اين ماجرا را زير سايه خود قرار 
داده است. جمعيت اندك سياستمداران و حاكمان 
اكنون فرمان سالمت چند ميليارد نفر را در دست 
دارند. هر كدام از اين رؤســا حاال بــا تصميم ها و 
چرخش قلم شان مي توانند هر روز و ساعت باعث 
مرگ يا زنده ماندن هزاران نفر در جهان شوند. حاال 
اما واكسن به ابزاري سياسي براي امتياز گيري بين 
جناح ها يا وسيله اي براي جمع كردن رأي و پيروزي 

در انتخابات تبديل شده است.
در آمريكا كــه درگير تــب انتخابــات جنجالي 
رياســت جمهوري اســت، موافقــان و مخالفان 
واكسيناسيون كوويد-19متناسب با اظهارات دو 
نامزد اصلي پيش مي رونــد. صحبت ها و اظهارات 
ترامــپ درباره تزريــق مواد ضدعفونــي و اعتقاد 
نداشتن به ماســك كه جان بســياري را به خطر 
انداخت حاال به واكسن رسيده است. اوايل  ماه مه 
55درصد آمريكايي هــا اعالم كردند درصورتي كه 
واكسن كوويد-19 در دســترس قرار گيرد، آن را 
تزريق خواهند كرد. اكنون با گذشــت 5 ماه از اين 
نظرسنجي، نتايج جديد ياهو و مؤسسه يوگاو نشان 
مي دهد كه كمتر از يك ســوم آمريكايي ها يعني 
32 درصد مي گويند خود را واكسينه خواهند كرد. 
اين نتايج از كاهش 23 درصدي تمايل به واكسينه 
شدن در مقابل كرونا حكايت دارد كه بازتاب نگراني 
فزاينده درباره سياسي شدن روند واكسيناسيون 

است.
به نظر مي رسد كاهش تمايل دمكرات ها به دريافت 
واكسن با تالش ترامپ براي واكسيناسيون قبل از 
روز انتخابات ارتباط مستقيم دارد. ترامپ يك ماه 
پيش سعي داشت شانس خود براي پيروزي در دوره 
دوم رياست جمهوري اش را با ثبت رسمي واكسن 

ساخت كشورش افزايش دهد.
 اكثريــت آمريكايي هــا مي گوينــد كــه طــرح 
واكسيناســيون ترامپ اهداف سياســي را دنبال 
مي كند و فقــط 24 درصد آن را بــه داليل حفظ 

سالمت و بهداشت مي دانند.

مورد عجيب برزيل
برزيل نيز كه در بخش جنوبي قاره آمريكا قرار دارد 
از بازي هاي سياسي واكسيناســيون كوويد-19 
در امان نمانده اســت. برزيل پايگاه اصلي تســت 
واكسن هاي كوويد-19است اما باوجود اين اتفاق، 
تمام نقشــه هاي آنها براي واكسيناسيون عمومي 
جمعيت اين كشور با جنگ سياسي رئيس جمهوري 

»ژائير بولسونارو« نقش بر آب شده است.
برزيل با 212ميليون نفر جمعيت و آمار 157هزار 
كشته كه آنها را در رتبه دوم جهان از اين حيث قرار 
داده، به شدت درگير بيماري همه گير كوويد-19 
شده است. تبديل اين كشور به محل آزمايش باليني 
شركت هاي توســعه دهنده واكسن كوويد-19 در 

درحالي كه مــردم جهان بــراي تأييــد و توليد واكســن كوويد-19 
لحظه شــماري مي كنند اين مســئله زير سايه سياســي كاري هاي 
برخــي از ســران دولت هــاي جهــان قــرار گرفتــه اســت 

در برزيل و آمريكا تصميم های سياسی سالمت بســياری از مردم را در خطر قرار داده است
ايالت ســائوپائولو قابل توليد است و مي تواند برگ 
برنده سياســي براي دوريا باشــد، بــراي همين 
بولســونارو نمي تواند اجازه چنيــن كاري بدهد. 
پاندمي كوويد-19شــكاف اختالفات بين دوريا و 

بولسونارو را بيش از پيش افزايش داده است.
دوريا نســبت به ويروس خطرناك كرونا هشــدار 
مي دهد اما در سوي ديگر بولسونارو آن را به اندازه 
يك سرماخوردگي كوچك دســت كم مي گيرد و 
فاصله گذاري هاي اجتماعي را نيز زير سؤال مي برد.

مونتيه رو مي گويد: بولســونارو از ابتدا اين بيماري 
خطرناك همه گير را سياسي كرده است. اما بعضي 
چيزها نبايد به قيمت جان و سالمت افراد سياسي 

شود؛ اين يعني مسئوليت ناپذيري.
پروفسور »آنتوني پريرا« رئيس انستيتوي برزيل در 
كالج كينگ لندن معتقد است سياست بحث هاي 
واقعي درباره واكسن كرونا را تحت الشعاع قرار داده 
است: دوريا يك سياســتمدار جاه طلب است و اگر 
يك مؤسسه در ايالت او واكســن موفقي را بسازد، 
شك ندارم كه از آن استفاده سياسي خواهد كرد. 
اما مسئله اصلي اين است كه آيا واكسن كار خواهد 
كرد؟ و آيا از جان مردم برزيل در برابر اين ويروس 

محافظت مي كند؟

اشتباه بزرگ آقاي رئيس جمهور 
طبق آماري كه مجله Nature ارائه كرده اســت 
بيش از 85درصد از برزيلي هــا تمايل دارند تحت 
واكسيناسيون عليه كرونا قرار بگيرند. اما به اعتقاد 
لوسيو رنو، مدير مؤسســه علوم سياسي دانشگاه 
برزيليا، نگرش مسئله دار بولسونارو در قبال واكسن 
موجب ترديد مردم درباره واكسن شده است. دولت 
بولســونارو بودجه اي به مبلغ 338ميليون دالر را 
براي خريد 100ميليون دوز واكســن ديگري كه 
در اين كشــور مورد آزمايش باليني قــرار گرفته 
است - واكسن ساخت دانشگاه آكسفورد و شركت 
دارويي سوئدي انگليسي AstraZeneca - درنظر 

گرفته است.
رنو با تأكيد بر اينكه زود اســت درباره اينكه كدام 
واكســن مؤثرتر خواهــد بود نظــر داد، مي گويد: 
مخالفت بولســونارو با واكســن كرونــا به داليل 

ايدئولوژيك مي تواند بزرگ ترين اشتباه او باشد.
رئيس جمهور برزيل بــه تازگي اعــالم كرده بود 
كه دليلي براي رقابت در مســير دريافت واكسن 
نمي بيند. او در اين رابطــه گفته بود: نمي دانم چرا 
بايد دنبال واكســن بدويم؟ به نظر من بهترين راه 
مقابله با اين بيماري همان دارويي اســت كه قبال 

گفتم؛ هيدروكسي كلروكين.
باوجود اينكه يافته هاي متعددي درباره بي اثر بودن 
اين دارو روي ويروس كرونا منتشــر شده است اما 
بولسونارو همچنان روي استفاده از آن تأكيد دارد و 
زماني كه خودش در  ماه جوالي به كرونا مبتال شد 
از آن استفاده كرد. او مي گويد: سرمايه گذاري روي 

درمان آيا آسان تر و ارزان تر از واكسن نيست؟

واقع ظرفيت بالقوه براي دستيابي ايمن به واكسن 
نهايي را افزايش مي دهد و اين يك امتياز ويژه براي 

كشوري است كه جمعيت فقيري دارد.
به تازگي وزير بهداشت برزيل از خريد 46 ميليون 
دوز واكسن شركت چيني Sinovac كه در حال 
آزمايش در اين كشور است خبر داده بود. يك روز 
بعد اما رئيس جمهور راســت افراطــي برزيل اين 

مسئله را لغو كرد و خريد واكســن از اين شركت 
خوش آتيه را منتفي دانست.

مهم ترين طرفدار طرح واكسيناســيون در برزيل 
فرماندار ايالت ثروتمند و بزرگ ســائوپائولو، جوائو 
دوريا اســت كه احتمــاال يكي از رقبــاي اصلي 
بولسونارو در انتخابات رياست جمهوري محسوب 

مي شود.

بولســونارو كه دولتش با پكن روابط پرتنشي دارد 
معتقد اســت چين به عنوان محــل تولد ويروس 
خطرناك كرونا، وجاهت كافي براي ساخت واكسن 

را ندارد.
ژرالدو مونتيه رو اســتاد علوم سياسي در دانشگاه 
ريودوژانيرو به خبرگزاري فرانسه مي گويد: واكسن 
كرونا در برزيل و توسط مؤسسه بوتانتان با نظارت 

خطر سياسيون براي 
زهرا خلجي واكسيناسيون

خبرنگار

اعالم شده و اميدواريم تدابير الزم 
در اين زمينه انديشــيده شود. 
محمود نوري شــادكام مي افزايد: 
همانطور كه مي دانيــد هر بيمار 
كرونايي به اندازه 10بيمار معمولي 
نياز به اكســيژن، دستگاه هاي 
كمك تنفســي و نيروي درماني 
دارد تا خدمات خوبي دريافت كند. 
هم اكنون با وجود 800بيمار بستري 
در مراكز درماني استان، ما بايد اين 
جمعيت آماري را 8هزار نفر درنظر 
بگيريم؛ به اين مشــكالت كمبود 

امكانات را هم اضافه كنيد.
وي با تأكيــد بر اينكــه حوزه 
درمان در انتهاي خــط مبارزه با 
كرونا قــرار دارد، تأكيد مي كند: 
با وجــود محدوديت هايي كه از 
صبح ديروز اعمال شده است، اما 
رفتار شهروندان به مانند گذشته 
همچنان ادامــه دارد. بايد فكري 
براي ابتالي كمتر افراد شــود كه 
اين مهم در بخــش اول با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي برعهده 
خود مردم است. همسو با آن هم 
بايد دســتگاه هاي نظارتي اقدام 
جدي تري در اين زمينه داشــته 
باشــند؛ به عنوان مثال جريمه  
براي افرادي كه ماسك نمي زنند 
و ممنوعيت ها را رعايت نمي كنند 
يا دائم در سفرهاي غيرضروري 
هستند و برخورد قانوني با اصنافي 

كه فعاليت هايشــان را محدود 
نمي كنند.

تبريز تخت خالــي ندارد، ركورد 
بي سابقه در اروميه

شــيوع كرونــا در تبريــز هم 
وخيم اســت و معاون دانشگاه 
علوم پزشكي تبريز از تكميل همه 
تخت هاي مراكز درماني اين شهر 
با بستري 294بيمار خبر مي دهد. 
روزبه رجايي به همشهري مي گويد: 
ظرفيــت تخت هــاي كرونايي 
بيمارســتان هاي تبريز با وجود 
ظرفيت گشايي چندباره تكميل 
شده است و براي بيماران جديد 
ظرفيت بيشتري ايجاد خواهد شد. 
همچنين بيماران كرونايي نيازمند 
به بستري درصورت تكميل نهايي 
ظرفيت به بيمارستان شهرهايي 
منتقل مي شوند كه تخت خالي 

بيشتري دارند.
ركورد بي سابقه ۳04 نفر بستري 
جديد هــم در آذربايجان غربي 
ثبت شده است، اما مردم همچنان 
پروتكل هاي بهداشتي را رعايت 
نمي كنند. ظرفيت  بيمارستان هاي 
استان طي روزهاي اخير در حال 
تكميل شدن است و حتي مراكز 
درماني خصوصــي هم ظرفيت 
پذيرش جديد ندارند. تداوم اين 
روند، انتقال بيمــاران به مراكز 

درماني اســتان هاي مجــاور را 
ضروري خواهد كرد؛ درحالي كه 
در آذربايجان شرقي و كردستان 
هم وضعيت چندان مناسب نيست.

افزايش آمار بستري ها در آذر 
در كردســتان هم هــر روز ۳0 
نفر به تعداد بيماران بســتري 
اضافه مي شود. رئيس دانشگاه 
علوم پزشــكي كردســتان در 
اين باره به همشــهري مي گويد: 
برخي  بي توجهــي  به دليــل 
شــهروندان اوضاع اســتان از 
لحاظ همه گيــري ويروس كرونا 
نگران كننده شده است. فرزين 
رضاعــي از تكميــل ظرفيت 
بيمارستان هاي اســتان براي 
پذيرش بيمــاران كرونايي خبر 
مي دهد و مي افزايد: هنوز كنترل 
بيماري از دست ما خارج نشده، 
اما اگر شهروندان رعايت نكات 
بهداشتي را جدي نگيرند، ممكن 
است در آذر ماه به آمار 800مورد 

بستري در روز هم برسيم.

 همدان ركورد شكست، مرگ ومير 
با وجود دريافت خدمات 

محمد طاهري، سخنگوي دانشگاه 
علوم پزشــكي همدان از ركورد 
شناسايي بيماران با عالئم كرونا 
طي يك شبانه روز در استان خبر 

مي دهد و مي گويــد: آمار ابتال و 
مراجعه به بيمارســتان همچنان 
در حال افزايش است و براساس 
آخرين نتايج آزمايشگاهي طي 
48ساعت ۵۵2 مورد جديد ابتال 

در استان شناسايي شده است.
قاسم ميري علي آباد، معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان هم 
به افزايش آمار مبتاليان به كرونا در 
سيستان وبلوچستان اشاره مي كند 
و مي گويد: اگر مردم پروتكل هاي 
بهداشتي را رعايت نكنند، شاهد 
بازگشت وضعيت بحراني خواهيم 
بود. هم اكنون با شرايطي مواجه 
هســتيم كه با وجــود دريافت 
استانداردترين خدمات در مراكز 
درماني استان باز هم برخي بيماران 

جان خود را از دست مي دهند.
مهدي محمــدي، رئيس كميته 
اطالع رســاني ســتاد مديريت 
كروناي دانشــگاه علوم پزشكي 
كرمانشاه مي گويد: هر ۵دقيقه يك 
بيمار كرونايي در بيمارستان هاي 
استان بستري مي شــود. آمار 
مراجعه به اورژانس ها براي بستري 
افزايش يافته كه نگرانيم با ادامه 
اين روند ديگر تختي براي پذيرش 

نداشته باشيم.
رئيس نظام پزشــكي مشهد هم 
با اشاره به شــرايط بحراني كرونا 
در مركز استان بيان مي كند:  بايد 
محدوديت هاي بيشتر و اقدامات 
ســختگيرانه تري براي مقابله با 
ويروس كرونا در اين كالنشــهر 
داشته باشيم. علي بيرجندي نژاد 
به همشــهري مي گويد: آمارها 
نشان مي دهد رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي كاهش پيدا كرده و در 
شــرايط فعلي بايد قانون جريمه 
كردن افراد بدون ماسك در مشهد 
نيز اجرايي شــود. البته همزمان 
با اعمال قوانين اين چنيني بايد 
با ارائه ماسك به قيمت مناسب، 
خانواده ها و اقشار ضعيف هم مورد 

حمايت قرار بگيرند.

 يزد تعطيل شد
يز بدون تخت خالی   تبر
يزد و همدان در رتبه های اول و دوم ابتال به كرونا 
 و آذربايجان های غربی و شــرقی در رتبه های اول 

و دوم بستری بيماران قرار دارند

اینسو

كرونا با آغاز پاييز بار ديگر كشور را 
غافلگير كرده است؛ كمبود تخت 
و لوازم پزشكي و كوتاهي برخي از 
مردم در رعايت دستورالعمل هاي 
بهداشتي و در پي آن افزايش آمار 
مبتاليان، نيازمندان به بســتري و 
جان باختگان، مبارزه با اين بيماري 
را نفس گيرتر كرده اســت. بنابر 
آمارهای وزارت بهداشــت يزد و 
همدان در رتبه هاي اول و دوم ابتال 
به كرونا قرار دارند و آذربايجان هاي 
غربي و شــرقي در رتبه هاي اول و 
دوم بستري بيماران. در كرمانشاه، 
خراســان شــمالي، اصفهــان، 
كردستان، سيستان وبلوچستان، 
مركــزي، لرســتان و... برگزاري 
جشن هاي عروسي و آيين هاي عزا، 
مسافرت در تعطيالت آخر هفته، 
رعايت نشــدن فاصله اجتماعي و 
رعايت ۵7/7 درصدي پروتكل ها راه 
را براي شيوع گسترش كرونا باز كرده 
است. با توجه به شرايط وخيم كرونا، 
شاهد تكميل ظرفيت بيمارستان ها 

در اكثر استان هاي كشور هستيم 
و عالوه بر آن، كمبود دستگاه هاي 
اكسيژن ساز، مخزن ذخيره اكسيژن 
و دستگاه هاي تنفسي كادر درمان را 
با مشكالت زيادي مواجه كرده است.

تعطيلي اصناف در يزد 
با اعالم جانشين ستاد مقابله با كرونا، 
استان يزد تا پايان هفته تعطيل شده 
است و اصناف )به جز 11گروه شغلي 
خاص ماننــد نانوايی ها، مغازه های 
فروش مواد خوراكی و ...( تا پايان 
هفته اجازه فعاليت ندارند؛ هر چند 
كه برخــي از فعاليت ها همچنان 
ادامه دارد و نظارت هاي جدي براي 
برخورد با اصنافي كه اجازه فعاليت 
ندارند، ديده نمي شود. معاون درماني 
علوم پزشــكي يزد در اين باره به 
همشهري مي گويد: مانند تمام كشور 
با كمبود دستگاه هاي اكسيژن ساز و 
مخزن ذخيره اكسيژن و دستگاه هاي 
تنفس مصنوعي و فشار مثبت مواجه 
هستيم. اين شرايط به استانداري 

مريم سرخوش 
خبرنگار
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مصائب ليال ، طعم شوكران، روزگار آژانس افزايش قيمت بليت، ريزش مخاطب
بهترين هاي سينماي ايران

 در دهه70 به انتخاب ۱۸ منتقد و روزنامه نگار
اكران دهه70 

به روايت آمار و ارقام
تصوير چند وجهي سينماي ايران در دهه 70، كنار فراز و نشــيب هاي عجيبش، كلي فيلم مهم و شاخص به يادگار 
گذاشته كه انتخاب كردن از ميانشان اصال كار راحتي نيست. اغلب دوســتاني كه در نظرسنجي ما شركت كردند، از 
دشواري انتخاب گفتند؛ انتخاب هايي به مراتب دشوارتر از دهه 60 و احتماال دهه هاي ۸0 و 90. با هر متر و معياري كه 

بسنجيم تعداد فيلم هاي شاخص دهه70 به بيشتر از دهه هاي قبل و بعدش است.

دهه70 با اكران موفق »عروس« ساخته بهروز افخمي آغاز شد و با فروش باالي فيلم »شوكران«، اثر ديگري از افخمي 
به پايان رسيد. در طول اين دهه، تعداد تماشاگران سينما از نصف هم كمتر شد، ولي به لطف افزايش بيش از ۱3برابري 
قيمت بليت سينما، ميزان كل فروش نزديك به 6.5برابر افزايش يافت. در اين دهه و در دوره دولت سازندگي، نرخ تورم 

ساالنه حول و حوش 20درصد بود كه در سال73 به بيش از 35درصد و در سال74 به مرز 50درصد رسيد.

سینمای
دهه70

این شماره
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قبل و بعد از دوم خرداد 
سينماي دهه70 ايران؛ همراه با تغييرات، همسو با تحوالت

   براي ســينماي ايران ابتداي دهه70، 
امتداد انتهاي دهه60 بود. آنچه در سال هاي 
6۸ و 69 رخ داده بود )فضاي نسبتا بازي كه 
حاصل پايان جنگ و آغاز دوران سازندگي 
بود( در سال هاي 70 و 7۱ هم ادامه يافت. اين 4سال نقطه اوج سينماي هدايتي، حمايتي 
مديريت منسجم سينما در دهه60 بود كه همراه با تغييرات گسترده سياسي، اجتماعي، 
فرهنگي از فضاي بسته ميانه هاي دهه60 كمي فاصله مي گرفت و بستري فراهم مي كرد 
تا فيلمسازان خودشان باشند و بهترين فيلم هايشان را بسازند. دهه70 اينگونه آغاز شد.

  پايان جنگ، آغاز دوران سازندگي، عوض شدن فضاي شهر و تحوالت گسترده در تمامي 
عرصه ها؛ دهه70 با چنين حال و هوايي آغاز شد. دهه60، دهه آرمان و عقيده و شعار، دهه 
تســلط گفتمان عدالت خواه انقالبي و دهه چپ گرايي و حضور و دخالت و نظارت پررنگ 
دولت در تمام عرصه ها به پايان رســيد. دهه70 با اميدها و آرزوهاي فراوان شــروع شده 
بود. اميد به بازسازي ويرانه هاي به جا مانده از جنگ تحميلي و شروع گشايش اقتصادي 
و اجتماعي. دهه اي كه شهردار تهران پروژه تغيير سيماي پايتخت را كليد زد. ديوارهاي 
پارك ها برداشته شدند و كشتارگاه قديمي تهران جاي خودش را به فرهنگسراي بهمن 
داد؛ دهه راه افتادن كانون فيلم و كالس موسيقي در جنوب شهر. فرهنگسراها منتقدان 
راست گراي دولت را ياد كاخ جوانان مي انداخت. وزارت ارشاد هنوز دست جناح چپ بود و 
خط امامي هاي دهه60 از دولت دفاع مقدس گذر كرده و به دولت سازندگي رسيده بودند. 
افزايش نشريات و شنيده شدن صداهاي متنوع و متفاوت و ساخته شدن فيلم هايي كه قبال 
نمي شد به آنها حتي فكر كرد؛ تبعاتي داشت كه خيلي زود و در همان اوايل دهه 70خودش 
را نشان داد. مديران فرهنگي از همان انتهاي دهه 60، عوض شدن روزگار را به رسميت 
شناخته بودند. هنوز تشكيالت منسجم سينماي هدايتي، نظارتي، حمايتي پابرجا بود ولي 
انگار نوبت به اعتماد به برخي سينماگران هم رسيده بود. اين سياست تازه هزينه هايي را هم 
به همراه داشت كه مورد پر سر و صدا و جنجالي اش كه شهر را به هم ريخت »نوبت عاشقي« 
و »شب هاي زاينده رود« بودند و نمونه مهم اما مغفول مانده اش »بانو«ي مهرجويي كه در 
بهمن 70 و در آستانه برگزاري دهمين جشنواره فيلم فجر توقيف شد )و 7 سال بعد بدون 

هيچ تغيير و مميزي روي پرده آمد(. 
  مديريت سينما متوجه بود كه با ضوابط سال66 نمي شود به تدارك فيلم هاي اكران70 
پرداخت. »عروس« پرفروش ترين فيلم اكران۱370 در سينماهاي تهران هم تن دادن مديران 
به تغيير و هم نشانه هاي تحوالت جامعه ايران را نمايان مي كرد. جالب اينكه سازنده عروس 
كه از اردوگاه فيلمسازان نزديك به نظام )و باسابقه مديريت در تلويزيون دهه60( مي آمد ابايي 
نداشت كه تعلق خاطر و تأثيرپذيري اش از سينماي آمريكا را نمايان سازد؛ سينمايي كه در 
سراسر دهه 60 تقبيح مي شد و به نظر مي رسيد در اردوگاه چپ الگوهاي مناسب  تري براي 

سينماي ايران وجود دارد تا هاليوود كه ديروز و امروز منحط ناميده مي شد.
روي ديگر سكه تغييرات »افعي« محمدرضا اعالمي بود. كارگردان »نقطه ضعف« در دهه70 
به بازسازي رمبو رضايت داده بود؛ فصلي تازه براي اوج گرفتن سينماي اكشن. در سال هاي بعد 

و با كنار رفتن انوار و بهشتي، اكشن از معدود گذرگاه هاي عبور براي فتح گيشه بود.
  دوران فترت ســينماي ايران در دهه70 از 73 تا 76 طول كشــيد؛ دوران بازگشــت 
محدوديت ها و سخت گيرانه تر شدن مميزي. در همين دوران اما مهرجويي فيلم هاي موفق 
زنانه اش را ساخت. كيارستمي با »زير درختان زيتون« به كن رفت و با »طعم گيالس« نخل 
گرفت. مخملباف آخرين شعبده هايش را براي تماشاگر مشــتاق آن سال هايش با »سالم 
سينما« رو كرد. ميان انبوه اكشن ها و جنگي هاي اين دوره، دو جواهر رسول مالقلي پور )سفر 
به چزابه و نجات يافتگان( هم ساخته شدند و حاتمي كيا پرسش هاي مهمي را با »برج مينو« و 
»بوي پيراهن يوسف« مطرح كرد. كمدي جنگي »ليلي با من است« همه را خنداند. بازگشت 
ايرج قادري هم مربوط به همين دوران است. صف هاي طوالني سينماهاي نمايش دهنده 
»مي خواهم زنده بمانم« بيهودگي سال ها مبارزه با فيلمفارسي را نمايان كرد. در همين دوران 
مجيد مجيدي از بازيگر فيلم هاي ايدئولوژيك دهه60، به فيلمسازي مهم ارتقا مي يابد. در 
اين سال ها خبري از تقوايي و بيضايي نيست ولي كيارستمي، مهرجويي و كيميايي همچنان 
فيلم مي سازند. كيارستمي مسير دهه شصتش را امتداد مي بخشد و هرچه مي گذرد بر اعتبار 
جهاني اش افزوده مي شود. مهرجويي بهترين دوران حرفه اي اش را سپري مي كند و كيميايي 
به ارتباطي گسترده با نسل جوان دست مي يابد؛ نسلي كه در دوران »سرب« و »دندان مار« 
كودك يا نوجوان بود بهار جواني اش را با »ضيافت« و »سلطان« طي مي كند. سال هاي 74 
تا 76، محدوديت ها بسيار بيشتر از سال هاي 70 و 7۱ است. سينماي اجتماعي خيلي مجال 
رشد ندارد و در عوض اكشن كاري رونق دارد. در ميانه هاي دهه70، قصه اكران تهران و اكران 
شهرستان به كل متفاوت است. سال هايي كه كمتر فيلم اكشني از شهرستان ها دست خالي 
بازمي گردد. قبل از دوم خرداد جمشيد هاشــم پور فاتح گيشه است و با تكيه بر محبوبيتي 

فوق العاده تماشاگر به سالن هاي سينما مي آورد.
  با پيروزي جناح چپ در دوم خرداد، نامزد مورد حمايت طيف گسترده اي از سينماگران 
بر مسند رياست جمهوري تكيه زد. بعد از دوم خرداد ناگهان فضا باز شد. روزنامه و حزب 
و شعار سياسي به همراه اميد به تغيير و گشــايش در تمام عرصه ها، حال و هواي جامعه 
را تغيير داد و به همراهش سينماي ايران هم پوســت انداخت. با وزيدن نسيم اصالحات 
به ســينما، »دو زن«، »قرمز« و »شوكران« ساخته شــدند. اما فيلم نمونه اي اين دوران 
»آژانس شيشــه اي« بود كه با لحني اعتراضي ناديده گرفته شدن نسل دفاع مقدس در 
دوران سازندگي را روايت مي كرد. چنين درام نفس گيري قبل از دوم خرداد سابقه نداشت، 
هرچند كه پروانه ساختش در آخرين روزهاي حضور راست گرايان در ارشاد صادر شده بود.

    سينمای انتهاي دهه 70، به زندگي ايراني نزديك تر شد. روابط عاطفي كاراكترها به 
رسميت شناخته شد. اگر يك سال قبل از دوم خرداد، سكانس هاي عاطفي فيلم »سلطان« 
قلع و قمع مي شد و عاشقانه بودن فيلم كيميايي تحمل نمي شد، حاال حرف زدن از عشق 
و ساختن عاشــقانه محل ايراد نبود. در چنين فضايي »مصايب شيرين« ساخته مي شد 
و شــوكران جلوي دوربين مي رفت. ستاره شــدن هديه تهراني و امكان حضور پرسوناي 
مســلطش )زن جوان مقتدر و كنش مند( محصول دوم خرداد بود. زن طبقه متوسط كه 
مقابل زور مي ايستاد و از حقوقش دفاع مي كرد. همچنان كه نيكي كريمي ديگر ستاره دهه 
70 كه در زماني ديگر)ابتداي دهه 70 و دوران سازندگي( چهره شده بود هم در فيلم هاي 

ميالني منادي زن  آزاد خواهي شده بود.
سينمايي كه كمدي هايش هم رنگي از جسارت به همراه داشتند )مرد عوضي، موميايي 3( 
و در اكران عمومي اش مي شد به توقيفي هاي سال هاي قبل راه داد)آدم برفي، ديدار و بانو(.

    به جبران سال ها مكتوم ماندن عشق و سال ها جواني نكردن، سينماي ايران پر شد از 
انواع و اقسام فيلم هاي عاشقانه و جوانانه. جوان هاي گيتار به دست با عينك دودي و موهاي 
ژل زده از راه رسيدند. حاال ديگر نيازي نبود بيژن امكانيان نقش جوان هاي تازه از سربازي 
برگشــته را بازي كند. در فضاي باز ايجاد شده فيلم سطحي هم ساخته شد)همانطور كه 
قبل از دوم خرداد انبوهي فيلم نازل ساخته مي شد(. فيلم هايي تداعي بخش حال و هواي 
تين ايجري هاي دهه 50 شدند )دست هاي آلوده، غريبانه و...( و فيلم هايي به خطوط قرمز 
نزديك شــدند. و همه اينها مخالفان و منتقداني داشتند. از محافل سياسي تا طيف هاي 

سينمايي.
   فيلم هايي كه در سال پاياني دهه 70 اكران عمومي شدند، به عنوان نشانه هايي از يك 
دوران در يادها ماندند. از »بوي كافور، عطر يــاس« و »متولد ماه مهر« گرفته تا »عروس 
آتش« و شــوكران. اعتراض كيميايي صريح تر از همه با لحن پيشگويانه اش هم روزگار را 

شهادت داد و هم از پايان يك دوران سخن گفت: »اينم يه دوره س تموم می شه«.
و طولي هم نكشيد كه تمام شد.

   در شــروع دهه70 هنــوز فخرالديــن انوار و 
ســيدمحمد بهشــتي به عنوان مديران سينمايي 
حضور دارند. سينماي ايران هم مســيري را كه از 
انتهاي دهه60 با تعداد قابــل توجهي فيلم خوب 
شــروع كرده بود، ادامه مي داد. نكتــه اما اينجا بود 
كه ميزان مخالفت ها با وزارت ارشاد باال گرفته بود. 
مخالفت هايي كــه بعد از جشــنواره نهم و نمايش 
2 فيلم جنجالي مخملباف خيلي اوج گرفته بود. تا 
قبل از نوبت عاشقي و شب هاي زاينده رود سينماي 
ايران براي محافل سياسي حساسيت برانگيز نبود. با 
ميزان كنترل و نظارتي كه وجود داشــت سينماي 
ايران وارد چالش هاي جدي سياســي نمي شد. از 
بهمن 69 به بعد اما اين داستان قدري عوض شد و در 
نهايت هم به تغيير مديريت ارشاد انجاميد. تغييری 
كه بر سينماي ايران تاثير گذاشت. هرچند وزير ارشاد 
جديد در تركيب معاون سينمايي و مديرعامل فارابي 
تغييري ايجاد نكرد و با همان مديران قبلي كار كرد 
اما از سال7۱ به بعد، سينماي ايران ديگر نمي توانست 
مثل سابق باشد. كافي است جشنواره يازدهم فجر را 
با جشنواره دوازدهم مقايسه كنيد تا متوجه شويد در 
عرض يك سال و در شرايطي كه هنوز انوار و بهشتي 
در رأس كار هستند، چقدر فيلم ها تغيير كرده اند. 
چون همه توليدات در جشنواره های فجر آن سال ها 
حضور داشتند، متر مناسبي براي ارزيابي سينماي 
ايران بودند. در جشــنواره يازدهم، هم كيميايي و 
مهرجويي فيلم دارند. هم حاتمي كيا هســت، هم 
مخملباف. يك سال بعد، در جشنواره به ندرت فيلم 

شاخصي به چشم مي خورد.
   در اوايل دهه70، راســت سنتي موفق مي شود 
حوزه فرهنگ را در دولت سازندگي در اختيار بگيرد. 
در واقع جريان راست، هم وزارت ارشاد و هم وزارت 
علوم را از دست جناح چپ خارج مي كند. در بخش 
اقتصادي هم اين اتفاق مي افتد و محسن نوربخش 
كنار گذاشته مي شود. جناح راست وزارت ارشاد را در 
حالي از دست جريان چپ خارج مي كند كه منتقد 
سياست هاي فرهنگي دوران ســازندگي است. به 
اعتقاد جريان راست اين نوع توسعه به همراه خودش 
فرهنگي را به همراه مي آورد كــه در تقابل با افكار 
سنتي ها قرار دارد. راست سنتي با ظهور فرهنگسراها 
در جنوب شــهر نگران تغيير مي شود و اين نگراني 
بيشتر از اينكه سياسي باشــد برخاسته از دغدغه 
مسائل شــرعي اســت و اين به ديدگاه هاي سنتي 

جريان راست در آن سال ها بازمي گردد.
   انوار و بهشتي در نهايت كنار مي روند، ميرسليم 
وزير ارشاد مي شود و بعد از يك دوره گذار، مديريت 

سينما به عزت اهلل ضرغامي مي رسد.
اين تغييرات به مذاق سينماگران مطرح خيلي خوش 
نمي آيد، ولي در عوض بخش بدنه سينما كه به دليل 
محصوالت عامه پســندش عموما هم درجه جيم 
مي گرفت به استقبال تغييرات مي رود و با مديريت 
جديد همسو مي شــود. حاال مديريتي در رأس كار 
است كه نوع ديگري از سياستگذاري را مي پسندد 
و نگاهش به كل متفاوت از تجربه مديريت ســينما 
در دهه60 است. در اين دوران سينماي عامه پسند 

كه از نگاه روشــنفكري مديران سينمايي دهه60 
آسيب ديده بود كنار مديريت سال هاي 74 تا 76 قرار 
مي گيرد. راست سنتي كه حاال سينما را در اختيار 
گرفته، گشايش هايي در زمينه بودجه ايجاد مي كند 
و مي كوشد سينماي ايران را بازگرداند به سينماي 
سياسي و انقالبي ای كه در دوره مديريت قبلي كنار 
گذاشته شده بود. اصال يكي از داليل مخالفت با انوار 
و بهشتي اين بود كه سينما خنثي است، مضامين 
انقالبي را انعكاس نمي دهــد و حتي ترويج دهنده 
افكار غيرانقالبي است. در اين سال ها، هم توليدات 
انقالبي و هم فيلم هاي جنگي تعدادشان زياد مي شود. 
محدوديت هايي در زمينه سينماي اجتماعي و مثال 
مضامين عاشــقانه ايجاد مي شــود و از طرف ديگر 

توليدات اكشن رشد قابل توجهي مي يابند.
برخالف مديريت دهه60، اين جريان مشــكلي با 
فيلمفارسي هم ندارد. مصداقش هم بازگشت ايرج 
قادري بعد از نزديك به يك دهه ممنوع الكاري است. 
سينماي عامه پسند كه سر درجه جيم به تيم انوار و 
بهشتي درگير بود در اين دوران خيلي دچار تقابل 
نمي شود. نظام درجه بندي فيلم ها همچنان حفظ 
مي شــود ولي بيشــتر فيلم هايي كه قبال »جيم« 

مي گرفتند حاال »ب« ستاره مي گيرند.
   در همين دوران شــاخص ترين فيلم هاي دفاع 
مقدس را حاتمي كيا و مالقلي پور مي سازند. كه هر دو 
در جشنواره چهاردهم با 2 فيلم حاضرند. حاتمي كيا 
با »برج مينو« و »بوي پيراهن يوسف« و مالقلي پور 
با »نجات يافتگان« و »سفر به چزابه«. بهترين فيلم 
با مضمون انقالبي هم »بازمانده« سيف اهلل داد است 
كه در آن به مسئله فلســطين پرداخته شده است. 
اين سال ها دوران كشف مجيد مجيدي است كه با 
»پدر« و »بچه هاي آســمان« تبديل به فيلمسازي 
مهم مي شود. در همين دوران مهرجويي »ليال« را 
كارگرداني مي كند و كيميايي »سلطان« را مي سازد.

اولين كمدي جنگي ســينماي ايران هم محصول 
اين دوران است؛ در فيلم »ليلي با من است« كمال 
تبريزي با جنگ شوخي مي كند و همه فيلم را دوست 

دارند و به هيچ كس هم برنمي خورد. 
   در اين دوره خانه ســينمايي هــم كه در اواخر 
مديريت انوار و بهشتي شكل گرفته و تشكل صنفي 
پايگاه سينماگراني است كه با مديريت سينما زاويه 
دارند. هرچه به انتخابات سال76 نزديك تر مي شويم 
اين تقابل نگاه هم جدي تر مي شود. سينماگراني كه 
برخاسته از مديريت سينما در دهه60 هستند، يك 

سمت ايســتاده اند و از نامزد جريان چپ حمايت 
مي كنند و سمت ديگر هم ارشــاد است كه حامي 
نامزد جناح راســت اســت. در بهار 76 طيف خانه 
سينما كنار نامزد جناح چپ ايســتاده و در نهايت 
هم در دوم خرداد موثر واقع مي شــود. سينماگران 
همسو با نامزد جناح راست هم فقط طيف فيلمسازان 
ارزشي نيستند و فعاالن سينماي عامه پسند هم كه از 
محدوديت هاي دهه60 خاطرات خوبي ندارند با آنها 

همراهي مي كنند. 
   بعد از دوم خرداد و پيروزي جناح چپ، تغييرات 
گســترده اي در عرصه هاي سياســي، اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگــي رخ مي دهد. ايــن تغييرات 
در عرصه فرهنگ بســيار پررنگ اســت. با حضور 
ســيف اهلل داد در معاونت سينمايي، سينماي ايران 
در سياستگذاري تغيير جهت مي دهد. كار مهمي 
كه سيف اهلل داد انجام مي دهد كوشش براي حركت 
سينماي ايران به سمت زيســت طبيعي است. داد 
به درستي متوجه شده بود كه رشد سينما از مسير 
تقويت بخش خصوصي و كاهش تصدي گري دولت 
امكان پذير است. در سال هاي پاياني دهه70 بخش 
خصوصي رشد مي كند و اين رشد مخالفت هايي را 
به دنبال دارد. مخالفان هم فقط طيفي نيستند كه 
نگران شرعيات و كمرنگ شــدن ارزش ها هستند. 
تعدادي از دوستان سيف اهلل داد هم در صف مخالفان 
مي ايستند.  فيلمسازاني كه با پول سينماي دولتي 
رشد كرده بودند نمي توانستند رشد بخش خصوصي 
را تحمل كنند. داد به اين نتيجه رسيده بود كه رشد 
سينماي ايران با رشد بخش خصوصي امكان پذير 
است. در ابتداي رشد بخش خصوصي ممكن است 
يك سينماي ســطحي و مبتذل هم به وجود بيايد 
ولي وقتي اين رشد ادامه پيدا كند، بخش خصوصي 
خوش ساخت تري مي رسد. فيلمسازاني كه با موفقيت 
ويژه كارگردان شده بودند نمي توانستند رشد بخش 
خصوصي را كه مانعي  براي كمك هاي بيشتر ارشاد 

به آنها مي شد را بپذيرند. 
از نيمه هاي دهــه60، عــده اي از فيملســازان با  
حمايت هاي بي دريغ و گسترده نه تنها رشد كرده 
بودند كه اساسا موجوديت شان را مديون پشتيباني 
دولتي بودند. اين فيلمسازان از قدرت گرفتن بخش 

خصوصي دردولت اصالحات احساس خطر كردند.
   دوم خرداد خيلي زود تاثيرش را در ســينماي 
ايران نشــان مي دهد. فيلم مهم اولين جشــنواره 
دولت اصالحات »آژانس شيشه اي« است كه البته 

در آخرين روزهــاي دولت دوم ســازندگي پروانه 
گرفته و حضورش در جشــنواره شانزدهم به نوعي 
صف بندي هاي زمان انتخابات را به عرصه ســينما 
هم مي آورد. خيلي جالب اســت كه بعــد از اولين 
نمايش آژانس شيشه اي در جشنواره جناح راست 
مخالف فيلم حاتمي كياست و از آن به عنوان »آژانس 
گيشــه اي« ياد مي كند و اصالح  طلبان مدافع فيلم 
هستند. در ســال هاي بعد جريان هاي سياسي در 
خوانش از فيلم حاتمي كيا به نتايج متفاوتي مي رسند 

و به نوعي جايشان را با هم عوض مي كنند.
  ســال هاي پاياني دهه70، سال هاي شكوفايي 
سينماي اجتماعي و رشد مطبوعات است. فيلمسازان 
با استفاده از فضاي باز ايجاد شده تصويري از جامعه 
ايران ارائه مي دهند كه قبال در سينماي ايران نمودي 
نداشت. امكان نداشت بسياري از اين فيلم ها قبل از 
دوم خرداد پروانه بگيرند. فيلمي چون »شوكران« 
را نمي شد سال75 ساخت و اگر هم ساخته مي شد 
پروانه نمايش نمي گرفت. همان طور كه فيلم هاي 
»آدم برفي« و »ديدار« كه محصول ســال73 بودند 
بعد از دوم خرداد اكران گرفتند. اين سال هايي است 
كه تماشاگر طبقه متوسط از فيلم هاي جسورانه و 
تازه ايران استقبال مي كند. سينماي ايران در 3سال 
اول دولت اصالحات رونق مي يابــد. همان طور كه 
مطبوعات رشد مي كنند. بعد از سال ها مردم، سراغ 
روزنامه هاي سياسي مي روند كه مقاالت تند چاپ 
مي كنند. در دل التهابات سياسي مطبوعات هم تندتر 
مي شوند. در اوايل دوم خرداد، جناح راست، تحليل 
دقيقي درباره طيف پيروز ندارد و تصور مي كند كه 
اينها همان جناح چپي هستند كه قبال مجلس سوم 
را هم در اختيار گرفته بودند. به مرور جناح راســت 
متوجه مي شود جناح چپ در ســال هاي دوري از 
قدرت، تغيير كرده و اصالح طلب شــده. از اينجا به 
بعد تقابل دو جناح اوج مي گيــرد و عرصه فرهنگ 
هم بازتاب دهنده التهابات سياسي است. فيلم هاي 
تند و تيز ســال7۸ محصول همين التهابات است. 
التهابي كه در فضاي سياسي وجود دارد و همان طور 
كه روزنامه ها آن را انعــكاس مي دهند و درباره اش 
تحليل دارند، ســينماي ايران هم به آن مي پردازد. 
3سال اول دولت اصالحات دوراني است كه فضاي 
سياسي- اجتماعي به گشايش قابل توجهي رسيد 
و مطبوعات آن دوره يكــي از تاثيرگذارترين دوران 
خود را در طول تاريخ ايران ســپري كرد. متاسفانه 
همين مطبوعات تاثيرگذار و همين سينماي موثر و 
ملتهب در عمل باعث رشد جريانی مي شود كه بعدها 
بزرگ ترين گرفتاري را برايشــان به وجود مي آورد. 
راســت افراطي در تقابل با يك نــوع اصالح طلبي 
افراطي بيرون مي آيد. پيــش از آن آنها يك نيروي 
حاشيه اي در خدمت راست سنتي بودند. در انتهاي 
دهه70، جنگ به نوعي مغلوب مي شود. اين پايان 
3سال پررونق سينماي ايران است. سال هايي كه هم 
بخش خصوصي رشد كرد و هم فيلمسازان صاحب 
فكر توانستند فيلم هاي خودشان را بسازند. انتهاي 
دهه70 و نزديك شدن به پايان ماموريت دولت اول 

اصالحات، پايان يك دوران بود. 

فريادها و نجواها
سينماي ايران در دهه70؛ از محدوديت تا گشايش

  اوج گرفتن سينماي اجتماعي
   سینما در دوران دوم خرداد، اوج مي گیرد. مسعود كیمیايي فیلم صريح »اعتراض« را مي سازد. تهمینه میالني »دو 
زن« را كارگرداني مي كند كه سناريوي آن مربوط به قبل از دوم خرداد است ولي در دوره سیف اهلل داد امكان ساخت 
مي يابد. احمدرضا درويش »متولد ماه مهر« را مي سازد. »رنگ خدا« و »باران« مجیدي ساخته مي شوند. رخشان 
بني اعتماد و با »زيرپوست شهر« حضور دارد. داودنژاد با »مصائب شیرين« فیلمي درباره مسائل جوانان مي سازد 
كه باز چنین فیلمي را نمي شد قبل از دوم خرداد ساخت. تقوايي و بیضايي باز مي گردند كه آخرين فیلم هايشان را 

در دوره انوار و بهشتي ساخته بودند.
بهمن فرمان آرا با »بوي كافور، عطر ياس« مي آيد و همه جوايز جشنواره فجر را هم مي گیرد. در اين دوران همه 
هستند و فیلم مي سازند تا حد زيادي هم همه فیلم هاي خودشان را مي سازند. 3سال فضاي سیاسي- اجتماعي به 

گشايش قابل توجهي رسیده و نشانه هاي اين گشايش در فیلم هاي آن دوره قابل مشاهده است. 

سعید مروتي 
روزنامه نگار
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دهه 
شگفت انگیز70

از روزگار
 رفته و احوال

 به جامانده

واهمه های 
بی نام و نشان

و دهه شــگفت انگيز70. يك نيمه اش 
تالقــي باقي مانده هــاي مــوج نوي 
دهه50 با فيلمسازان به بلوغ رسيده از 
دهه60 و يك نيمــه اش حاصل انرژي 
بي نهايت آزادشده از تغييرات سياسي و 
آزادي هاي اجتماعي و فرهنگي حاصل 
از آن. نتيجــه  بهترين دهه ســينمايي 
ميان اين چهار دهه اخير است با چندده 
فيلم مهم و فيلمســازاني كه حتی يك 
فيلم بد هم نمي سازند و تمام فيلم هاي 
اين دهه شان در گذر تاريخ قابل دفاع و 

تماشا و تحليل است. 

  »نيــاز«، »آباداني ها«، »دلشــدگان«، 
»پري«، »شــوكران«، »شب يلدا« و يك 
»آدم برفي« در »بــوي كافور«، »عروس 
آتش«؛ اينها زنجيره اســامي فيلم هايي 
اســت كــه بارهــا و بارها تماشايشــان 
كردم، ديالوگ هايشــان را از بر شــدم، با 
كاراكترهايشــان رفيق بــودم و حاال هم 
دوستشان مي دارم و اثر اين علقه را حاال 
در احواالت خودم هويــدا مي بينم. نياز 
گويي قصه درد بود و روزگار خاكســتري 
كه با حروف ســربي بــر كاغذ بــاور ما 

نقش مي يافت. 

نقطه پررنگ »ســينماي اجتماعي« اين 
دهه را در»نرگس« رخشــان بني اعتماد، 
»بچه هاي آســمان « مجيــد مجيدي، 
»آژانس شيشــه اي«ابراهيم حاتمي كيا 
و»نياز« عليرضا داوود نژاد نيز به گونه هاي 

مختلف مي توان ديد. 

دهه فیلم هاي 
خوب

فيلم هاي خوب، سفارش دادني نيستند. 
ساختن فيلم هاي خوب، دستور دادني و 
بخشنامه اي هم نيستند كه مثال قانونش 
را تصويب كنند و بعــد چندتايي فيلم 
خوب شــكل بگيرد. فيلم هاي خوب، 
وارد كردني هم نيستند كه مثال به كشور 
چين سفارش  بدهند و بعد براي آنها در 
بسته هاي مهر و موم شده، چندتايي  از 

آن را بفرستند. 

   تغییر مديران، تغییر دولت ها و تغییر سیاست هاي فرهنگي. به اينها بايد تحوالت اجتماعي، سیاســي را هم اضافه كرد. سینماي ايران در دهه  70 با 
همه اين موج ها و جريان ها همراه شد و تغییر كرد و پوست انداخت. شروعش بلوغ سینماي دهه60 بود كه طولي نكشید و با تغییر مديريت ارشاد سینما با 
محدوديت هايي كنار آمد. از نیمه دوم دهه70 اتفاق مهم دوم خرداد، سینماي ايران را هم مثل جامعه ايران متحول كرد. در 3سال پاياني دهه70، سینماي ايران 

سراغ مضامیني رفت كه پیش از آن نمي شد به آنها نزديك شد. سینمايي كه در اين دهه از محدوديت تا گشايش را تجربه كرد. 

تيتر يك
فريدون جیراني 
فيلمساز و روزنامه نگار
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مصائب لیال 
طعم شوکران

وزگار آژانس ر

واهمه های بی نام و نشان
1- »ردپاي گرگ«)مسعود كيميايي(

2- »نرگس« )رخشان بني اعتماد(
3- »اعتراض« )مسعود كيميايي(

۴-»درخت گالبي« )داريوش مهرجويي(
۵- »سفر به چزابه« )رسول مالقلي پور(
6- »بچه هاي آسمان« )مجيد مجيدي(

7- »ناصر الدين شاه آكتور سينما« )محسن مخملباف(
8- »آژانس شيشه اي« )ابراهيم حاتمي كيا(

9- »طعم گيالس« )عباس كيارستمي(
10- »نياز« )عليرضا داوود نژاد(

و »شــوكران« )بهروز افخمي(، »نســل سوخته« )رسول 
مالقلي پور(، »ســلطان« )مســعود كيميايــي(، »رنگ 
خدا« )مجيد مجيدي(، »ضيافت« )مســعود كيميايي(، 
»يك بار براي هميشه« )سيروس الوند(، »سارا« )داريوش 
مهرجويي(، »كيميــا« )احمد رضا درويــش(، »بودن يا 
نبودن« )كيانوش عياري(، »دايره« )جعفر پناهي(، »عروس 
آتش«)خسرو سينايي(، »خون بس« )ناصر غالمرضايي(، 
»هيوا« )رسول مالقلي پور(، »زير نور  ماه« )رضا ميركريمي(، 
»شــب يلدا« )كيومرث پوراحمد(، »سگ كشي« )بهرام 
بيضايي(، »تولــد يك پروانه«)مجتبي راعــي(، »دو زن« 
)تهمينه ميالني(، »باران« )مجيــد مجيدي(، »زندگي و 
ديگر هيچ« )عباس كيارســتمي(، »آباداني ها« )كيانوش 
عياري(، »مســافران« )بهرام بيضايي(، »ايران سراي من 
است« )پرويز كيمياوي(، »بچه هاي بد« )عليرضا داوود نژاد( 

و »قرمز« )فريدون جيراني(

   درايــن دهه فيلمســاز محبوبم مســعود كيميايي 
متفاوت ترين فيلمش را مي سازد. اين حديث نفس غريب، 
نخســتين گام جدي و موفق او در جهت ساختارشكني 
در روايت است. حاال به تبع اين شــرايط دگرگون شده، 
انسان منتخب كيميايي در اوج تنهايي و گمنامي ساحت 
حماســي اش را در دنيايي كابوس گونه به رخ مي كشــد. 
كيميايي در اين نقطه فاصله گرفته از يك رئاليسم  محض 
اجتماعي، شهر هويت باخته و »بي قهرمان« را به نمايش 
مي گذارد؛ شــهري خاكستري كه در آن ســوار خسته و 

زخم خورده اش مي تازد تا هويت تاريخي اش را ثابت كند.
اين »ارجاع به خود « در عين سرگشــتگي و تنهايي، در 
»درخت گالبي « داريــوش مهرجويي و »طعم گيالس« 
عباس كيارستمي حال و هواي خودش را دارد. گويي نسلي 

واخورده دارد واهمه هاي بي نام ونشانش را نشان مي دهد.
نكته جالب و در عين حال كنايه آميز آنكه كيميايي 7سال 
بعد در همين دهه در نقطه مقابل اين حديث نفس شخصي 
غيرمتعارف قرار مي گيرد و در »اعتراض« همپاي شرايط 
ملتهب دست به موضع گيري صريح  اجتماعي مي زند؛ باز 
آدمي قديمي و پايبند به اصول و قيود و پايه هاي اخالقي 
كه نه تنها در مناســبات جديد جامعه جايي ندارد، بلكه 
مورداستفاده ابزاري در اهداف سركوبگرانه قرار مي گيرد. 
اينجاست كه افراشــته مردن را به ذلت و ازدست رفتگي 
ترجيح مي دهد. اما تشخص و اهميت ديگر تاريخي اعتراض 
را بايد در نوع مواجهه كيميايي با نســل جوان و پرشــور 
دوران»اصالحات« ديد. او بر اســاس تجارب تاريخي اش، 
نظاره گري بي شيفتگي است. انگار تلخ انديشانه برنامه آينده 
را حدس مي زند. نقطه پررنگ »سينماي اجتماعي« اين 
دهه را در»نرگس« رخشان بني اعتماد، »بچه هاي آسمان 
« مجيد مجيدي، »آژانس شيشه اي«ابراهيم حاتمي كيا 
و»نياز« عليرضا داوود نژاد نيز به گونه هاي مختلف مي توان 
ديد. اين تنوع و تكثر در كانون التهاب و مطالبات اجتماعي 
و شمايل نگاري اندوهبار طبقه فرودست، نشانه هاي عيني 
جامعه اي همچنان دور از »خط عدالت« است كه پيامدش 
رهاشدن قافيه باختگاني شوربخت در دل جامعه است كه 

هر كدام لهجه و ابزار و مناسبات خودشان را دارند.
در كنار ايــن وجه غالــب، »دهه70« فرصتي اســت تا 
فيلمسازاني چون رســول مالقلي پور با »سفر به چزابه« و 
محسن مخملباف با »ناصرالدين شاه آكتور سينما« بهترين 

فيلم هاي شان را بسازند.

جواد طوسی

سينمای
دهه 70

این شماره

1- »ردپاي گرگ« )مسعود كيميايي(
2- »اعتراض« )مسعود كيميايي(
3- »سلطان« )مسعود كيميايي(

۴- »سفر به چزابه« )رسول مالقلي پور(
۵- »نرگس« )رخشان بني اعتماد(

6- »زير پوست شهر« )رخشان بني اعتماد(
7- »شوكران« )بهروز افخمي(

8- »ناصرالدين شاه آكتور سينما« )محسن مخملباف(
9- »قرمز« )فريدون جيراني(

10- »درخت گالبي« )داريوش مهرجويي(

وتی سعید مر

بهترين هاي 
سينماي ايران 
در دهه70 به 

انتخاب 18 منتقد و 
روزنامه نگار

به ترتيب
1- »روز واقعه« )شهرام اسدی(

2- »سفر به چزابه« )رسول مالقلی پور(
3- »دلشدگان« )علی حاتمی(

۴- »پرده آخر« )واروژ كريم مسيحی(
۵- »ناصرالدين شاه آكتور سينما« )محسن مخملباف(

6- »آدم برفی« )داوود ميرباقری(
7- »ردپای گرگ« )مسعودكيميايی(

8- »ليلی با من است« )كمال تبريزی(
9- »بازمانده« )سيف اهلل داد(

10- »خاكستر سبز« )ابراهيم حاتمی كيا(

علی عمادی
بدون ترتيب

 1- »زير درختان زيتون« )عباس كيارستمي( 
2- »پري« )داريوش مهرجويي(

3- »بچه هاي آسمان« )مجيد مجيدي(
۴- »طعم گيالس« )عباس كيارستمي(

۵- »عروس آتش« )خسرو سينايي(
6- »شب يلدا« )كيومرث پوراحمد(

7- »سگ كشي« )بهرام بيضايي(
8- »ليلي با من است« )كمال تبريزي(

9- »كاله قرمزي و پسرخاله« )ايرج طهماسب(
10- »پرده آخر« )واروژ كريم مسيحي(

شهرام فرهنگی

بدون ترتيب
1- »بانو«)داريوش مهرجويي(

2- »نرگس«)رخشان بني اعتماد(
3- »گبه« )محسن مخملباف(
۴- »مسافران« )بهرام بيضايي(

۵- »شب يلدا« )كيومرث پوراحمد(
6- »طعم گيالس« )عباس كيارستمي(

7- »درخت گالبي« )داريوش مهرجويي(
8- »ليال« )داريوش مهرجويي(

9- »روسري آبي« )رخشان بني اعتماد(
10- »پري« )داريوش مهرجويي(

در كنار اينها به »بــودن و نبودن«، »آباداني ها«، 
»زير پوست شهر« و صحنه هايي از »دلشدگان« 
با صداي استاد شــجريان نيز بسيار عالقه مندم. 
دلشــدگان شــايد ضعيف ترين فيلــم زنده ياد 
حاتمي بزرگ باشــد اما تصور نمي كنم براي اين 
صحنه هاي مجــزاي به يادماندنــي نظيري در 

سينماي ايران بتوان يافت.

نیوشا صدر

»ليال«ي مهرجويي، »شوكران« افخمي و »آژانس شيشه اي« حاتمي كيا؛ بهترين هاي دهه ملتهب 70

1- تصوير چند وجهي سينماي ايران در دهه 70، كنار 
فراز و نشيب هاي عجيبش، كلي فيلم مهم و شاخص به 
يادگار گذاشته كه انتخاب كردن از ميانشان اصال كار 
راحتي نيست. اغلب دوستاني كه در نظرسنجي ما 
شركت كردند، از دشواري انتخاب گفتند. انتخاب هايي 
به مراتب دشوارتر از دهه 60 و احتماال دهه هاي 80 و 
90. با هر متر و معياري كه بسنجيم تعداد فيلم هاي 
شاخص دهه70 بيشتر از دهه هاي قبل و بعدش است.

۲ - دهه70، دهه اوج گرفتن سينماگراني بود كه در دهه 
60 وارد عرصه فيلمسازي شده بودند. كارگردان هايي از 
طيف هاي مختلف بهترين فيلم هايشان را در اين دهه 
ساختند. محسن مخملباف: »ناصرالدين شاه آكتور 
ســينما«، محمدرضا هنرمند: »مرد عوضي«، رسول 
مالقلي پور: »سفر به چزابه«، كمال تبريزي: »ليلي با 
من اســت«، كيومرث پوراحمد: »شب يلدا«، خسرو 
سينايي: »عروس آتش«، كيانوش عياري: »بودن يا 
نبودن«، رخشان بني اعتماد: »نرگس« و »زير پوست 
شــهر«، مجيد مجيدي: »بچه هاي آسمان«، مهدي 
صباغ زاده: »خانه خلوت«، فريدون جيراني: »قرمز« 
و... ابراهيم حاتمي كيا كه اساســا دهه70، دهه او بود 
با »از كرخه تا راين«، »خاكستر سبز«، »برج مينو«، 
»بوي پيراهن يوسف«، »آژانس شيشه اي«، »روبان 

قرمز« و »موج مرده«.

۳ - حضور بهرام بيضايي با ۲فيلم در ابتدا و انتهاي 

دهه 70، ملودرام هــاي مدرن و زنانــه مهرجويي 
و بازگشت كيميايي به جهان آشــنايش و آخرين 
تجربه به ثمر نشســته علي حاتمي را بگذاريد در 
كنار فيلم هاي كيارســتمي كه فيلم به فيلم بيشتر 
ستايش مي شــود )طبيعتا بيشتر از سوي فرنگي ها 
و به خصوص فرانسوي ها( و ورود بهمن فرمان آرا به 
عرصه با بيشترين ميزان تحويل گرفتن فيلمسازي 
قديمي )سيمرغ باران شدن »بوي كافور، عطر ياس«( 
و رفتن شوق برانگيز ناصر تقوايي به پشت دوربين )كه 
ميانشان فيلم كوتاه »كشتي يوناني« به ثمر رسيد و 

»كاغذ بي خط« ماند براي شروع دهه80(.

4 - در دهه70، نسل هاي مختلف فيلمسازي در اوج 
پختگي و بلوغ حرفه اي تابلويي متنوع را مي سازند 
كه نتيجه اش مي شود سينماي شگفت انگيز دهه70. 
سينمايي با نقاط عطف فراوان. سينمايي كه دو دوره 
كامال متفاوت داشت و يك اتفاق مهم سياسي، آن را 
به دو نيمه تقسيم كرد. تعبير دقيق تر شايد اين باشد 
كه سينماي دهه 70، ۳ بخش دارد: 1- امتداد سينماي 
دهه 60 در سال هاي نخست، ۲- دوران تسلط جريان 

راست در ميانه هاي دهه و ۳- بعد از دوم خرداد. 

۵- شــكوفايي ســينماي ايران بعد از دوم خرداد 
غيرقابل انكار است ولي به شهادت برگزيدگان همين 
نظرســنجي، پيش از اين دوره هم فيلم شاخص كم 
ساخته نشده. همه  چيز را صفر و صدي ارزيابي نكنيم 

و سياه و سفيد نبينيم. از دل سينماي ايران مثال در 
سال 7۵ هم كه فضا بســته بود فيلم هاي شاخصي 
بيرون آمد. ليال يكي از فيلم هاي برگزيده منتقدان از 
اين دهه محصول همين سال است. همينطور بچه هاي 
آسمان و »سلطان«. داستان رويكردها و كليت سينما 
و وضعيت جريان اصلي و مسلط فيلمسازي و قواعد 
مميزي هم البته حكايت هايــي دارند در جاي خود 

قابل تامل و خواندني.

6- طبق رويه اين صفحات روزنامه نگاران و منتقدان 
حاضر در اين نظرسنجي تركيبي از تحريريه همشهري 
و منتقدان و سينمايي نويسان شناخته شده هستند. 
باز هم مطابق معمول از همراهي تعدادي از منتقدان و 
روزنامه نگاران محروم مانديم. فرصت كوتاه و شتاب 
كار روزنامه بهانه هاي معمول و متداول است. با حضور 
دوستان ديگر اين نظرسنجي شايد قابل استنادتر 
مي شــد. هرچند با هر تركيب و هر تعداد منتقد و 
روزنامه نگار، نتيجه نهايي با كمي باال و پايين احتماال 
همين چيزي مي شد كه اينجا مي بينيد. همين فيلم ها 
و همين كارگردان ها. دهه 70 دهه ليال، »شوكران«، 
آژانس شيشه اي، بودن يا نبودن، نرگس، زير پوست 
شهر، »طعم گيالس«، شب يلدا و بچه هاي آسمان بود. 
دهه ناصرالدين شاه آكتور سينما، »مسافران«، »ردپاي 
گرگ«، »درخت گالبي«، »پري«، »بانو«، »آباداني ها« 
و »قرمز«. دهه آرامــش و التهاب، دهه محدوديت و 

گشايش، دهه سازندگي و اصالحات.

انتخاب ها بدون ترتيب است.
1-»مسافران« )بهرام بيضايی(
2-»ليال« )داريوش مهرجويی(
3-»بانو« )داريوش مهرجويی(

۴-»ردپاي گرگ« )مسعود كيميايی(
۵-»آژانس شيشه اي« )ابراهيم حاتمی كيا(

6-»پرده آخر« )واروژ كريم مسيحی(
7-»اعتراض« )مسعود كيميايی(
8-»آباداني ها« )كيانوش عياری(

9-»زير پوست شهر« )رخشان بني اعتماد(
10-»قرمز« )فريدون جيرانی(

دهه70 يك دهه است و دو دوران. كيست كه نداند بين 
نيمه نخست اين دهه با نيمه دومش فرسنگ ها فاصله 
است و كدام زيسته در آن روزگار به ياد نمي آورد انتشار 
انرژي و اميد رها شــده در جامعه را در فضاي سينماي 
آن مقطع؟ از اين نظر انتخاب فيلم هاي اين دهه راحت 
نيست. سرگشته ات مي كند كه به ارزش هاي سينمايي 
صرف اهميت بدهي يا به بازتاب زمانه در فيلم ها؟ خوب 
بودن فيلم را معيار بگيري يا شــنيده شدن نجواي اميد 
و التهــاب دوران را از آن؟ هر انتخابي كفه تــرازو را به 
ســمت يكي از دو نيمه اين دهه سنگين مي كند و البته 
دام خاطرات خوش تماشاي برخي فيلم هاي نه چندان 
درخشان )كه فرصت بازبيني شان را نيافته اي( هم مثل 
هميشه پيش پايت گســترده است. راســتش اعتراف 
مي كنم كه در روزگار محو زمانه از سينما و نابودي جريان 
ســينماي اجتماعي )كه تنه اصلي ســينماي ما بوده و 
بيراه نيست تشبيه فيلمســازان بزرگمان به شاخه هاي 
روييده و بارگرفته از آن( از چند دوراهي دشوار انتخاب 
براي اين فهرست، با مالك گرفتن »سنديت دوران در 

فيلم ها« جستم! 

پوريا ذوالفقاری

   بهترین های دهه هفتاد
1  ليال)داريوش مهرجويی 1۳7۵( 9 رای 

 شوكران )بهروز افخمی 1۳79( 9 رای
۳   آژانس شيشه ای)ابراهيم حاتمی كيا 1۳76(   

 8 رای
4   بودن يا نبودن)كيانوش عياری 1۳7۵( 7رای   

 سفر به چزابه )رسول مالقلی پور 1۳74( 7رای
6   بچه های آسمان) مجيد مجيدی1۳7۵( 6 رای

 شب يلدا)كيومرث پوراحمد 1۳79( 6 رای
 طعم گيالس )عباس كيارستمی 1۳76( 6 رای

 نرگس )رخشان بنی اعتماد 1۳70( 6 رای
 زير پوست شهر )رخشان بنی اعتماد 1۳79( 6 رای

ناصر الدين شاه آكتور سينما)محسن مخملباف 
1۳70( 6 رای

) از هر كارگردان، يك فيلم برگزيده ام( به ترتيب سال:
1- »نرگس« )رخشان بني اعتماد(

2- »يك بار براي هميشه« )سيروس الوند(
3- »بازمانده« )سيف اهلل داد(

۴- »ليال« )داريوش مهرجويي(
۵- »بچه هاي آسمان« )مجيد مجيدي(

6- »آژانس شيشه اي« )ابراهيم  حاتمي كيا(
7- »بودن يا نبودن« )كيانوش عياري(

8- »شوكران« )بهروز افخمي(
9- »شب يلدا« )كيومرث پوراحمد(
10- »سگ كشي« )بهرام بيضايي(

شهرام جعفری نژاد
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از روزگار رفته و احوال به جامانده
بدون ترتيب

1- »نياز« )عليرضا داوودنژاد( 
2- »آباداني ها« )كيانوش عياري(

3- »دلشدگان« )علي حاتمي(
۴- »پري« )داريوش مهرجويي(
۵- »شوكران« )بهروز افخمي(

6- »شب يلدا« )كيومرث پوراحمد(
7- »آدم برفي« )داوود ميرباقري(

8- »بوي كافور، عطر ياس« )بهمن فرمان آرا(
9- »عروس آتش« )خسرو سينايي(

   »نيــاز«، »آباداني هــا«، »دلشــدگان«، »پــري«، 
»شــوكران«، »شــب يلدا« و يك »آدم برفي« در »بوي 
كافور« »عروس آتش«؛ اينها زنجيره اسامي فيلم هايي است 
كه بارها و بارها تماشايشان كردم، ديالوگ هايشان را از بر 
شدم، با كاراكترهايشان رفيق بودم و حاال هم دوستشان 
مي دارم و اثــر اين علقه را حاال در احــواالت خودم هويدا 
مي بينم. »نياز« گويي قصه درد بود و روزگار خاكستري كه 
با حروف سربي بر كاغذ باور ما نقش مي يافت. »آباداني ها« 
از آوارگي بي ستاره در هتل پنج ستاره و ايام سياه بي سفيد 
مي گفت و »دلشدگان« حكايت عاشقي بود و نوا و مرگ و 
ناميرايي هنر. »پري« گويي تذكره شــيدايي بود در چاه 
تنهايي و سير و سلوك ما شد دل بســتن به نور و شديم 

ماهي عشق نور.
 »شوكران« شــمايلي بود كه بايد عاشــقش مي شديم تا 
پرستار ما باشد آنكه عاشق نشــد و وقتي شد فارغ شدن 

بلد نبود.
 »شب يلدا« انگار ادامه همان عشق مدام بود در زمستان 
برفي به خورشيدي كه نمي تابيد بر خانه محزون و »آدم 
برفي« مرثيه مهاجرت بود با قلب هاي يخ زده از بي وطني. 
»بوي كافور، عطرياس« شرح شكست بود از ابتال به مرگ و 
از پس مرگ تازه يادمان افتاد كه »عروس آتش« را دوست 

داشتيم اما خب غيرت هم داشتيم.

مسعود مير

دهه فيلم هاي خوب
فيلم هاي خوب، سفارش دادني نيستند. ساختن فيلم هاي 
خوب، دستور دادني و بخشنامه اي هم نيستند كه مثال قانونش 
را تصويب كنند و بعد چند تايي فيلم خوب شــكل بگيرد. 
فيلم هاي خوب، وارد كردني هم نيستند كه مثال به كشور چين 
سفارش اش را بدهند و بعد براي آنها در بسته هاي مهر و موم 
شده، چند تايي  از آن را بفرستند. فيلم  هاي خوب در سينما 
هميشه بدون سفارش و دستور و بخشنامه ساخته مي شوند 
و به نظرم دهــه70 اوج ظهور فيلم هاي خوب در ســينماي 
ايران اســت. از يك طرف فيلمســازهاي تازه متولد شده اي 
مثل حاتمي كيا با آژانس شيشــه اي، مالقلي پور با ســفر به 
چزابه، تبريزي با ليلي با من اســت، پناهي با بادكنك سفيد 
و... توانستند بهترين فيلم هايشان را در اين دهه بسازند و از 
طرف ديگر فيلمسازهاي قديمي تر مثل بيضايي با مسافران، 
كيميايي با ضيافت، مهرجويي با ليال، كيارســتمي با طعم 
گيالس، حاتمي با دلشدگان و... توانستند حسابي جايگاه شان 
را در ســينماي پس از انقالب تثبيت كننــد. دهه70، دهه 
شكوفايي سينما در شاخه هاي مختلف است؛ سينماي كودك 
و نوجواني كه در دهه60 فرصت نفس كشيدن پيدا نكرده بود 
يك دفعه در اين دهه با فيلم هايي مثل كاله  قرمزي و پسرخاله، 
بادكنك سفيد، بچه هاي آســمان و... شكوفا شد. سينماي 
جنگ و دفاع مقدس كه در دهه60 شــكل و اوج گرفت، در 
دهه70 به روند صعــودي اش ادامه داد. فيلم هايي با موضوع 
زنان مثل ليال و شوكران و دو زن در اين دهه سر از سينماي 
بعد از انقالب درآوردند كه هنوز هم جزو بهترين هاي حوزه 
خودشان به حساب مي آيند. فيلم هاي كمدي هم در همين 
دهه در ســينماي ما جان گرفتند كه مرد عوضي و همسر، 
نمونه هاي ديدني از آن محسوب مي شوند. انگار فنر جمع شده 
سينماي ايران در دهه60، در دهه70 رها شد و به همين دليل 
حاال انتخاب 10 فيلم در ميان انبوه فيلم هاي خوبي كه در اين 

برهه زماني ساخته شد سخت است.
1- آژانس شيشه اي )ابراهيم حاتمي كيا(

2- ليلي با من است )كمال تبريزي(
3- بچه هاي آسمان )مجيد مجيدي(

۴- دلشدگان )علي حاتمي(
۵- كاله قرمزي و پسرخاله )ايرج طهماسب(

6- ضيافت )مسعود كيميايي(
7- بادكنك سفيد )جعفر پناهي(

8- مرد عوضي)محمد رضا هنرمند(
9- سفر به چزابه )رسول مالقلي پور(

10- ليال )داريوش مهرجويي(

دانيال معمار

سازندگي در سينما
دهه70 براي ســينماي ايران با دوره سازندگي همراه شده بود. 
فضاي سياسي و اجتماعي ايران در ســال هاي پس از جنگ به 
سوي اميدواري پيش مي رفت، از همين رو سينماي ايران به عنوان 
آينه اي از آنچه در اتمسفر جامعه جريان دارد، تصاوير ماندگاري 
را خلق كرده است. آثار سينمايي دوست داشتني زيادي در اين 
دهه توليد شده است كه يك قدم جلوتر از مصايب پس از انقالب 
و جنگ گام برداشــته اند. نقدهاي اجتماعــي در فيلم هاي اين 
دهه از جنس اميدواري براي پيشرفت و افزايش سطح سليقه و 
انتظارات است؛ به همين دليل است كه فيلم هاي تلخ اين دهه نيز 
دستمايه  اي از اميدواري براي باال رفتن سطح خواسته هاي جامعه 
در خود دارد كه الزمه حركت در مسير توسعه است. درست است 
كه آن هدف گذاري ها و اميدواري ها در دهه هاي بعد، رنگ باخت 
اما سكانس هاي زيادي از فيلم هاي آن دهه باقي مانده است كه 
مي تواند يادآور آن دوران و نگاه هاي حاكم بر آن باشد. با اين نگاه 

10فيلم از سينماي اين دهه را انتخاب كرده ام.
1- »پرده آخر«)واروژ كريم مسيحي(

2-  »از كرخه تا راين« )ابراهيم حاتمي كيا(
3-  »خاكستر سبز« )ابراهيم حاتمي كيا(

۴-» روز واقعه« )شهرام اسدي(
۵-  »آژانس شيشه اي« )ابراهيم حاتمي كيا(

6- » سگ كشي« )بهرام بيضايي(
7-  »ليال« )داريوش مهرجويي(

8- »زير نور ماه« )رضا ميركريمي(
9- »بچه هاي آسمان« )مجيد مجيدي(

10- »زير پوست شهر« )رخشان بني اعتماد(

محمد عدلی

سينمای
دهه 70

این شماره

دهه شگفت انگيز 70
   و دهــه شــگفت انگيز70. يــك نيمــه اش تالقي 
باقي مانده هــاي موج نوي دهــه۵0 با فيلمســازان به 
بلوغ رســيده از دهه60 و يك نيمــه اش حاصل انرژي 
بي نهايت آزادشــده از تغييرات سياســي و آزادي هاي 
اجتماعي و فرهنگي حاصــل از آن. نتيجه  بهترين دهه 
سينمايي ميان اين چهار دهه اخير است با چندده فيلم 
مهم و فيلمسازاني كه حتی يك فيلم بد هم نمي سازند 
و تمام فيلم هاي اين دهه شان در گذر تاريخ قابل دفاع و 
تماشا و تحليل است. تنها راهي كه توانستم به ده انتخاب 
ميان اين دهه برســم طريقه اي  اســت كه مي بينيد و 

اميدوارم بازي را خيلي به هم نريخته باشم.
1- »ردپــاي گــرگ« )و »ســلطان« و »ضيافــت« و 
»گروهبان« و »مرســدس« و »فرياد« و »اعتراض«( از 

مسعود كيميايي
2- »ليال« )و »سارا«( از داريوش مهرجويي

3- »مسافران« )و »سگ كشي«( از بهرام بيضايي
۴- »آژانس شيشــه اي« )و »از كرخه تا راين« و »برج 
مينو« و »خاكستر ســبز« و »روبان قرمز«( از ابراهيم 

حاتمي كيا
۵- »دلشدگان« از علي حاتمي

6- »شوكران« )و »عروس« و »جهان پهلوان تختي« و 
»روز فرشته« و »روز شيطان«( از بهروز افخمي
7- »آب و آتش« )و »قرمز«( از فريدون جيراني

8- »هنرپيشه« )و »ناصرالدين شــاه آكتور سينما«( از 
محسن مخملباف

9- »نرگس« )و »روسري آبي« و »زيرپوست شهر«( از 
رخشان بني اعتماد

10- »نسل سوخته« )و »پناهنده« و »سفر به چزابه« و 
»هيوا«( از رسول مالقلي پور

و »خانه خلــوت« از مهدي صبــاغ زاده، »يك بار براي 
هميشه« و »دســت هاي آلوده« و »چهره« از سيروس 
الوند، »آباداني ها« و »بودن يا نبودن« از كيانوش عياري، 
»طعم گيالس« از عباس كيارســتمي، »آدم برفي« از 
داوود ميرباقري، »بازمانده« از سيف اهلل داد، »متولد ماه 
مهر« و »كيميا« از احمدرضــا درويش، »نيمه پنهان« 
از تهمينه ميالني، »شــب يلدا« از كيومرث پوراحمد، 
»پرده آخر« از واروژ كريم مسيحي، »مصايب شيرين« 
و »بچه هاي بد« از عليرضــا داوودنژاد، »دايره« از جعفر 
پناهي، »سفر« از عليرضا رئيســيان، »بوي كافور عطر 
ياس« از بهمن فرمان آرا، »دختري با كفش هاي كتاني« 

از رسول صدرعاملي.

و نقيبی خسر
1- »بانو« )داريوش مهرجويي(
2-»سارا« )داريوش مهرجويي(

3- »صبح روز بعد« )كيومرث پوراحمد(
۴- »بادكنك سفيد« )جعفر پناهي(

۵- »سالم سينما« )محسن مخملباف(
6- »ليال« )داريوش مهرجويي(

7- »بودن يا نبودن« )كيانوش عياري(
8- »زير پوست شهر« )رخشان بني اعتماد(

9- »شب يلدا« )كيومرث پوراحمد(
10- »سگ كشي« )بهرام بيضايي(

بهزاد عشقی

1- »آژانس شيشه اي« )ابراهيم حاتمي كيا(
2- »بودن يا نبودن« )كيانوش عياري( 

3- »مسافران« )بهرام بيضايي(
۴- »سفر به چزابه« )رسول مالقلي پور(

۵- »نرگس« )رخشان بني اعتماد(
6- »بازمانده« )سيف اهلل داد(

7-»شوكران« )بهروز افخمي(
8- »ليلي با من است« )كمال تبريزي(
9-»بچه هاي آسمان« )مجيد مجيدي(

10- »هور در آتش« )عزيز اهلل حميدنژاد(
11- »قرمز«)فريدون جيراني(

12-»خواهران غريب« )كيومرث پوراحمد(

پويان عسگری
بدون ترتيب 

1- »آبادانی ها« )كيانوش عياري(
2- »نياز« )عليرضا داوودنژاد(

3- »پرده آخر« )واروژ كريم مسيحي(
۴- »هور در آتش« )عزيز اهلل حميدنژاد(

۵- »شرم« )كيومرث پوراحمد(
6- »بچه هاي آسمان« )مجيد مجيدي(

7- »آژانس شيشه اي« )ابراهيم حاتمي كيا(
8- »پري« )داريوش مهرجويي(

9-»شوكران« )بهروز افخمي(
10- »شب يلدا« )كيومرث پوراحمد(

مرتضی كاردر 

سجاد صداقت
بدون ترتيب

1- »روز واقعه« )شهرام اسدي( 
2- »ضيافت« )مسعود كيميايي(

3- »سفر به چزابه« )رسول مالقلي پور(
۴- »ليال« )داريوش مهرجويي(

۵- »قرمز« )فريدون جيراني(
6- »روبان قرمز« )ابراهيم حاتمي كيا( 
7- »بودن يا نبودن« )كيانوش عياري(

8- »شوكران« )بهروز افخمي(
9- »زير پوست شهر« )رخشان بني اعتماد(

 10- »زير نور ماه« )رضا ميركريمي(

به ترتيب سال ساخت:
1- »بانو« )داريوش مهرجويي، 1370(

2- »ناصرالدين شاه، آكتور سينما« )محسن مخملباف، 1370(
3- »زندگي و ديگر هيچ« )عباس كيارستمي، 1370(

۴- »هنرپيشه« )محسن مخملباف، 1371(
۵- »سالم سينما« )محسن مخملباف، 1373(
6- »روسري آبي« )رخشان بني اعتماد، 1373(
7- »سفر به چزابه« )رسول مالقلي پور، 137۴(
8- »طعم گيالس« )عباس كيارستمي، 137۵(
9- »بودن يا نبودن« )كيانوش عياري، 1376(

10- »آژانس شيشه اي« )ابراهيم حاتمي كيا، 1376(

محمدناصر احدی

بدون ترتيب
1- »مسافران« )بهرام بيضايي(

2- »سارا« )داريوش مهرجويي(
3- »ليال« )داريوش مهرجويي(

 ۴- »بودن يا نبودن« )كيانوش عياري(
۵- »طعم گيالس« )عباس كيارستمي(

6- »شوكران« )بهروز افخمي(
7- »شب يلدا« )كيومرث پوراحمد(

 8- »زير پوست شهر« )رخشان بني اعتماد(
9- »بوي كافور، عطر ياس« )بهمن فرمان آرا(

10- »آباداني ها« )كيانوش عياري(
و »زير نور مــاه« )رضا ميركريمي(، »نرگس« )رخشــان 
بني اعتماد(، »زندگي و ديگر هيچ« )عباس كيارستمي(، 
»جهان پهلوان تختــي« )بهروز افخمــي(، »دختري با 
كفش هاي كتاني« )رســول صدرعاملي(، »روبان قرمز« 
)ابراهيم حاتمي كيا(، »ســرزمين خورشيد« )احمد رضا 

درويش( و »درخت گالبي« )داريوش مهرجويي(

شاهين امين

بدون ترتيب 
1- درخت گالبی)داريوش مهرجويی(

2- ليال)داريوش مهرجويی(
3- دايره)جعفر پناهی(

۴- زير پوست شهر)رخشان بنی اعتماد(
۵- نرگس)رخشان بنی اعتماد(

6- بودن يا نبودن)كيانوش عياری(
7- ناصر الدين شاه آكتور سينما)محسن مخملباف(

8- زير درختان زيتون)عباس كيارستمی(
9- شوكران)بهروز افخمی(

10- طعم گيالس)عباس كيارستمی(
و جهان پهلوان تختی)بهروز افخمی(، هنرپيشه)محسن 

مخملباف( و آبادانی ها)كيانوش عياری(

شاهين شجری كهن
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افزايش قيمت بليت، ريزش مخاطب
اكران دهه70 به روايت آمار و ارقام

سینمای
دهه70

این شماره

دهه70 با اكران موفق »عروس« ساخته بهروز افخمي آغاز شد و با فروش باالي فيلم »شوكران«، 
اثر ديگري از افخمي به پايان رســيد. در طول اين دهه، تعداد تماشاگران سينما از نصف هم 
كمتر شد، ولي به لطف افزايش بيش از 13برابري قيمت بليت سينما، ميزان كل فروش نزديك 
به 6.5برابر افزايش يافت. در اين دهه و در دوره دولت سازندگي، نرخ تورم ساالنه حول و حوش 
20درصد بود كه در سال73 به بيش از 35درصد و در سال74 به مرز 50درصد رسيد. با شروع دولت اصالحات، نرخ تورم كاهشي شده و در 
پايان اين دهه بالغ بر 12.6درصد بود. اثرات تورمي اقتصاد كشور در آن سال ها از يك سو و ثابت نگه داشتن قيمت بليت سينما در سال هاي 
قبل، موجب شد قيمت بليت سينما در هر سال از دهه70 افزايش چشمگير داشته باشد كه همين مسئله به ريزش سال به سال مخاطب 
منجر شد. اين درحالي بود كه رقباي سينما هم رفته رفته سروكله شان پيدا مي شد؛ كانال هاي تلويزيوني زياد شدند، حساسيت نسبت به 
ويدئو در مقايسه با دهه 60كمتر شد )از سال72 مؤسسه رسانه هاي تصويري تاسيس شد( و در همان سال ها بشقاب ماهواره هاي آنالوگ 
هم روي پشت بام برخي خانه ها شروع به روئيدن كرد. همه اينها دست به دست هم دادند تا مخاطباني كه سرگرمي هاي تازه تري يافته 
بودند، كمتر سراغ سينما بروند. با تمام اين احوال رويكرد فيلمسازان و محتواي فيلم ها نيز در اين ريزش مخاطب بي تأثير نبود. آنچه در 
ادامه مي آيد، مروري بر آمار فروش ساالنه سينما ها در دهه70 است كه اطالعات آن برمبناي داده هاي سالنامه هاي آماري فروش فيلم و 

سينماي ايران تنظيم شده است. اين سالنامه ها هر سال در معاونت توسعه فناوري و مطالعات سينمايي تهيه مي شود.

پرمخاطب ترين فيلم هاي دهه70

پرمخاطب ترين سينماگران ايراني در دهه 70

1370137113721373137413751376137713781379وضعيت ساالنه سينماهاي كشور

270274280289289291284288284284تعداد سينما در كشور

272276282292294297295305305317تعداد سالن هاي نمايش در كشور

323 ،480169 ،078170 ،420172 ،997170 ،496175 ،447176 ،447172 ،164172 ،189169 ،169ظرفيت سالن هاي سينماي كشور )نفر(

66.63554.03154.80956.03252.49344.76039.83030.87933.88632.906تعداد كل تماشاگران سينما )ميليون نفر(

1.4631.5742.4122.7973.3034.4394.9906.0348.1869.452ميزان كل فروش سينما در سال )ميليارد تومان(

22.029.144.049.962.999.2125.3195.4241.6287.2متوسط قيمت بليت )تومان(

5.3795.7038.5559.57811.23414.94816.91519.78526.83929.817متوسط فروش هر سالن سينما )ميليون تومان(

822 ،01655 ،06848 ،28135 ،22529 ،71425 ،91318 ،99015 ،30613 ،6489 ،8متوسط فروش هر صندلي سينما )تومان(

803 ،101103 ،242111 ،019101 ،708135 ،549150 ،359178 ،359194 ،764194 ،980195 ،244متوسط تماشاگر هر سالن سينما )نفر(

394319318319297254234179199194متوسط نشستن تماشاگر بر هر صندلي

1.190.970.9810.880.750.660.510.560.55دفعاتي كه هر ايراني در سال به سينما رفته

235264262251278285272286291261تعداد فيلم هاي اكران شده ايراني  در سينماها

107998977614844365143تعداد فيلم هاي اكران شده خارجي  در سينماها

تعداد تماشاگرانكشورنام فيلمسال
 )نفر(

ميزان فروش
 )تومان(

قيمت بليت 
)تومان(

83621.9 ،109 ،35218 ،828آمريكا - ژاپنبازگشت گودزيال1370

72226.0 ،747 ،07533 ،296 ،1ژاپنسايه شوگان1371
58746.2 ،410 ،88547 ،026 ،1آمريكابا گرگ ها مي رقصد

15039.2 ،037 ،62169 ،760 ،1آمريكاتنهايي1372
51034.9 ،515 ،18328 ،816آمريكاتنهايي1373
92063.9 ،879 ،97799 ،562 ،1آمريكااژدها1374
760101.2 ،350 ،33384 ،833هندوستانگايال1375
180111.5 ،073 ،399104 ،933هندوستانگايال1376
680181.9 ،000 ،38349 ،269هندوستانداستان عشق1377
100189.2 ،524 ،01729 ،156هندوستانگايال1378
170240.1 ،530 ،65751 ،214آمريكاحمله1379

شپتتشگنارثاگس
راتفالعناوارف
يوانهملاجمغيت

كاايلقلوناتم
ررقمهافركشوم
موجهاقبامسارم
رتمورهنعويشا

ديللمهزاوردبش
اباتكيهادسيا

نديجادادمانرت
هشخرباداينها

دومناوفقاونخ
مادازروهخرچود
نشيتسالواتشنم
اهيكرهيكرهمده
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افقي:
 1- آلونك- گنجينه- نوعي 

تنبيه نظامي
2- از بين رفته- ماده روغني 
و شــفاف كه در تهيه مواد 
دارويي به كار مي رود- چهره

3- تخم مــرغ انگليســي- 
مقاوم و اســتوار- دوره اي از 

زندگي زنان
4- رمانــي دربــاره واقعه 
عاشــورا نوشــته صــادق 
كرميــار- ضمــاد- نفــوذ 

تدريجي آب
5- بلندتريــن قله زاگرس- 

درمانگاه- بدرود
6- اندك- حادث شــونده- 

بيگانگان
7- شـــــهر آرامـــگـــاه 
كمال الملــك- گرايــــش 

خاصي در يك دين
8- نت ســوم- ديد و نظر- 

ارادتمند- سوداي ناله
9- پارساي ديرنشين- گازي 

اشك آور
10- طالق- نامي دخترانه- 

اخترشناسي
11- آغشته به رنگ- تبديل 
علم به عمل- ضميري عربي

12- نزاكت- هر بخش يك 
مجموعه- مرد مجرد

13- گردشــگاه زيبــاي 

تبريز- نام درختي در آسمان 
هفتم- گالبي

14- سنگريزه - انجام جرم- 
موج

15- تخلص محمدحسين 
بهجــت تبريــزي- عاجز و 

درمانده- قيافه
  

عمودي:
1- مأمور عمليات دشــوار 

جنگي- رويداد- ريه
2- موسيقي دان سرشناس 
ايتاليايــي قــرن نوزدهم- 

برآمدگي منظم و متوالي
3- طاقچه باال- پول پرست- 

ورزشي با توپ بيضي
4- بي ســواد- دوســتي و 

رفاقت- گل ته حوض
5- داراي حركــت- اعالن- 

شهر تاج محل
6- پيش غذاي خوشــمزه 

گيالني- صافي
7- اصطالحي در عكاسي- 
بيهــوده و بي معنــي- علم 

وراثت
8- نشــانه جمع- تابناك- 

روزها- زياده خواهي
9- تحتانــي- آكنــده و 

سرشار- علت
10- قسمت جلوي موشك- 
سنگ قيمتي درون صدف 

دريايي
11- فرومايه- زيور و زينت- 

دوستان
12- الفــت- از آثار مشــهور 

ناصرخسرو- زبانه آتش
13- باتالق- از لوازم خانگي 

گازي- خراش نامحسوس
14- كتــاب ادبي فارســي از 

قاآني- اقتصادي
15- امر به رفتــن دارد- كار 

گذاشتن- ناپايدار

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3780
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

869453712
415276938
732819456
546327189
273981564
981645327
158764293
694532871
327198645

متوسط
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6        5
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   5  3    
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7        4
 3  7  4  2  
  2  5  1   253941786

691387524
487526391
324769158
865132479
179854632
938415267
746293815
512678943

ساده

متوسط

273685941
598147263
614932785
325871496
947563812
861429357
759218634
136794528
482356179

سخت

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

اكران فيلم خارجي
در طول دهه70 همچنان فيلم هاي خارجي در سينماهاي ايران اكران 
مي شد، اما هرچه گذشــت از تعداد آن كم شد. پرفروش ترين فيلم 
خارجي كه در اين دهه اكران شده، فيلم ژاپني »سايه شوگان« است 
كه از سال71 تا 79 در سينماها اكران شده و 3ميليون و 254هزار و 
229نفر با خريد بليت، آن را تماشا كرده اند. پرمخاطب ترين فيلم هاي 
خارجي هر سال معموال پرفروش ترين هم بودند؛ جز سال71 كه به لطف 
قيمت بليت تقريبا 2برابري ساخته معروف كوين كاستنر، »با گرگ ها 
مي رقصد« با اينكه پرمخاطب ترين فيلم خارجي آن سال نبود توانست 

پرفروش ترين شود.

تعداد سالن هاي سينما در كشور
در طول دهه70 تقريبا تعداد سينماهاي كشور 5درصد و تعداد سالن هاي 
نمايش فيلم 16.5درصد افزايش داشت. بيشترين تعداد سينما و سالن پخش 
فيلم در ميانه اين دهه خود را نشان مي دهد و در سال هاي پاياني دهه70 با 
وجود ساخت سالن هاي جديد و يا افزايش سالن در داخل سينماهاي موجود، 
با استهالك و كهنگي برخي سينماهاي قديمي و حذف آنها از چرخه اكران، 
تعداد صندلي و ظرفيت ســالن هاي پخش فيلم در طول اين دهه حول و 
حوش 170هزار نفر تقريبا ثابت مي ماند. براساس سرشماري سال1375، 
جمعيت ايران بالغ بر 60ميليون و 55هزار نفر بود كه نشان مي دهد در اين 

دهه به طور ميانگين تقريبا براي هر 350نفر ايراني يك صندلي سينما وجود 
داشته كه البته اين نسبت در شهرهاي بزرگ كمتر بوده است. در سال هاي 
ابتدايي اين دهه تعداد مخاطبان سينما بيشــتر بوده و به طور متوسط هر 
ايراني بيش از يك بار به سينما رفته اســت، ولي در پايان دهه اين مقدار به 
بيش از نصف كاهش مي يابد. با اين حال همانگونه كه گفته شد با افزايش 
سال به سال قيمت بليت سينما، از 22تومان به بيش از 287تومان، درآمد 
سالن هاي ســينما نيز حدود 6.5برابر مي شــود. در طول اين دهه به طور 

ميانگين هر سال حدود 268فيلم ايراني به نمايش گذاشته شده است.

باتوجه به افزايش هنگفت بليت سينما در طول اين سال ها، مقايسه فروش فيلم ها چندان راهگشا نيست 
و درعوض بهتر است تعداد مخاطباني كه براي تماشاي يك فيلم بليت خريده و به سينما رفته اند، مورد 
مقايسه قرار گيرد؛ چه آنكه ميزان فروش همه سينما در دهه70 به اندازه اي است كه يكي دو فيلم در 
سال هاي گذشته فروخته اند. همچنين بليت برخي فيلم ها بيش از بقيه بوده و در نتيجه ممكن است يك 
فيلم پرفروش تر از فيلم هاي ديگر شده باشد، اما تعداد مخاطبان كمتري داشته است. مثال »ليال« در 
سال76 با بليت متوسط 172تومان بيش از 182ميليون تومان فروش داشته و سومين فيلم پرفروش آن 
سال بوده، اما »جوانمرد« با 516هزار تومان فروش كمتر به دليل بليت متوسط 126توماني، 381هزار نفر 
مخاطب بيشتري نسبت به ليال داشته است. مشابه اين اتفاق در سال72 براي 2فيلم »قافله« و »ازكرخه 
تا راين« نيز رخ مي دهد. ازسوي ديگر براي يافتن پرمخاطب ترين فيلم هاي دهه70 الزم است اكران هاي 
پياپي فيلم ها در طول اين دهه مورد مقايسه قرار گيرند. به عنوان مثال فيلم عروس از سال70 تا 79 در 
جدول اكران فيلم هاي كشور قرار دارد؛ هرچند در سال79 فقط 50نفر براي تماشاي آن بليت خريده اند، 
اما براي مقايسه فروش، اكران فيلم ها در طول ساليان مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. همانطور كه 

در نمودار نيز پيداست، »افعي« در طول 8سال اكران در دهه70 بيش از 6ميليون و 356هزار تماشاگر 
در سينما داشته و »كاله قرمزي و پسرخاله« در طول 6سال اكران به اندكي كمتر دست پيدا كرده است.

در تيتراژ فيلم »عقرب«، از كارگردان خاصي نام نبرده و آن را حاصل 
كارگروهي اعالم كرده، ولي نام بهروز افخمي به عنوان مشاور ثبت 
شده و در بسياري از پايگاه هاي اطالعاتي سينما، كارگردان اين فيلم 
افخمي معرفي مي شود.  با اين حال افخمي حتي بدون عقرب هم 
پرمخاطب ترين كارگردان ايراني در دهه70 است. افخمي با 6فيلم  
عروس، »روز فرشته«، »روز شيطان«، عقرب، »جهان پهلوان تختي« 
و شوكران در دهه70 توانسته 12ميليون و 734هزار و 426تماشاگر 
را در اين دهه به سينما بياورد. ايرج قادري هم با 4فيلم »مي خواهم 
زنده بمانم«، »نابخشوده«، »پنجه در خاك« و »طوطيا« كه در اين 
دهه اكران شدند، 7ميليون و 556هزار و 476نفر را به سينما آورده 
است.  پس از او، ابوالحسن داوودي با كمي اختالف )كمتر از 86هزار 
نفر(، بالغ بر 7ميليون و 470هــزار و 682 نفر مخاطب را با 5فيلم  
»سفر جادويي«، »جيب برها به بهشــت نمي روند«، »من زمين را 
دوســت دارم«، »بوي خوش زندگي« و »مردباراني«، در دهه70 
جذب سينما كرده است.اما بي ترديد بسياري از تماشاگران سينما 
در دهه 70براي تماشاي جمشيد هاشم پور روي پرده، بليت خريده 

و به سينما رفته اند. هاشم پور كه در سال هاي70 تا 79 در 38 فيلم 
بازي كرده، پركارترين و البته پرمخاطب ترين فيلمســاز اين دهه 
اســت. حتي اگر ادامه اكران فيلم هاي دهه60 او مثل »عقاب ها« 
يا »تاراج« كه كماكان در تمام اين دهه تماشاگر داشته را حساب 

نكنيم، بيش از 25ميليون نفر براي ديدن فيلم هاي او در اين دهه 
به ســينما رفته اند. اين عنوان براي هيچ فيلمساز ديگري به دست 
نيامده و از بين بازيگران زن، نيكي كريمي تا حدي توانسته در اين 

دهه نسبت به زنان بازيگر ديگر مخاطب بيشتري به دست بياورد.

علي عمادي 
روزنامه نگار

تعداد تماشاگرانكارگرداننام فيلمسال
 )نفر(

ميزان فروش
 )تومان(

قيمت بليت 
)تومان(

58326.1 ،277 ،538115 ،423 ،4بهروز افخميعروس1370
34835.7 ،291 ،86399 ،779 ،2تهمينه ميالنيديگه چه خبر؟1371
87144.1 ،030 ،643199 ،517 ،4محمدرضا اعالميافعي1372
07568.8 ،793 ،848295 ،301 ،4ايرج طهماسبكاله قرمزي و پسرخاله1373
71063.4 ،808 ،374196 ،102 ،3حسن كاربخشپرواز از اردوگاه1374
630115.1 ،524 ،421370 ،219 ،3كيومرث پوراحمدخواهران غريب1375
220131.1 ،385 ،277586 ،473 ،4داوود ميرباقريآدم برفي1376
620224.0 ،364 ،033849 ،792 ،3محمدرضا هنرمندمرد عوضي1377
960259.7 ،903 ،010794 ،061 ،3فريدون جيرانيقرمز1378
870286.8 ،349 ،269774 ،700 ،2بهروز افخميشوكران1379
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   شهرك  كماليه كمالشهر يک ايستگاه اتوبوس دارد
شهرك كماليه كمالشهر در سال هاي اخير توســعه فراواني يافته و 
جمعيت زيادي در آن ساكن شــده اند. اما براي آن تنها يك ايستگاه 
اتوبوس مقابل مخابرات تعبيه شده اســت كه صندلي در آن نيست. 
اتوبوس ها هم معموال در آن توقف نمي كنند. در نتيجه بعد از سه راه 
الله اتوبوس ها مستقيم تا ميدان شهيد بهشتي مي روند كه مسيري 
طوالني است و با اتوبوس حدود 10دقيقه طول می كشد. لطفا به اين 

موضوع توجه شود.
آزادي از كمالشهر كرج

  كارگران شهرداري ماسک ندارند
كارگران زحمتكش شــهرداري در خيابان آصف در محدوده پارك 
ساسان نزديك ولنجك دستكش، ماسك، كاله و لباس مناسب ندارند. 
با توجه به سر و كار مداوم اين قشر با زباله و نيز نداشتن امكانات مالي، 
آيا پيمانكار نبايد به آنها امكانات اوليه بدهد؟ اگر همين قشر زحمتكش 
مبتال شوند ضمن اينكه خودمي توانند عامل شيوع باشند چه كسي 
به نظافت شهر رسيدگي خواهد كرد؟ آيا تك تك اينها سرمايه هاي 

هر شهر نيستند؟
مهراني از ولنجک

   كارخانه روغن نباتي جهان روبه تعطيلي
كارخانه روغن نباتي جهــان در زنجان كه به رغم تمــام وعده هاي 
مســئوالن هيچ گاه به ظرفيت كار 50درصدي هم نرســيد، مدتي 
با 30درصد ظرفيت مشــغول كار بود و اكنون همان فعاليت هم به 
نزديك صفر رسيده اســت. اين در حالي اســت كه كارخانه جهان 
مي تواند درصورت فعاليت 100درصدي يك چهارم نياز روغن كشور 

را تامين كند.
از كارگران بيكارشده روغن جهان

   كساني كه زباله را روي خودرو مي گذارند، جريمه شوند
از راهنمايي و رانندگي و مسئوالن شهر خواهش مي كنم هرراننده اي 
را كه روي ســقف يا صندوق خودروي خود آشــغال هاي خانه اش را 
حمل مي كند، جريمه كنند تا ديگر اين وضعيت پيش نيايد و بخشي 
از زباله هاي آنها در كوچه و خيابان نريزد و صحنه هاي زشت نيز ايجاد 

نشود.
جالل منصوري از تهرانسر

  چراغ هاي جاده شهريار در فاز 4 انديشه خاموش است
چراغ هاي جاده كرج شهريار حدفاصل فاز 4 انديشه تا اول هفت جوي 
خاموش است و عالوه بر آن از پل فاز 4تا پل سپاه اصال پايه هاي چراغ 

نصب نشده است.
يک شهروند از شهريار تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

قدرداني

 دندانپزشک قالبي
آزارگر زنان پايتخت بود

پليس با انتشار تصوير دندانپزشك قالبي كه 
زنان و دختران جوان را در مطبش مورد آزار و 
اذيت قرار مي داد از افرادي كه در دام اين مرد 
گرفتار شده اند دعوت كرد براي شكايت از او به 

پليس آگاهي مراجعه كنند.
به گزارش همشهري، چندي قبل زن جواني 
به پايگاه ســوم پليس امنيت عمومي رفت و 
با شكايت از يك دندانپزشــك اعالم كرد در 
مطب او مورد آزار و اذيت قرار گرفته است. اين 
زن گفت: چند روز قبل به يك دندانپزشــكي 
در خيابان توانير رفتم امــا در آنجا مردي كه 
وانمود مي كرد دندانپزشك است من را مورد 
آزار و اذيت قرار داد و من هم تصميم گرفتم از 
او شكايت كنم. به دنبال اين شكايت، گروهي 
از مأموران تحقيقــات در اين خصوص را آغاز 
كردند. در همان بررســي هاي اوليه مشخص 
شــد كه متهم به مكان نامعلومي گريخته و 
هيچ ردي از خود به جا نگذاشــته اســت. با 
وجود اين مأموران در جريان بازرســي مطب 
او توانســتند يك مهر نظام پزشكي به همراه 
2پروانه كسب كشف كنند. وقتي مأموران به 
تحقيق و استعالم درباره مدارك كشف شده 
در مطب متهم پرداختند مشخص شد كه اين 
مدارك جعلي و او يك دندانپزشك قالبي است. 
همچنين مشخص شــد او با اجراي نقشه اي 
از پيش طراحي شــده زنان و دختران جواني 
را كه نياز به خدمات دندانپزشكي داشتند به 
بهانه معالجه به مطبش مي كشاند و آنها را آزار 
مي داد. مأموران در اين شرايط به بررسي ساير 
شكايت هايي كه در اين زمينه مطرح شده بود 
پرداختند و 12زن و دختر ديگر را شناسايي 
كردند كه توسط دندانپزشك قالبي مورد آزار 
و اذيت قرار گرفته بودند. همه آنها در اظهاراتي 
مشابه اعالم كردند به عنوان بيمار به مطب او 
مراجعه كرده بودند كه در دامش گرفتار شدند.

هرچه مأموران به تحقيقات خود ادامه مي دادند 
به اطالعات تازه تــري از متهم تحت تعقيب 
دســت پيدا مي كردند تا اينكه پي بردند او به 
يكي از شــهرهاي جنوبي كشور گريخته و در 
آنجا به طور مخفيانه زندگي مي كند. در چنين 
شــرايطي بود كه گروهي از مأموران با نيابت 
قضايي راهي مخفيگاه متهم شدند و توانستند 

در عملياتي غافلگيرانه وي را دستگير كنند.
با آغاز بازجويي ها از متهم او بــه آزار و اذيت 
زنان و دختران جوان در مطبش اعتراف كرد 
و گفت مطب دندانپزشكي را براي همين كار 
داير كرده بود. ســردار علي ذوالقدري، رئيس 
پليس امنيت تهران با بيان جزئيات اين پرونده 
گفت: مجوز انتشار تصوير بدون پوشش متهم از 
سوي داديار پرونده صادر شده است و از افرادي 
كه از دندانپزشك قالبي شكايتي دارند دعوت 
مي شود به پايگاه سوم پليس امنيت عمومي 

تهران مراجعه كنند.

 ماجراي سرقت
فرش هاي يک ميلياردي 

دزدان به خانه اي در پايتخت دســتبرد زدند 
و چند تخته فرش ابريشــمي يك ميلياردي 
ســرقت كردند اما يكي از آنها پيش از معامله 
فرش نفيس دستگير شد. به گزارش همشهري، 
چند روز پيش فردي قــدم در كالنتري139 
مرزداران گذاشت و از ســرقت 3تخته فرش 
ابريشــمي به ارزش حدود يك ميليارد تومان 
خانه اش خبــر داد. با اين شــكايت، مأموران 
كالنتري مــرزداران تحقيقات خــود را براي 
بازداشــت دزدان آغاز كردند اما هيچ ردي از 
آنها به دست نياوردند. تحقيقات پليسي ادامه 
داشت تا اينكه چهارم آبان ماه وقتي مأموران 
كالنتري134 شهرك قدس در حال گشت زني 
بودند به راننده يك دستگاه خودروي سمند 
سفيد رنگ كه پالك ماشين را دستكاري كرده 
بود، مظنون شدند و دســتور توقف به راننده 
را دادند. وقتي راننــده توقف كرد، مأموران به 
بازرسي از داخل خودرو پرداخته و يك تخته 
فرش ابريشم در صندلي عقب ماشين كشف 
كردند. او كسي جز ســارق منزل نبود كه در 
بازجويي ها به ســرقت از خانه اي در مرزداران 
و سرقت فرش هاي نفيس يك ميلياردي اقرار 
كرد. وي گفت: سرقت ها را با همدستي 2 نفر از 
دوستانم انجام دادم و پس از سرقت، فرش ها را 

بين خودمان تقسيم كرديم.
سرهنگ ضرغام آذين ســركالنتر دوم پليس 
پيشگيري تهران در اين خصوص گفت: متهم 
با قرار قانوني بازداشت شده و تحقيقات براي 

بازداشت اعضاي ديگر اين گروه ادامه دارد.

 بازداشت كارمند بيمارستان 
در ماجراي مرگ 3بيمار كرونايي

 يكي از پرســنل بيمارستاني در 
تهران متهم شــده كه دســتگاه پيگيري

اكسيژن را دستكاري كرده و باعث 
مرگ 3بيمار كرونايي شده است.

به گزارش همشــهري، چند روز پيش نماينده 
حقوقي يكــي از بيمارســتان هاي تهــران به 
دادســراي جنايي تهران مراجعه كرد تا از يكي 
از كاركنان شــكايت كند. وي به قاضي ساسان 
غالمي، بازپرس شعبه ســوم دادسراي جنايي 
تهران گفت: چند روز قبــل 3بيمار كرونايي كه 
در قسمت مراقبت هاي وي ژه بيمارستان بستري 
بودند، به دليل كمبود اكســيژن جانشــان را از 
دســت دادند. به گفته پرستاران بخش، بيماران 
ناگهان حالشــان وخيم شــد و با بررسي بيشتر 
مشخص شــد كه دستگاه اكســيژن دچار افت 
فشار شديد شده است. با اين حال، پرستاران از 
دستگاه هاي اكسيژني كه در بخش بود، استفاده 
كردند اما تــالش آنها نتيجه نداشــت و 3بيمار 
كرونايي جانشان را از دست دادند. وي ادامه داد: 
در بيمارستان، فردي مسئول اين دستگاه هاست؛ 
يعني هركس به صورت شيفتي مسئوليت كنترل 
اين دســتگاه ها را به عهده دارد تــا اگر چنانچه 
دستگاه دچار افت فشــار يا اختاللي شد، آن را 
تنظيم كنــد. نماينده حقوقــي در ادامه گفت: 
آن شب جواني به نام حســن، شيفت و مسئول 
كنترل دستگاه هاي اكســيژن بود كه پرستاران 
بخش مراقبت هاي وي ژه مي گويند لحظاتي قبل 
از اينكه حال بيمــاران وخيم شــود، به او زنگ 
زده و گفته بودند كه دستگاه دچار مشكل شده 
است. وي نيز پس از تماس پرستاران خودش را 
به بخش مراقبت هاي ويژه رسانده و اعالم كرده 
بود دستگاه ها را بررســي كرده و مشكلي وجود 
ندارد. با اين حال، پس از انجام بررسي ها مشخص 
شد كه يكي از دســتگاه هاي اكسيژن خاموش 
شده است و ما احتمال مي دهيم حسن، مسئول 
شيفت شب حادثه، تعمدي دستگاه اكسيژن را 
خاموش كرده و مسبب مرگ 3بيمار شده است؛ 
چرا كه او چند روز قبل با يكي از همكارانش درگير 
شده بود و به گفته پرســنل بيمارستان نسبت 
به او حســادت كرده و مدام با يكديگر درگيري 
و اختالف داشتند. به گفته پرسنل بيمارستان، 
حسن دو سه شب قبل از حادثه با همكارش درگير 

شده و دعواي آنها به ضرب و شتم كشيده شده 
بود. به طوري كه 2 انگشت حسن در دعوا شكسته 
بود. نماينده حقوقي بيمارستان گفت: او احتماال 
دست به چنين اقدام مرگبار و تكان دهنده اي زده 
چون تصور مي كرده روز بعد شــيفت همكارش 
)همان فردي كه با او درگير شد( بوده و پاي او در 
اين ماجرا گير خواهد افتاد و مي تواند با اين كار 

از او انتقام بگيرد.

دستور بازداشت 
با شكايت نماينده حقوقي بيمارستان، بازپرس 
جنايي دســتورتحقيقات در اين پرونده را صادر 
كــرد. در تحقيقات اوليه كاركنان بيمارســتان 
عنوان كردند كه حســن )فردي كه از او شكايت 
شــده( با همكارش اختالف و درگيري داشــته 
است. او حتي روز قبل از حادثه فيلمي از عملكرد 
خود تهيه كــرده و براي همكارانش فرســتاده 
بود تا وانمود كند كارش را با دقت و به درســتي 
انجام مي دهد. همين مسئله نيز كمي مشكوك 
بوده و از سوي ديگر برخي از پرسنل بيمارستان 
مي گفتند كه حسن رفتارهاي مناسبي ندارد. تمام 
اين موارد موجب شــد تا بازپرس جنايي دستور 
بازداشت حســن را صادر كند. او روز دوشنبه در 

خانه اش دستگير شد و ديروز براي انجام تحقيق 
به دادسراي جنايي تهران انتقال يافت.

روايت كارمند شيفت شب
حسن 31ســاله، صبح ديروز پيش روي ساسان 
غالمي، بازپرس شعبه ســوم دادسراي جنايي 
تهران قرار گرفت. در ابتداي جلســه تحقيق و 
بازپرسي، وقتي قاضي به او گفت متهم هستي كه 
عمدا دستگاه اكسيژن خون را خاموش كردي و 
باعث مرگ 3بيمار كرونايي شده اي، متهم خودش 
را بي گناه دانست. مرد جوان گفت: هيچ عمدي در 
كار نبوده است، چطور ممكن است كه من عمدا 
دســتگاه را خاموش كنم و مرگ 3بيمار را رقم 
بزنم؟ مگر وجدان كاري ندارم؟ 2سال است كه در 
بيمارستان كار مي كنم و تا به حال چنين مشكلي 
رخ نداده است؛ چراكه من كارم را به خوبي بلدم و 
هيچ وقت كوتاهي نكرده ام. وي ادامه داد: 2سال 
پيش بود كه آگهي اســتخدام در بيمارستان را 
ديدم و پس از مصاحبه به استخدام آنجا در آمدم. 
هم اكنون در بخش طبي بيمارستان كار مي كنم؛ 
جايي كه بايد حواســم به دستگاه هاي اكسيژن 
باشد. عدد نرمال دستگاه بايد 4 باشد؛ يعني اگر 
افت فشار پيدا كند و به 3 برسد، من بايد فورا آن 

را تنظيم كنم و به 4 برگردانم. حتي اگر عدد باال 
هم برود، بايد آن را كنترل كنم و به 4 برگردانم. 
وي ادامه داد: آن شب من سر پست خود بودم و 
دستگاه ها را بررسي مي كردم. نيمه هاي شب بود 
كه پرستار بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان 
به من زنگ زد و گفت دســتگاه آالرم مي دهد. 
مي گفت يك مشكلي پيش آمده كه باعث افت 
فشار در دستگاه اكسيژن شــده است. من فورا 
به بخش رفتم و همه  چيز را چك كردم. مشكلي 
نبود و عــدد روي 4 بود. دوباره بــه بخش خود 
برگشــتم و وقتي همه  چيز نرمال شد،  دستگاه 
دوم را خاموش كردم. معموال 2دستگاه در مركز 
است كه يكي از آنها را روشن مي كنيم و ديگري 
را خاموش. دستگاه دوم براي مواقع اضطرار است 
كه چنانچه دستگاه اول دچار مشكل شود، دومي 
را روشن مي كنيم. آن شب هم دستگاه اول هيچ 
مشكلي نداشت كه من دومي را خاموش كردم. 
صبح روز بعد هم شيفتم تمام شد و به خانه رفتم.

در ادامه بازپرس جنايي از وي درخصوص اختالف 
با همكارش پرســيد كه متهم گفت: درگيري با 
همكارم را قبول دارم تا حدي كه 2انگشتم شكست 
و ناچار شدم آتل ببندم. راستش را بخواهيد همكار 
من به تازگي مشغول به كار شده بود و چون پارتي 
داشت، به او پست داده بودند. حقوقش از من بيشتر 
بود و خيلي او را قبول داشتند. درصورتي كه من 
2سال قبل از او در بيمارستان مشغول به كار شده 
بودم و در كارم تسلط داشتم، اما حقوقم از همكارم 
كمتر بود. درصورتي كــه او بارها در كارش دچار 
اشتباه شــده بود و من بارها به او تذكر داده بودم 
كه يك لحظه غفلت او در اين شرايط باعث مرگ 
بيماران كرونايي مي شود كه مدام بايد از دستگاه 
اكسيژن استفاده كنند. آن روز هم با يكديگر كل 
كل كرديم كه ماجرا به درگيري ختم شد. اما من 
به هيچ عنوان قصد تخريب او را نداشتم. هنوز هم 
مي گويم من وجدان كاري دارم و هرگز به خاطر 
اينكه بخواهم همكارم را خراب كنم، با جان آدم ها 

بازي نمي كنم.
مرد جوان با وجود اينكه مدعي بود بي گناه است، 
اما بازپرس جنايي تهران دستور بازداشت وي را 
صادر كرد و متهم براي انجام تحقيقات بيشتر در 
اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران 
قرار داد. از ســوي ديگر خانواده قربانيان نيز از 
مقصران مرگ عزيزانشان شــكايت كرده اند و 
به همين دليل قاضي دســتور تحقيقات بيشتر 
از آنها و تشكيل تيم كارشناســي را صادر كرد 
تا مقصر يــا مقصران مرگ 3بيمــار كرونايي را 
مشــخص كنند. تيم كارشناسي بايد اعالم كند 
كه آيا افت فشار دستگاه اكسيژن در مرگ 3بيمار 

دخيل بوده يا نه.

نجات 2نفر از آتش سوزي كارگاه توليد كفش
آتش سوزي در ساختماني قديمي در مركز شهر 2نفر را تا يك قدمي مرگ 

پيش برد، اما آتش نشانان با حضور بموقع ناجي آنها شدند.داخلي
به گزارش همشهري، اين حادثه شامگاه دوشنبه در خانه اي قديمي در خيابان 
وليعصر، باالتر از خيابان مختاري اتفاق افتاد و به دنبال آن آتش نشــانان در كمترين زمان 
ممكن خود را به محل حادثه رساندند. سيدجالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران درباره 
اين حادثه به همشهري گفت: ساعت22:31 دقيقه به مركز فرماندهي آتش نشاني تهران 
خبر رسيد كه خانه اي قديمي و 3طبقه كه به كارگاه توليد كيف و كفش و انبار مواد غذايي 
تبديل شده بود دچار آتش سوزي شده است. به دنبال اين خبر همكارانم از 3ايستگاه خود را 

به محل حادثه رساندند و عمليات اطفاي حريق آغاز شد.
ملكي در ادامه گفت: طبقه اول اين ساختمان انبار مواد غذايي و طبقات دوم و سوم كارگاه 
توليد كيف و كفش بود. همچنين در حياط اين ساختمان نيز انباري حدود 20متري قرار 

داشت كه شعله هاي آتش به كل ساختمان سرايت كرده و هر لحظه در حال گسترش بود.
سخنگوي آتش نشــاني درباره ادامه اين عمليات گفت: همزمان با عمليات اطفاي حريق 
همكارانم با خبر شدند كه دو نفر در طبقه سوم در دود و آتش گرفتار شده اند و جان شان در 
خطر است. شرايط سخت و نگران كننده اي بود. با وجود اين همكارانم توانستند از راهروهاي 
اين ساختمان كه آتش به آنجا نيز نفوذ كرده بود خودشان را به طبقه سوم رسانده و اين دو 

نفر را كه دچار حادثه شده بودند از آتش بيرون بكشند.
او درباره وضعيت اين دو نفر گفت: حادثه ديدگان شامل پسري حدود 13ساله و مردي جوان 
بودند كه مرد جوان وضعيت وخيمي داشت كه هر دو نفر به اورژانس تحويل داده شده و به 
مركز درماني منتقل شدند و با خاموش شــدن كامل آتش سوزي همكارانم به ايمن سازي  

محل حادثه پرداختند و عمليات به پايان رسيد.
ملكي با هشدار به افرادي كه در مشاغلي مثل توليد كيف و كفش فعال هستند گفت: چنين 
كارگاه هايي به دليل اينكه مواد قابل اشتعال مثل: چسب، چرم، كارتن و... در آنجا نگهداري 
مي شود هميشه در خطر هستند و بايد در نگهداري اين وسايل احتياط بيشتري شود. يكي 
از مواد مصرفي اين مشاغل چسب است كه در اين فصل به دليل سرد شدن هوا معموال چسب 
سفت مي شود و اين افراد چسب را روي بخاري قرار مي دهند كه اين كار واقعا خطرناك است. 
همچنين يكي ديگر از مواد مصرفي اين شغل تينر است كه ماده اي با قابليت آتش گرفتن 
سريع است كه حتي بخارات ناشي از آن هم مي تواند موجب آتش سوزي شود. الزم است 

صاحبان اين مشاغل نكات ايمني را رعايت كنند تا شاهد چنين حوادثي نباشيم.

پايان گروگانگيري 50روزه پسربچه 11ساله

   تشكر از اورژانس تهران
در 26شهريورماه دچار مشكلي شدم و بعد از تماس با اورژانس 115دو 
جوان برومند ستاد سالمت آمدند و پس از اقداتي كه الزم بود جان مرا 
نجات دادند. اين در حالي است كه مي دانيم در اين روزها اين قشر تا 
چه اندازه درگير هستند. ويزيت رايگان و متعهدانه آنها در نيمه شب 
وراي تعهد و تخصصشان بود و مهرشان تا ابد بر دل من خواهد ماند. خدا 
مي داند كه اگر نبودند اكنون زير خروارها خاك پوسيده بودم.  بدين 
وسيله مي خواهم از آنها تشكر و قدرداني كنم هر چند كه نامشان را 

نمي دانم اما كارشان هرگز از ذهن پاك نخواهد شد.
نساجي، معلم بازنشسته از تهران

 آفرود؛ خطر جدي 
زيست بوم هاي بياباني ايران 

اما بعد خطرناك ديگر اين سفرها، ايجاد آتش با  ادامه از 
چوب درختچه هــا و بوته هاي بياباني اســت. صفحه 9

زمستان  و پاييز كوير سرد است و من حتي نتوانستم مانع ايجاد آتش 
توسط گروه خودمان شوم، اما واقعيت آن است كه خاك مناطق بياباني 
از نظر مواد آلي بسيار فقير اســت. حتي كنده ها و شاخه هاي خشك 
براي بقاي بســياري از جانوران كوچــك و جوانه زني گياهان جديد 
ضروري هستند. سوزاندن اين منابع به مرور نه تنها زيبايي هاي منطقه 
را از بين مي برد كه تهديدي جدي براي مناطق بياباني است. در اين 
مناطق نه ناظري هست و نه محيط بان و جنگل باني. هركس به آنجا 
مي رودـ  ازجمله خود ما كه براي پژوهش رفته بوديم ـ  سخت به آن 
نقطه آسيب مي زند و شــايد تنها اخالق مداري و مسئوليت پذيري 
انسان ها در قبال محيط زيست اســت كه ميزان آسيب را بيش و كم 
مي كند و اين حجم از آســيب دور از چشــم پژوهشگران و نهادهاي 
مســئول رخ مي دهد. اما وجه ديگر اين ماجرا، نبود اطالعات از اين 
مناطق است. هزينه يك سفر چندروزه به اين مناطق براي محققان 
ده ها ميليون تومان است كه بودجه هاي قطره چكاني پژوهشي توان 
پرداخت آنها را ندارد و طبيعي است كه هيچ دانشجويي نمي تواند از اين 
فرصت هــا بهره مند شــود. اما چه بايــد كرد؟ ترديدي نيســت كه 

گردشگري سهم بااليي در گردش اقتصادي كشور دارد.
 در زماني كه كرونا مسافرت هاي شهري را محدود كرده است، بسياري 
عالقه مندند كه به دل طبيعت بروند. شــب هاي كوير و خيره شدن 
به آسمان پرستاره بسيار قشنگ اســت، ديدن تپه هاي ماسه اي هر 
بيننده اي را جذب مي كند، باال و پايين رفتن روي ماسه ها هيجان آور 
و سود سفرهاي آفرودي هم قابل توجه است، اما آنچه كه بايد هرچه 
سريع تر در مورد آن چاره انديشي كرد، ارزيابي محيط زيستي مناطقي 
است كه در آنها اين ســفرها صورت مي گيرد. سازمان هاي حفاظت 
محيط زيست، سازمان جنگل ها و مراتع و وزارت ميراث فرهنگي بايد 
با كمك محققان و تورگردان ها و رانندگان باسابقه هرچه زودتر نقشه 
راه طبيعت گردي در مناطق حساس را تهيه كنند. در ادامه ضروري 
است كه ورود خودروها به اين مناطق به صورت كنترل شده و محدود 
و تنها در مناطق مشخصي انجام شــود، اما به موازات اين سازمان ها 
الزم است كه نهادهاي امنيتي نيز به كمك پژوهشگراني كه عاشقان 
و حافظان واقعي طبيعت ايران هســتند، آمده و آنها را در شناخت و 
مطالعه مناطق كمتر شناخته شده كشور ياري كنند تا خدايي ناكرده 
بر اثر بي توجهي، زيست بوم هاي حساس قبل از آنكه شناخته شوند 

براي هميشه نابود نشوند.

پسربچه 11ساله گلســتاني كه بر سر اختالفات مالي 
از مقابل خانه شان در يكي از شهرهاي استان گلستان 

ربوده شده بود، پس از 50روز اسارت آزاد شد.
به گزارش همشهري، اين پسربچه كه محمدنعيم نام 
دارد، اواخر شهريور امســال زماني كه از خانه شان در 
شهر گميشان خارج شــده بود تا براي خريد به مغازه 
برود توسط سرنشــينان يك خودروي پژو ربوده شد. 
آدم ربايان كه شب حادثه در كمين محمدنعيم بودند او 
را كه مقابل خانه شان بود با ضرب و شتم و به زور ربودند. 
پدر وي كه با شنيدن فريادهاي پسربچه خودش را به 

كوچه رسانده بود، نتوانست مانع فرار آدم ربايان شود. 
پس از ربوده شدن محمدنعيم ماجرا به پليس گزارش و 
تحقيقات براي دستگيري آدم ربايان و رهايي پسربچه 
آغاز شد. در اين ميان آدم ربايان چندبار با پدر گروگان 
خود تماس گرفته و مدعي شدند كه محمدنعيم را به 
افغانستان منتقل كرده اند و اگر به خواسته شان نرسند 

هرگز او را باز نخواهند گرداند.
كارآگاهان پليــس آگاهي كه در اين مــدت به دنبال 
سرنخي از گروگانگيران بودند متوجه شدند كه انگيزه 
گروگانگيران اختالفات مالي با پدر گروگان شان بوده 

اســت. آنها دريافتند كه متهمان بر خالف ادعايشان 
پسربچه را به يكي از شهرهاي شرقي كشور برده و در 
خانه اي زنداني كرده اند. به اين ترتيب جست و جو براي 
يافتن ردي از او ادامه يافت تا اينكه روز گذشته رئيس 
دادگستري گميشان از دســتگيري 7 آدم ربا و آزادي 

گروگان كم سن و سال خبر داد.
محمد تازيكي گفت: با تالش هــاي قضايي، انتظامي 
و اطالعاتي، ماجراي اين كودك ربايي با دســتگيري 

متهمان پايان يافت.
وي افزود: پس از 50 روز خوشبختانه تالش ها نتيجه 

تصوير متهم با مجوز قضايي 
منتشر مي شود

داد و محل اختفاي آدم ربايان توسط سربازان گمنام امام 
زمان)عج( در يكي از استان هاي شرقي كشور شناسايي 
و پس از دستگيري متهمان، كودك به آغوش خانواده 
بازگردانده شد. رئيس دادگستري گميشان ادامه داد: 
كودك سالمت اســت و 7آدم ربا هم پس از دستگيري 
در حال انتقال به استان براي رسيدگي به اتهاماتشان 

در دادگاه هستند.
وي با اشــاره بــه اينكه اختالفــات مالــي علت اين 
كودك ربايي عنوان شده اســت،افزود: تحقيقات روي 

اين پرونده در دادسراي گميشان در حال انجام است.
تازيكي تأكيد كرد: آدم ربايي از جرايم خشن و غيرقابل 
گذشــت اســت و نگاه قانونگذار به مرتكبان اين جرم، 

سخت گيرانه است.
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سريالرضويانوانصاري؛برگبرندهتلويزيون
اولين قسمت از مجموعه طنز »صفر21« به تهيه كنندگي مهدي فرجي 
و كارگرداني مشترك جواد رضويان و سيامك انصاري دوشنبه شب از 
شبكه3 پخش شد؛ شــروعي كه مخاطبان سريال هاي طنز را با ديگر 
بازيگران آن آشــنا كرد. جواد رضويان و ســيامك انصاري عالوه بر 
كارگرداني، به ايفاي نقش در اين ســريال پرداخته اند و در كنار آنها 
اميرحسين رستمي، سياوش طهمورث، سروش جمشيدي و... بازي 
مي كنند و بازي رؤيا ميرعلمي و نگار عابدي به عنوان 2خواهر توانسته 
از انتخاب هاي خوب كارگردانان مجموعه باشــد. عالوه بر ســريال 
»صفر21« ديگر شبكه هاي سيما نيز پخش سريال هاي خود را ادامه 
مي دهند. شبكه 2 سريال تاريخي »بوم و بانو« را همچنان روي آنتن 
دارد؛ سريالي به كارگرداني سعيد سلطاني كه در هفته جاري به پايان 
مي رسد. شبكه اول هم تكرار فصل2 سريال »نون.خ« سعيد آقاخاني 

را دارد و از دهم آبان ماه »خانه امن« از اين شبكه روي آنتن مي رود.
  

»ازسرنوشت«بعدازبوموبانو
با پايان ســريال »بوم و بانو« نيز فصل سوم »از سرنوشت« از شبكه2 
روي آنتن مي رود. »بوم و بانو« هفته دوم آبان ماه به پايان مي رســد و 
شبكه2 براي جدول پخش خود فصل سوم »ازسرنوشت« محمدرضا 
خردمندان را درنظر گرفته؛ سريالي كه 2فصل آن پخش شده و داستان 
به دوران جواني 2شــخصيت اصلي داســتان يعني هاشم و سهراب 
مي پردازد كه ايفاي نقش آنها را دارا حيايي و كيســان ديباج بر عهده 
دارند. محمدمحمود ســلطاني، روح اهلل صديق، مسعود كرمي و سارا 
خسروآبادي سناريوی اين سريال را نوشته اند و بازيگراني چون حسين 
پاكدل، عليرضا آرا، پوريا پورسرخ، عليرضا استادي، مجيد واشقاني، ليال 
بلوكات، شبنم فرشادجو، مائده طهماسبي، سيدمهرداد ضيايي، حبيب 

دهقان نسب و فريبا نادري بازي مي كنند.
  

»خانهامن«؛سريالجاسوسي
از دهم آبان ماه سريال»خانه امن« از شــبكه يك سيما به روي آنتن 
می رود؛ سريالي در ۵0قسمت كه داستان آن درباره مأموری امنيتي 
است كه به پرونده هايي ورود مي كند. اين سريال براساس پرونده هاي 
واقعي و امنيتي به نگارش درآمده و توليد شده است. احمد معظمي، 
كارگردان اين سريال است و حســين تراب نژاد نيز نويسندگي آن را 
برعهده دارد. از لوكيشن هاي اين سريال جاسوسي امنيتي مي توان به 
تهران و بخش هايي در اروپا اشاره كرد. به نظر می رسد خانه امن در ادامه 
ساخته هاي احمد معظمي در ژانر پليسي-جاسوسي و معمايي است. 
حميدرضا پگاه، امين زندگاني، حميدرضا عطايي، پرويز فالحي پور، 

سيما تيرانداز، حميد عطايي، سامان دارابي، شهروز ابراهيمي، سپيده 
خداوردي، سوگل طهماسبي، عليرضا رئيسي، نيلوفر كوخاني و قربان 

نجفي از بازيگران سريال هستند.
  

»شرم«اواخرپاييزميآيد
تصويربرداري سريال »شرم« احمد كاوري رو به پايان است و قرار است 
اين مجموعه اواخر پاييز از شبكه3 پخش شــود. اين سريال عالوه بر 
تهران در كرج نيز مقابل دوربين رفته است. سعيد فرهادي نويسنده و 
اميرمهدي پوروزيري تهيه كننده اين سريال هستند. ابوالفضل پورعرب، 
فاطمه گودرزي، فريبا متخصص، نســيم ادبي، الهام طهوري، ميالد 
ميرزايي، سيدمهرداد ضيايي و مرحوم سيروس گرجستاني به همراه 

اردالن شجاع كاوه در آن بازي كرده اند.
  

سريالجهادگربشاگرد
در ميان سريال هايي كه در توليد هستند، سازمان اقدام به نگارش و 
توليد سريال هاي سفارشــي خود نيز كرده است. شبكه يك سيما در 
جديدترين سفارشــات توليد خود زندگي حاج عبداهلل والي جهادگر 
محبوب منطقه محروم بشاگرد را در دســتور كار خود دارد، نگارش 
فيلمنامه اين سريال را حسين تراب نژاد در دســتور كار دارد و ساير 

عوامل آن هنوز مشخص نشده اند.
  

فصلچهارمبچهمهندسباگزينهكاوري
احمد كاوري پاييز شــلوغي را ســپري مي كند. كارگردان ســريال 
شرم قرار اســت با حضور در گروه توليد، از اواخر آبان ماه فصل چهارم 

»بچه مهندس« را كليد بزند؛ سريالي كه 3فصل قبلي آن را علي غفاري 
ساخته و حاال به خاطر مشغله اش ساخت سريال را به كاوري واگذار كرده 
است. تاكنون روزبه حصاري و مهشيد جوادي به عنوان بازيگران اين 
سريال انتخاب شده اند و در ادامه هركدام از بازيگران كه به ضرورت درام 

به قصه كمك كنند، به فراخور به سريال اضافه مي شوند.
  

رعدوبرقبهروزافخمي
تصويربرداري سريال »رعد و برق« به كارگرداني بهروز افخمي در مناطق 
مختلف ازجمله منطقه صفر مرزي انجام شده و تاكنون ضبط 60درصد 
از اين سريال به پايان رسيده است. اين سريال در ادامه در مناطقي چون 
آق قال و مراوه تپه نيز تصويربرداري مي شود و گروه سپس به اهواز و لرستان 

مي روند. »رعد و برق« به سفارش شبكه۵ سيما تهيه و توليد مي شود.

جشنسربروندرراهتوليد
سريال تلويزيوني »جشن سربرون« به كارگرداني مجتبي راعي نيز در 
راه توليد قرار گرفته اما اين روزها الله اسكندري به دليل مبتالشدن به 
ويروس كرونا قرنطينه است. حسين محجوب، محمود پاك نيت، الله 
اسكندري، فرخ نعمتي، قاسم زارع، داريوش كاردان، ميرطاهر مظلومي، 
رامين ناصرنصير، مهدي فقيــه، كريم اكبري مباركــه، صدرالدين 

حجازي، بيوك ميرزايي و... بازيگران سريال هستند.
  

دادستانبهپايانرسيد
تصويربرداري سريال مســعود ده نمكي كه به تهيه كنندگي محمد 
خزاعي و به سفارش مركز سيمافيلم ساخته مي شــود، پس از 3ماه 

به پايان رســيد. هم اكنون تدوين، صداگــذاري و كارهاي پس توليد 
سريال در حال انجام اســت تا »دادستان« در 17قسمت آماده پخش 
شود. محمد كاسبي، سيدجواد هاشمي، هومن برق نورد، برزو ارجمند، 
علي سليماني، بهنوش بختياري، سحر قريشي، عليرضا استادي، كاوه 
سماك باشي، اصغر نقي زاده، هليا امامي، رضا توكلي، محمود مقامي، 
نگار فروزنده، نيما شاهرخ شاهي، مجيد شهرياري و شيوا خسرومهر از 

بازيگران سريال هستند.
  
سنجرخانمحمدحسينلطيفي

لطيفي اين روزها روي سريال »سنجرخان« كار مي كند. »سنجرخان« 
درباره زندگي يك قهرمان ملي كرد است كه ساخت آن از نيمه آبان ماه 
كليد خواهد خورد. قهرمان ملي كرد با ميــرزا كوچك خان همدوره 
است و روس ها را در تپه روسي كردستان در آخرين روزهاي حكومت 

احمدشاه شكست داده است.
  

بازگشتبرنامهسازانازخندوانهجوانتاعطسهرشيدپور
در ميان هياهوي سريال سازي براي شبكه هاي تلويزيوني؛ برنامه سازي 
در تلويزيون هم وارد دور جديد خود مي شود. رامبد جوان بعد از يك 
غيبت طوالني )19ماه( و بعد از نگرفتن مجــوز برنامه خود باز هم با 
خندوانه به تلويزيون برمي گردد. جوان در تالش اســت فصل هفتم 
خندوانه را از شب يلدا روي آنتن ببرد. به زودي كار تصويربرداري برنامه 
آغاز مي شود. حال بايد ديد ايده جديد جوان براي جذاب تر شدن اين 
برنامه بعد از 6فصل چه خواهد بود. رشيدپور هم از دهم آبان با »عطسه« 
به شبكه3 مي آيد. اين برنامه عصرگاهي با رويكرد اجتماعي و طنز، در 
طول هفته؛ ساعت18 به مدت يك ســاعت پخش مي شود. »عطسه« 
2روز در هفته به دختران و بانوان اختصاص دارد و مســائل مربوط به 

آنان را بررسي مي كند.
  
سرياليدربارهآيتاهللطالقاني

 در ادامه ســاخت ســريال هايي درباره شــخصيت هاي سياسي؛ با 
نگارش ســريال »ابوذر زمان«، زندگي آيت اهلل طالقاني نيز به تصوير 
كشيده مي شود. تاكنون 26قسمت از فيلمنامه سريال به معاونت امور 
استان هاي صداوسيما تحويل داده شده كه به زندگي آيت اهلل طالقاني 
و بررسي دوره هاي ساواك، رؤساي ساواك و تشكيل نهضت آزادي و 
انشعاب از جبهه ملي مي پردازد. گلگرد، روستايي در طالقان است كه 
بخش كودكي و حتي بخش هايي از زندگــي طالقاني در آنجا تصوير 
مي شود و در ادامه نزديكان وي همچون جالل آل احمد در اين سريال 

ديده مي شوند.

چهره ها؛ برگ برنده تلويزيون

پخش سريال هاي جديد در پاييز سال كرونايي آغاز شد 
پاييز سرنوشت ساز براي مدير تازه سيما

فيلم روز

آرشنهاوندي
مترجم

»نيروي ايــن جهان 
بيش از تواني اســت 
كه من در جان دارم و 
براي مبارزه با اين نيرو به چيزي غير از خود متكي نيستم؛ همين بسيار 
مهم است.« اين جمالتي است كه در سرآغاز فيلم »مارتين ايدن« بر 
زبان شخصيت اصلي جاري مي شود و اينگونه است كه فيلم مارتين 
ايدن اثر پيترو مارچلوي ايتاليايي كه با اقتباس از كتابي به همين نام 

اثر جك لندن ساخته شده، آغاز مي شود.
 فيلم مارتين ايدن اقتباسي است آزاد از داستان زندگينامه اي مارتين 
ايدن كه لندن آن را در سال1909 نوشــته است. جك لندن در اين 
كتاب، تمام ويژگي هاي جسمي، روحي، اخالقي و آموزشي مارتين 
ايدن را جزء به جزء شرح داده است. جك لندن قصد داشته با نگارش 
اين كتاب تا حد زيادي خود را نقد كند، اما شايد نتيجه برعكس از آب 
درآمده و درنهايت او شخصيتي كاريزماتيك، جذاب و دوست داشتني 
به نام مارتين ايدن خلق كرده اســت. اگرچه كتاب مارتين ايدن در 
ابتدا چندان فروش نكرد و با شكســت تجاري مواجه شد، اما بعدها 
تبديل به يكــي از پرخواننده ترين كتاب هاي جك لندن شــد. اين 
كتاب، منبع الهام بســياري از هنرمندان و نويســندگان رؤياپرداز و 
خيال پرداز در سراسر جهان شده است. مارتين ايدن، شخصيتي است 

كه جاه طلبي هاي اديبانه خود را با 
فردگرايي وسواس گونه اي در هم 

آميخته است.
 امــا داســتان مارتين ايــدن در 
فيلم پيترو مارچلــو رنگ و بوي 
ايتاليايي به خود گرفته و تا حدي 
از اصالت آمريكايي خود دور شده 
و بيشتر با داســتان هاي اروپايي 
انطباق پيدا كرده و پيترو مارچلو 
از مارتين ايدن شخصيتي ساخته 
كه روزبــه روز خيــاالت باطل و 
هيواليي خود را توسعه مي دهد. 
لوكا مارينلي جذاب در اين فيلم 
در نقش مارتين ايدن ظاهر شده 
است. منتقدان اروپايي و آمريكايي 
معتقدند اين اقتبــاس مي تواند 
بيشتر از آنچه تاكنون درباره اش 
گفته شــده، بحث برانگيز باشد و 

اين نگاه از محتواي فيلم برخاسته اســت. مارتين ايدن ايتاليايي ها، 
در ابتدا تريبوني اســت براي فقرا، اما درنهايــت ديدگاه ها و خياالت 
تندروانه اش پيش زمينه نگاه هاي تند و افراطي فاشيســتي مي شود. 
بخشي از تحول در شخصيت مارتين ايدن ايتاليايي به اين دليل رخ 
مي دهد كه او درمي يابد كه نمي توان دنيــا را تغيير داد. زماني كه ما 
براي نخستين بار مارتين ايدن را در اين فيلم مي بينيم، او را كارگري 
درمي يابيم كه از تحصيالت، بهره اندكي برده، اما بسيار جذاب و باهوش 
است. يك شب او جواني را در يك دعوا نجات مي دهد و به همين دليل 
نيز به منزل اين مرد دعوت شده و در آنجا با النا، خواهر اين جوان آشنا 
مي شود. مارتين در سالن اصلي اين خانه، تابلوهاي نقاشي و كتاب هاي 
كتابخانه را به ديده تحسين مي نگرد. او تالش مي كند تا خود را از نظر 
دانش و آگاهي همتراز با النا نشان دهد و چند كلمه به فرانسه دست وپا 
شكســته بلغور مي كند، اما النا با وي برخورد ســرد و تحقير آميزي 
دارد. اين برخورد مارتين را نااميد نكرده و او را وادار به عقب نشــيني 
نمي كند. مارتين تالش خود را در زمينه خواندن آغاز مي كند. عشق 
به النا الهام بخش عشق مارتين به خواندن مي شود. مارتين در اين باره 
بعدها در نامه اي تالش هاي خود را در زمينه ياد گيري اينگونه توصيف 
مي كند: »حركت خســتگي ناپذير در قلمروي دانش«. در اين زمان 
او تمام فرصت هاي داشــتن يك زندگي طبقه متوسط را رد مي كند؛ 
چراكه او به دنبال چيزي بيش از آن است. او كه همچنان در فقر زندگي 
مي كند، با حرارت زياد كار نويسندگي را آغاز مي كند و در بسياري از 
مواقع پاي دستگاه تايپ از گرســنگي و خستگي از هوش مي رود. در 
ابتدا هيچ يك از ناشران آثار او را نمي خرند، اما درنهايت او موفق به چاپ 
نخستين رمان خود مي شود و از اين پس، موفقيت او همچنان ادامه 
مي يابد. او تالش مي كند از دنياي خود فاصله بگيرد و سعي نمي كند در 
تعالي دنياي خود نقشي داشته باشد. او هر چه جلو مي رود نگاه هايش 
در تقابل با سوسياليســت هايي كه در خيابان از طبقه كارگر حمايت 
مي كنند، قرار مي گيرد تا اينكه به جايي مي رســد كه بيزاري خود را 
هم از طبقه بورژوا اعالم مي كند. او درنهايت از حق حركت فردي به 
جاي حركت گروهي حمايت مي كند و به تدريج از خاستگاه طبقاتي 

خود فاصله مي گيرد.

فهرســت به روزرساني شــده بدهي ســينماهاي كشور به 
دفاتر پخش از اكران ســال98 به مبلغ 293ميلياردو130 
ميليون ريال منتشر شد. به گزارش همشهري، پيرو ليست 
منتشرشده در 13شــهريورماه و اعالم مغايرت برخي دفاتر 
پخش، ليست اصالح شده به همراه 3جدول شامل فهرست 
بدهي سينماهاي كشور، فهرست بدهي سينماها به تفكيك 

دفتر پخش و فيلم و فهرست بدهي سينماهاي حوزه هنري 
منتشر شد. مهلت دريافت اين تسهيالت كه از سوي سازمان 
ســينمايي تامين شده اســت، تا هفته آينده تمديد شده و 
آخرين فرصت مراجعه ســينماداران بدهــكار به صندوق 
اعتباري هنر براي دريافت وام ۴درصدي طبق جداول جهت 

تسويه با فيلم ها خواهد بود.

مسئوالن اداره كل هنرهاي نمايشي به استمرار تعطيلي فعاليت هاي تئاتر 
اعتراض كردند. به گزارش همشهري، تعطيلي هاي سالن هاي تئاتر به صورت 
هفته به هفته ادامه دارد و هر هفته شرايط معيشتي هنرمندان تئاتر وخيم تر 
مي شــود. ســتاد مقابله با كرونا بدون توجه به اينكه فعاليت هاي تئاتري با 
رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي يكي از كم خطرترين فعاليت هاي جامعه 
بودند، مهر تعطيلي را بر نام »تئاتر« زده است. حاال مسئوالن مركز هنرهاي 

نمايشي عنوان كرده اند كه پيگير موضوع تعطيلي هستند و اصرار بر اين است 
كه اين نگاه در اركان كلي جامعه تســري پيدا كند كه تئاتر يك شغل است 
و تفنن نيســت. ما هم اعتقاد داريم كه بايد نگاه كارشناسانه برگردد و بايد 
سالن هاي تئاتر به فعاليت خود ادامه دهند. بازگشايي مجدد سالن هاي تئاتر و 
فعاليت هاي تئاتري از سوي معاونت هنري و اداره كل هنرهاي نمايشي وزارت 

ارشاد پيگيري مي شود.«

مخالفتمركزهنرهاينمايشيباادامهتعطيليتئاتربدهي300ميلياردرياليسينماداران

همزمانباادامهپخشسريالها،
باالخرهبعدازمدتهاسريالي
طنزنمايشخودراازشبكه3
آغازكرد.درسيمايمليخيليوقتاســتكهخبروناميازچهرههاي
مطرحنيست؛كارگردانانيكهيكزمانيبهشكلمستمربرايشبكههاي
تلويزيونيسريالهايطنزواجتماعيميساختندوتلويزيونباوجودآنها
توانستهبودسرپابماندومخاطبانشراحفظكند.حاالبعدازمدتهابازهم
نامآشنايجوادرضوياندركنارسيامكانصاريديدهميشود؛درسريالي

كهشايدبتواندفصلسرنوشتسازيرارقمبزندوبارديگرمخاطبانرادر
اينروزهايقرنطينهوخانهنشينيباسريالهايتلويزيونيآشتيدهد.
آغازهمزمانسريالهايجديدكهتوليدآنهادرمديريتقبليشكلگرفته
وهمچنينادامهتوليدسريالهايديگركهاساميكارگرداناننامآشنارا
بههمراهدارد،باحضورحميدشاهآباديبهعنوانمعاونسيماشايدبرگ
برندهايبرايتلويزيونومديرجديدمعاونتسيماباشد؛چهرهايكهقبلتر
درمعاونتهنريوزارتارشادحضورداشتوبعدهامعاونصدابودوحاال

بهجايمرتضيميرباقريسكانرابهدستگرفتهاست.

»راز ناتمام« سريالي درباره شهيد باهنر
باانتخابچندتنازبازيگراناصليســريالالف»رازناتمام«بهكارگردانيمشــتركامينوعلياماني،
تصويربردارياينپروژهازاواسطآذرماهدرتهرانآغازميشود.تصويربرداريدر2فاززمانگذشتهوحالانجام
ميشودوگروهابتداسكانسهايمربوطبهدهه۵0رامقابلدوربينميبرند.پسازانتشارگريمشخصيتهايي
مانندشهيدسيدمحمدبهشتيوآيتاهللاكبرهاشميرفسنجاني،سازندگاناينسريالازگريمكاراكترشهيد
محمدعليرجايينيزرونماييكردند.سيدجاللالديندري،سرپرستيگروهنويسندگانرابرعهدهداردو

رحمانسيفيآزادبهعنوانمشاورفيلمنامهدراينپروژههمكاريدارد.
چهكسينقشرهبريرابازيميكند؟/اينروزهاتستگريمشخصيتهاياصليحزبجمهورياسالمي

دنبالميشودودرعينحالنام2تنازآنهارسانهايشدهاست.نامفرهادجمبهعنوانبازيگرنقششهيدباهنرورامينراستادبهعنوان
بازيگرنقشآيتاهللهاشميرفسنجانيمطرحشدهاست.تيماينروزهادرحالتستبازيگراناستوبهزوديبازيگرنقشآيتاهللخامنهاي،

رهبرمعظمانقالبنيزمشخصواعالمميشود.

ث
مك

جكلندنايتاليايي
برخي منتقدان »مارتين ايدن«

 را بهترين فيلم2020 توصيف مي كنند

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

سريال

جشنسربرونشرمخانهامن رعدوبرق

صفر21
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كيوسك

رژيــم  سياســتمداران  ســكوت 
صهيونيستي در قبال انتخابات آمريكا گزارش

و مخصوصا خودداري دولت نتانياهو از 
هرگونه حمايت غيرعلني و حتي نمادين از ترامپ، 
تعجب بسياري از رســانه ها و تحليلگران را به دنبال 
داشــته اســت. پيش از ايــن انتظــار مي رفت با 
نزديك شــدن به موعد انتخابات، پيام هايي از سوي 
تل آويو براي البي يهودي در واشنگتن مخابره شود؛ 
پيام هايي كــه به نوعي از عملكــرد ترامپ در قبال 
بحران فلسطين قدرداني كرده و مخاطبان خود را به 
دفاع مجدد از وي در انتخابات تشويق كند. شايد در 
نگاه اول بتوان سكوت سياســتمداران اسرائيلي در 
قبال اين انتخابات را با قاعــده عدم دخالت در امور 
داخلي آمريكا توجيــه كرد، اما بايد به ياد داشــته 
باشيم كه نتانياهو و ساير رهبران حزب ليكود طي 
4سال گذشــته بارها به طور علني از ترامپ حمايت 
كرده و حتي به منتقدان وي در داخل آمريكا حمله 
كرده اند. جالب آنكه اين ســكوت سنگين از سوي 
برخي رسانه ها به عنوان نشــانه اي از احتمال باالي 
پيروزي جو بايدن، نامزد حزب دمكرات ارزيابي شده 

است.
اهميت اين ســكوت زماني براي ما بيشــتر روشن 
مي شود كه به آخرين گفت وگوي ترامپ و نتانياهو 
رجوع كنيــم؛ گفت وگويي كه اگرچه به مناســبت 
توافق عادي سازي روابط رژيم صهيونيستي با سودان 
بود اما رنگ و بويي انتخاباتي به خود گرفت. در جريان 
اين مكالمه، ترامپ پرسيد: »آيا برقراري چنين روابط 
و توافق هايي از بايدن خوابالو برمي آمد؟« اما پاسخ 
نتانياهو به اين تالش ترامپ براي ورود مستقيم به 
رقابت هاي انتخاباتي بسيار تأمل برانگيز بود: »ما از 
تمام تالش هايي كه توسط تمامي اشخاص در آمريكا 

براي صلح صورت مي گيرد سپاسگزاريم. 
بدون شــك نمي توان از اين پرسش و پاسخ كوتاه 
نشــانه اي مبني بر عبور نتانياهو از ترامپ به دست 

آورد، اما در عين حال به خوبي روشــن اســت كه 
نخست وزير اسرائيل هيچ تمايلي براي دفاع از وي 
مقابل بايدن نيز ندارد. شايد تجربه شكست خورده 
نتانياهو در دفاع علني از ميت رامني مقابل باراك 
اوباما در انتخابات سال2012 و پيامدهاي سنگين 
اين شكست براي روابط آمريكا و اسرائيل طي 4سال 

بعد، ريشه انتخاب امروز نتانياهو باشد.
تمام اينها در حالي است كه دولت ترامپ امتيازات 
بي سابقه اي را، تنها ظرف 4سال به دولت راست گراي 
نتانياهو تقديم كرده است؛ امتيازاتي كه شايد با تمام 
حمايت هاي آمريكا از اســرائيل در 3دهه گذشته 
برابري كند؛ از به رسميت شناختن قدس به عنوان 
پايتخت رژيم صهيونيستي و انتقال سفارت آمريكا از 
تل آويو به اين شهر تا به رسميت شناختن حاكميت 
رژيم صهيونيســتي بر جوالن، چراغ سبز به ادامه 
شهرك سازي ها، زمينه ســازي براي تصاحب وادي 
اردن توسط اسرائيل و ساير جزئيات شگفت آور در 

طرح موسوم به معامله قرن.
روزنامه العربي الجديد در اين باره مي نويســد: حتي 
اگر نسبت به اهداف انتخاباتي آمريكا در تصميماتي 
نظير انتقال ســفارت به قدس، جــوالن و... ترديد 
داشته باشيم، زمانبندي توافق هاي عربي-اسرائيلي 
هيچ جايي براي شــك و ترديد در ايــن زمينه باقي 
نمي گذارد. ترامپ به دنبال ارسال پيامي مهم به پايگاه 
مســيحيان اوانجليك و همچنين البــي يهودي در 

واشنگتن بود، اما دولت نتانياهو در اين مسير همراهي 
چنداني با وي نداشــته اســت، كما اينكه عدم ورود 
عربستان ســعودي به توافق عادي سازي با اسرائيل 
تا پيش از انتخابات نيز در اين ناكامي تأثير داشــت.  
شبكه الجزيره نيز ضمن بررسي مواضع دولتمردان 
رژيم صهيونيستي نســبت به انتخابات آمريكا، در 
گزارشي مي نويسد: انفعال مشهود مقامات اسرائيلي 
و خودداري از هرگونه حمايت از ترامپ بيانگر نگراني 
اين نيروها از روند نظرسنجي های انتخاباتي و احتمال 
پيروزي نامزد حزب دمكرات است. اين در حالي است 
كه تنش هاي ميان اســرائيل با دولت سابق آمريكا 
در سال هاي اخير به اوج خود رســيده بود؛ تا جايي 
كه نتانياهو در واكنش به حمايت آمريكا از تصويب 
قطعنامه شــوراي امنيت عليه شهرك ســازي هاي 
اسرائيل گفت: حمايت دولت آمريكا از اين قطعنامه 
من را غافلگير كرد، دوستان عليه يكديگر در شوراي 

امنيت قطعنامه صادر نمي كنند.

»معاملهقرن«و»برجام«؛2محوراصلينگرانيها
برخالف ســكوت ســنگيني كه بر محافل رسمي 
و دولتــي رژيــم صهيونيســتي حاكــم اســت، 
شهرك نشــينان و مخصوصا روحانيــون تندروی 
حريدي به روشــني مواضع خود نسبت به انتخابات 
آمريكا را اعالم مي كنند. براي مثال روســي داگان، 
رئيس شــوراي شــهرك هاي ســامره كه ازجمله 

حريدي هــاي تندروی حامــي نتانياهو به شــمار 
مي رود، هفته گذشــته در مالقات با نماينده حزب 
جمهوريخــواه آمريكا در ســرزمين هاي اشــغالي 
گفت: اكنــون واقعيت جديدي در منطقه شــكل 
گرفته كه بر مبناي آن، هيچ برنامه صلحي مرتبط با 
بيرون راندن يهودي ها از خانه هايشان ]شهرك هاي 
اشغالي در كرانه غربي[ نيســت. اين واقعيت بدون 
حمايت هاي آمريــكا و مخصوصا تالش هاي ترامپ 
به وجود نمي آمد و بر اين اســاس، حمايت از او بر ما 

واجب است.
دوري گلد، كارشــناس سياســي و ديپلمات سابق 
اسرائيلي در مصاحبه با روزنامه اسرائيل امروز گفته 
اســت: پيروزي بايدن تحوالت بزرگي را در روابط 
آمريكا با رژيم صهيونيســتي ايجــاد خواهد كرد؛ 
به گونه اي كه معامله قرن عمال كنار رفته و ما بار ديگر 
به راه حل دوكشــوري بازمي گرديم. از سوي ديگر 
دولت احتمالي بايدن قطعا مانند اوباما فشارها عليه 
شهرك سازي در كرانه غربي را از سر گرفته و حتي 
ممكن است تنها حاكميت اسرائيل بر 10درصد از 
اين مناطق را به رسميت بشناسد. جالب آنكه نگراني 
اين محافل از پيامدهاي پيروزي احتمالي بايدن تنها 
به معامله قرن محدود نبــوده و پرونده ايران را هم 

شامل مي شود.
مايكل اورون، ديگر كارشــناس سياسي اسرائيلي 
در مقاله اي در روزنامه اسرائيل امروز )از رسانه هاي 
نزديك بــه نتانياهو( مي نويســد: آنچه درصورت 
پيروزي بايدن از تغيير سياست ها در معامله قرن هم 
خطرناك تر است، چرخش آمريكا در سياست هاي 
ترامپ عليه ايــران خواهد بود. به نوشــته اورون، 
احتمال بااليي وجود دارد كــه بايدن تحريم هاي 
ايران را كاهش داده و وارد توافقي جديد با اين كشور 
شود. او بر اين اساس نتيجه گيري مي كند در صورت 
پيروزي بايدن، شخصيت هايي نظير نتانياهو، بني 
گانتز و غابي اشكنازي بايد اختالفات سياسي را كنار 
گذاشته و در يك جبهه با يكديگر همكاري كنند؛ 
چراكه ديگر جايي براي بازي هاي سياسي و حزبي 

وجود نخواهد داشت. 

تل آويو پيروزي بايدن را به معناي تغيير سياست هاي آمريكا در پرونده هاي »معامله قرن« و »برجام« مي داند

رژيم صهيونيستي، نگران شكست ترامپ
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سال2017آغازكردهاست.

سرنوشتانتخاباتآمريكا
دردستانقاضيبرت

امي كني  برت، نامزدي كه دونالد ترامپ براي راهيابي به ديوان عالي 
آمريكا معرفي كرده بود، ديروز از مجلس سنا رأي اعتماد گرفت تا 
حاال يكي از 9نفري باشد كه بيشــترين قدرت تصميم گيري را در 

اين كشور دارند.
برت 48ســاله بعد از گرفتــن ۵2 رأي موافق از مجلس ســنايي 
كه ۵3عضــو جمهوريخــواه دارد، بــراي اداي ســوگند به عنوان 
ششــمين قاضي محافظه كار ديوان عالي به كاخ سفيد رفت. تنها 
جمهوريخواهي كه به او رأي نداد و با 47 ســناتور دمكرات همراه 
شد، ســوزان كالينز بود. مرگ قاضي روث بيدر گينزبرگ 46روز 
پيش از انتخابات رياست جمهوري و انتخاب برت، حاال اين فرصت 
را به جمهوريخواهان داده تا جايگاه اكثريت خود را در برابر اقليت 

دمكرات با نسبت 6به 3در ديوان عالي آمريكا محكم تر كنند.
عضو جديد ديوان عالي آمريكا حاال مي تواند پشت كرسي عالي ترين 
دادگاه اين كشور بنشيند و درباره پرونده هاي گوناگون، از موضوعات 
مربوط به انتخابات گرفته تا پرونده مالياتي ترامپ كه اين پست را 

مديون اوست، تصميم گيري كند.
به گزارش شبكه اي بي سي نيوز، او پيش از اين در جريان نشست هاي 
تأييد صالحيت خود گفته بود كه »صددرصد به استقالل قضايي از 
فشارهاي سياسي« مقيد است، اما خيلي از تحليلگران معتقدند كه 
قاضي جديد، تأثير غيرقابل انكاري در روند انتخابات امسال خواهد 
داشت. انتخابات 2020آمريكا از جنبه هاي مختلف زير سايه شيوع 
كرونا قرار گرفته است. خيلي از مردم رأي خود را به صورت پستي 
ارسال كرده اند كه اين مي تواند تأخير در شــمارش آرا را به دنبال 
داشــته باشــد. ترامپ و جمهوريخواهان در طول ماه هاي گذشته 
همواره نگراني خود را از اين شــيوه رأي گيري و احتمال تقلب در 
آن اعالم كرده اند. رئيس جمهور آمريــكا همچنين بارها گفته كه 
به راحتي از قدرت كناره گيري نمي كند و ايــن احتمال را داده كه 
نتيجه انتخابات به ديوان عالي اين كشور كشيده شود. اگر تعداد آراي 
2 نامزد نزديك باشد و كار به بازشماري آرا بكشد، اين ديوان عالي 

است كه وارد عمل مي شود و حرف آخر را مي زند.
يكي ديگر از نگراني هاي جمهوريخواهان تمديد زمان شــمارش 
رأي هاي پســتي اســت. آنها چند روز پيش با ارائه دادخواستي از 
ديوان عالي خواســتند كه زير بار تمديد 3روزه شمارش رأي هاي 
پســتي در ايالت پنســيلوانيا نرود. اكنون تركيب اعضا درباره اين 
تصميم 4به 4است و براي موافقت با درخواست جمهوريخواهان بايد 
دست كم ۵قاضي به آن رأي بدهند؛ درنتيجه رأي برت تعيين كننده 
خواهد بود. اين ايالت يكي از ايالت هاي حياتي براي نامزدهاست و 
خيلي از تحليلگران معتقدند كه اگر ترامپ يا بايدن رأي اين ايالت را 

به دست نياورند، بازنده نهايي انتخابات خواهند بود.
ديوان عالي به زودي بايد درباره پرونده مالياتي رئيس جمهور آمريكا 
و اجازه دسترسي دادســتان نيويورك به سوابق پرداخت او از سال 

2011تا 2019نيز تصميم گيري كند.
وكالي ترامپ معتقد بودند كه رئيس جمهور آمريكا بايد مصونيت 
احضار در دادگاه داشته باشد، اما ديوان عالي زير بار اين درخواست 
نرفت و آن را براي بررسي بيشــتر به محاكم قضايي  پايين تر ارجاع 
داد. دادگاه تجديدنظر فدرال آمريكا هم 3هفته پيش اجازه دسترسي 
به اظهارنامه ها و اسناد مالياتي ترامپ را صادر كرد. حال اين احتمال 
وجود دارد كه اين پرونده دوباره در ديوان عالي مطرح شــود و رأي 

برت نقش مهمي در سرنوشت آن ايفا كند.

تقاليترامپوبايدندرروزهايآخر
كمتر از يك هفته مانده به انتخابات رياست جمهوري آمريكا، رقابت 

ترامپ و بايدن براي پيشي گرفتن از يكديگر سرعت گرفته است.
نامزد دمكرات ها در اين روزهاي آخــر، تمركز خود را بر ايالت هاي 
قرمز كه متمايل به جمهوريخواهان هســتند، گذاشته و در مقابل، 
رئيس جمهور آمريكا فعاليت انتخاباتي خــود را به ايالت هايي كه 
4سال پيش به او رأي داده بودند )اما نظرسنجي هاي امسال نشان از 

جلو بودن رقيبش دارد( محدود كرده است.
بايدن اين هفته به جورجيــا و آيووا و معاونــش، كاماال هريس به 
تگزاس مي رود؛ همان ايالت هايي كه سال 2016به ترامپ رأي داده 
بودند. درحالي كه تبليغات تلويزيوني بايدن در تگزاس در روزهاي 
نزديك به انتخابات ادامــه دارد، اما كمپين ترامپ به تبليغات خود 
پايان داده اســت. برنامه هاي ســفر و هزينه هاي تبليغاتي 2نامزد 
نشــان مي دهد كه بايدن آورده بيشــتري در ميدان رقابت دارد؛ 
به ويژه در ايالت هايي كه عملكرد قوي او مي تواند به پيروزي حزبش 
در رقابت هاي ســنا و كنگره هم كمك كند. براي مثــال او ديروز 
به جورجيا رفت كه مردم آن امســال 2نماينده سنا را هم انتخاب 
خواهند كرد. 6ايالت كه هــر دو حزب دمكــرات و جمهوريخواه 
معتقدند برنده انتخابات را با به دست آوردن 270رأي الكترال تعيين 
مي كنند، آريزونا، فلوريدا، ميشيگان، كاروليناي شمالي، پنسيلوانيا 
و ويسكانسين هستند. ترامپ سال 2016در هر 6ايالت برنده شد، 
اما نظرسنجي هاي امسال نشان مي دهد كه بايدن جلوتر از اوست يا 
اينكه رقابتشان نزديك است. هيالري كلينتون، نامزد دمكرات ها 
در انتخابــات 2016به دليل بي توجهي به ايالت هاي ميشــيگان و 
ويسكانسين به ويژه در روزهاي آخر مورد انتقاد قرار گرفته بود، اما 
بايدن قصد دارد روز جمعه به ويسكانسين و روز شنبه به ميشيگان 
برود. ترامپ روز سه شنبه به ميشيگان رفت و امروز به ويسكانسين 
و فردا به آريزونا مــي رود. مايك پنس، معاون او نيــز اين هفته به 

مينه سوتا، كاروليناي شمالي و كاروليناي جنوبي رفته است.
از بين 6ايالت، ترامپ نزديك ترين رقابت را بــا بايدن در فلوريدا و 
كاروليناي شــمالي دارد و در هفته هاي گذشته هم بيشترين وقت 
و هزينه را در اين دو ايالت صرف كرده اســت. كمپين ترامپ قبال 
اعالم كرده بود كه هزينه تبليغات خود را در 2هفته آخر 6ميليون 
دالر افزايش مي دهد كه بيشتر اين پول در ميشيگان، پنسيلوانيا و 

ويسكانسين هزينه مي شود.

انتخاباتآمريكا

ســازمان ملــل متحــد در 
گزارشي اعالم كرد كه حدود خاورميانه

100هزار كــودك يمني زير 
۵ســال در منطقه جنوب اين كشــور، در 
معرض خطر مرگ ناشــي از »سوءتغذيه 
شــديد« قرار دارند و نيازمند كمك فوري 
هستند. سازمان ملل در گزارش خود شمار 
كودكان زير ۵سال داراي سوءتغذيه شديد 
در جنوب يمن را ۵00هزار نفر اعالم كرده 
كه از ميــان آنها 100هــزار نفر در معرض 
مرگ قرار دارند. اين نهــاد اعالم كرده كه 
بررسي هاي آماري در شمال يمن همچنان 
ادامه دارد اما به نظر مي رسد حدود ۵00هزار 
كودك هم در شــمال اين كشــور داراي 
سوءتغذيه شــديد باشند. ســازمان ملل 
هشــدار داده كه ميزان سوءتغذيه در ميان 
كودكان زير ۵ســال منطقه جنوب يمن به 
بيشترين حدي رسيده كه تاكنون ثبت شده 
است. ليز گرند، هماهنگ كننده كمك هاي 
بشردوستانه ســازمان ملل در يمن هشدار 

داده كــه وضعيت در يمن بــه نقطه بدون 
بازگشت نزديك شــده و اگر جنگ همين 
االن تمام نشود، خطر ازبين رفتن يك نسل 

كامل از كودكان يمني وجود دارد.
سازمان خواروبار و كشــاورزي ملل متحد 
)فائو(، برنامه جهاني غذا و صندوق كودكان 
سازمان ملل )يونيسف( در بيانيه مشتركي 
گفته اند كــه عالوه بر جنگ يمن، شــيوع 
ويروس كرونا و كاهش شــديد كمك هاي 
بين المللي به وضعيت وخيم انساني در اين 
كشور دامن زده اســت. كاهش كمك هاي 
بين المللي در يمن باعث شده كه نهادهاي 
امدادي تعدادي از مهم تريــن برنامه هاي 

حمايتي خود را متوقف كنند.
طبق اعالم سازمان ملل بيش از 24ميليون 
نفر از مردم يمــن يعني حدود 80درصد از 
جمعيت اين كشور براي گذران زندگي خود 
به كمك  هاي نهادهاي بين المللي نياز دارند. 
اين ســازمان، بحران يمــن را بزرگ ترين 

بحران انساني در جهان ناميده است.

100هزاركودكيمنيدرمعرضمرگ

در اين بيانيه همچنين تأكيد شــده 
تا تســت هاي پي ســي آر با توجه به 
اســتانداردهاي جمعيتي )روزانه 8۵هزار تســت در ايران( 
افزايــش پيدا كند و بيماران رديابي شــوند.  بــه گفته اين 
3مسئول سازمان نظام پزشكي، تشخيص ديرهنگام منجر 
به مراجعه بيماران با حال بد به بيمارســتان ها، پر شــدن 
تخت هــاي ICU  و مرگ ومير حداقــل 40تا ۵0درصدي 
بيماران در بخش هاي كوويد و اورژانس هاي بيمارستاني و 
قبل از ICU شده است. بر همين اساس بايد از مراكز درماني 
و بيمارســتان هاي دولتي و خصوصي كه در شرايط كرونا 
دچار آسيب شده اند، حمايت ويژه شود، امكانات حفاظتي 
و تجهيزات بيمارستان ها تقويت شود، در زمينه تامين لوازم 
ايمني و حفاظتي براي كادر درمان اقدام و براي جايگزيني 

نيروها و پرســنل وارد عمل و حقوق معوقه شــان پراخت 
شود. همچنين در ادامه اين بيانيه، تأكيد شده تا گروه هاي 
آسيب پذير و دهك هاي پايين درآمدي در روزهاي بيماري، 
مورد توجه و حمايت ويژه قرار گيرند. روز گذشته تنها سازمان 
نظام پزشــكي نبود كه درباره وضعيت نگران كننده شيوع 
كرونا در كشور بيانيه نوشت، انجمن روانپزشكي كودكان و 
نوجوانان ايران هم با اشاره به خودكشي هاي اخير نوجوانان در 
كشور بيانيه اي صادر كرد و از افراد خواست براي جلوگيري 
از تكرار اين اتفاقات، از بازنشر خبرهاي مربوط به خودكشي، 
تهيه فيلم و عكس و انتشار آن در فضاي مجازي و شبكه هاي 
اجتماعي خودداري كنند. در اين بيانيه آمده: »برخي انواع 
خودكشــي به صورت تقليدي )به ويژه در نوجوانان به دنبال 
پخش خبر خودكشي افراد مشهور يا همسال( اتفاق مي افتد. 
تكرار خبر خودكشي در رســانه ها يا انتشار آن به شكلي كه 
منجر به شهرت قرباني يا بزرگنمايي رفتار او شود يا به عنوان 
نوعي اعتراض به شرايط خاص يا رفتاري قهرمانانه معرفي 
گردد، خطر تقليد آن را در جامعــه افزايش مي دهد. خطر 

خودكشــي هاي تقليدي به ويژه در موقعيت هاي حساس 
مانند بروز بالياي طبيعي، بحران هاي اجتماعي و شــرايط 
همه گيري بيماري ها مانند كوويدـ19باالتر است. به اضافه، 
افرادي كه مشكالت زمينه اي دارند نيز بيشتر احتمال دارد 
كه اقدام به خودكشي تقليدي كنند؛ مانند نوجوانان مبتال به 
اختالالت روانپزشكي )مشكالت خلقي و افسردگي(، قربانيان 
كودك آزاري و غفلت، افرادي كه سازگاري ضعيفي در مواجهه 
با استرس  هايي چون طرد يا فقدان هاي عاطفي دارند و به ويژه 
كساني كه از قبل افكار يا اقدام به خودكشي داشته اند. اين 
افراد با شنيدن خبر خودكشي همســاالن، ممكن است از 
وضعيت شــك و ترديد خارج شــوند و افكار خود را عملي 
كنند.« در اين بيانيه خواسته شده براي جلوگيري از تكرار 
اين اتفاقات، پوشش خبري محدود باشد، از انتساب خودكشي 
به يك عامل خاص جلوگيري شــود و به ابعــاد ديگر ماجرا 
يعني آســيب ها و پيامدهاي آن براي بازماندگان پرداخته 
شــود. همچنين با كمك متخصصان، افراد را با نشانه هاي 

هشداردهنده افكار و اقدام به خودكشي آشنا كرد.

بازنگريفوريدرمديريتو
تصميمگيريهاالزماست

ادامهاز
صفحه12

نيويوركتايمزدرگزارشخودازمراســم
ادايســوگندقاضياميكنــيبرتبراي
عضويتدرديوانعاليآمريكا،نوشــتهكه
اوباكســب48رأيمخالفدربرابر52رأي
موافقاعضــايمجلسســنا،بهعضويت
ديواندرآمدهاســت.يكنفرازمخالفان
بــرت،جمهوريخواهوباقــيآنهادمكرات
هســتند.بهنوشــتهنيويوركتايمز،اين
نخستينبارطي151ســالگذشتهاستكه
تمامياعضايدمكراتمجلسســنا،عليه
يكنامزدعضويتدرديوانعاليرأيمنفي
ميدهند؛مسئلهايكهازشكافجديميان
جمهوريخواهــانودمكراتهــادرفضاي
سياسيملتهبامروزآمريكاحكايتدارد.
بهنوشتهنيويوركتايمز،تركيبجديدديوان
بهنفعترامپاستواوميتوانددرماجراي
پروندههايمالياتيخودوهمچنيندرصورت
بروزبحراندرانتخاباتپيشرو،رويرأياين

نهادحسابكند.

روزنامهگارديننتايجيكنظرسنجيتازهرا
منتشركردهكهنشانميدهدتمايلبهاحزاب
پوپوليستدركشــورهاياروپاييطييك
سالگذشتهكاهشپيداكردهاست.براساس
ايننظرسنجي،ميزانمحبوبيتايناحزاب
دردانماركاز33درصدبه22درصدكاهش
يافتهاســت.محبوبيتپوپوليسمهمچنين
درانگليس9درصــد،درآلمان9درصد،در
فرانســه8درصد،درايتاليــا6درصدودر
لهستان4درصدكاهشداشتهاست.احزاب
راستافراطيكهسياستهايشانبرمحور
پوپوليســمقرارگرفته،طيسالهاياخير
دراروپا،بهخصوصدراروپايشرقيقدرت

گرفتهاند.

روزنامهنيويوركتايمز]آمريكا[

روزنامهگاردين]انگليس[

قاضيبرتسوگندخورد

افولپوپوليسمدراروپا

سياوشفالحپور
روزنامه نگار



  چهارشــنبه 7 آبان 1399  سال بيست و هشــتم   شماره 8071

سازماننيازمنديها
 خيابان قائم مقام فراهاني

 ميدان شعاع 
 خيابان شهيد خدري

شماره29 
 تلفن:  88861819

جهشتوليد

 چاپ: همشهري
 تلفن: 48075000

روزنامهاجتماعي،فرهنگي،اقتصادي
 صاحبامتياز: مؤسسه همشهري

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، نرسيده به پارك وي
كوچه تورج، شماره14- كدپستي 19666-45956

 تهران، صندوق پستي19395/5446
 تلفن :23023000، نمابر :22046067

www.hamshahrionline.ir:ارتباطباخوانندگان)انتقاداتوپيشنهادها(:23023023 همشهريآنالين 

سازمانآگهيهايروزنامه
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري

شماره29 - طبقه اول
  تلفن: 84321700

توزيعواشتراك
شركت رسانه گستر كيهان

 تلفن:66650099

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 

عکس:ايرنا/علیحامدحقدوست حيدرتکيهسیوبازارقديمینجارانازمحالتقديمیدرنزديکیقاریکورپوسی)پلقاری(ودربسرخابتبريز

ترامپ يا بايدن؟ كدامشــان برنده 
مي شود؟ براي ما كدامشان بهتر 
است؟ كنار توفان كرونا و بحران 
اقتصــادي، چشــم خيلي ها به 
انتخابات آمريكا دوخته شــده. 

فكر نمي كنم ايــن انتخابات 
براي مردم هيــچ جاي دنيا به 
اندازه ما مهم باشد. دوستي به 

شوخي مي گفت ماندن يا رفتن ترامپ براي مردم آمريكا 
هم به اندازه ما مهم نيست. شايد هم شوخي نمي كرد و 

جدي مي گفت.
حاال ترامپ براي ما بهتر است يا بايدن؟ سؤالي كه پاسخ 
به آن بديهي به نظر مي رسد. با كارهايي كه ترامپ در اين 
چند سال انجام داده، طبيعي است كه ترجيح ايراني ها 
رقيب دمكراتش باشد، اما داستان به اين سادگي ها هم 

نيست. و همه چنين عقيده اي ندارند. 
كســاني كه دوســت دارند ترامپ همچنــان در كاخ 
ســفيد بماند، آدم هاي عجيب و غريبي نيستند؛ من با 
تعدادي شان هم صحبت شــده ام. يكي شان خانه اش را 
فروخته و ســهام خريده. حاال كه بورس ريزش كرده و 
خانه هم گران شــده، او تنها راه بازگشت سرمايه اش را 
ماندن ترامپ مي داند. تحليلش هم اين است كه با ماندن 
ترامپ همه  چيز باال مي رود و بورس هم حســابي رشد 
مي كند. اين البته تحليل خودش نيست و آن را در يكي 

از كانال هاي تلگرامي خوانده. 
همســايه روبه رويي ما هم كه يك ماه پيش كلي سكه 
خريده و حاال در ضرر اســت، همين تحليل را دارد. او با 
باجناقش قبال توليدي داشــتند و حاال چند سالي است 
كه با پولشان كار مي كنند. تازگي ها پولشان را از بورس 
بيرون كشيده اند و سكه خريده اند. آنها دوست دارند كه 
ترامپ همچنان بماند، چون منفعت شخصي شان را بر 
اساس سوار شدن بر موج تورم تعريف كرده اند. آنها مثل 
خيلي هاي ديگر از راه داللي روزگارشان را مي گذرانند 
و خيلي وقت ها هم ضرر مي كننــد. مثل االن. در پارك 
نزديك خانه ما پيرمردهاي بازنشسته هم درباره انتخابات 
آمريكا حرف مي زنند. البته آنها تقريبا درباره همه  چيز 
حرف مي زنند ولي اين روزها بيشتر گپ و گفت ها بعد از 
كرونا و ناياب شدن روغن نباتي و گران شدن شوينده ها، 

ترامپ و بايدن است.
اغلبشــان ترجيح شــان بايدن اســت كه هرچه باشد، 
دســت كم مثل ترامپ ديوانه نيست و احتماال به برجام 
باز خواهد گشت. يكي شان اما مي گويد اينها فرقي با هم 
ندارند و تصميم گير اصلي در آمريكا، ارباب بزرگ است و 

رئيس جمهوري در آمريكا كاره اي نيست. 
بيشتر كه حرف مي زند، مشخص مي شود منظورش از 
ارباب بزرگ، سيســتم تصميم گيري و ساختار سياسي 
آمريكا نيست. ارباب بزرگ از نگاه اين پيرمرد بازنشسته، 
چيزي مشــابه دن كورلئونه)مارلون برانــدو( در فيلم 

»پدرخوانده« است. 
دوستشان از راه مي رســد و مي گويد محال است بايدن 
رئيس جمهور شود، چون سرمايه داران كالن آمريكايي 
سرمايه شان را از بورس بيرون نكشيده اند. به نظرش اگر 
ترامپ رفتني بود، آنها سرمايه شــان را از بورس خارج 
مي كردند. گوشي اش را از جيبش خارج مي كند تا همين 
تحليل را كه در يكي از كانال ها خوانده، براي دوستش 

بفرستد. 
دوستش اما يك ولش كن مي گويد و پيشنهاد مي دهد 
شير يا خط بيندازند. حاال پرتاب سكه، رئيس جمهوري 
آمريكا را مشخص مي كند؛ شوخي اي براي بيرون آمدن 
از بحثي كه زيادي طوالني و كســل كننده شــده. مثل 
خيلي چيزهاي ديگر كه زيادي حوصله سر بر و مالل آور 

شده اند. 
تا چند روز ديگر تكليف رياست جمهوري آمريكا معلوم 
مي شــود و اين بار واقعــا كمتر كســي مي تواند بگويد 
فرقي نمي كند بايدن راهي كاخ ســفيد شود يا ترامپ 
بماند. فرقش را اين چند سال با اعماق وجودمان درك 
كرده ايم. متأسفانه نتيجه انتخابات آمريكا براي ما مهم 
است. كاش نبود و واقعا برايمان فرقي نمي كرد. مايي كه 
نه سياســتمداريم و نه ديپلمات و نه كارشناس حوزه 
بين الملل. مايي كه مردم عادي هســتيم و آقاي ترامپ 

زندگي همه مان را زير و رو كرده است.

 در پارك يك عالم   تنهايي نشسته است. 
تنهايي با 35 ســال خدمت در گمرك، 
تنهايي با 30 سال تجربه آموزگاري با 
تارهاي صوتي بيمــار، تنهايي با  يك 

عمر خانه داري و آرتروز زانو. تنهايي 
ويك دختر جــوان كه بــا تلفن 

همراهش بلند زار مي زند.
روي نيمكت هاي پارك چقدر تنهايي با  ماسك نشسته است.
كرونا كه آمد ما تنهاتر شديم. حتي اگر بازنشسته نبوديم؛ 
باز تنهاتر شــديم. اگر دانش آموز پايه اول بوديم وحتي اگر 
دانشجوي ســال آخر باز تنهاتر شــديم. دورافتاده شديم. 
كتاب »پرندگان مي روند و در پرو مي ميرند « رومن گاري 
را خوانده اي؟ اول كتاب اين جور شروع مي شود: » به ايوان 
آمد و صاحب تنهايي خود شد.« ما صاحب تنهايي خوديم. 
در عزلت خانه، پشت كيبوردها به مسئله هاي دشوار درس 
و مدرسه، گنگ نگاه مي كنيم و فاصله هاي اجتماعي مان هر 
روز بيشتر مي شود. اما كرونا از ما دور نمي شود. انگار اصراري 
هست كه دور نشود. بعد بعضي ها از اين هم تنهاتر هستند. 
كودكان و نوجواناني كه همين نيمچه ارتباط تحصيلي را هم 
ندارند. كودكاني كه از كيبوردهــا و تلفن همراه دورند و به 
هيچ واتس اپي وصل نمي شوند تا تكاليف گنگ وارشان را به 
معلم هاي ناديده برسانند و فكر مي كنند ته بدبختي هستند و 

از زندگي ترك تحصيل مي كنند و بعد ما چه كرديم؟
ما كنشــگران بي عمل با يك هشــتگ در فضاي مجازي 
عكس العمل نشان داديم. عمل گرايي و مسئوليت اجتماعي ما 
براي بهبود اوضاع فقط همين قدر است. ما در فضاي مجازي 
فقط توانستيم آه و ناله كنيم تا تعداد اليك ها را باال ببريم از 
عكس كودك جنوبي، از خشــونتي كه بر سر دختر آبادانی 
رفت، از مرگ با داس و طناب اليك كاســبي كرديم. چون 

حاال فضاي مجازي كافي شاپ ماست.
و كرونا ما را از گوشه كافي شــاپ ها با بوي قهوه و چاي سبز 
و دمنوش گاو زبان بيشتر در فضاي مجازي هل داده است. 
حاال اينجا نشســته ايم ودر فضاي مجازي براي سقوط ها و 
مرگ هاي بهشت زهرا و كادر درماِن خسته و مرگ عزيزاني 
كه نمي توانيم براي تسلي حتي سر خاك شان برويم مويه 
مي كنيم. پست مي ســازيم... فرقي نمي كند توييتر باشد 
يا اينســتاگرام حتي كمي فيس بوك. مي نشــينيم آنجا تا 
تنهايي يادمان برود كه ياد ديگران بيندازيم كه هي فالني 
من هم هستم. چون كرونا باز ما را عزلت زده تر كرده است. 
گونترگراس، نويسنده آلماني يك بار در مصاحبه اي گفت: 
پسرم با هيجان به من گفت پدر، تعداد دوستانم در فيس بوك 

به هزار نفر رسيد.
من به او گفتم وقتي هزار دوست داري يعني هيچ دوستي 

نداري...

  رونماييازالكپشتپرنده
فهرست هاي 33 و 34 الك پشت پرنده كه به 
معرفي كتاب هاي برگزيده بهار و تابستان98 
مي پردازد تا نهم آبان مــاه به صورت آن الين 
رونمايي خواهند شــد. به گزارش همشهري، 
طــي 3 روز ايــن كتاب ها از طريــق صفحه 
اينستاگرام شهركتاب مركزي معرفي مي شود 
و كودكان، نوجوانان و بزرگساالن مي توانند به 

وسيله صحبت هاي نويسندگان، مترجمان و تصويرگران با كتاب ها آشنا 
شوند. الك پشت پرنده فهرستي از كتاب هاي برتر هر فصل، براي كودكان و 
نوجوانان است. اين كتاب ها را گروهي از منتقدان، كارشناسان و نويسندگان 

كودك و نوجوان با بررسي كتاب هاي هرفصل انتخاب مي كنند.

  سيرتحولشعرفارسی
تغيير هاي شعر فارسي شامل قالب و محتوا 
موضوع دوره اي 6جلســه اي است كه مركز 
نشر دانشگاهي آن  را برگزار مي كند. مدرس 
دوره »سير تحول شعر فارسي« بهادر باقري 
دانشــيار دانشــكده زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه خوارزمي، پژوهشگر و محقق نمونه 

حوزه زبان و ادبيات فارســي اســت. شــروع اين دوره ها از 18آبان ماه 
است و يكشنبه ها ســاعت 17 تا 19 برگزار خواهد شــد. عالقه مندان 
 براي نام نويســي در ايــن دوره ها مي توانند به نشــاني اينســتاگرامي 

amoozesh_ markaz_nashr مراجعه كنند.

  نشســتاينســتاگراميميراث
مکتوب

به مناســبت نخستين ســالگرد درگذشت 
مظاهر مصفا، اديب و شــاعر معاصر نشستي 
در اينستاگرام برگزار مي شود. سخنران هاي 
اين نشست شــامل اميربانو كريمي همسر 
مرحوم اســتاد مصفا و استاد دانشگاه تهران، 

 مهدي نوريان، استاد دانشگاه اصفهان و وحيد عيدگاه طرقبه اي، استاديار 
دانشگاه تهران هستند. 

مظاهر مصفا، متولد ســال1307، اســتادتمام رشــته زبــان و ادبيات 
فارسي، شــاعر و مصحح معاصر، چهارشــنبه 8آبان ماه1398، چشم از 
جهان فروبست. او از برجســته ترين قصيده سرايان زبان فارسي در دوره 
معاصر به شمار مي آيد كه تاكنون چند مجموعه شعر، ازجمله ده فرياد، 
سي سخن، توفان خشم، ســپيدنامه و ســي پاره، از وي به چاپ رسيده 
است. تصحيح ديوان ســنايي، كليات ســعدي، ديوان ابوتراب فرقتي 
كاشاني، مجمع الفصحاء اثر رضاقلي خان هدايت، ديوان نزاري قهستاني و 
بخش هايي از جوامع الحكايات عوفي ازجمله آثار پژوهشي مرحوم دكتر 

مظاهر مصفا است.
اين نشست پنجشنبه 8آبان ماه، ساعت18  به صورت پخش زنده )live( از 
 @mirasmaktoob صفحه اينستاگرام مؤسسه ميراث مكتوب به نشاني

قابل مشاهده است.

كتــاب »پناهجويــان در گذر 
تاريــخ« نوشــته گــري وينر 
به تازگــي با ترجمه شــهربانو 
صارمي توسط انتشارات ققنوس 
منتشــر و راهي بازار نشر شده 

است.
در 2قــرن اخيــر به دنبــال 

جنگ هاي جهاني در اروپــا، و جنگ هاي اخير در 
خاورميانه و آفريقا آوارگي و پناهجويي به مسئله اي 
بحراني تبديل شده اســت، از اين رو، از ميانه قرن 
بيستم سازمان هايي بين المللي به منظور ساماندهي 
مسئله آوارگان و پناهجويان شكل گرفته كه تا امروز 

فعاليتشان ادامه دارد.
اما در اين باره همواره اختالف نظرهايي وجود دارد؛ 
عده اي خواهان كمك به پناهجويان و پذيرش آنها 
در كشورشان هستند و عده اي پناهجويان را به چشم 
تهديد نگاه مي كنند و خواهان اتخاذ سياست هاي 
سفت و ســخت در مواجهه با اين مسئله هستند و 
در اين ميان پناهجويــان در تالطم اين تصميمات 

سياسي چشم به آينده اي نامعلوم دوخته اند.
نويسنده كتاب پيش رو مي گويد طي دو قرن اخير 
و پس از جنگ هــاي جهانــي اول و دوم در اروپا، 
جنگ هاي اخير در خاورميانــه و آفريقا، آوارگي و 
پناهجويي به يك مســئله بحراني در جهان تبديل 
شده است. به همين دليل از ميانه هاي قرن بيستم، 
سازمان هاي بين المللي براي سازماندهي آوارگان و 
پناهجويان، فعاليت هايي را آغاز كرده اند كه تا امروز 
ادامه داشته اســت. اما از همان نيمه قرن بيستم تا 
امروز، هميشه اختالف نظرهايي درباره پناهجويان 
و آوارگان وجود داشته است. عده اي خواهان كمك 
و پذيرش آنها بوده و هستند و عده اي هم به چشم 
تهديد به آنهــا نگاه كرده اند. تصميمات سياســي 
هم در اين ميان، روي سرنوشــت پناهجويان تأثير 
زيادي داشته است. »پناهجويان در گذر تاريخ« از 8 
بخش اصلي تشكيل شده است. »رويدادهاي مهم در 
تاريخ پناهجويان« و »پيشگفتار: تاريخ پناهجويي« 
2بخش اوليه كتاب هســتند. سپس 5 فصل اصلي 
كتاب با اين  عناوين درج شــده اند: »آوارگان عصر 
باســتان«، »آوارگان اوايل قرن بيســتم«، »جنگ 
جهاني دوم و بي خانمان ها«، »اواخر قرن بيســتم« 
و »قرن بيست ويكم«. پس از اين فصول هم، بخش 
»سخن آخر: آينده نامعلوم« آمده است. اين كتاب 
103صفحه اي با شــمارگان هزار و 100نسخه به 

قيمت 25هزار تومان منتشر شده است.

سعيدمروتييادداشت
منتقد فيلم و روزنامه نگار

فريباخانيروايت
ويتريننويسنده و روزنامه نگار

ويکتوريا:  پس از اينكه درختي كهن كه براي بومي هاي 
استراليا مقدس بود توسط مســئوالن شهرداري استراليا 
ريشــه كن شــد، مردم منطقه ويكتوريا همــراه بوميان 
به عنوان اعتراض راهپيمايي كردند. به گزارش بي بي سي، 
مقامات اين كشور اعالم كردند كه اين درخت در فهرست 
درخت هاي حفاظت شده قرار نداشت و بنابراين به دليل 
اينكه در مسير عمليات عمراني و راهسازي قرار داشته آن 

را قطع كرده اند.

مسکو: رژ لبي كه قابليت هفت تيرشدن دارد يا يك كيف زنانه 
كه در اصل يك دوربين عكاسي جاسوسي و دقيق است و اشيا 
و وسايل ديگري كه در زمان جنگ سرد در اختيار جاسوسان 
اتحاد جماهير شوروي بود، به زودي در يك حراجي به فروش 
مي رســند. به گزارش يورونيوز، اين حراجي توســط گالري 
آمريكايي »جوليــن« به صورت آنالين برگزار خواهد شــد. 
حراجي كه در ميانه  ماه ژانويه ســال2021 آغاز و سيزدهم 

فوريه، كمتر از يك ماه بعد، پايان مي يابد.

نيويورك:سيارك »سايكي16« انباشته از فلزاتي به ارزش 
يك ميليون برابر اقتصاد فعلي جهان توسط تلسكوپ هابل 
شكار شد. به گزارش يورونيوز، سطح اين سيارك، برخالف 
ديگر سيارك ها كه سطحي سنگالخي يا يخي دارند، صاف 
و صيقلي و از جنس فلز به نظر مي رســد. اخترشناسان با 
توجه به چگالي و ميزان تراكم اين سيارك تصور مي كنند 
كه »سايكي16« هســته باقيمانده ســياره اي باشد كه 

درنهايت نتوانسته است شكل بگيرد.

مســکو: مردي در روســيه كه مدعي بود خودروي بنز 
170هزار دالري اش كيفيت الزم را ندارد آن را آتش زد. به 
گزارش آديتي سنترال، او اين بنز2019 را ماهي يك بار به 
تعميرگاه مي برد و از آن راضي نبود. كاربر هاي آلماني زير 
پست هاي مرتبط با اين حركت مرد روسي تعميرگاه هاي 
هموطن او را مقصر دانســته و از كيفيت بنز دفاع كردند. 
سوزاندن خودرو به نشانه اعتراض رفتاري است كه بيشتر 

در كشور هاي شرق آسيا شايع است.

مرديکهبنزشراآتشزدجرمييكميليونبرابراقتصادجهانفروشابزارجاسوسياعتراضبهقطعدرختمقدس

شيرياخط

پناهجوياندرگذرتاريختنهاييباماسكروينيمکتها

بچه ها وقتي بدانند كسي حرفشان را گوش مي دهد 
احســاس بهتري دارند، بنابراين به خواسته هاي آنان 

توجه نشان دهيد. اگر در فروشگاه بهانه مي گيرد چون 
نمي تواند بيسكويت ها را باز كند به جاي آنكه او را با 

عصبانيت دنبال خود بكشيد، بگوييد »مي دانم از دست من عصباني هستي چون 
اجازه نمي دهم بيسكويت ها را باز كني. حق داري اما در فروشگاه اجازه اين كار را 
نمي دهند چون پول آنها را نداده ايم. اين قانون آنهاست.« اين دست جمالت اگرچه 
او را آرام نخواهد كرد اما از عصبانيت او از دست شما خواهد كاست و او را با منطق 

»مدارا« و »انتظار« آشنا خواهد كرد.

ديه گو مارادونا، ستاره فوتبال آرژانتين مي تواند درصورت توافق سال آينده ميالدي 
در باشگاه آلماگروی بوئنوس آيرس از دسته اول باشگاه هاي آرژانتين بازي كند.  
رئيس اين باشگاه اعالم كرده است كه مارادونا شخصا تقاضاي بازي در اين تيم را 
كرده و مذاكراتي نيز در اين زمينه فيمابين طرفين انجام گرفته است. رئيس اين 
باشگاه اعالم كرده است كه نظر نهايي را بايد پزشكان معالج مارادونا در كوبا بدهند 
كه آيا او مي تواند دوباره به فوتبال بازگردد يا نــه. تيم آلماگرو در فصل جاري به 
جمع باشگاه هاي دسته اول آرژانتين پيوست و اكنون در قعر جدول اين گروه قرار 

دارد. مارادونا آخر ماه اكتبر پا به 40سالگي مي گذارد.

مهارت

20 سال پيش 

جلوگيريازلجبازي

بازگشتمارادونابهدنيايفوتبال

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:الّتوحيد أن ال تتّوهم؛
توحيد آن است كه توّهم و پنداري )بر خالف آن( نداشته باشي.

  اذان ظهر:  11:48  غــروب آفتــاب: 17:13  اذان مغرب: 17:32
  نيمه شب شــرعي: 23:06  اذان صبح: 4:59  طلــوع آفتاب: 6:24

رويتومگرآينهلطفالهيست؟
حقاکهچنيناستودراينرويوريانيست

روي و ريا همان تظاهر كردن است كه شاعر آن را خوش نمي دارد و درنظرش، مانند نام و 
ننگ، ناپسند است. سعدي هم مي گويد خرقه دوختن به روي و ريا و تظاهر كردن آسان 

است، به آن شرط كه بتواني آن را به خداوند بفروشي!
بهرويورياخرقهسهلستدوخت

گرشباخدادرتوانيفروخت
شاعر در پي آن بوده تا پيوندي ميان روي به معني چهره و صورت به معني كار ظاهري و 
فريبكاري برقرار كند و تازه به نسبت ميان روي به عنوان يك فلز با آينه هم اشاره نمايد.

 حافظ در بيتي ديگر از قابل و شايســته نبودن آينه اي كه از آهن و روي ساخته شود، 
سخن مي گويد:

رويجانانطلبي،آينهراقابلساز
ورنههرگزگلونسرينندمدزآهنوروي

و چنين آينه اي، حقا كه زماني قابل است كه لطف خدا در آن نمايان شود و روي جانان، 
بي روي و ريا در آن جست وجو شود.

روي و ريا، مترادف يكديگرند و گويا شاعر به ما يادآوري مي كند كه اگر پشت و روي و 
ظاهر و باطنت يكي باشد، همچون آبگينه، زالل و شفاف و روشني.

خودش نيز آواز سر مي دهد:
عمريستتابهراهغمترونهادهايم

رويوريايخلقبهيكسونهادهايم

  نويسنده هرقدر تجربه زيستي، سرد و گرم چشيدن هاي 
روزگار و رنج و مشقت هاي مختلف را چه در دوران كودكي 
يا بزرگسالي از ســر گذرانده باشــد، موضوعات بكرتري 

براي نوشــتن در اختيار دارد. »كاتريــن آن جونز« 
فيلمنامه نويس و داستان نويس آمريكايي در كتاب 

»راه داستان« در اين باره مي نويسد: »هر قدر دوران 
كودكي سخت تر و دشــوارتري داشته باشيد، در 

بزرگسالي بيشتر به نويسندگي شما كمك خواهد كرد.« در واقع گذشته مشقت بار 
براي بسياري از نويسندگان، نويسندگي اي پربار را در پي داشته است. بسياري از 
هنرمندان در خانواده هاي مسئله دار بزرگ شده اند و به عنوان راهي براي بقاي روح، 

ياد گرفته اند كه زخم هاي خود را به مجراي خاصي هدايت كنند.
  آنتوان چخوف، فئودور داستايفسكي، ويرجينيا وولف وبسياري از نويسندگان 
ديگر را مي توان نام برد كه در كودكي، نوجواني و حتي بزرگسالي در خانواده اي پر 
رنج و مصيبت بزرگ شــده اند و اغلب پدراني مستبد و لطمه زن به روح وروانشان 
داشته اند. هريك از آنها، آن رنج ها و سختي ها را به مجراي نوشتن هدايت كرده اند 
و نويسندگاني صاحب سبك و عنوان  شدند. آليس ميلر، روانشناس جسور و مطرح 
در كتاب »بدن هرگز دروغ نمي گويد« به كودكي مشقت بار داستايفسكي، چخوف، 
كافكا، نيچه، مارسل پروست، فريدريش فون شيلر، ويرجينيا وولف، آرتور رمبو، 
يوكيو ميشــيما و جيمز جويس اشــاره مي كند و با داليل قرص و محكم از ميان 
داستان هاي اين نويســندگان، ريشه رنج آنها را در بزرگســالي از خانواده و پدر و 

مادرشان مي داند.
  رابرت رابستون، در گفت وگو با »پاريس ريويو« مي گويد: »من اين بخت را داشتم 
كه با فردي روان گسيخته كه مادرم بود بزرگ شوم كه امتياز فوق العاده اي براي 
فهم رابطه واقعيت و زبان به انسان مي دهد. ناچار بودم در برابر تأثيرپذيري از جهان 

اسكيزوفرني الگويي از واقعيت بسازم و عليت را براي خودم جفت و جور كنم.«

فرزامشيرزاديفوت و فن نوشتن)4(
داستان نويس و روزنامه نگار

مشقتهاييبراينوشتن
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