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گزارش همشهری از ۸ رقم اصلی در بودجه۱۴۰۰ نشان می دهد 
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یادداشت
حسين سالح ورزی؛ نایب رئیس اتاق ایران

ساختار بودجه دولت در هر کشوری، عالوه بر آن دسته 
از ذینفعان  که مســتقیما از اعتبارات عمومی تغذیه 
می کنند، یك جامعه ذینفعان غیرمســتقیم بســیار 

بزرگ، به گستردگی همه فعاالن اقتصادی و خانوارها دارد. 
ساختار بودجه عمومی از آن جهت بر زندگی و کسب و کار همه بنگاه ها و خانوارها تاثیر 
می گذارد که موجب تغییراتی اساسی در پارامترهای حاکم بر فضای اقتصاد کالن 
کشور می شود. در این چارچوب اگر فعاالن اقتصادی بخش خصوصی یك توقع و فقط 

یك توقع از بودجه سال ۱۴۰۰ داشته باشند؛ »مهار تورم« است.
تورم از یكسو هزینه فرصت سرمایه گذاری های درازمدت و توسعه نوآوری و میزان 
نااطمینانی را در اقتصاد کشور افزایش می دهد و از سوی دیگر شكاف درآمدی بین 
دهك های اقتصادی را افزایش می دهد و مجموع ایــن عوامل عالوه بر کارایی نظام 

اقتصادی، انسجام و امنیت اجتماعی کشور را تهدید می کند.
یكی از نگرانی های بخش خصوصی در مورد بودجه ۱۴۰۰ ، اتكای غیرمنطقی حاکمیت 
بر گشایش های احتمالی در تحریم ها و جایگزین شدن سیاست های سرکوب قیمتی 
از طریق مداخله در بازار ارز، به جای درمان واقعی تورم اســت. پیش گرفتن چنین 
سیاستی می تواند صادرات نحیف و شكننده کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار 
دهد و ناکارایی در تخصیص منابع را تشــدید کند. مهار واقعی تورم نیازمند کنترل 
ناترازی بودجه عمومی است. در این حوزه نیز باید توجه داشت که حجم بسیار باالی 
ناترازی بودجه عمومی را نمی توان با تغییرات مالی جزئی در ساختار بودجه و صدور 
دستورالعمل هایی مثل کاســتن از ســفرهای خارجی و  هدایای تبلیغاتی و وصله 

پینه هایی از این دست ترمیم کرد.
اصالح این ناتــرازی هم در بخش هزینــه و هم در بخش درآمــد نیازمند تغییرات 

ساختاری و فرآیندی جدی است.
کاستن از هزینه های دولت باید مبتنی بر بازنگری عمیق فرآیندهای تولید و عرضه 
کاالها و خدمات عمومی باشــد. بهبود کارایی و اثربخشــی این فرآیندها با حذف 
فعالیت های غیرضروری از یكسو و افزایش کارایی عملیات مرتبط با عرضه خدمات 
عمومی ضروری از سوی دیگر ممكن خواهد شد و البته تالش برای کاستن از حجم 
یارانه هاي مستقیم غیر هدفمند و گسترده نیز در رسیدن به هدف کاهش هزینه نقش 
عمده ای دارد. به زبان مدیریت مالی می توان گفت کاهــش هزینه موثر در بودجه 
عمومی تنها زمانی اتفاق می افتد که بودجه ریزی عملیاتی و مبتنی بر شفاف سازی 

فرآیندهای تولید و عرضه کاالها و خدمات عمومی صورت پذیرد.
در بخش درآمدها نیز نباید از حذف یارانه هاي پنهان غافل شــد که عالوه بر ایجاد 
ناترازی در صورت هزینه های عمومی کشور، خود یك منبع مهم ایجاد ناکارآمدی و 
رانت در نظام اقتصادی ایران است. اعمال این تغییرات البته در گام نخست می تواند 
موجب بروز تنش هایی در فعالیت کســب و کارهای کوچــك و خانواده های کمتر 
برخوردار شود؛ اما، این تنش ها را می توان با ایجاد یك نظام توزیع یارانه هوشمند و 

هدفمند که مستقیما مصرف کننده نهایی را هدف می گیرد تا حد زیادی بهبود داد.
همچنین فاصله عمده وضعیت فعلی تراز هزینه و درآمد عمومی کشور با وضعیت 
تعادلی قطعا در طول یك ســال برداشــتنی نیســت؛ اما این مهم اســت که اوال 
جهت گیری بودجه به سمت کاهش این عدم تعادل باشد و ثانیا قانونگذار به شدت 
دست دولت را برای پولی کردن کسر بودجه ببندند و تامین آن را به منابع استقراضی 

و فروش دارایی محدود نماید.
بدون رفع این ناترازی، هر تالشی برای تقویت تولید و تجارت از طریق محرک های 
مالی، صرفا منجر به افزایش خسارت در نظام اقتصادی می شود و  حكم همان حكایت 
موالنا در مثنوی را دارد که بی خردی در انبار پر از موش به فكر جمع کردن گندم بود.

اول ای جان دفع شر موش کن
وانگهان در جمع گندم جوش کن

 دفع شر موش تورم 
از انبار غله اقتصاد كشور

نگاه
عبدالرضا گلپايگانی؛ معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران

در خبرها آمده که شهرداري بندرعباس بناي غیراصولي، 
بدون پروانه و در ملك غیر را تخریب کرده اســت. این 
رویداد تلخ از وجوه بســیاري قابل بررسي است، اما به 
واسطه مســئولیتي که بر عهده دارم و رویكردي که در شــهرداري تهران، مبني بر 
»قانونمندي« پیگیري مي کنم از منظر وظیفه شهرداري و دیگر نهادها به نكات زیر 
پرداخته ام؛ چراکه به نظر مي رسد جو رسانه اي نشانه درستي از اشكال بنیادین نمي دهد.

در آغاز کالم بر این نكته پاي مي فشارم که در »شهري براي همه«، خرد و حكمراني 
درست ایجاب مي کند که شهر باید براي همه شهروندان فراخور توان و سلیقه، کار 
مناسب، فضاي مناسب زندگي و زمینه هاي زندگي پاکیزه )حیاه طیبه( را فراهم کند.

به استناد ماده۱۰۰ قانون شــهرداري، مالكان مي بایست براي عملیات ساختماني 
خود در حریم و محدوده شهر پروانه بگیرند و پس از احراز تخلف و تشخیص ضرورت 
قلع بنایي که بدون رعایت اصول شهرسازي و فني و بهداشتي ساخته شده پرونده به 
کمیسیون ماده۱۰۰ ارسال مي گردد. طبق اعالم شهرداري بندرعباس، این تخریب 

با حكم رأي کمیسیون ماده۱۰۰ صورت پذیرفته است.
یعني شــهرداري بندرعباس به وظیفه قانوني خود عمل کرده اســت البته اجراي 
حكم مي توانست با هوشمندي بیشتري انجام شــود. بسیاري از مناطق بحراني در 
شهرداري هاي کشور، اسكان هاي غیررسمي و محله هاي آسیب پذیر و داراي انواع 
مشكالت اجتماعي همیشه از یك آلونك آغاز شده اند. آیا شهرداري بندرعباس در 
شهري با آمار بســیار باالي محله هاي ناکارآمد، در برابر آغاز شكل گیري یك محله 

بحران زاي دیگر نمي بایست وظیفه قانوني خود را انجام دهد؟
در زمین لرزه هاي مهیب تجربه شده در کشور در 5۰سال گذشته، جان شمار بسیاري از 
هموطنان، قرباني ساخت وساز خارج از اصول فني شده است. اگر خدایي ناخواسته یك 
روز پس از اسكان این خانواده در یك بناي غیراصولي که با تكاني به شدت 5ریشتر هم 
فرومي ریخت، جان اعضاي خانواده زیر آوارهاي آلونك به تجربه مرگ آمیخته مي شد، 

همه داوري ها از بي توجهي شهرداري به کوتاهي در انجام وظیفه منجر نمي شد؟
پرسش هاي دیگري مي توان در سیاهه این رویداد ناگوار نوشت و همین داستان را 
براي سیل، براي نامناسب بودن فضاي زندگي، نبود امنیت، نبود خدمات زیرساختي 
و خدمات شهري در محله هاي ناکارآمد و... بیان کرد، اما در این ماجرا نشاني درست 

کوتاهي در انجام وظیفه به کدام سو باید باشد؟
اگر سخن از کرامت انساني است چرا یك شهروند بندرعباسي نباید سرپناهي براي 
خود داشته باشد؟ اگر سخن از انجام وظیفه است، مسئولیت تامین فضاي سكونت 

شهروندان به کدام نهادها سپرده شده است؟
اگر سخن از پوزش طلبي است، چه کسي باید عذرخواهي کند؟

هنگامي که ۱9میلیون ایراني حاشیه نشین  هســتند و چیزي در همین حدود در 
بافت هاي ناکارآمد و فرسوده و ناپایدار در شــهرها زندگي مي کنند، یك جاي کار 
ایراد بنیادین دارد. آیا نباید به جاي نشانه گرفتن شهرداري بندرعباس به ریشه هاي 

دیگري توجه کرد؟
آیا خدمتگزاري که کارش را طبق وظیفه قانوني انجام داد، باید مورد بازخواست قرار 

گیرد یا کسي که کارش را درست به ثمر نرسانده؟
نظام برنامه ریزي و مدیریت شــهري و شهرسازي در ایران اشــكال هاي بنیادین 
دارد. شهرداري ها در پایاِن یك رشته از علت هاي ناکارآمدي در نظام شهرسازي با 
مشكالت روزمره دست به گریبانند و در جبهه نخست حل مشكالت فضاي زندگي 
مردم، بازگشت به قانون و »قانون گرایي براي همه«، حرکت به سمت تقسیم درست و 
بازمهندسي اختیار و مسئولیت در شهرها از آمایش و برنامه ریزي تا اجرا، خردگرایي 
و بهره گیري از تجربه هاي ارزشــمند داخلي و خارجي است که راه بازگشت عدالت 
اجتماعي به شهرها را هم بازخواهد کرد؛ آرزوهایي که براي جامعه پویا و اندیشه ورز 

ایراني دست یافتني است.

واقعه بندرعباس
 و نظام مديريت شهری

صفحه3

میالد با سعادت حضرت امام حسن عسكر ي علیه السالم را تبریك مي گوییم

شستن 
صحيح دست ها

در كنار زدن ماســك در فضاهاي عمومي و رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي، يكي از راه هاي اصلي مقابله 
با كرونا شست و شوي مرتب دست ها در طول روز 
است. انگشتان دست يكي از  راه هاي اصلي انتقال 
ويروس كرونا به بدن افراد محســوب مي شوند 
براي همين پزشكان توصيه مي كنند در طول روز 
 دائم دست هايتان را )حداقل به مدت 20 ثانيه( 

با آب و صابون بشوييد و ضد عفوني كنيد.

فراموش نكنيم

  حاال زنان هم ديده مي شوند
    فدراسيون بسكتبال براي نخستين بار 
مسابقات ليگ زنان را  به شكل زنده پخش كرد رزم

ن 
گی

س: ن
عك

كرونــا بــازار اتوبوس های 
بين شــهری را كساد كرده، 
مسافر گير نمی آيد، صاحبان 
اتوبوس ها می خواهند تغيير 
شــغل بدهند اما می گويند 
اتوبوس ها خريدار ندارند

تقریباً هیچ شغلي را نمي توان یافت 
که از آســیب ویروس کرونا در امان 
باشــد. پیش از این نیز به دلیل تورم 
باال و مشــكالت اقتصادي در کشور، 
بســیاري از صنایــع  بــا ضررهاي 
زیادي روبه رو بودنــد و حاال با ظهور 
کرونا، نه تنها دخل و خرج آنها جور 
درنمي آید، بلكه بسیاري به فكر تغییر 

شغل افتاده اند.
8

تغيير 
اتوبوسي 

مشاغل

13

پرونده اي درباره 
ازدواج وطالق درزمانه كرونا

کرونا روي آمار ازدواج و طالق تأثیر 
دارد؟ جــواب به این ســؤال مثبت 
اســت اما اگر آمــار ازدواج و طالق 
تغییر پیدا کرده است، فقط به خاطر 
شیوع ویروس کرونا نیست، این آمار 
بیشتر نتیجه برنامه ریزي  و عملكرد 
مســئوالن اســت. در هر کشوري 
ازدواج ارتباط مســتقیمي با میزان 
رفاه، ســطح رضایت مندي افراد از 
زندگي اجتماعي شان و فاکتورهایي 
مثل امنیت اقتصادي، امنیت شغلي، 

امنیت اجتماعي و... دارد. 

 خطبه خواندن
با کام تلخ

4

2

صفحه  هاي 11 و 12 را بخوانيد
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 وزیر بهداشت آخرین اقدامات انجام شده 
برای خرید واکسن خارجی کرونا و تولید سالمت

واکسن ایرانی این بیماری را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمكی در حاشیه دهمین 
جلســه کمیته ملی کووید-۱9، گفت:  مــا در کمیته 
واکسیناســیون با کمــك دانشــمندان، محققین و 
صاحب نظرانی که در کمیته حضور دارند کار واکســن 
کووید-۱9 را دنبال کردیم. ما از ســه مسیر این فرآیند 
را دنبال می کنیم . اول؛ خرید واکســن از منابعی است 
که در دنیا تایید شــدند؛ ما جزو کشورهایی هستیم که 
اختیار تعیین منبع با خودمان است. ما چهار منبع را برای 
خرید انتخاب کردیم که حدود ۱۸ میلیون دوز قرار است 

خریداری کنیم.
نمكی گفت: در مسیر دوم تهیه واکسن باید بتوانیم در 
قالب قرارداد مشترک، تولید داخل و دانش فنی بیرون 
مســیر را دنبال کنیم. گزارش جلسه روز دوشنبه این 
بود که در این راه هم با ۲-۳ کشــور مذاکرات خوبي  
داشتیم. وی درباره مسیر ســوم تهیه واکسن، گفت: 
مسیر ســوم تكیه بر دانش و تولیدات داخلی است که 

۴مورد از اینها هفته پیش در قالب وبیناری با سازمان 
بهداشت جهانی مطرح شد و گزارش هایي ارائه شد و 
امیدواریم ۲مورد از آنها در روزهای آتی و جلسه ای که 
روز چهارشنبه داریم اجازه فاز انسانی برای کلینیكال 
ترایال )آزمایش بالیني( را دریافت کنند و از روزهای 
آینده حداقل یكی از آنها کار کلینیكال ترایال را روی 

مدل های انسانی شروع کند. 

توزيع كيت های تشخيص سريع كرونا 
در این بین مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت 
بهداشــت از توزیع کیت های تشخیص سریع آنتی ژن 
ویروس کووید-۱9 از امروز خبر داد و گفت: این تست 
برای مراجعینی است که برای گرفتن مراقبت به  مراکز 
خدمات جامع ســالمت منتخب کووید-۱9 مراجعه 
می کنند. دکتر سیامك سمیعی در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینكه طبق دســتور معاون بهداشــت وزارت 
بهداشت، کیت های تشخیص سریع آنتی ژن ویروس 
کووید-۱9 از امروز توزیع می شوند، گفت: بر این اساس 
تا پایان هفته تمام دانشگاه های علوم پزشكی سهمیه 

وزیر بهداشت خبر داد:

18ميليون دوز واكسن كرونا خريداري مي شود
کیت سریع آنتی ژن خود را دریافت می کنند. او ادامه 
داد: در مرحله اول مصرف تقریبی یك هفته دانشگاه ها 
بر اساس جمعیت شان در اختیارشان قرار می گیرد. در 
این مرحله هدف تامین کیت های مورد نیاز فعالیت های 
دانشگاه ها در گام چهارم اســت. سمیعی با بیان اینكه 
نمونه برداری و آزمایش بر اساس پروتكل های ابالغی 
انجام می شــود و هزینه ای برای گیرنده خدمت ندارد، 
ادامه داد: این وسایل برای انجام  آزمایش در آزمایشگاه 
نیســت، بلكه برای مواردی مانند مراجعینی است که 
برای گرفتن مراقبت به مراکز بهداشتی- درمانی منتخب 
یعنی مراکز خدمات جامع سالمت منتخب کووید-۱9 
مراجعه می کنند. باید توجه کرد که در آزمایشگاه های 
کووید-۱9 همچنان تســت PCR انجام می شود. به 
گفته او از نقاط ضعف روش تشخیص آنتی ژن با استفاده 
از وسایل تشخیص سریع، حساسیت نسبی کمتر آن 
در مقایسه با روش تشخیص مولكولی است که آن را با 
محدود کردن استفاده از این روش به افراد عالمت دار تا 
حد زیادی جبران می کنند.  بنابراین از وسایل تشخیص 
سریع اساســا باید در افراد عالمت دار برای تشخیص 
بیماری استفاده کرد و موارد اســتفاده از آن در افراد 
بی عالمت بسیار محدود اســت چون این انتظار وجود 
دارد که بــه دلیل تعداد ویروس کمتــر در افراد بدون 

عالمت، موارد منفی کاذب بیشتری مشاهده شود.
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ادامه در 
صفحه7

رسانه هاي آمريكايي در 2روز اخير نام افرادي را 
سیاست 
منتشــر كرده اند كه احتماال در زمان روي كار خارجی

آمدن جو بايدن در كاخ ســفيد تصــدي امور 
ديپلماتيك را عهده دار مي شوند؛ حوزه اي كه تأثيرات مهمي بر 
سرنوشت برجام خواهد داشت. در همين روزها مايك پمپئو، وزير 
خارجه دولت ترامپ در منطقه دوره افتاده تا به قول خود فشار بر 
ايران را افزايش دهد. خبرگزاري بلومبرگ ديروز گزارش داد كه 
بايدن پيش از آنكه دونالد ترامپ، رئيس جمهوري اياالت متحده، 
به شكست خود در انتخابات اقرار كند، تركيب كابينه خود را 
مشخص خواهد كرد.  پايگاه خبري Just security ، در تحليلي 
درباره تصميم دولت جو بايدن، رئيس جمهور منتخب آمريكا 
براي بازگشت به توافق هسته اي]برجام[ به نقل از يك منبع آشنا 
به تفكرات بايدن نوشــت: با توجه به اينكه از زمان تحليف جو 
بايدن تا زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري ايران در ژوئن 
202۱ فقط ۵ ماه فرصت است، انتظار مي رود كه بايدن در همين 
مدت باقيمانده تالش كند بازگشت ايران به تعهدات خود تحت 
توافق هسته اي را تضمين كند. در ادامه اين تحليل، همچنين به 
نقل از اين منبع آمده كه ايده بايدن درباره توافق هسته اي، مبني 
بر اينكه »اگر ايران به تعهدات خود بازگردد، واشنگتن به عنوان 
نقطه آغاز مذاكرات بعدي به برجام بازخواهد گشت« كه پيش از 
انتخابات آن را مطرح كرده بود، ثابت است. به نوشته بلومبرگ، 
3منبع تأييد كرده اند كه چهره موردنظر جو بايدن براي وزارت 
خارجه مشاور قديمي او، آنتوني بلينكن است كه به سنا معرفي 
خواهد شد. بلينكن در زمان دولت اوباما، معاون وزير خارجه بوده 
و ازجمله افرادي است كه نقش مؤثر در مذاكرات مربوط به توافق 
هسته اي داشته و منتقد جدي خروج آمريكا از برجام و حتي 
اقدامات ترامپ در زمينه تالش براي فعال كردن مكانيسم ماشه 
و جلوگيري از لغو تحريم تسليحاتي ايران است. همزمان با انتشار 
خبر معرفي بلينكن به عنوان گزينه تصدي وزارت خارجه آمريكا 
در فضاي مجازي عكسي از زمان مذاكرات هسته اي منتشر شد 
كه در آن اوباما به صورت تلفني در حال دريافت خبري از حل يك 
گره مذاكرات برجام است و در تصوير چهره بلينكن ديده مي شود 
كه دست هاي خود را به نشانه شعف و شــادي باال برده است. 
رسانه هاي آمريكايي پيش از اين از سوزان رايس نماينده سابق 
آمريكا در سازمان ملل، ســناتور كريس كونز، سناتور كريس 

مورفي و ويليام برنز قائم مقام سابق وزارت خارجه آمريكا در كنار 
آنتوني بلينكن به عنوان گزينه هــاي احتمالي تصدي وزارت 
خارجه نام برده بودند. نقش جدي بلينكن در توافق هسته اي و 
انتصاب او به سمت وزير خارجه آمريكا احتمال بازگشت دوباره 
واشنگتن به توافق هسته اي را قوت مي بخشد. بلومبرگ در ادامه 
گزارش خود همچنين به نقل از 2منبع مطلع نوشته كه بايدن 
احتماال جك ساليوان، دستيار هيالري كلينتون، وزير خارجه 
سابق آمريكا را نيز به عنوان مشاور امنيت ملي معرفي كند. جك 
ساليوان هم از طرفداران برجام اســت؛ هرچند او ادعاي لزوم 
مذاكرات جديد با ايران و توافق تكميلي براي لغو تحريم هاي 
ايران را مطرح كرده اســت؛ درخواستي كه ايران بارها آن را رد 
كرده است. ظريف  ماه جاري گفته بود اگر ايران قصد مذاكره 
دوباره درباره توافق را داشــت 4ســال قبل با ترامپ اين كار را 
مي كرد. 2روز قبل هم ســعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت 
خارجه تأكيد كرد، مذاكرات برجام انجام شده و پايان پذيرفته 
است. ســاليوان گفته بود، دولت آينده دمكرات بايد بالفاصله 
ديپلماسي هســته اي با ايران را تقويت كرده و به دنبال ايجاد 
توافقي تازه در راستاي معامله هسته اي باشد. ساليوان كه از او 
به عنوان ديپلمات پشت پرده مذاكره با ايران ياد مي شود جزو تيم 
ويليام برنز، معاون سابق وزير خارجه آمريكا بوده كه در زمان 
دولت محمود احمدي نژاد در عمان مذاكرات محرمانه با ايران را 
آغاز كردند و همان مذاكرات در زمان دولت حسن روحاني به 
نتيجه اي به نام برجام ختم شــد. تحركات بايدن براي به كار 
گماردن تيم ديپلماتيك معتقد به مذاكره با ايران در حالي است 
كه همزمان دولتمردان آمريكايي معتقد به فشار بر ايران در حال 
فعاليت هستند. وزارت امور خارجه آمريكا در گزارشي درباره 
ايران مدعي شد كه اين كشور با پيشبرد كارزار فشار حداكثري 
عليه ايران به ميزان ۷0ميليارد دالر به درآمد نفتي ايران خسارت 
زده است. مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا هم كه به منطقه آمده 
در مصاحبه با رسانه سعودي العربيه با تأكيد بر اينكه سياست 
ترامپ عليه ايران در دوران رياست جمهوري اش منسجم و ثابت 
بوده، تأكيد كرد: اين مسئله در دوران  گذار تغييري نمي كند و 
»فشار حداكثري« آمريكا در قبال ايران ادامه مي يابد. پمپئو به 
سرزمين هاي اشغالي رفته بود امارات، قطر، عربستان سعودي و 

تركيه نيز در اين تور خاورميانه اي بوده اند. .

خبر

وضعیت قرمز براي فعالیت 
ناسالم در قوه قضايیه

سيدابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه تأكيد 
كرد كه مفســدين بايد بدانند وضعيت براي 
هرگونه فعاليت ناســالم در قوه قضاييه قرمز 
اســت. به گزارش ميزان، رئيــس قوه قضاييه 
ديروز در نشست شــوراي عالي قوه قضاييه با 
اشاره به گزارش بازداشت ۱2 كارمند متخلف 
و يك كارچاق كن حرفه اي توســط حفاظت و 
اطالعات قوه قضاييه گفت: ما اجازه نمي دهيم 
چهره دســتگاه كارآمدي كه قضات آن بعضاً 
به صورت شــبانه روزي در آن مشغول خدمت 
هستند و با اجاره نشيني و سختي زندگي خود را 
مي گذرانند، با اين نوع اقدامات موردي به گونه 
ديگري نشان داده شــود. انتظار اين است كه 
جريان وكالت خودش نظارت داشــته باشد تا 

فسادي در اين مجموعه رخ ندهد.

وزارت بهداشت گرفتار حاشیه سازي ها نشود
رئيســي در بخش ديگري از سخنانش با بيان 
اينكه در اين شرايط كشــور نيازمند انسجام ، 
همدلي و هماهنگي است، به مسئوالن وزارت 
بهداشت توصيه كرد كه درگير حاشيه ها نشوند 
و در يك كار جمعــي همه ظرفيت هاي علمي 
و پژوهشي و امكانات و نيروي انساني كارآمد 
اين مجموعــه را در جهت تأمين امنيت جاني 
مردم به كار گيرند. وي همچنين با اشــاره به 
قطعنامه ضد ايراني حقوق بشر سازمان ملل كه 
با هدايت كانادا و حمايت رژيم صهيونيستي و 
آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي صادر شده 
است، گفت: امروز بر همگان ثابت شده غربي ها 
از قطعنامه ها به عنوان ابزاري سياســي عليه 

كشور هاي مستقل استفاده مي كنند.
 

بازداشت 12نفر از كاركنان قوه قضايیه
در اين ديدار همچنيــن رئيس مركز حفاظت 
و اطالعات قوه قضاييه خبر داد كه در ماه هاي 
اخير ۱2 نفــر از كاركنــان دســتگاه قضا در 
بخش هاي مختلف به اتهام ارتشــاء دستگير و 
همچنين ۱8 نفر از وكاليــي كه در بخش هاي 
مختلف قضايي براي اعمال نفوذ در پرونده ها با 
پرداخت رشوه تالش مي كردند، بازداشت شدند. 
به گزارش ايســنا، علي عبداللهي در نشست 
شــوراي عالي قضايي از اقدامات صورت گرفته 
براي مقابله با تخلفــات كاركنان و مرتبطان با 
دستگاه قضا ازجمله وكالي رسمي دادگستري 
گزارشي ارائه كرد و در عين حال گفت: در همين 
زمينه يك كارچاق كــن حرفه اي كه به صورت 
علني در مقابل يكــي از مجموعه هاي قضايي 

فعاليت داشت، دستگير شد.

آنها كه مي روند، آنها كه مي آيند

آيت اهلل رئيسي هشدار داد:

4 سال رنج مردم بايد ثمر دهدبازگشت معماران برجام
مذاكره هميشه يكي از عوامل مهم ارتباطات بين المللي است. خير و صالح در اين 
است كه مردم از اين فشار طاقت فرسا بيرون بيايند. اين امر ربطي به اين دولت و آن 
دولت ندارد، بلكه كشور با يك فشار سنگين تحريمي مواجه است كه شيوع بيماري 
كرونا نيز بر آن شدت بخشيده است. بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه كشور بايد 
از كجا منابع مورد نياز كشور را تامين كنند؟ براي كشوري كه اقتصادش وابسته به 
نفت است، چگونه بايد منابع ارزي حاصل از آن تضمين شود؟ وقتي FATF را تصويب 
نكردند و مجمع تشخيص مصلحت نظام حاضر نيســت رايج ترين مسائل بانكي را 
بپذيرد، دولت چه بايد بكند؟  آقاي قاليباف، رئيس مجلس كه مي گويد نگاه ما بايد به 
داخل باشد، به خوبي مي داند كه مسائل كشور نهايت 40درصد به حوزه عملكردي 
دولت وابسته است، ولي 60درصد مسائل تحريم است. عمده مشكالت به خاطر اين 
است كه ما روابط بين المللي و منطقه اي مناسبي نداريم.  
منافع ملي كشور مي طلبد كه گفت وگوي با آمريكا 
صورت گيرد. حاصل ســختي و رنجي كه مردم 
طي 4سال رياست جمهوري دونالد ترامپ در 
آمريكا متحمل شدند، مي تواند اين باشد كه 
با انتخاب بايدن در آمريكا، مستحكم تر و 

با دست پر پاي ميز مذاكره بنشينند. 

استراتژي تنش زدايي در دستور كار قرار بگیرد
مذاكرات احتمالي ايران و آمريكا به دو شكل مطرح است؛ يكي مذاكره در 
چارچوب برجام و گروه ۱+۵ است و ديگري بحث مذاكره مستقيم و دوجانبه 
با آمريكا و خارج از برجام مطرح است. مسائلي كه آمريكايي ها مايل به انجام 
مذاكره درباره آنها بودند، موضوعات قابل مذاكره اي نبودند. براي مثال، 

مسائل موشــكي و نفوذ منطقه اي ايران از مسائل 
مورد عالقه آمريكايي ها ست كه ايران تمايلي براي 
مذاكره در اين زمينه ها ندارد. چرا كه اســتراتژي 
جمهوري اســالمي درباره اين موضوعات كامال 

مشخص است و آنها را قابل مذاكره نمي داند. تامين 

امنيت اسرائيل يكي از عناصر تغييرناپذير سياست آمريكا در خاورميانه است 
درحالي كه ايران، اسرائيل را به عنوان يك رژيم  اشغالگر و كودك كش به رسميت 
نمي شناسد و مواضع خود را درباره اين رژيم تغيير نخواهد داد.درباره مذاكره 
ايران و آمريكا پيرامون برجام و در چارچوب ۱+۵ هم بايد گفت آنچه 
براي ايران اهميت دارد، كاهش فشارهاي اقتصادي و كاستن از اثرات 
تحريم ها ست. اين نيازمند آن است كه در خارج از مرزها، سياست 
تنش زدايي با كشورهاي منطقه و همسايگان  و در داخل توجه 
به توليد با كيفيت و صدور كاال و ارزآوري مورد توجه قرار 
گيرد. اين مسئله نياز چنداني به مذاكره با آمريكايي ها 
ندارد. اما در جايي كــه آمريكايي ها بخواهند براي 
ايران مشــكلي ايجاد كنند، مذاكرات مي تواند 

پيرامون آن مسائل شكل بگيرد.

اين  هماني سازي به سود دشمنان
ايران با توجه به تغيير شرايط سياســي آمريكا بايد به سمت برداشتن تحريم ها 
حركت كند و اين امر بهتر اســت از طريــق كانال برجام صــورت گيرد، چون 
درخصوص آن تابوشكني صورت گرفته است.  آقاي بايدن با چند حكم مي تواند 
زمينه احياي برجام را فراهم كند .  برخي عناصر تندرو خيلي زود اين مسئله را به 
فضاي رقابت هاي داخلي كشاندند. برخوردهاي توهين آميزي مي شود. يكي از ائمه 
جمعه كه مسئوليت مستقيمي هم ندارد رسما مي گويد آنهايي كه آمدن بايدن 
را يك فرصت مي دانند، يا نادانند يا خائن. اين توهين است و باب گفت وگو در اين 
حوزه را مي بندد. اينها نشان مي دهد در كشور ما برخي افرادي كه عمال ضرري از 
تحريم ها نديدند، به دنبال افزايش تنش ها حركت مي كنند، درصورتي كه واقعيت 

قضيه اين است كه هر گامي كه به سمت كاهش تحريم ها 
برداريم به سود كشور است و هر كسي كه تحريمي 
را بردارد خدمت به كشور اســت. خيانت به كشور 

اين است كه بهانه به دست مرتجعين عرب 
و صهيونيست ها بدهيم و آنها خوشحال 
شوند. اين  هماني ســازي  بين بايدن و 
ترامپ فقط به ســود دشمنان ايران 

تمام مي شود.

حشمت اهلل فالحت پیشه، نماينده سابق مجلسقاسم میرزايي نكو، نماينده سابق مجلس

محمد هاشمي، عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام

منفعت بازگشت به برجام 
به همان اندازه كه خروج ترامپ از برجام تنش زا بود، بازگشت بايدن به برجام 
تنش زدا خواهد بود، من از يكســو برخالف تندروها كه مدام با كج ســليقگي 
و كوبيدن بر طبل اختالفات برجام را توافقنامه اي بي ثمري مي دانســتند و از 
ســوي ديگرنيز برخالف جمعي ديگر كه در مقابل برجام 
واداده شده محسوب مي شــوند و فكر مي كنند با برجام 
اوضاع به صورت معجزه واري خوب خواهد شد، معتقدم 
هنوز برجام منتج به نتايج خوبي نشده است و بايد از 
ظرفيت آن به درســتي بهره برد. در شرايط فعلي 
نيز بيشترين منفعت بازگشت آمريكا به برجام 
تسهيل روابط اقتصادي ايران با دنياست كه 

بايد براي ايجاد آن مدبرانه گام برداشت.

بازگشت به برجام با 2پیش شرط
طي ۵سال گذشته جمهوري اسالمي همواره تالش كرده كه برجام را حفظ كند، 
 دليل اين امر نيز اثبات دو موضوع بوده است؛ يكي اينكه اهل مذاكره است و دوم 
هم اينكه ايران هرگز به دنبال ساخت ســالح اتمي نبوده است. در اين مدت اين 
آمريكا بوده كه با نقض برجام به دنيا نشان داده توافقنامه هاي بين المللي نيز از 

سوي اين كشور فاقد وجاهت قانوني اند. 
اگر آنها خواستار بازگشت به برجام 

هستند، پيش شــرط اول لغو 
تحريم هاست و ديگري جبران 
۱۵2ميليارد دالر خسارتي است 
كه با خروج آمريكا از برجام به 

ايران و مردم ايران وارد شد.

محمد حسن آصفري، نماينده اراك ابوالقاسم رئوفیان، دبیر كل حزب ايران زمین 

مزد نظام به مقاومت مردم
اينكه برخي اصولگرايان مي گويند بايدن و ترامپ براي ايران هيچ فرقي نمي كند، 
يك شوخي اســت و دارند خودشــان را گول مي زنند. چهره هاي خودسر اين 
جريان بايد توجه كنند مخالفت هايشان در سطح و ترازي نيست كه بتواند روال 
طبيعي همكاري هاي بين المللي ايران را تحت تأثير قرار دهد و ســنگي جلوي 
دولت باشد. اكثريت قاطع گروه هاي سياســي، چه اصولگرا چه اصالح طلب، از 
اين روند منطقي حمايت مي كنند.   تندروها بايد توجه كنند كه 
تصميمات كالن سياســت خارجي موضع و جمع بندي واحد 
سطوح باالي مسئوليت هاي نظام است. نظام عالقه مند است 
هر چه زودتر شــرايط اقتصادي ايران عادی شــود. 
مردم بعد از مقاومت مردانــه اي كه در طول دوره 
رياست جمهوري دونالد ترامپ در آمريكا مقابل 
تحريم ها نشان دادند، توقع دارند 

ثمره آن را ببينند.

قدرت داخلي را تقويت كنیم
 بدون تقويت عناصر داخلي نه تنها نخواهيم توانست مشكالت را از طريق مذاكره با 
خارج حل كنيم، بلكه مذاكره در اين شرايط موجب تضعيف بيشتر ما خواهد شد.  

اگر قرار باشد انتخاباتي نظير انتخابات اخير مجلس با 
مشاركت پايين برگزار شود، همان بهتر كه گفت وگوها 
توســط همين دولت صورت بگيــرد. در اين صورت 

ممكن است دستاوردهايي حاصل شود، اما اگر 
فكر مي كنيم انتخابات آينده موجب تقويت 

و استحكام بيشتر كشور مي شود، به نظر 
من هيچ ايرادي نــدارد كه مذاكرات 

به استقرار دولت بعدي موكول شود.

مذاكره، هدف نیست، وسیله است
مسائل سياســت خارجي نبايد موضوع رقابت ها و دعواهاي سياسي در داخل 

كشور باشد. مذاكره يك روش و شيوه براي حل مشكل است 
و به خودي خود هدف محسوب نمي شود.  مسئله ايران، 
نفس مذاكره يا عدم مذاكره نيست. مذاكره صرفا يك روش 
است. بنابراين اگر ما اقدامات الزم را براي حل مشكالت 

خود و انجام يك مذاكره موفق انجام دهيم، 
در اين صورت مذاكره مي  تواند راهگشا 
باشد، در غيراين صورت اگر ۱00سال 
هم مذاكره كنيم، بــه نتيجه نخواهيم 

رسيد.

حسین مرعشي، سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي

عباس عبدي، فعال سیاسي اصالح طلب

جالل میرزايي، نماينده ادوار مجلس

حسن بهشتي پور، كارشناس مسائل سیاست خارجي

لجبازي با منافع ملي
 با كنار رفتن ترامپ، فرصت دوباره اي براي ادامه تنش زدايي در روابط خارجي و كم كردن 
مشكالت مردم پيش آمده است. در هفته هاي اخير به خصوص بعد از مشخص شدن 
نتايج انتخابات آمريكا برخی افراد خيلي نگرانند كه مبادا دولت موفق شــود بخشي 
از مشكالت را كم كند و از فشارها بكاهد. آقاي روحاني موضع گيري درست و بحقي 

دارند، چون در پايان دوره رياســت جمهوري خودشــان 
به ســر  مي برند و در مجموعه وزراي دولت هم كسي 
براي انتخابات۱400اعالم آمادگي نكرده است. آقاي 
ظريف، وزير امور خارجه وقتش را گذاشــته تا اين 
مشكالت را با گفت وگو و مذاكره بكاهد و مانع و ظلم 

را از ســر مردم بردارد. بنابراين علت نارضايتي 
مخالفان دولت مشــخص نيست، بلكه 
به نوعي لجبازي با منافع ملي و ناديده 

گرفتن مولفه هاي امنيت ملي است.

سال91يك سال مانده به انتخابات رياست جمهوري يازدهم وقتي علي اكبر صالحي، وزير وقت امور خارجه خبر از گشايش هاي بین المللي در لغو 
تحريم هاي سازمان ملل علیه ايران براي سال92مي داد، هیچ جريان سیاسي شائبه سیاسي كاري و فعل انتخاباتي براي دولت محمود احمدي نژاد قائل احزاب

نبود. صالحي با علم به مذاكرات پنهاني نمايندگان ايران و آمريكا در عمان سعي در تزريق امید به مردم گرفتار در تنگناهاي معیشتي داشت و همه 
جريان ها نیز همراهي مي كردند. در پايان همین دهه مخالفان دولت تدبیروامید گارد بسیار سفت و ســختي مقابل شرايط مشابه ايجاد شده براي ديپلماسي 
ضدتحريمي حسن روحاني گرفته اند. دونالد ترامپ،  رئیس جمهور افراطي و ضد توافقات جهاني آمريكا از كاخ سفید اخراج شده است و انتخاب جو بايدن يك بار 
ديگر فرصت ديپلماسي را براي تیم مسئول و همكار سابق ديپلماسي 2كشور فراهم آورده است. با اين حال منافع باندي برخي اقلیت ها و گروه هاي تندرو در داخل 
كشور هرگونه تغییر شرايط در بستر سیاست خارجي كشور را بي اهمیت و ناديده مي انگارد و همچنان بر بسته نگه داشتن درهاي اقتصادي و معیشتي روي مردم 
اصرار مي ورزد. چهره هاي سیاسي در گفت وگو با همشهري انتخابات1400را سنگ بناي مخالفت اين جريانات مي دانند و معتقدند تا تاريخ انتخاباتي 28خردادماه 
سال بعد مخالفان دولت مجال تنفس به حسن روحاني و كابینه اش نخواهند داد. البته اين صحبت آنان يك ضمیمه مهم هم دارد: نظام به تصمیم بازگشايي مجدد 

در روابط خارجي رسیده و سنگ اندازي هاي مخالفان هم راه به جايي نخواهد برد.

بررسی اهميت و ضرورت بازگشت آمريكا به برجام برای رفع تحريم ها در گفت وگو با صاحب نظران سياسی
احياي گفت وگو ؛كاهش تنش
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بارندگي شديد بهار سال گذشته، اگرچه 
تبديل به سيل نشــد اما هشدار جدي گزارش

براي تهران بود. شــهري كه در بيشتر 
اوقات سال با مشــكل كمبود آب حتي براي نظافت و 
آبياري فضاي سبز روبه رو است، ممكن است در برخي 
 روز هاي پرباران دچار سيل شــود. اين روز ها با شروع 
بارش هاي پاييزي باز هم موضوع انتقال حجم زياد آب از 
شهر مورد توجه قرار گرفته اســت. پروژ ه هاي بزرگ 
عمراني كه در طول تابســتان اجرا شده بود و اليروبي 
دائمي كه هميشــه انجام مي شود توانســته است از 
آبگرفتگي عمده جلوگيري كند اما بايد هميشه مراقب 
بارندگي هاي شــديد بود حتي اگر هر 10سال يك بار 

اتفاق بيفتد.
چندي پيش شــهردار تهران در همين زمينه گفت: 
»جمع آوري آب هاي سطحي مقوله بسيار مهمي است 
و تهران بايد در سيل هاي دوره اي 25 ساله و 50ساله 
تهران آمادگي داشته باشد. اما فراتر از آن بايد يك قدم 
جلوتر رفت و كاري كرد كه آب هاي سطحي كه مايه 
حيات است براي گذران اوقات فراغت و بهبود زندگي 

مردم به شهر برگردد.«
پيروز حناچي با ياد آوري سيل سال1340 تهران شرح 
داد كه چگونه شبكه هدايت آب هاي سطحي پس از آن 

حادثه ساخته شد.
در فروردين سال98 كه بارندگي هاي شديد تهران را 
تا مرز وقوع سيل پيش برد و نزديك بود كه جاده هاي 
ارتباطي تهــران و كرج قطع شــود، مديريت بحران 
پايتخت به اين نتيجه رسيد كه بايد توسعه و بازسازي 
دائمي شــبكه انتقال آب با دقت بيشتري انجام شود. 
شــهردار تهران نيز چندين بار تأكيد كرده است كه 

جريان رودخانه هاي جاري از البرز، به دليل ساخت وساز 
و ايجاد خيابان هاي شــرقي غربي در شهر قطع شده 
است. اين اتفاق از يك سو باعث شده كه منابع تغذيه 
دشــت جنوب تهران به نقاط ديگر هدايت شــود و از 
ســوي ديگر  احتمال وقوع سيل در مسير قديمي اين 

رود ها بيشتر شود.

500كيلومتر تونل
يكي از بزرگ تريــن پروژ ه هاي عمرانــي انتقال آب 
سطحي تونل جمع آوري آب هاي محدوده بزرگراه فتح 
 TBM است كه با استفاده دستگاه حفار تمام مكانيزه
)مورد استفاده در ســاخت تونل مترو( انجام مي شود. 
تاكنون 2كيلومتــر از طول اين تونــل 4200متري 
حفاري و سگمنت گذاري )نصب قطعات به هم پيوسته 

بتني( شده است.
اين درحالي اســت كه بيش از 530كيلومتر مســير 
شبكه اصلي جمع آوري آب هاي ســطحي در تهران 
ساخته شــده اســت اما طبق طرح جامع جمع آوري 
آب هاي سطحي، بايد در پايتخت ۷00كيلومتر مسير 
شبكه اصلي وجود داشته باشد. اين مجموعه تونل ها و 
مسيل ها شبيه بزرگراه هاي اصلي شهر هستند كه آب 
در آنها جريان پيدا مي كند. مســيل ها روباز هستند و 
كانال هايي درون زمين ساخته شده اند كه عمق بعضي 
از آنها تا 40متر هم مي رســد. در كنار اين مسير هاي 
عمده، شبكه فرعي قرار دارد كه شامل نهر و جوي كنار 
خيابان ها ست. اين شبكه بيش از 10هزار كيلومتر طول 
دارد و همان چيزي است كه درصورت باقي ماندن زباله 
باعث آبگرفتگي هاي سطحي مي شود. از 200كيلومتر 
باقيمانده شــبكه اصل جمع آوري آب هاي سطحي، 
1۷0كيلومتر در 3منطقه 21، 22و  5 قرار دارد. به اين 
معني كه مناطق قديمي به طور متوسط از سازه هاي 

انتقال آب  بهره مند هستند.

بيشــتر ظرفيت كانال ها در بارندگي هاي عادي خالي 
است زيرا براساس ســيل هاي شديد كه با فاصله چند 
دهه رخ مي دهند ساخته مي شوند؛ پديده اي كه از آن به 
نام »بازگشت سيل« نام برده مي شود. در اين بين، طي 
سال گذشته كانال هاي جديد ساخته و به بقيه شبكه 
متصل شده است. ســاخت كانال جمع آوري آب هاي 
ســطحي در محدوده خيابان پيــروزي- اصفهانك، 
بازسازي كانال ابوذر از محل اتصال كانال سرخه حصار 
تا بزرگراه شهيد محالتي، نصب لوله بتني جمع آوري 
آب هاي ســطحي بزرگــراه جناح –ميــدان آزادي 
كه امسال آغاز شــد از همين گروه هســتند. برخي 
پروژه هاي محلي ماننــد كانال زيــر بزرگراه مدرس 
تا خيابان ميرداماد به طول 130متــر نيز با توجه به 
آبگرفتگي هاي رخ داده اجرا مي شــوند. از سوي ديگر 
امســال 10گلوگاه اصلي كه باعث آبگرفتگي در شهر 
مي شد شناسايي و تعدادي از آنها در طرح هاي معاونت 

فني و عمراني اصالح و باز سازي شدند.
هريك از نواحي شــهرداري نيز از مدتي پيش بازديد 
و اليروبي كانال هــاي آب را آغاز كردنــد و براي رفع 
آبگرفتگي هاي احتمالي مجهز به پمپ  هاي لجن كش 

هستند.

50 ميلي متر بارندگي
مديركل خدمات شهري شهرداري تهران در اين رابطه 
و كاركرد كانال ها اعالم كرد: بعد از حدود 48ســاعت 
بارش باران در پايتخت و درحالي كــه حجم باران در 
24ســاعت اول بيش از 50ميلي متر بــود، هيچ گونه 

آبگرفتگي جدي در سطح شهر نداشتيم.
اصغر عطايــي توضيــح داد: اگر حجــم بارش ها در 
كالنشــهر ها نزديك به 25تا 30ميلي متر برسد اعالم 
خطر براي آبگرفتگي هاي زياد و حتي ســيل مي شود 
و در اين شرايط توصيه مي شــود كه مردم در حاشيه 

رودخانه ها اتــراق نكنند. او ادامــه داد: در عين حال 
نزديك به 30هزار كارگر بخش خدمات شهري و فضاي 
سبز شهر تهران براي اين شرايط بارندگي ها در آمادگي 
كامل هستند و از توان آنها استفاده مي كنيم و عوامل 
ديگري نيز مانند كارگرهاي نواحي به صورت ويژه در 

زمان بارش ها كار مي كنند.

3خروجي اصلي آب
شــبكه اصلي انتقــال آب تهران شــامل بخش هاي 
شمال غرب و غرب تهران؛ شمال، شمال شرق و شرق 
و محدوده مركزي شهر است. كانال هاي شمال غرب 
و غرب با ســيل برگردان ها به رودخانــه كن منتقل 

مي شود. مسيل هاي شمال، شمال شرق و شرق تهران 
به مسيل هاي باختر، منوچهري و كانال ابوذر منتقل 
مي شــود و به منطقه باروت كوبي در شهر ري منتهي 
مي شــود. تونل هاي منطقه مركزي تهران كه بيشتر 
سرپوشيده هستند از طريق كانال هاي بزرگ خيام و 
نواب به نهر فيروزآباد مي رســند. همه اين مسير هاي 
خروج آب در دشــت جنوب شــهر تهــران پراكنده 
مي شــوند و با طغيان هاي فصلي خود اراضي طبيعي 

اين منطقه را آبياري مي كنند.
طول كل پروژه جمع آوري آب هاي سطحي در تهران 
۷00كيلومتر است كه تا سال1404 به پايان مي رسد. 
پيشرفت مجموع اين پروژه ها به ۷0درصد رسيده است.

530 كيلومتر تونل و كانال شبكه اصلی جمع آوري آب هاي سطحي در پايتخت تكميل شده است

ساخت شاهرگ هاي مقابله با سيل در تهران بدون دوچرخه، هرگز!

يادم نمي آيد كه اينجــا گفته بودم يا 
نه؛ اما من از اول اسفند سال گذشته تا 
االن، دوركار هستم. اگر خروج از خانه 
بابت خريدهاي روزانه را به حساب نياوريم، حضورم در خيابان، واقعا 
كم بوده و در همان ميزان اندك هم سهم دوچرخه، بسيار بيشتر 
از ساير وسايل نقليه بوده است. در اين بين، نكته جالبي كه خودم 

توجهي به آن نكرده بودم، استفاده از تاكسي بود.
هفته گذشــته براي انجام يك مصاحبه، مجبور به خروج از خانه 
بودم و با تاكسي اينترنتي رفتم و چون ديگر يادم رفته بود ترافيك 
شهري - آن هم در نخستين ساعت هاي صبح - چگونه است، ديرتر 
از زمان هماهنگ شده به محل قرار رسيدم. دوچرخه در ترافيك 
نمي ماند. نكته مهمي كه يك بار ديگر به ذهنم خطور كرد. درست 
است كه سرعتش كمتر از خودرو است اما اگر محاسبه كرده باشيد 
فاصله دو نقطه در شهر، 30دقيقه اســت و الزم نيست ترافيك را 

درنظر بگيريد.
خالصه به مقصد رســيدم؛ مصاحبه طوالني را به همراه دوستان 
انجام داديم و حدود ســاعت 2راهي خانه شدم. فرصت مناسبي 
داشــتم براي پياده روي و واقعا دلم تنگ شده بود براي راه رفتن. 
بعد از حدود 20دقيقه پياده روي به پل سيدخندان رسيدم و سوار 
تاكسي شدم. اينجا بود كه يادم آمد حدود 10 ماه است سوار تاكسي 
خطي نشده ام. همين تاكسي هاي زردرنگ كه دوستان و همراهان 

هميشگي ما در شهرند.
نفر دومي بودم كه روي صندلي عقب مي نشست و با تعجب، آقاي 
راننده آمد و راه افتاد. يادم هست كه تا قبل از كرونا، راننده ها حاضر 
بودند ســاعت ها در ايســتگاه بمانند اما با يك نفر كمتر، حركت 
نكنند؛ اما حاال ! عادت ها خيلي ســريع تغيير مي كنند. دست در 
جيبم كردم و ديدم فقط دو تا 10هزار توماني دارم. از قبل به خاطرم 
مانده بوده كه دادن اسكناس درشت به راننده تاكسي، يعني يك 
جنگ اعصاب طوالني. در همان ابتداي مسير، پول را به راننده دادم 
كه فرصت جور كردن بقيه را داشــته باشد و يك معذرت خواهي 
هم كردم كه از عمق فاجعه كم كنم. با تعجب ديدم راننده چيزي 
نگفت؛ اما بعد كه بقيه پول را داد، متوجه شدم. آقا كرايه ها چقدر 

گران شده!
به خانه كه رسيدم، حس عجيبي داشــتم. گرچه بعد از مدت ها 
به شــهر رفته بودم و چند نفر از دوســتان را ديده بودم؛ هرچند 
پياده روي كرده بودم اما از شــهرگردي، احســاس لذت نداشتم. 
به دوچرخه ســواري عادت كرده ام و بدون آن در خيابان، چيزي 

كم دارم.

ميثم قاسمي
خبر نگار

درپي درج گزارشــي با عنوان »مترو و 
اتوبوسراني چشم انتظار كمك فوري« جوابيه

در روز يكشنبه 12آبان در همشهري، 
بانك رفاه پاسخي براي همشهري ارسال كرده است. 

در اين جوابيه آمده است: 
با توجه بــه اتمام مهلت انتشــار اوراق مشــاركت 
شهرداري ها جهت توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي 
با درنظر گرفتن تمديد مربوطه به اســتناد بند»د« 
تبصره5 قانون بودجه كشور، شهرداري هاي كشور با 
تأييد وزارت كشور مجاز به انتشار اوراق مشاركت با 
تضمين خود و بازپرداخت اصل و سود آن توسط خود 
بوده كه به رغم اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه 
در تاريخ 98/11/29 در واپسين روز مهلت باقي مانده 
در تاريــخ 99/4/31 و درپي عدم توفيق شــهرداري 
تهران جهت اخذ مصوبه بانك هــا جهت قبول ركن 
عامل و ضامن، درخواست شهرداري تهران به منظور 
انتشار اوراق مشــاركت در توسعه ناوگان حمل ونقل 
عمومي و اصالح زيرســاخت هاي شــهري با هدف 
هم افزايي در عمران و آباداني كالنشهر تهران ضمن 
توجه به مشكالت و موانع پيش  روي كشور به بانك 

رفاه كارگران ارسال و با همكاري اين بانك مبادرت 
به انتشار اوراق مشــاركت به ميزان 15هزارميليارد 
ريال كرده است و مديران عالي شهرداري تهران طي 
صورتجلسه و قرارداد متعهد به سپردن وثايق مورد نياز 

در كمترين زمان ممكن شدند.
 با گذشــت حدود 4 ماه از زمان توافق صورت گرفته، 
ترهين بخشي از وثايق تكميل شــده و مابقي بنا بر 
داليل متعدد ازجمله اينكه امالك پيشنهادي بابت 
توثيق فاقد پايان كار، فاقد گواهي عدم خالف، داراي 
معارض، مشاعي، داراي اسناد مالكيت مغاير از لحاظ 
جانمايي و ابعاد و... بوده، تكميل نشده است كه مراتب 
با همكاري مديران محترم شهرداري تهران در حال 

حل وفصل هستند.
علي ايحال بانك رفــاه كارگران با همــكاري بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران ترتيبي اتخاذ نموده 
است كه معادل وثايق ترهين شده توسط شهرداري 
تهران با لحاظ ضرايب قانوني و به نسبت اصل و فرع 
مبلغ اوراق، نســبت به واريز وجوه حاصل از فروش 
اوراق مشاركت به حســاب بانك مركزي و برگشت 
به حساب هاي شهرداري جهت هزينه كرد در محل 

پاسخ بانك رفاه به گزارش همشهري

صدور اطالعيه شركت متروي تهران در پي واريز بخشي از پول اوراق مشاركت

اميد تازه مترو براي آزادسازي كل مبلغ اوراق مشاركت
سرانجام  با واريز بخشي از 

وجوه حاصــل از فروش مترو
اوراق مشاركت سال98 
به حســاب شــهرداري تهــران  براي 
نوســازي ناوگان اتوبوسراني و توسعه 
خطــوط 3، 6 و ۷متــروي پايتخت 
موافقت شــد. اين موافقــت پس از 
125روز انتظار و پيگيري هاي صورت 
گرفته، حاصل شــده كه براساس آن 
بانك رفاه كه عامليت عرضه و فروش 
اين اوراق را برعهده داشــته موافقت 
خود براي آزادسازي و واريز بخشي از 
مبلــغ 1500ميليارد تومــان اوراق 
مشــاركت ســال1398 براســاس 
وثيقه هاي ارائه شده از سوي شهرداري 
تهران را اعالم كرد تا جهت هزينه كرد 
در موضــوع مشــاركت، در اختيــار 
شــركت هاي مترو و اتوبوسراني قرار 

گيرد.
در همين راستا روابط عمومي شركت 
راه آهن شهري تهران و حومه )مترو(، با 
ارسال اطالعيه اي اعالم كرد: »اين امر 
در وهله نخست، نشــان از حسن نيت 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به 
تبع آن سازمان تامين اجتماعي و بانك 

رفاه كارگران دارد كه البته در اين بين 
همراهي بانك مركــزي را نيز نبايد از 
نظر دور داشــت. به هرحال باگشايش 
قفل 4ماهه بلوكه شــدن پول اوراق 
مشاركت در حساب بانك رفاه، مي توان 
اميدوار بود با كمي تســاهل و تعامل 
بيشــتر و در كوتاه ترين زمان ممكن، 
كل وجوه حاصل از فروش اوراق مذكور 
آزاد شــده و در راه خدمت رساني به 

مردم ابرشهر تهران مصرف شود.«
شــركت متــروي تهــران همچنين 
اعالم كرده: »در اين بزنگاه حســاس 
اجتماعي - اقتصادي و خصوصا شرايط 

ويژه كرونايي كه كل كشور با آن دست 
به گريبان است، بي ترديد بانك عامل 
مي تواند با استناد به سهم 50درصدي 
دولت در پرداخت اصل و ســود مبلغ 
اوراق مشــاركت طرح هــاي ملــي و 
عنايت به موضــوع ضمانت هاي قوه 
محترم مجريه در مــوارد اينچنيني، 
مبلغ ۷50ميليارد تومان ديگر از محل 
وجوه اوراق را به ســرعت آزاد كند تا 
روند ارائه خدمات زيرساختي در حوزه 
حمل ونقل عمومي پايتخت، ســرعت 
بيشــتري بگيرد. البته معاونت مالي 
و اقتصاد شهري شــهرداري تهران و 

سازمان امالك و مستغالت همچون 
4 ماه گذشته، همچنان در تالش براي 
ارائه وثيقه هاي مورد قبول بانك عامل 
هستند تا بستر اين همكاري متقابل در 
فضايي بي حرف و حديث شكل گيرد و 
با تأديه وثايق ملكي، كل مبلغ حاصل از 
فروش اوراق مشاركت سال1398 آزاد 
شــود. البته ذكر اين نكته هم بديهي 
است كه شــهرداري تهران يك نهاد و 
ســازمان پابرجا بوده و نگراني از بابت 
بي پاسخ ماندن تعهدات مالي مرتبط با 

آن، چندان منطقي نيست.«
به گزارش همشــهري، با اين اوصاف 
اما هنوز فرصت به طور كامل از دست 
نرفته و كافي اســت مشابه فضايي كه 
اواخر تيرماه ايجاد شد، مهلت انتشار 
اوراق مشــاركت در واپسين ساعات 
فرصت زماني قانوني تمديد شود تا با 
كمك و همكاري توأمــان معاون اول 
رئيس جمهور، وزراي كشــور،  تعاون، 
كار و رفــاه اجتماعي و نيــز اقتصاد و 
دارايي، رئيس ديوان محاسبات، رئيس 
بانك مركزي و... اين بار در مقياســي 
كوچك تر، همان نوع همكاري مجدد 
شكل بگيرد و نتيجه الزم حاصل شود.

مديرعامل شركت عمراني كاركنان شهرداري تهران 
از آغاز عمليــات اجرايي تكميل پيســت دوچرخه دوچرخه

مجموعه فرهنگي، گردشــگري درياچه شــهداي 
خليج فارس )چيتگر( خبر داد. 

به گزارش همشــهري، فريدون رضوي كيا گفت: با وجود كاهش 
شديد درآمدها به دليل شــيوع ويروس كرونا، با استفاده از منابع 
داخلي شركت عمراني كاركنان شهرداري تهران وابسته به سازمان 

بازنشستگي شهرداري، ادامه پيست دوچرخه مجموعه فرهنگي، 
گردشگري درياچه شــهداي خليج فارس در دو فاز تكميل و در 

اختيار شهروندان تهراني و گردشگران شهري قرار مي گيرد. 
او با بيان اينكه فاز اول پروژه هم اكنون آماده بهره برداري اســت، 
عنوان كرد: فاز اول پروژه شــامل تكميل زيرســاخت ها، اجراي 
پوشــش پلي ارتان و اپوكســي پل فلزي محدوده جنوب درياچه 
)گذر موج( و روكش آســفالت، خط كشي و تامين روشنايي پهنه 

جنوبي درياچه شهداي خليج فارس با تالش همكارانم در شركت 
عمراني كاركنان شهرداري تهران، تكميل شده و هم اكنون آماده 
بهره برداري است. مديرعامل شركت عمراني كاركنان شهرداري 
تهران با بيان اينكه فاز دوم پروژه، اجراي مسير دوچرخه و مسير 
پياده روي در پهنه غربي درياچه شــهداي خليج فارس حد فاصل 
بين درياچه و باغ راز هستي به طول يك كيلومتر را شامل خواهد 
شد، گفت: فاز دوم پروژه هم صرفا با استفاده از منابع مالي و تكيه 

پيست دوچرخه سواري درياچه به بوستان جنگلي چيتگر متصل مي شود

وضعیتپروژه
61درصد پیشرفت فیزیکینصب لوله بتنی در بزرگراه جناح - میدان آزادی

فاز یک  کانال جمع آوری آب های سطحی در محدوده خیابان 
50درصد پیشرفت فیزیکیپیروزی- اصفهانک

83درصد پیشرفت فیزیکیپروژه جمع آوری و هدایت آب های سطحی بزرگراه آزادگان
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موضوع مشــاركت اقدام نمايد كه مراحل اخذ مجوز 
اين فراينــد انجام و در تاريــخ 99/9/2 )روز جاري( 
اين مجوز صادر و نخســتين مرحله واريز وجه انجام 

خواهد شد.
 الزم به ذكر اســت پس از آن در هر مرحله كه وثايق 
شهرداري تهران نزد بانك تكميل شود، واريز وجوه 

مربوط به آن مرحله انجام خواهد شد.
همانطور كه ذكر شد مشكل اصلي، عدم تامين وثيقه 
توسط شهرداري تهران است. الزم به يادآوري است 
كه بانك رفاه كارگــران در برابر عملكرد خود بايد به 
ذي نفعانش )ســهامداران و مشــتريان( و نهادهاي 
نظارتي پاسخگو باشد و نمي تواند بدون دريافت وثايق 

قانوني، اقدام به پرداخت تسهيالت كند.
الزم به ذكر اســت، در فضاي كنوني كه كشــور ما 
در معرض آســيب هاي مختلفي اعم از تحريم هاي 
ظالمانه، ويروس كرونا، مشــكالت اقتصادي و... قرار 
دارد، وظيفه رســانه ها ايجاد فضايي آرام و به دور از 
هياهو و جنجال براي شهروندان است. تشويش اذهان 
عمومي به نفع هيچ كس نيســت. ازاين رو در موارد و 
مسائل آتي و به منظور پيشبرد امور و كمك به چرخه 
اقتصاد كشور قبل از انتشار خبر، روابط عمومي بانك 
رفاه كارگران آماده ارائه مدارك و مســتندات الزم 

جهت تهيه اخبار تأثيرگذار خواهد بود.

بر توان داخلي شركت عمراني كاركنان از 28آبان ماه شروع شده و 
اميدواريم بتوانيم همزمان با ايام اهلل دهه فجر انقالب اسالمي، آن را 
تكميل و تقديم شهروندان عزيز تهراني و گردشگران شهري كنيم.

او افزود: با اتمام اين دو فاز، پيســت دوچرخه مجموعه فرهنگي 
گردشــگري درياچه شــهداي خليج فارس به صورت يكپارچه، 
تكميل و به پيســت دوچرخه بوســتان جنگلي چيتگر متصل 
خواهد شــد. رضوي كيا اظهار اميدواري كرد با اتمام اين پروژه، 
دوچرخه سواران و عالقه مندان به دوچرخه سواري ماجراجويانه 
بتوانند از اين مســير منحصر به فرد كه از كنار جنگل و درياچه 

عبور مي كند، استفاده كنند.
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گزارش آماری

پيشنمايشجهشقيمتها
مركز آمار ايــران گزارش شــاخص قيمت توليدكننــده را كه از آن 
به عنوان پيش نمايش تورم مصرف كننده در آينده ياد مي شود، منتشر 
كرد. اين آمار نشــان مي دهد انتظار كاهش نرخ تورم به آن سادگي 
كه پيش تر تصور مي شد، نيست. نيازي به پيش داوري نيست، چنان 
كه نهاد متولي انتشار آمار رسمي مي گويد هزينه توليد در يك سال 
منتهي به فصل تابستان امسال نسبت به مدت مشابه تابستان پارسال 
23.6درصد باالتر رفته و البته نســبت به فصل بهار امسال تغييري 
نداشته است. به گزارش همشــهري، بخشي از انعكاس پيش نمايش 
رشد تورم توليد به عنوان شــاخص پيش نگر در آمارهاي تورم بخش 
مصرف ماه هاي اخير منعكس شــده تا جايي كه نرخ تورم رســمي 
ساالنه در پايان آبان به 29درصد رســيده است. مركز آمار مي گويد: 
نرخ تورم توليدكننده به صورت نقطه به نقطه در فصل تابستان امسال 
به 40.7درصد رسيده است. به بيان روشن تر هزينه توليد در ايران در 
تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال 28.7درصد خيز برداشته و 
ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان به ازاي توليد كاالها و 
خدما ت شان در داخل كشور 40.7درصد رشد كرده است. كمترين نرخ 
تورم نقطه به نقطه تابستان امسال مربوط به بخش كشاورزي به ميزان 
21.9درصد و باالترين نرخ تورم نقطه به نقطه هم در بخش معدن به 

ميزان 69.1درصد به ثبت رسيده است.

رازافزايشقيمتها
اگر به دنبال دليل افزايش قيمت كاالهاي صنعتي و معدني هستيد، راز آن 
را در رشد هزينه توليد جست وجو كنيد. جايي كه نشان مي دهد نرخ تورم  
بخش توليد در بخش صنعت از 7.7درصد در فصل بهار به 47.4درصد در 
فصل تابستان رسيده و نرخ تورم بخش معدن هم از 32.4درصد در بهار 
امسال به باالي 69درصد جهش كرده است. نتيجه اينكه نرخ تورم بخش 
توليد ايران از 12درصد در بهار امسال به 40.7درصد در تابستان رسيده و 
وقتي آمارهاي رسمي اين واقعيت را نشان مي دهد، قيمت گذاري دولتي، 

تنبيه توليدكنندگان يا دفاع از تحريم ها معنا ندارد. 
تورم ساالنه بخش توليد

تابستان 99بهار 99بخش

27.628.7خدمات

9.922.7برق

23.824صنعت

37.744معدن

14.910.9كشاورزي

23.623.6كل

تورم نقطه به نقطه بخش توليد

تابستان 99بهار 99بخش

26.634.2خدمات

40.644.1برق

7.747.7صنعت

32.469.1معدن

3.621.9كشاورزي

1240.7كل

نمايشبهاراقتصاددرفصلپاييز
بانك مركزي تصويري ناقص از اقتصاد ايران در فصل بهار را در سومين 
 ماه از فصل پاييز امسال منتشــر كرد كه هرچند جزئياتي از نرخ رشد 
اقتصادي را نمايش مي دهد، اما ابهام اصلي اينجاست كه پس از توقف 
انتشار نرخ تورم بانك مركزي، محرمانه شدن ميزان توليد و صادرات نفت 
از كانال وزارت نفت، حاال جزئياتي از وضعيت درآمدها و دخل و خرج 
دولت در اين آمارها ديده نمي شود. به گزارش همشهري، يكصدمين 
گزارش فصلي بانك مركزي از آمارهاي كليدي اقتصاد ديروز منتشر شد 
و نشان داد رشد اقتصادي كشور ايران با جمعيتي 84ميليوني در فصل 
بهار به منفي 2.8درصد با نفت و منفي 6دهم درصد بدون نفت رسيده 

و كل بدهــي خارجي 
هــم اندكي بيــش از 
8.6ميليارد دالر برآورد 
شــده اســت. اقتصاد 
ايــران كه در 2ســال 
نخست اجراي برجام با 
جهــش 12.5درصدي 
در ســال 95 و رشــد 
3.7درصدي در سال 96 
مواجه شــده بــود، در 
سال هاي خروج آمريكا 
از برجــام و بازگشــت 
تحريم هــا، 5.4درصد 
در سال 97 و 6.5درصد 
در ســال 98 آب رفته 
و چشــم انداز رشــد 
اقتصادي ايــران براي 
ســال جاري هم منفي 
اســت؛ چرا كه ســالي 
كه نكوســت، از بهارش 

پيداست. بهار امسال هم اقتصاد ايران رشد منفي 2.8درصدي را تجربه 
كرده و 3سال رشد منفي يعني يك ركود عميق كه تنها برداشته شدن 
تحريم هاي نفتي مي تواند يك جان تازه و البته نه  دائمي به بدن نحيف 
اقتصاد ايران بدهد و روند نرخ رشد اقتصاد را مثبت كند. بانك مركزي 
مي گويد: ارزش افزوده بخش نفت ايران بازهم منفي تر و ضعيف تر شده 
و در بهار امسال به منفي 16درصد نسبت به بهار سال گذشته رسيده 
اســت. همچنين هرچند ارزش افزوده بخش هاي صنعت و كشاورزي 
در بهار امسال مثبت ارزيابي شــده، اما بخش خدمات هم رشد منفي 
1.6درصدي داشته است. به گزارش همشهري، در گزارش جديد بانك 
مركزي آماري از وضعيت شاخص تشكيل ســرمايه ثابت ناخالص در 
بخش هاي ماشين آالت و ســاختمان توسط بخش خصوصي و دولتي 
منعكس نشده كه نشان دهنده وضعيت سرمايه گذاري در كشور باشد. 
البته شاخص يادشده در 2سال گذشــته منفي بوده و به احتمال زياد 
امسال هم منفي خواهد بود. وزارت نفت ايران آخرين ميزان توليد نفت 
كشــور را در ســال 96 روزانه 3ميليون و 849هزار بشكه و صادرات را 
2ميليون و 325هزار بشكه برآورد و منتشر كرده بود اما از آغاز تحريم ها، 

ميزان صادرات و توليد نفت ايران منتشر نمي شود.

چشــم انداز نرخ تورم دست كم تا پايان سال 
افزايشــي خواهد بود و دولــت مي خواهد 
بودجه ســال آينده را بر مبنــاي نرخ تورم 
22درصدي ببندد و افزايش حقوق كاركنان 
و دستمزدها براي ســال آينده به احتمال زياد 25درصد خواهد 
بود. افزون بر اين دولت بــا افزايش هزينه هــاي جاري دولت و 
دستگاه هاي بودجه بگير، در شــرايطي كه افق آينده فروش نفت 
ايران چندان روشن نيست، مواجه اســت. در اين شرايط دولت 
حسن روحاني مي خواهدآخرين بودجه ســاالنه اش را بر مبناي 
فروش روزانه 650هزار بشكه نفت با نرخ ميانگين 40دالر تنظيم 
كند. اين موضوع نشــان مي دهد بي احتياطــي در اضافه كردن 
مخارج دولت باعث خيز دوباره نرخ تورم خواهد شــد. اتفاقي كه 
باعث مي شود به جاي آنكه بودجه سال 1400به سپري در برابر 
رشد قيمت كاالها و خدمات تبديل شود، به مثابه موتور باالبرنده 

نرخ تورم عمل كند.
به گزارش همشهري، بودجه امسال با كسري بودجه سنگين مواجه 
بوده، در اين شرايط تصويب بودجه سال آينده بر مبناي درآمدهاي 
موهوم مي تواند به تهديدي عليه اقتصاد و تشديد نرخ تورم منجر 
شــود در نتيجه ضروري اســت دولت و مجلس بودجه1400 را 
ضد تورمي ببندند. اما نشانه هايي از اختالف جدي دولت و مجلس 
بر سر محورهاي بودجه1400 و منابع و مصارف آن وجود دارد و 
بيم آن مي رود اين اختالف ها باعث زمينگير شــدن بودجه شود، 
به ويژه اينكه به تازگي مجلس موفق شد تا طرح تورم زاي پرداخت 
يارانه نقدي در قالب كارت خريد الكترونيك را به قانون تبديل كند 
و به احتمال زياد در بودجه سال آينده نمايندگان تالش خواهند 

كرد كه بودجه ويژه اي را براي يارانه سوم درنظر بگيرند.

نگاهبودجه1400بهكاخسفيد؟
شواهد امر نشــان مي دهد دولت، برخالف ادعاي منتقدان، بودجه 
ســال آينده را بدون درنظر گرفتن رفتار و سياســت هاي مستأجر 
جديد كاخ سفيد بسته و روي افزايش صادرات نفت ايران در دوران 
رياســت جمهوري جو بايدن حساب نكرده اســت. مصداق روشن 
خنثي سازي بودجه از تحوالت روابط ايران و آمريكا و احياي برجام، 
دست كم اينكه بودجه سال آينده در ســناريوي اول و روي ميز؛ بر 
مبناي فروش 650هزار بشكه نفت بسته مي شــود. به اين ترتيب 
سناريوي نخست دولت در ارتباط با درآمدهاي نفتي در سال آينده 
به شدت انقباضي است. هرچند در قالب سناريوي دوم اين احتمال 
وجود دارد كه با روي كار آمدن دولت بايــدن، برخي معافيت هاي 
صادراتي نفت ايران دوباره برقرار شود تا ايران به تعهدات برجامي اش 
بازگردد، در اين صورت برآورد مي شــود ميزان فروش روزانه نفت 
ايران به 1.2تا 1.5ميليون بشــكه نفت برسد كه در اين صورت رقم 
كســري بودجه تا حدودي كاهش مي يابد. ســناريوي سوم و البته 
خوش بينانه تر آن است كه تمام تحريم هاي نفتي لغو و فروش روزانه 
بيش از 2.5ميليون بشكه نفت براي ايران ممكن شود. البته بازگشت 
نفت ايران به بازارهاي جهاني نفــت احتمال كاهش قيمت آن را به 
همراه دارد و رفتار ساير بازيگران بازار نفت ازجمله روسيه، عربستان 

و آمريكا را نمي توان در اين فرايند ناديده گرفت.

عزمدولتورؤيايمجلس
بودجه1400 در شــرايطي در دولت بسته مي شــود كه مبناي آن 
كنترل نرخ تــورم در محدوده 22درصد اســت؛ برهمين اســاس 
بودجه ريزان رويكرد انبساط مالي و انقباض پولي حداكثري را در پيش 
گرفته اند. گارد دفاعي دولت در بودجه سال آخر البته با ضدحمالت 

بودجه خواهي بيشتر مجلس مواجه خواهد شد و نمايندگان نه تنها 
تصميم دارند كه درصد افزايش حقوق و دستمزدها را باال ببرند بلكه 
معتقدند بودجه ســال آخر بايد دچار دگرگوني اساسي و اصالحات 

ساختاري شود.
به گزارش همشهري، در چنين وضعيت مبهمي، انتظار متفاوت دولت 
و مجلس از سند دخل و خرج سال آينده، چالشي جدي است كه زير 
سايه انتخابات سال آينده رياســت جمهوري جنجالي شود و حتي 
مي تواند مطالبات و رويكردهاي جناح هاي سياسي از انتخابات را در 
قالب بودجه1400 منعكس كند. مســئله اي كه مركز پژوهش هاي 
مجلس در خرداد امســال نسبت به آن هشــدار داده و در نخستين 
گزارش خود به نمايندگان تازه راه يافته به مجلس پيشنهاد داده بود 
در تصميم گيري به چالش با ذي نفعــان بودجه توجه كنند و هزينه 

اقتصادي، سياسي و ريسك آينده را درنظر بگيرند.

گزينههايحداقليامامطلوبمردم
تجربه نشــان داده دســت كم در 2دهه اخير نگاه هــاي منطقه اي، 
بخش گرايانه و سياسي بر بودجه ساالنه ايران هر سال غلبه مي كند و 
در عمل بودجه ايران ماهيت اقتصادي و كاركردهاي مطلوب خود را 
از دست مي دهد. بودجه سال آينده هم به نظر از اين قاعده كلي نه تنها 
مســتثني نخواهد بود بلكه پايه هاي درآمدي و منابع آن شكننده تر 
خواهد بود درحالي كه سطح مطالبات از بودجه سال1400 به دليل 
فشارهاي تورمي و انتظارات مردم از دولت و مجلس در حال افزايش 
است. تكيه احتمالي دولت و مجلس در زمان تصويب بودجه سال بعد 
بر رشد بيشتر درآمدهاي نفتي يا درآمدهاي مالياتي و خرج تراشيدن 
براي اين منابع، مي تواند پاشنه آشيلي جدي باشد و كسري بودجه 
نهفته شده درون ارقام درآمدي پيش فرض دولت و مجلس، راه را براي 

پولي شدن كسري بودجه و شدت گرفتن سرعت تورم هموار مي سازد.
اقتصاد ايران 3سال اســت كه در ركود فرو رفته و انتظار مي رود نرخ 
تورم تا آخر امسال دست كم به 35درصد برســد، به اين ترتيب اگر 
بودجه سال آخر با كسري بودجه شديد مواجه شود، چاره كار تكيه 
دولت بر فروش بيشــتر اوراق قرضه خواهد بود و شــرط فروش اين 
اوراق هم افزايش نرخ بازده فرض مي شود كه در اين صورت بودجه 
سال1400 را به موتوري براي سرعت  بيشتر تورم تبديل خواهد كرد.

افزايش سطح حقوق ها و دســتمزدها به ميزان 25درصد در شرايط 
كسري بودجه دولت، مي تواند باز هم به تورم بينجامد، اگرچه به نظر 
مي رسد مجلس سقف حقوق ها و دســتمزدها را باالتر ببرد و ميزان 
يارانه هاي مستقيم به مردم را افزايش دهد كه در اين صورت سؤال 

اصلي اينجاست كه پول اين هزينه هاي اضافه از كجا مي آيد؟

استقراضدولتبدهكار
بخشنامه بودجه سال1400 نشــان مي دهد دولت سياست انتشار 
اوراق مالي اسالمي، فروش دارايي و سهام در بازار سرمايه را جايگزين 
درآمدهاي نفتي كرده و مي گويد اين سياست تا حاال موفقيت آميز 
بوده و آثار تورمي به مراتب كمتري نسبت به استقراض از منابع بانك 
مركزي دارد. دولت مي گويد قصد دارد تا در سال آينده نرخ تورم را با 
ابزارهاي مختلف، ازجمله هدف گذاري پيش بيني تورمي به پشتوانه 
عمليات بازار باز، به 22درصد كاهش دهد و بــه اين ترتيب بتواند 
بخش زيادي از بدهي خود به كاركنان، بازنشستگان و صندوق هاي 
بازنشستگي را پرداخت كند و با تكميل پروژه هاي عمراني، به دولت 
آينده در تدوين برنامه هفتم كمك شود. از نظر دولت، بودجه سال 
آينده ايران فرصتي است براي تبديل تهديدها به فرصت ها. از سوي 
ديگر دولت به تازگي اليحــه اصالح قانون ماليات هاي مســتقيم 
را با هدف افزايــش ميزان درآمدهاي مالياتي و قطع وابســتگي به 
درآمدهاي نفتي تصويب كرده و به مجلس فرستاده است. به گزارش 
همشــهري، به نظر گزينه مطلوب دولت در شــرايط تنگدستي و 
خشكسالي مالي شديد، اين است كه بدهكاري اش را با استقراض اين 
بار از كانال هايي غيراز بانك مركزي به تأخير بيندازد. اين سياست 
درصورت شكســت تنها يك راه را پيش روي دولــت فعلي و آينده 
خواهد گذاشت و در اين صورت راه كسري بودجه دولت از ميرداماد 
خواهد گذشت. روزهاي آينده نشــان خواهد داد كه گسيل شدن 
ماشين هاي پول رسان به دولت در سال آينده نتيجه تصميم گيري 
دولت بوده يا مجلس. بودجه1400 نيــاز به تورم زدايي دارد و خطر 

تورم افزايي بودجه جدي است.

گزارش همشهری از 8 رقم اصلی در بودجه 1400 نشان می دهد كه دولت دخل و خرج آخرين تالش عليه تورم
كشور در سال آينده را واقع بينانه تدوين كرده است

مسكن

بودجه

وزارت تعاون، كار و رفــاه اجتماعي با صدور اطالعيه اي، 
شــرايط، نحوه و زمانبندي ثبت نام از متقاضيان حمايت 
جبراني معيشــت خانوارها در محدوديت هاي شــديد 
كرونايي را اعالم كرد. طبق اين اطالعيه، فقط 11ميليون 
خانوار مشــمول دريافت يارانه كمك معيشتي كه منبع 
درآمدي ثابت ماهانه ندارند، تحت پوشش طرح پرداخت 
كمك بالعوض 100هزار توماني قرار مي گيرند و تقاضا 
براي وام قرض الحسنه يك ميليون توماني نيز فقط از سوي 

يارانه بگيران فاقد درآمد ثابت موردقبول است.
به گزارش همشــهري، دولت براي كمك به خانوارهاي 
كم درآمد و ضعيــف در عبــور از محدوديت هاي جديد 
كرونا، پرداخت كمك بالعوض 100هزار توماني به ازاي 
هر نفر و تسهيالت قرض الحسنه يك ميليون توماني به هر 
خانوار فاقد درآمد ثابت ماهانه را در دستور كار قرار داده 
كه احتماال مقدمات آن تا پايان آذر به طول مي انجامد و از 
دي ماه وارد فاز پرداخت خواهد شد. طبق مصوبه دولت، 
اين حمايت هاي جبراني از آذرماه به مدت 4 ماه و تا پايان 

سال جاري به خانوارهاي مشمول پرداخت مي شود.

كمكبالعوض100هزارتوماني
براســاس بند 12مصوبه چهل و يكمين نشســت ستاد 
مقابله با كرونا، دولت براي حمايت از معيشت خانوارهاي 
كم درآمد در دوره اعمال محدوديت هاي شديد كرونايي، 

به ازاي هر نفر 100هزار تومان به حســاب سرپرستان 
خانوارهاي مشمول واريز مي كند. اين حمايت بالعوض 
بوده و ربطي به يارانه نقدي ماهانه خانوارها ندارد. آنگونه 
كه در اطالعيه وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعي آمده 
است: »كمك بالعوض )ماهانه مبلغ 100هزار تومان به 
ازاي هر يك از اعضاي خانوار( از آذر تا پايان سال جاري 
به مدت 4ماه، به سرپرســت خانوار پرداخت مي شود و 
تعداد اعضاي خانواده نيز بــا توجه به زمان پرداخت وام 
قبلي كرونــا يعني فروردين ســال 1399درنظر گرفته 

مي  شود. 
ضمنا فقط خانوارهاي مشــمول دريافــت يارانه كمك 
معيشــتي كه منبع درآمدي ثابت ماهانــه ندارند و در 
مرحلــه قبل متقاضي تســهيالت كرونايــي بوده اند با 
جمعيت حدود 29.7ميليون نفــر )11ميليون خانوار( 

تحت پوشش اين طرح حمايتي قرار مي گيرند.

واميكميليونتومانيباكارمزد4درصد
براساس مصوبه دولت، دومين مرحله پرداخت وام يك ميليون 
توماني به خانوارهاي يارانه بگير فاقــد درآمد ثابت نيز براي 
دوره جديد محدوديت هاي كرونا در دســتور كار قرار دارد. 
طبق اعالم وزارت كار، تمامي افــرادي كه در نوبت قبل، وام 
كروناي معيشــتي دريافت كرده اند و درآمــد ثابت ندارند، 
مي توانند متقاضي دريافت وام يك ميليون توماني باشند، اما 
افراد داراي درآمد ثابت ازجمله كارمندان دولت، شركت هاي 
دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي، بازنشستگان، بيمه پرداز 
ســازمان تأمين اجتماعي يا ساير صندوق هاي بازنشستگي 

شامل اين طرح نمي شوند.

روشدرخواستحمايتجبراني
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعــي از متقاضياني كه خود را 
مشــمول دريافت حمايت هاي جبراني دوره كرونا مي دانند، 
درخواست كرده اســت فقط يك بار كد ملي خود را از طريق 
سيم كارت ثبت شــده به نام سرپرســت خانوار به سرشماره 
6369 ارســال كنند. زمان آغاز ثبت نام براي اين حمايت ها، 
از امروز )سه شنبه 4آذر( اعالم شده و تا روز سه شنبه 11آذر 
به مدت يك هفته ادامــه دارد. در ادامه پــس از پايان مهلت 
ارسال پيامك توسط سرپرست خانوارها، يك هفته از 12آذر 
تا 19آذر، داده هاي اطالعاتي پايش خواهد شد و درنهايت در 
هفته سوم از 20آذر الي 27آذر به پيامك هاي دريافتي مشمول 

با سرشماره v. refah پاسخ داده مي شود.

شرايطبازپرداختواميكميليونتوماني
مطابق دســتورالعمل پرداخت وام قرض الحسنه به خانوارها 
مصــوب كارگروه اقتصــادي مقابله با كرونــا، وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي مســئول اجراي اين بند است و سازمان 
برنامه وبودجه كشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، بانك 
مركزي، بانك هاي عامل و سازمان هدفمندسازي يارانه ها نيز 
دســتگاه هاي همكار اجراي مصوبه محسوب مي شوند. طبق 
اعالم مجري پرداخت وام قرض الحســنه جبران معيشــت، 
اين تسهيالت با نرخ كارمزد 4درصد از محل باقيمانده منابع 
تخصيص يافته به مديريت كرونا پرداخت مي شود و سازمان 
برنامه و بودجه، پرداخت مابه التفاوت نرخ سود اين تسهيالت 
تا نرخ تســهيالت قرض الحسنه را متعهد شــده است. ضمنا 
بازپرداخت اين تســهيالت يك ميليون توماني طي اقســاط 

30ماهه و از محل يارانه نقدي خانوار خواهد بود.

تمديد اجباري قراردادهاي اجاره مسكوني در دوره كرونا توانسته از نابساماني بازار اجاره آرامش موقت بازار اجاره در دوره كرونا
جلوگيري كند اما متقاضيان جديد اين بازار با رشد عجيب قيمت ها مواجه هستند

بــازار اجاره همچنــان در حال 
همسان ســازي قيمت بــا بازار 
مســكن اســت؛ اما با توجه به 
اينكه قراردادهاي اجاره موجود 
با مصوبه ستاد مقابله با كرونا مشمول تمديد اجباري 
در دامنه قيمتي 15 تا 25درصد شده اند، فعال جهش 
قيمتي بازار اجاره فقط دامنگير بخش كوچكي از بازار 

شده است.
به گزارش همشــهري، به دنبال ابالغ مصوبه مردادماه 
ستاد مقابله با كرونا، همه قراردادهاي اجاره مسكوني 
كه در دوره كرونا سررسيد مي شوند تا 3 ماه بعد از اعالم 
شرايط عادي كرونا از سوي وزارت بهداشت، به صورت 
خودكار تمديد مي شوند و حداكثر افزايش قيمت براي 
اين تمديــد نيز در تهران 25درصدي، در شــهرهاي 
بزرگ 20درصد و ساير نقاط شهري 15درصد خواهد 
بود. البته در مصوبه ســتاد مقابله با كرونا نيز اصل بر 
توافق موجر و مستأجر گذاشته شده و اين بازه قيمتي 
فقط براي جلوگيري از فشار به مستأجران تعيين شده 
اســت. در اين وضعيت بنا به توافق موجر و مستأجر، 
افزايــش اجاره بها مي توانــد به بيش از بــازه قيمتي 
مصوب نيز برسد اما نكته مهم اين است كه اگر مستأجر 
افزايش قيمت باالتر از نرخ مصوب را نپذيرد، هيچ يك 
از مراجع قضايي نيز به نفع موجر رأي صادر نمي كنند 
و آن مســتأجر ملزم به تخليه مورد اجاره نخواهد بود. 
بررسي ها نشــان مي دهد در سايه مصوبه ستاد مقابله 
با كرونا و توافق موجران و مســتأجران، قراردادهاي 
موجود بازار اجاره چالــش چنداني ندارند اما در مورد 
قراردادهاي اجاره جديد وضع به كلي متفاوت اســت 

و مستأجران جديد با نرخ هاي بااليي روبه رو هستند.

شارژتورماجارهبارشدقيمتمسكن
قيمت اجاره در بازار ايران همواره تابعي از ارزش واحد 
مسكوني بوده و در مناطق و بازه هاي قيمتي مختلف، 
الگوي مشــخصي براي تعيين اجاره برحسب قيمت 
واحد اعمال مي شــود. به همين دليــل در دوره هاي 
جهش قيمت مســكن، قيمت اجاره نيز در شيب تند 
رشــد قرار مي گيرد. البته به واســطه ماهيت ساالنه 
قراردادهاي اجاره، تخليه تورم مســكن در بازار اجاره 
با چندين ماه تأخير انجام مي شود و به همين واسطه 
شيب رشد اجاره بها نسبت به شيب رشد قيمت مسكن 
كمتر است؛ اما در مدت زمان رشد قيمت در بازار اجاره 

از بازار مسكن طوالني تر است و تا زمان متناسب شدن 
با تحوالت بازار مسكن ادامه پيدا مي كند. به عبارت ديگر 
در شرايطي كه ميانگين قيمت مسكن شهر تهران در 
7ماهه امسال حدود 70درصد رشد كرده و وارد دوره 
ركود شده است، قيمت اجاره مسكوني در تهران اين 
ميزان رشد را در بيش از يك سال تجربه مي كند و فرضا 
در پايان تابستان1400 به نقطه سربه سري با تورم بازار 

مسكن مي رسد.

ترسپنهانمستأجران
عقب ماندگــي تورم اجــاره از تورم مســكن، يكي از 
مهم ترين نكاتي است كه آينده بازار اجاره را ابهام آميز 
و حتي ترسناك مي كند مگر اينكه دولت و وزارت راه و 

شهرسازي - برخالف آنچه به نظر مي رسد - راهكاري 
براي ساماندهي اين بازار داشته باشند. در دوره كرونا كه 
از اسفند98 آغاز شده، عمال بخشي از قراردادهاي اجاره 
با تورم يك سال قبل بازار مسكن به روز نشده اند آن هم 
در شرايطي كه بعد از تمديد اجباري اين قراردادهاي با 
نرخ هاي پايين ، روند صعودي قيمت مسكن همچنان 
ادامه پيدا كرده و ماهانه حــدود 10درصد باالتر رفته 
اســت. به عبارت ديگر، بخشــي از قراردادهــاي بازار 
اجاره كه با قيمت هاي نهايي ســال97 تا اواســط98 
منعقد شده اند، به واسطه معذوريت هاي كرونا فرصت 
به روزرساني پيدا نكرده اند و بعد از عادي شدن شرايط 
در پســاكرونا درصدد افزايش نــرخ برمي آيند كه با 
توجه به رشــد بيش از 100درصدي قيمت مسكن از 
ميانه سال98 تاكنون، اين افزايش قيمت مي تواند تا 
دوبرابر نيز باشد. اين در حالي است كه در طول دوره 
فريز تورم بازار اجاره، درآمدهاي عمده مستأجران نيز 
به واسطه محدوديت هاي كرونا فريز شده و در بهترين 
حالت، قدرت خريد ريالي آنها در بازار اجاره بدون تغيير 
مانده؛ ازاين رو قبول تخليه تورم انباشته بازار مسكن 
در قراردادهاي اجاره از توان آنها خارج اســت. در اين 
شرايط با توجه به مناســبات ظالمانه بازار آزاد اجاره، 
مستأجران بايد شكســت در برابر قيمت گذاري بازار 
ســرمايه اي را بپذيرند و به خيابان ، محله و حتي شهر 
يا شهرك پايين تر از محل اقامت فعلي منتقل شوند. 
كوچ اجباري مستأجران به مناطق پايين دست كه چند 
سالي مي شــود در فصل نقل وانتقال بازار اجاره انجام 
مي شــود، نمونه اي از شكست مســتأجران در مقابل 
سازوكار بازار آزاد اجاره اســت كه اين بار در پساكرونا 

مي تواند با ابعادي بزرگ تر دامنگير مستأجران شود.

بداقباليمستأجرانجديد
پرس وجو از مشــاوران امالك حاكي از اين است كه 
قيمت متعارف در فايل هاي اجــاره آپارتمان در يك 
سال اخير بين 50 تا 80درصد رشد كرده كه به مراتب 
از قراردادهاي تمديدي نيز بيشتر است. به عنوان مثال، 
ميانگين اجاره يك واحد آپارتمان مسكوني 75متري 
در محدوده هفت تير در اواسط ســال گذشته حدود 
4.8ميليون تومان در  ماه )معادل 160ميليون تومان 
رهن كامل( بوده است اما در شرايط فعلي واحد مشابه 
همان آپارتمان بــا اجاره ماهانــه 8.4ميليون تومان 
)معادل 280ميليون تومان رهن كامل( به بازار عرضه 
شده است كه نشان دهنده افزايش 75درصدي قيمت 
است. اين مسئله براي اغلب فايل هاي جديد بازار اجاره 
صدق مي كند و مستأجراني كه به هر دليلي به دنبال 
عقد قرارداد جديد در بازار باشــند، ناگزير از پذيرش 
اين قيمت ها هســتند. دليل اصلي ايــن اتفاق، ترقي 
چشمگير قيمت مسكن در يك سال گذشته بوده كه 
از آبان98 و همزمان با اجراي طرح بنزيني آغاز شده 
و حداقل تا ماه گذشته نيز ادامه داشته است. مشاوران 
امالك مي گويند در شــرايطي كه قيمت يك دستگاه 
آپارتمان با افزايش 100درصــدي فرضا از 2ميليارد 
تومان در سال گذشته به 4ميليارد تومان در سال جاري 
افزايش پيدا كرده، طبيعتا قيمت اجاره آن نيز به تدريج 
به همين ميزان افزايش پيدا مي كند اما در قراردادهاي 
جديد، اين افزايش ســريع تر و با ارقامي نزديك تر به 

قيمت بازار مسكن اتفاق مي افتد.

جزئياتپرداختحمايت
جبرانيكرونا

   تصوير بازار پول در فصل بهار
آنگونهكهبانكمركــزيميگويد،پايه
پوليدربهارامســال39.7درصد،پول
61.5درصد،اسكناسوسكهدردستمردم
15.1درصد،ســپردههايديداريبانكها
70.4درصــد،ســپردههايغيرديداري
ياهمانسپردههايســرمايهگذارينزد
بانكها29.1درصدوكلسپردههايبخش
غيردولتي34.7درصــدونقدينگيهم
34.2درصدنسبتبهبهارسالگذشتهقد
كشيدهاست.همهاينآمارهانمايانگراصلي
مساعدبودنزمينهرشدتورماست.نشانه
ديگرهمازچراييخيزشتورمرشدخالص
داراييهايخارجيبانكمركزيبهميزان
58.8درصددربهارامســالاست.بانك
مركزيهمچنيــنميگويد:ميزانبدهي
دولتبهاينبانكدرپايانخردادامسال
24.1درصدبيشترازپايانخردادپارسال
بودهوميزانطلبشبكهبانكيازدولتهم

25.6درصدبيشترشدهاست.

ارقام كليدی بودجه  1400
پيش بيني فروش نفت

 650 هزار بشكه در روز

كل ميزان فروش نفت در سال آينده
 237 ميليون و 250 هزار بشكه

پيش بيني نرخ تورم سال آينده
 22 درصد

قيمت نفت در بودجه
 40 دالر به ازاي هر بشكه

درآمد نفتي ايران در سال آينده
 9 ميليارد و 490 ميليون دالر

افزايش حقوق ها و دستمزدها
 25 درصد

نرخ ارز در بودجه
 11هزار و  500 تومان

درآمد ريالي نفت ايران در سال آينده
 109 هزار و  135 ميليارد ريال
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   توزيع رانت
اغلب مخالفان شيوه نامه تنظيم بازار براين باورند كه قيمت گذاري دستوري در بازارمحصوالت فوالدي به غيراز 
آنكه به كاهش صادرات و درآمد شركت هاي توليد كننده فوالد منجر مي شود رانت زيادي را هم نصيب دالالن خواهد 
كرد. برآوردها نشان مي دهد اعمال يك شيوه نامه مشابه در سال97 كه در طول ماه هاي مرداد و شهريور1397 
اجرا شد در طول 50روز به توزيع 5هزار ميليارد تومان رانت منجر شد. علي احمديان، مديرعامل سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اين باره مي گويد:با فرض اينكه فقط يك ســوم از ظرفيت فوالد را مبناي 
محاسبه قرار دهيم و رانت هر كيلو را 5هزار تومان درنظر بگيريم به رقمي معادل 50هزار ميليارد تومان مي رسيم 
كه اگر نصفش به جيب كسبه جزء برسد دست كم ۲5هزار ميليارد تومان نصيب اغنيا خواهد شد. او تأكيد مي كند: 
فقط در 3حوزه فوالد، خودرو و توزيع كاالهاي مصرفي حداقل ۸0هزار ميليارد تومان رانت در ســال، به جيب 
عده اي واريز مي شود. طهمورث جوانبخت، معاون فروش و بازاريابي فوالد مباركه نيز با انتشار يادداشتي در نقد 
شيوه نامه دستوري دولت براي بازار فوالد نوشت: با توجه به فرمول سهميه هاي بهين ياب عمال ميزان توليد ورق با 
ميزان تقاضاي قابل تأمين از بورس كاال برابر شده است و همواره قيمت كشف شده قيمت پايه خواهد بود. بنابراين 
با كاهش قابل توجه سود شركت هايي روبه رو خواهيم بود كه از زنجيره كامل برخوردار نيستند و حتي در مواردي 
مي تواند با زيان نيز همراه باشد كه باعث زيان سهامداران نيز خواهد شد و البته كاهش شديد ارزش سهام شركت ها 
نيز اتفاق خواهد افتاد. به گفته او اين شيوه نامه مغاير با ماده1۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد است كه 

مي گويد:دولت مكلف است كاالهاي پذيرفته شده در بورس كاال را از نظام قيمت گذاري خارج كند.

   چشم انداز بازار مرغ
مديرعامل سابق و مشاور عالي اتحاديه مرغداران گوشتي، تامين به موقع و مناسب نهاده هاي توليد را پيش شرط رشد توليد 
و كاهش قيمت مرغ دانست و افزود: اگر نهاده تامين شود با توجه به 1۲4ميليون تخم مرغ نطفه دار كه طي آذر ماه در حال 
تبديل به جوجه است، مي توان عالوه بر تامين نياز بازار، مرغ مازاد بر نياز مصرف داخلي را براي صادرات هم توليد كرد. كمالي 
سروستاني افزود: بايد بپذيريم كه تبديل جوجه با وزن 56گرمي ظرف مدت 40روز به مرغ با وزن 1700 تا ۲.5كيلوگرمي 
فقط درگرو تامين نهاده است. اما متأسفانه تا كنون نه تنها قول هاي بسياري براي تامين نهاده محقق نشده بلكه شاهد برخي 
ابالغيه هاي ضد و نقيض هستيم كه كار را براي تامين به موقع نهاده ها مشكل كرده است. او افزود: از روز دوشنبه هفته جاري 
وارد كنندگان نهاده هاي دامي موظف شده اند تا ظرف ۲ ماه اسناد ارزي واردات اين اقالم را به بانك مركزي تحويل دهند 
اين درحالي است كه تا روز يكشنبه همين هفته، اين مدت زمان ۸ ماه بود كه باعث مي شود  وارد كنندگان در واردات نهاده 

با مشكل مواجه شوند.

پرواز نرخ مرغ ادامه دارد. مشكالت  بازار
تامين به موقــع نهاده هاي توليد 
زمينــه كاهــش جوجه ريزي از 
110ميليون قطعه هدف گذاري 
شده به 100ميليون قطعه را فراهم آورده؛ همزمان وزن 
مرغ كشــتار شــده نيز كاهش يافته تا زمينه كمبود و 
افزايش نرخ ايــن محصــول در بازار خرده فروشــي 

فراهم آيد.
پيش تر همشهري در قالب چند گزارش نسبت به بروز 
چنين پديده اي در بازار مرغ هشدار داده بود، حاال نتايج 
اين هشدارها و به ويژه هشــدارهاي مرغداران مبني بر 
تأثير كمبود نهاده هاي توليد بر توليد مرغ، به شــكل 
كمبود محصول و افزايش شديد قيمت در بازار نمايان 
شده اســت. توليدكنندگان به همشــهري گفته اند؛ 
مشكالت موجود در تامين كنجاله سويا و ذرت، موجب 
كاهش جوجه ريزي، افت عرضه گوشت مرغ از 250هزار 
تن الزم به 190هزار تن را فراهم آورده و در نهايت نرخ 
هر كيلوگرم گوشت مرغ تازه را تا 37هزار تومان در بازار 

خرده فروشي باال برده است.

از جوجه كشي تا كمبود
هنوز خاطره تصاوير و فيلم هاي منتشــر شده فضاي 
مجازي از امحاي جوجه هاي يك روزه در بهار امســال 
و هشــدارهاي توليد كنندگان مــرغ و جوجه در ذهن 
مصرف كننــدگان ايراني باقي مانده اســت. زماني كه 
مرغداران مشــكالت تخصيص ارز و تامين نهاده هاي 
توليد از كنجاله سويا و ذرت گرفته تا مكمل ها و دارو را 
عامل كاهش اقبال به جوجه ريزي قلمداد كرده و نسبت 
به پيامدهاي شرايط نامساعد توليد بر قيمت و كاهش 
شديد عرضه مرغ به خصوص در فصول سرد سال هشدار 
دادند. با گذشت چند ماه، هنوز مشكالت تامين نهاده ها 

رفع نشده است.

يك عدد مرغ متوسط؛ 100هزار تومان
در چند روز اخيرنرخ هــر كيلوگرم مرغ تازه در مناطق 
مختلف 2 تا 10هزار تومان افزايش يافته اســت. با اين 
روند ديروز نرخ خرده فروشــي هر كيلوگرم مرغ تازه با 
سبقت گرفتن از قيمت هر شانه تخم مرغ به مرز 33 تا 
38هزار تومان در نقاط مختلف شهر تهران رسيد و نرخ 
يك عدد مرغ با وزن 2.5كيلوگــرم را به مرز 100هزار 
تومان رساند. توليد كنندگاني كه با همشهري گفت وگو 
كرده اند شرط كاهش قيمت مرغ در هفته هاي پيش رو 
را تامين نهاده هاي توليد با نرخ مصوب دولتي مي دانند.

همه مقصران گراني مرغ 
حبيب اسداهلل نژاد، رئيس كانون انجمن صنفي مرغداران 
گوشتي با اشاره به علل افزايش قيمت مرغ تازه در بازار 
گفت: در ماه هاي گذشته مرتب درباره وضعيت تأمين 
نهاده هاي دامي و تأثير آن بر توليد هشدار داده بوديم  
و چنين وضعيتي را پيش بيني كــرده بوديم. به گفته 
اسداهلل نژاد، حتي زماني كه در سامانه بازارگاه اصالحاتي 
انجام شد و مرغداران مي توانستند به طور مستقيم نهاده 
دريافت كنند ما از مســئوالن درخواست كرديم نهاده 
واحدهايي را كه ســن گله آنها 28 تا 30روزه بود و در 
آذرماه وارد بازار مي شدند، به صورت 100درصد تأمين 

كنند تا بازار دچار كمبود نشــود. به اعتقاد او كوتاهي 
وزارت جهادكشاورزي و وزارت صنعت در اين حوزه به 

كاهش توليد منجر شد. 
اســداهلل نژاد با بيان اينكه حدود 11 ماه است كه درباره 
وضعيت بازار نهاده هاي دامي به مســئوالن هشــدار 
مي دهيم، افزود: وضعيت نهاده هــاي دامي به كاهش 
جوجه ريزي و كشــتار مرغ در وزن پايين منجر شده و 

كاهش توليد را به دنبال داشته است. 
رئيس كانون انجمن صنفي مرغداران گوشــتي افزود: 
اگر دولت توان تأمين به موقــع نهاده هاي دامي با نرخ 
مصوب را ندارد؛ سياست آزادســازي قيمت نهاده ها و 
همچنين قيمت مرغ را اتخاذ كند و يارانه مستقيم آن 
را به مصرف كنندگان بپردازد. به گفته او مرغداران نيز 
از شرايط به وجود آمده رضايت ندارند و وضعيت براي 
آنان نيز دشوار و غيرقابل تحمل است، توليدكنندگان به 
شرايط پايدار و بدون دردسر با حداقل سود قانع هستند 
اما يا با سركوب قيمت از سوي دولت مواجه مي شوند يا 
كاهش هولناك يا افزايش افســار گسيخته قيمت. در 
همه حالت ها نيز نه توليد راضي است و نه مصرف كننده 

آرامش دارد.

چرا نرخ مرغ پر كشيد؟
مديرعامل ســابق و مشــاور عالي اتحاديه مرغداران 
گوشتي در گفت وگو با همشهري، در مورد داليل گراني 
و چشم انداز بازار مرغ گفت:علت اصلي كمبود و گراني 
مرغ نامطمئن بودن مرغداران از وضعيت تامين نهاده 
است زيرا از ابتداي امسال تا كنون مرغداران نگران تامين 
نهاده براي جوجه ريزي بودند كه اين امر موجب احياط 

و كاهش جو جه ريزي شد. 
محمد علي كمالي سروستاني، افزود: برخالف سال هاي 
قبل با وجود افزايش قيمت مرغ، نرخ جوجه يك روزه 
كاهش يافته زيرا مرغداران امنيت نداشته و رغبتي به 
جوجه ريزي ندارند. كمالي سروســتاني، كشتارمرغ با 
وزن كمتر و كاهش جوجه ريزي را عامل كمبود و گراني 
مرغ در بازار دانست و افزود: بر اثر كمبود نهاده ها اگر قرار 
بود با 100ميليون جوجه ريزي 250هزار تن مرغ توليد 
شــود، با همين حدود جوجه ريزي 190هزار تن مرغ 

توليد شده است. در واقع مرغي كه بايد با وزن يك كيلو 
و 700گرم به بازار عرضه مي شد با وزن يك كيلوو 200 

تا يك كيلوو400گرم به بازار عرضه شد. 
مشــاور عالي اتحاديه مرغــداران گوشــتي گفت: با 
هدفگذاري انجام شــده در ماه قبل مقرر شــده بود تا 
110ميليون قطعه جوجه ريزي انجام شود اما فقط 98 تا 
100ميليون قطعه جوجه ريزي انجام شد. او تأكيد كرد، 
از سوي ديگر اگر جوجه ها با تامين به موقع و با كيفيت 
نهاده ها به اندازه كافي وزن مي گرفت، تعداد 110ميليون 
قطعه جوجه ريزي براي تامين نياز بازار به گوشت مرغ 
كافي بود اما اكنون به دليل نياز بازار و تامين نشدن به 
موقع كنجاله سويا و ذرت، مرغ هاي توليدي با وزن كمتر 
يعني حدود 1400گرم به جاي حداقل 1700گرم راهي 
كشتار گاه مي شود كه اين امر نيز در كمبود و گراني مرغ 

مؤثر بوده است.

نرخ مرغ از كشتارگاه تا شمال شهر 
مديرعامل ســابق و مشــاور عالي اتحاديه مرغداران 
گوشتي گفت: ديروز، دوشنبه، متوسط قيمت كشوري 
هر كيلوگرم قيمت مرغ زنده در مرغداري 21هزار تومان 
و در كشتارگاه 29هزار تا 30هزار تومان بود كه موجب 
شــد قيمت مصرف كننده مرغ به 33 تا 35هزار تومان 
افزايش يابد. كمالي سروســتاني، افزود: با اين شرايط 
قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ در برخي مناطق شمال 
شهر به 37 تا 40هزار تومان نيز رســيد اما در مناطق 
جنوب شهر و ميادين تره بار نرخ مرغ كمتر است به نحوي 
كه در ميادين مرغ با نرخ مصوب مصرف كننده 21هزار تا 

21هزارو400تومان عرضه شد.

مقدار نهاده الزم 
براي توليد مرغ با 110ميليون جوجه ريزي مرغداران 
ماهانه نيازمند 460 تا 470هزار تن دان هستند. دولت 
قول داده بود تا 20روز پيش 80درصد ذرت و 55درصد 
كنجاله ســوياي مورد نياز مرغداران را به نرخ مصوب 

تامين كند كه اين وعده محقق نشد. 
عالوه بر آن اخيرا نيز كارگروه تنظيم بازار قيمت مصوب 
هر كيلوگرم ذرت را 1500 به 1700 و كنجاله ســويا 
را از 2700 به 3200 تومان در بنــدر افزايش داد كه با 
احتساب هزينه 400 تا 500تومان حمل به اضافه هزينه 
انبارداري قيمت هر كيلوگرم كنجاله سويا در بازار آزاد 
به 15 تا 17هزار تومان و ذرت به 4هزار تا 4300تومان 
افزايش مي يابد. اكنون تقاضاي مــرغ در بازار به فصل 
بستگي ندارد زيرا با افزايش قيمت گوشت قرمز و تبديل 
آن به كاالي كامال لوكس، مردم بيشــتر مرغ مصرف 
مي كنند و معموال در 10روز ابتداي هر ماه كه كارمندان 
حقوق مي گيرند، تقاضاي خريد مــرغ افزايش يافته و 

موجب افزايش تقاضا و گراني مرغ در بازار شده است.

بار ديگر نظام قيمت گذاري  صنعت
دســتوري وزارت صنعــت 
جنجال آفريد و به اعتراض 
توليد كننده هاي فوالد منجر 
شد. به باور مخالفان، اجراي شيوه نامه جديد تنظيم 
بازار فوالد كه به تازگي ابالغ شده، به توزيع رانت، 
كاهش درآمد شــركت هاي توليد كننــده فوالد و 

كاهش صادرات منجر خواهد شد.
به گزارش همشهري، شيوه نامه جديد تنظيم بازار 
فوالد هفته گذشــته ابالغ شــد اما اين شيوه نامه 
به دليل تعيين نظــام قيمت گذاري دســتوري با 
مخالفت شركت هاي فوالد ساز مواجه شده است. 
اين شيوه نامه كه با عنوان شــيوه نامه ساماندهي 
عرضــه و تقاضاي فوالد ابالغ شــده، بــا مخالفت 
انجمن فوالد ايران و فعاالن بازار ســرمايه روبه رو 
شده است. شــركت هاي توليد كننده فوالد نيز با 
انتشار گزارش هايي در سامانه كدال نسبت به آثار 
قيمت گذاري دستوري شفاف ســازي  كرده اند. به 
گفته مخالفان اين شيوه نامه كاهش مبناي تعيين 
قيمت شمش و ميلگرد به 80درصد قيمت منطقه 
CIS با تسعير نرخ نيما و كاهش 5درصد قيمت پايه 
آن درصورت معامله نشــدن 50درصد محصوالت 
عرضه شــده در 3عرضه متوالي در شــرايط ركود 
بازار، موجب كاهش صادرات و درآمد شركت هاي 
توليد كننده فوالد مي شــود و از طرف ديگر رانت 

زيادي را نصيب واسطه ها خواهد كرد.

كاهش صادرات
مخالفان بر اين باورند كه شيوه نامه جديد تنظيم 
بــازار فــوالد راه تباني را بــاز مي گــذارد، درآمد 
شركت هاي توليد كننده فوالد را كاهش مي دهد، 
از صادرات جلوگيري مي كند و اختيارات وسيعي 
به وزارت صنعت براي تعيين دســتوري قيمت ها 
مي دهد كه مي تواند آينده بــازار به ويژه صادرات 
فوالد را با خطر مواجه كنــد. هم اكنون مازاد توليد 
فوالد ايران به 10ميليون تن در ســال رســيده و 
پيش بيني مي شود با ايجاد طرح هاي توسعه فوالد، 
مازاد توليد در ســال آينده به 15ميليون تن برسد 
اما با اجراي شــيوه نامه جديد بازار فوالد، صادرات 
محدود خواهد شد و اين موضوع اجراي طرح هاي 

توسعه فوالد را هم غيراقتصادي خواهد كرد.
بر همين اساس شــركت فوالد خراسان در نامه اي 
به مديرعامــل ايميدرو ضمن نقــد اثرات مخرب 
شــيوه نامه جديد تنظيم بازار فــوالد، كه معاون 
اقتصادي رئيس جمهور آن را ابالغ كرده، به صراحت 
به تبعات سياستگذاري دســتوري قيمت فوالد و 
خسارت هاي فراوان واردشــده به صادركنندگان 
به دليل معطل ماندن بارهــاي صادراتي در مرزها 
و تعلل وزارت صنعت هشــدار داده است. شركت 
فوالد خراسان تأكيد كرده است: مبناي كارشناسي 

پيشــنهاد قيمت پايه 80 درصد قيمت صادراتي 
چيست؟ آيا غيراز اين است كه در شرايط فعلي كه 
قيمت هاي شمش CIS 450دالر است يك رانت 
90دالري را نصيب توليد كنندگان ميلگرد مي كند؟ 
عواقب اين كار همان عواقبي است كه در سال هاي 
97 و 98 تجربه شد و شمش آهني كه مي توانست 
با قيمت 400دالر از كشــور صادر شود به ميلگرد 
تبديل شد و با قيمت 350 تا 360دالر صادر شد و 
موجب شد كشور هاي همسايه تعرفه هاي سنگين 
وضع كنند. فوالد خراســان همچنين تأكيد كرده 
است: همواره سياســت دولت درخصوص مداخله 
در قيمت هاي بازار با شكســت مواجه شده است و 
همچنان اصرار به اين كار دارد. نمونه اين شكست 
طرح معروف به مابه التفاوت قيمت شمش است كه 
همچنان پرونده هاي آن از ســال97 مفتوح بوده و 
مشكالت عديده اي را براي توليدكنندگان شمش 
ايجاد كرده اســت. يكي از ضعف هاي شــيوه نامه 
دستوري دولت كه فوالد خراسان به آن پرداخته، 
اين است كه كاهش 5درصدي قيمت پايه درصورت 
معامله نشــدن در بورس مي توانــد موجب تباني 
شركت هاي ثبت شــده در بهين ياب شودكه اين 
موضوع در سال هاي قبل نيز تجربه شد به طوري كه 
برخي شركت ها از طريق تباني قيمت ها را كاهش 
مي دهند. سيدرضا شهرستاني، عضو هيأت مديره 
انجمن توليدكنندگان فــوالد ايران هم در اين باره 
مي گويد: در اين شــيوه نامه اعالم شده از صادرات 
شمش فوالدي در سال جاري بايد 20درصد نسبت 
به سال گذشته كاهش يابد و در عوض اين كاهش 
صادرات، با مقاطع طويل جايگزين شــود. كاهش 
20درصدي صادرات شــمش، به اين معناست كه 
نسبت به سال گذشته، يك ميليون تن از صادرات 
شمش فوالدي كاسته شــود درحالي كه امسال، 
افزايش توليد داشته ايم و توليد فوالد طبق برنامه 
از 30ميليون تن پيشــي خواهد گرفــت. او ادامه 
مي دهد:مشخص نيســت چرا درحالي كه اقتصاد 
ايران تشــنه ارز و درآمد ارزي اســت، بايد دستور 
كاهش صادرات شــمش فوالدي صادر شود. همه 
مي دانيم كه اكثر كشــورهاي منطقه تمايل  دارند 
خودشان نورد ميلگرد را انجام دهند و شمش وارد 
كنند و براساس بازار خودشان تصميم بگيرند چه 
محصولي را توليد كنند، لــذا براي واردات ميلگرد 
تعرفه گذاشته اند و همين باعث شده صادرات توجيه 
اقتصادي نداشته باشد. او مي افزايد: ايران فقط به 
عراق و افغانستان صادرات ميلگرد دارد كه اين دو 
كشور نيز بر صادرات ميلگرد، تعرفه وضع كرده اند. 
مثال بارز ايــن موضوع ذوب آهن اصفهان اســت. 
ذوب آهن با اينكه هم شــمش توليد مي كند و هم 
ميلگرد، تمايل دارد به امارات شمش صادر كند چون 
توجيه اقتصادي بيشتري دارد و امارات هم تعرفه 

سنگيني براي واردات ميلگرد وضع كرده است.

مسئوالن صنفي مي گويند كاهش قيمت مرغ در گرو تامين نهاده هاست
مخالفان مي گويند شيوه نامه جديد تنظيم بازار فوالد با قيمت گذاري دستوري 

به توزيع رانت و تضعيف صنعت فوالد منجر مي شود

ظرف روزهاي اخير تحت تأثير كاهش جوجه ريزي و كمبود، نرخ مرغ افزايش يافته است.

 جنجال بر سر شيوه نامه جديد فرود نرخ مرغ؛ شايد وقتي ديگر
تنظيم بازار فوالد

يادداشت

 اوراق اختيار فروش تبعي ابزاري 
براي بيمه سهام

باوجود رشــد شــاخص بورس در روزهاي اخير؛ قيمت سهام  عرضه 
شده در اين بازار از اواخر مردادماه، نزول قيمت بي سابقه اي را تجربه 
كرده است؛ افت قيمتي كه تفاوت معناداري با ميزان ارزندگي واقعي 
سهام دارد، اما نمي توان منكر شد كه ساير متغيرهاي اقتصادي نظير 
نوســانات نرخ ارز نيز بر اين امر تأثيرگذار بوده اند. درنهايت با هدف 
جلوگيري از خــروج نقدينگي و بازگرداندن تعادل به بازارســرمايه 
و همچنين براســاس مصوبات آيين نامه حفظ ثبات بازار سرمايه و 
صيانت از حقوق سرمايه گذاران و ســهامداران، سهامداران بزرگ و 
حقوقي)ســهامداران نهادي( و نهادهاي مالي مكلف به حضور پوياتر 
و حمايت از سرمايه گذاران)ســهامداران حقيقي( در بورس شدند؛ 
حمايتي كه هم اكنون سناريوي آن بر ايفاي نقش پررنگ تر استفاده از 
پتانسيل هاي ابزارهاي نوين مالي همچون برخي از انواع اوراق مشتقه 

و سهام خزانه استوار است.
اوراق اختيار فروش تبعي از ابزارهاي مشــتقه اي هســتند كه براي 
مديريت و پوشش ريسك مورد استفاده قرار مي گيرند و ضمانتي براي 
دريافت حداقل نرخ بازدهي حاصل از سرمايه گذاري براي سهامداران 
هستند. همچنين باتوجه به اينكه بورس در ايران از بازارهاي يكطرفه 
به حساب مي آيد، براي جمع آوري يا جلوگيري از صف هاي ناگهاني 
و افت قيمت هيجاني سهم، نقش آفريني اوراق اختيار فروش تبعي 
به عنوان يك امتياز ويژه براي دســتيابي به يك بازده حداقلي مانند 
ساير ابزارهاي درآمد ثابت تا زمان سررسيد )زمان اعمال(، بسيار مؤثر 
و كارا خواهد بود. انتشار اوراق اختيار فروش تبعي از سوي سهامداران 
عمده، پيامي جز اعالم ارزندگي سهم به معامله گران و كنشگران بازار 

سهام ندارد.
ساز و كار انتشار و استفاده از اوراق اختيار فروش تبعي به اين صورت 
است كه اين اوراق توسط شــركت عرضه كننده)سهامدار عمده( به 
فروش مي رسد و براساس آن شركت متعهد مي شود، تعداد معيني از 
سهام شركت)كل حجم عرضه( را به قيمت مشخص)قيمت اعمال( در 
تاريخ مشخص)تاريخ اعمال( از سهامداراني كه اين اوراق را در اختيار 
دارند، خريداري كند؛ اگر در تاريخ اعمال، قيمت سهام از قيمت اعمال 
كمتر باشد، سهامدار مي تواند درخواست اعمال اوراق اختيار فروش 
تبعي را از طريق كارگزاري به بورس ارسال كند، اما اگر قيمت سهام 
از قيمت اعمال بيشتر يا برابر باشد، سهامدار مي تواند از اوراق اختيار 
فروش تبعي استفاده نكند و به خودي خود اعتبار اوراق بعد از تاريخ 
اعمال از بين خواهد رفت و سهامدار صرفا هزينه ناچيز خريد اوراق را 
متحمل شده است كه تقريبا رايگان)يك ريال در روز نخست( است. 
عمدتا قيمت اعمال به نحوي تعيين مي شود كه حداقل بازده ساالنه 
معقول براي دارندگان اوراق محقق شــود؛ همچنين شرايط تسويه 
تعهدات از ســوي عرضه كننده در اطالعيه عرضه اوراق درج خواهد 
شد و عرضه كننده مي تواند به صورت نقدي، فيزيكي يا هر دو نسبت 

به پرداخت متعهد شود.
ســرمايه گذاران مي توانند به منظور بررسي سود حاصل از خريداري 
اوراق اختيار فروش تبعي بازده ســاالنه شده حاصل از آن را محاسبه 
كنند. براي اين كار، با توجه به قيمت يك ريالي اوراق اختيار فروش 
تبعي)در روز نخست انتشار( كافي است نرخ حاصل از تقسيم قيمت 
اِعمال بر قيمت پاياني سهام در روز پيش از انتشار اوراق محاسبه شود.
در واقع شركت هايي كه به ارزندگي و سودآوري سهام خود اطمينان 
دارند حاضر به انتشار اوراق اختيار فروش تبعي و پشتيباني از قيمت 
آن هستند و انتشار اين اوراق به خصوص در شرايط فعلي بازار سرمايه 
موجب اطمينان خاطر سهامداران، جلوگيري از نوسانات قيمت ناشي 
از رفتارهاي هيجاني، بازگشت نسبي تعادل به بازار سرمايه و درنهايت 

جلوگيري از خروج نقدينگي خواهد شد.

بورس ارز، ليدر روند نزولي مي شود؟
 كاهش نرخ دالر 

به زير مرز ۲5هزار تومان
ديروز قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد ثابت ماند  بازار  ارز
اما در بازار متشــكل ارزي )بورس ارز( كه قرار 
اســت به مرجعي براي تعيين نرخ اســكناس 
تبديل شــود، قيمت هر دالر آمريــكا به كانال 

24هزار تومان سقوط كرد.
به گزارش همشهري، از ابتداي هفته بازار متشكل ارز براي نخستين بار 
در حال اعــالم نرخ هاي تــازه اي اســت. به نظر مي رســد با وجود 
چند نرخي بودن قيمت ارز در بازار هاي مختلف، قيمت هاي اعالم شده 
در بازار متشــكل ارزي، رفته رفته بازار آزاد را متاثر كند. در مبادالت 
ديروز)دوشــنبه(، قيمت هر دالر آمريكا كه چند روزي است در بازار 
آزاد به كانال 25هزار تومان سقوط كرده، ثابت ماند و تا ساعت17 در 
محدوده 25هزارو850تومان دادوستد شد اما قيمت هر دالر آمريكا 
در بازار متشكل ارزي به كانال 24هزار تومان سقوط كرد و تا بعد از ظهر 

به 24هزارو940تومان رسيد. 
نرخ خرده فروشــي دالر در سامانه ســنا نيز تحت تأثير اين رويداد با 
اندكي كاهش به 25هزارو189تومان رسيد. با وجود اين كاهش قيمت 
صرافي ملي ايران قيمت هر دالر آمريــكا را 100تومان افزايش داد و 
قيمت فروش هر دالر آمريكا را 25هزارو555تومان تعيين كرد. به زعم 
كارشناسان، چند نرخي بودن قيمت ارز يكي از بزرگ ترين مشكالت 
بازار ارز ايران است و موجب شــده نرخ برابري ريال در برابر دالر در 
بازارهاي مختلف و حتي كشور هاي همسايه ازجمله امارات و عراق و 

اخيرا افغانستان، تعيين شود.

قيمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت17 ديروز )ارقام به ريال(
درصدتغييرمقدار تغييرقيمت نوع ارز

255.5501.0200.4دالر
303.4304100.14يورو

348.7703.1000.9پوند انگليس
71.0801600.23درهم امارات

1.5-33.300500لير تركيه
289.7001.6000.56فرانك سوئيس

39.6001000.25يوان چين
249.2201.5000.61ين ژاپن

199.5501.0000.5دالر كانادا
192.2001.2000.63دالر استراليا

هنوز تب افزايش قيمت بســيار  تره  بار
شــديد گوجــه در مغازه هــاي 
ميوه فروشي كامال سرد نشده كه 
خبر از افزايش قيمت هاي جديد 
مي رســد. خيار، هويج و البته سيب زميني، سوژه هاي 

جديد گراني در بازار ميوه و سبزي هستند. 
هفته گذشــته خبري كه يكي از خبرگزاري ها درباره 
قيمت 17هزار توماني خيار منتشر كرد، توجه ها را به 
ســمت اين محصول جلب كرد. البته اين خبر از سوي 
دست اندركاران بازار ميوه و ســبزي تكذيب شد و در 
بررسي هاي ميداني نيز چنين قيمتي براي خيار به ثبت 
نرســيد اما قيمت گوجه فرنگي همچنان باالست و به 

تازگي افزايش نرخ هويج را هم شاهد هستيم.

افزايش كرونا تقاضا را باال برد
رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و ســبزي تهران در 
گفت وگو با همشهري با تأييد دريافت گزارش هايي در 
زمينه افزايش قيمت هويج، دليل اين موضوع را افزايش 
تقاضا مي داند و مي گويد: اوايل امســال با تجويزهاي 
غيرپزشــكي درباره مؤثر بودن زنجبيل و ليموترش در 
پيشگيري از كرونا، تقاضا براي اين دو محصول به شدت 
باال رفت و زنجبيل از كيلويي 25هزار تومان به 110هزار 
تومان رســيد و االن هم بعد از ماه ها نه تنها قيمت آن 
كاهش نيافته بلكه تا 240هزار تومان هم رسيده است. 
اســداهلل كارگر ادامه مي دهد: همين مشــكل را امروز 
در رابطه با هويج داريم كه تبليغــات در زمينه خواص 
پيشگيري كننده و درماني آن، تقاضا را باال برده است و 
هيچ دليل ديگري وجود ندارد كه در فصل برداشت هويج 
قيمت آن افزايش يابد و شاهد كمبود اين محصول در 

بازار باشيم. رئيس اتحاديه ميادين مركزي ميوه و تره بار 
تهران چند روز پيش در گفت وگو با همشهري صادرات 
پيش از تامين بازار داخلي را عامل گراني گوجه و پياز 

و ايجاد كمبود هاي گاه و بيگاه در بازار عنوان كرده بود.

هويج در ميادين تره بار زير 7هزار تومان
عضو هيأت مديره اتحاديه ميوه و تره بار روز گذشته در 
گفت وگو با خبرگزاري ها عالوه بر تقاضا صادرات را نيز 
در رشد قيمت هويج مؤثر دانسته بود. جواد باقري گفته 
بود كه از يك ســو به دليل افزايش شيوع ويروس كرونا 
تقاضا براي خريد هويج افزايش يافته و از ســوي ديگر 
صادرات اين كاال به عراق رونق گرفته اســت. او قيمت 
هر كيلو هويج بــا كيفيت را در مياديــن اصلي ميوه و 
تره بار 8هزار تومان و در واحدهاي صنفي 1500تومان 
عنوان كرده بود. درحالي كه براســاس فهرست قيمت 
سازمان ميادين ميوه و تره بار شهر تهران قيمت هويج 
6800تومان عنوان شده اســت. نرخنامه اين سازمان 
نشان مي دهد، قيمت برخي محصوالت فرنگي همچون 
بادمجان، فلفل دلمه سبز، كاهو، كرفس و گوجه فرنگي 
در ميادين ميوه و تره بار كاهش داشته است. اين گزارش 
نشان مي دهد سير خشك گران ترين و كرفس ارزان ترين 
محصوالت ميادين ميوه و تره بار سطح شهر تهران است. 
براساس تازه ترين نرخنامه ســازمان مديريت ميادين 
شهرداري تهران، قيمت انواع گوجه فرنگي در ميادين 
ميوه و تره بار از 500تومان تا 1500تومان كاهش يافته 
و هم اكنون، هــر كيلوگرم گوجه فرنگي خوشــه اي و 
گلخانه اي 9800تومان، گوجه فرنگي گيالسي و زيتوني 
9800تومان، گوجه فرنگي بوته اي 8400تومان و گوجه 

فرنگي انباري 6400تومان عرضه مي شود.

   ورود 500ميليارد تومان نقدينگي جديد
شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشــته تحت تأثير ورود نقدينگي تازه 16هزارو6۸۲واحد رشد كرد 
و 7۸هزار ميليارد تومان به ارزش كل ســهام شركت هاي بورس اضافه شــد. آمار ها نشان مي دهد ديروز جمعا 
15هزارو690ميليارد تومان اوراق بهادار در بورس و فرابورس دادوستد شده و جمعا 500ميليارد تومان نقدينگي 

جديد از حساب سهامداران حقيقي وارد بازار سهام شده است. 

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1375530166821.23شاخص كل بورس - واحد
27.03-5811-15690ارزش معامالت - ميليارد تومان

6436781.23ارزش بازار - هزار ميليارد تومان

ادامه اثر كرونا بر بازار صيفي  و سبزي

هويج پا جاي پاي زنجبيل گذاشت

سيامك ظاهري
حسابدار رسمي

سبزپوشي بورس با تداوم ورود نقدينگي جديد
شــاخص كل بورس تهران  بورس
ديروز بــراي نهميــن روز 
متوالي رشد كرد و منجر به 
ورود  جريــان  افزايــش 
نقدينگي ســهامداران حقيقي به بازار ســهام شد 
به طوري كه سهامداران حقيقي ديروز 500ميليارد 
تومان نقدينگي جديد وارد بازار سهام كردند. به نظر 
مي رسد رشد مداوم شاخص بورس سهامداران را 

براي حضور دوباره در بورس ترغيب كرده است.
به گزارش همشــهري، بازار ســهام از 9روز پيش 
دوباره با رشد مواجه شــده و اين رشد سهامداران 
حقيقي را ترغيــب كرده كه حجم ســرمايه را در 
بورس افزايش دهند  طوري كــه مطابق آمار هاي 
موجود در 5روز گذشــته 3هزار ميليــارد تومان 
نقدينگي تازه از حساب ســهامداران حقيقي وارد 
بازار سهام شده است. در طول 3 ماه گذشته 40هزار 
ميليارد تومان نقدينگي از بازار ســهام خارج شده 
بود. به نظر مي رسد از بين رفتن برخي ريسك هاي 
بنيادي، افزايش روند سودآوري  و بهبود چشم انداز 

سودآوري شركت ها در آينده ازجمله داليل افزايش 
حجم سرمايي گذاري در بازارسهام بوده است به ويژه 
آنكه بازار هاي طال، ارز و مسكن هم از 10روز پيش با 
ركود مواجه شده اند و قيمت سهام شركت ها هم به 

كف رسيده است. 
كورش شمس، كارشناس بازار سرمايه، با توجه به 
موقعيت مناسب سرمايه گذاري در بورس مي گويد: 
با توجه به كاهش نسبت قيمت به درآمد بازار سهام 
و حجم نقدينگي، بايد گفــت در بازارهاي موازي، 
قابليت ســرمايه گذاري مطلوب تقريبا اصال وجود 
ندارد، اما در بازار ســهام با توجه به كاهش نسبت 
قيمت به درآمدو نزديك شدن به فصل مجامع در 
بورس قابليت سرمايه گذاري مطلوبي وجود دارد. 
او ادامه مي دهد: با نگاهي به شــركت هاي بنيادي 
و بررســي قيمت جهاني مواد خام كه پيش بيني 
مي شــود بعد از مهار كرونا با 6درصد صعود همراه 
شود، همچنين نظارت بانك مركزي بر بانك ها براي 
افزايش نيافتن نرخ بهره به اين نتيجه مي رسيم كه 

بورس در انتظار صعود دوباره است. 

 مقايسه قيمت برخي اقالم ميوه و سبزي 
در ميادين تره بار و مغازه هاي سطح شهر

قيمت مغازه هاقيمت مياديننام محصول
3.3009.800بادمجان ممتاز

4.8008.000پياز زرد
7.50020.000فلفل دلمه

4.5006.450كاهوي رسمي
21.000-6.70021.000هويج 
9.80019.800گوجه
6.20010.800خيار

9.50012.550سيب زرد
8.70013.000پرتقال تامسون

22.000-9.50014.800نارنگي
10.80018.000انار

8.50025.500سيب قرمز

 مقايسه قيمت برخي محصوالت ميادين ميوه و تره بار  
)اول آبان 99 و اول آذر 99( قيمت ها به تومان

قيمت آذرقيمت آباننام محصول
6.8008.500سيب قرمز
8.8009.500سيب زرد

8.0008.700پرتقال تامسون
6.9509.500نارنگي

8.20010.500ليمو شيرين
9.20010.800انار

19.50018.900گالبي
10.00011.400انگور
4.7006.200خيار

8.2009.800گوجه فرنگي
4.9003.300بادمجان

5.5005.500كدو
3.5004.500سيب زميني

4.9004.600پياز
8.4009.900لوبيا سبز

4.0004.600سبزي هاي برگي
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امير روستايي بعد از يك ســال نيمكت نشيني در پرسپوليس 
راهي پيكان شــده و باالخره در بازي با شهرخودرو توانست به 
ميدان برود. منتها تنها خبري كه از روستايي در اين بازي منتشر 
شــده مربوط به پنالتي خراب كردنش مي شده است؛ يك آغاز 
باشكوه در تيم جديد! باز روستايي خوش شانس بود كه تيمش 
درنهايت با يك گل حريف مشــهدي را برد و پنالتي سوخته او 
تأثيري در نتيجه بازي نداشــت. در عين حال امثال روستايي 
خيلي هم قابل مالمت نيســتند. بازيكني كه يك سال بيرون 
از ميدان باشد، طبيعي اســت كه حاال حاالها زمان مي خواهد 
تا بتواند خودش را نشــان بدهد. قصه آريا برزگر و امثال او هم 
متفاوت نيست. اينها هم آنقدر روي نيمكت نشسته اند كه معلوم 

نيست اگر بازي كنند، چه كيفيتي خواهند داشت.

حاالحاالهاطولميكشد

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در فراكسيون ورزش، مهرماه 
2 جلســه جداگانه با هواداران معترض پرسپوليس و استقالل 
برگزار كردند. همان زمان هم قشــنگ معلوم بود اين جلسه ها 
جنبه تشــريفاتي دارد و قرار نيســت خروجي داشــته باشد؛ 
همانطور كه وعده بازگرداندن عادل فردوسي پور به شبكه 3 يا 
گرفتن حق پخش تلويزيوني به جايي نرسيد. با اين حال چون 
يكي از نمايندگان محترم ســقف زماني تعيين كرده بود، االن 
مي خواهيم سالمي خدمت شان عرض كنيم. جناب قاضي زاده 
هاشمي كه اين مدت هم حضور پررنگي در رسانه ها داشته اند، 
روز 29مهر اعالم كردند يك ماه بــه وزارت ورزش فرصت داده 
شده تا بحث فروش سهام 2 باشگاه پيگيري شود.  االن چند روز 

هم از آن يك ماه گذشته؛ چه مي كنيد برادر؟ 

مهلتتمامشد؛چهميكنيد؟

در مورد ماجراي محمود فكري و شيخ دياباته زياد حرف زده شده، 
اما يك نكته هست كه هنوز چرايي اش را نفهميده ايم؛ اينكه چرا 
در بيانيه باشگاه استقالل براي اطالع رساني در مورد احضار شيخ 
به كميته انضباطي نوشته شده بود: »بنا به درخواست هواداران 
براي مبارزه با بازيكن ســاالري« چنين تصميمي گرفته شده؟ 
يعني وقتي مربي مي خواهد با بازيكنش برخورد كند، آنقدر براي 
خودش اقتدار و حق قانوني قائل نيست كه به ناچار پشت سنگر 
هواداران جبهــه مي گيرد؟ مربي حق دارد هــر كجا صالح ديد 
بازيكن خاطي را ادب كند؛ ديگر الزم نيست از مردم مايه بگذارد 
كه. يك استاديوم فرياد مي زدند محسن مسلمان، برانكو اما به او 
بازي نمي داد. اول مسئوليت تصميمي را كه مي گيريد بپذيريد، 

بعد انتظار تثبيت نظم و انضباط را در تيم تان داشته باشيد.

چرااز»درخواستهواداران«مايهگذاشتيد؟

نكته بازي

هفته چهارم ليگ قهرمانان اروپا امشب و فرداشب 
پيگيري مي شود. امشــب تقريبا بازي مهمي در 
تقويم نيست اما بازي برگشت بارسلونا با دينامو 
كيف از جهاتي مورد توجه است. اول اينكه باشگاه 
همچنان روزهــاي بحراني را ســپري مي كند. 
بازيكنان هنوز براي كسر دستمزد خود ناشي از 
زيان مالي دوران كرونا توافق نكرده اند و باشــگاه 
جلسه مذاكره را به چهارشنبه يعني يك روز پس 
از بازگشــت تيم از بازي ليگ قهرمانان موكول 
كرده. باشگاه مي تواند يكجانبه قراردادها را كسر 
كند اما سرپرســت موقت بارســلونا نمي خواهد 
نامش را در تاريخ باشــگاه به عنــوان يك چهره 
منفور به ثبت برســاند. با وجود اعــالم آمادگي 
الپورتا براي شركت در انتخابات رياست باشگاه 
كه در ژانويه برگزار مي شــود،  فــرد ديگري به 
نام ويكتور فونت كه پشــت محبوبيت مســي و 
ژاوي ســنگر گرفته، تبليغات وسيعي انجام داده 
و توانسته بخشي از افكار عمومي را به سود خود 
تغيير دهــد. گزينه او براي ســرمربيگري ژاوي 
است و مســي هم درصورت آمدن ژاوي ممكن 
اســت در تيم بماند. از طرفي، برخي خبرنگاران 
نزديك به دو باشگاه بارســلونا و منچسترسيتي 
پيش بيني كرده اند كه انتقال مســي به ســيتي 

به دليل دســتمزد باالي اين بازيكن در اين سن 
بعيد اســت رخ بدهد. حتي اگر باشگاه انگليسي 
او را به عنوان بازيكــن آزاد و بدون پرداخت پول 
در اختيار بگيرد، بايد سالي حدود 100 ميليون 
يورو براي دستمزد و پاداش هاي او هزينه كند كه 
با توجه به زير ذره بين بودن ســيتيزن ها از سوي 
يوفا و فيفا به خاطر عملكرد مالي ممكن است اين 
اتفاق نيفتد. مسي و دي يونگ براي بازي امشب به 
ليست تيم دعوت نشده اند كه اين خيلي عجيب 
است چون هيچ مصدوميتي يا عالئم مشكوك به 
كرونايي در اين دو گزارش نشده. كومان در توجيه 
خط زدن اين دو بازيكن گرانقيمت گفته وضعيت 
تيم با 9امتياز در جدول خوب است و بهتر است 
اين دو بازيكن استراحت كنند. غيبت دي يونگ 
از مسي هم عجيب تر است چون او تنها گزينه اي 
بود كه مي توانست در مصدوميت پيكه، آيائوخو 
و اومتيتي در قلب دفاع در كنار لنگله بازي كند. 
پيكه بدجوري دچار مصدوميت زانو شــده و اگر 
بخواهد جراحي كند ممكن اســت بين 6 تا 8 ماه 
از فوتبال دور بماند و درصورتي كه تن به جراحي 
ندهد و فقط به ريكاوري بپــردازد، باز هم 3 يا 4 
 ماه بيرون خواهد بود. از 4مه2019 بارسا ۷بازي 
بدون پيكه برگزار كــرده كه همه را برده و غيبت 

اين بازيكن برخالف راموس در رئال، تأثيري در 
نتيجه گرفتن تيم نداشته اما بارسا براي اين بازي 
اصال مدافعي ندارد. حتي باشگاه در تالش است 
آالبا، اريك گارســيا و گاراي را براي جانشيني او 
در نيم فصل به خدمت بگيــرد كه البته پولي هم 
براي اين كار ندارد. ســرخي روبرتو هم حداقل 
2  ماه به دليل مصدوميــت زانو غايب خواهد بود. 
كومان اگــر دي يونگ را يك خط بــه عقب ببرد 
ممكن است سيستمش را از 1-3-2-4 به 4-3-3 
تغيير دهد. لوچسكيو، سرمربي معروف دينامو هم 
كه در بازي رفت 9بازيكن خــود را به دليل كرونا 
در اختيار نداشت و تيمش بارســا را تحت فشار 
قرار داده بود تا ترشــتگن بهترين بازيكن زمين 
 شــود، در اين بازي  همه بازيكنــان را در اختيار 

دارد.
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  بدون مسي و بدون دفاع
  حال تركيب بارسلونا هم مثل اوضاع اقتصادي باشگاه خوب نيست

 پس اين همه دستيار را مي خواهي چكار؟
 در حاشيه اتفاقات عجيب هفته اول براي استقالل و محمود فكري

مسابقات بســكتبال زنان را گزارشــگر زن گزارش مي كند. 
هاله يارمحمدي كه از خبرنــگاران ورزش زنان بود، بعد از آنكه 
چندسالي در شــبكه5 اتفاقات ورزش زنان را گزارش كرد حاال 
عضو تيم رسانه اي فدراسيون است و گزارش بازي ها به او سپرده 
شده. او درخصوص گزارش هاي اخيرش به سؤاالت همشهري 

پاسخ داده است.
  بازي ها متمركز انجام مي شود، سخت نيست كه 

همه بازي ها را تنهايي گزارش مي كني؟
13تيم در ليگ بسكتبال زنان بازي مي كنند و روزهاي پنجشنبه و 
جمعه 6بازي را گزارش مي كنم. اين نخستين بار است كه مسابقات 
زنان گزارش مي شــود و فعال از پس كار برمي  آيم. چون نخســتين 
گزارشــگرم فعال دوســت دارم يك تنه جلو بروم. البته قرار است در 
آينده از مربيان پيشكسوت و كارشناسان موقع گزارش كمك بگيريم.

 از گزارش هاي خودت راضي هستي؟
من نمي توانم گزارش خودم را ببينم. متأســفانه فيلم بازي ها ســيو 
نمي شود. چند صفحه اينستاگرام هاياليت بازي ها را مي گذارند و آنها 

را مي بينم. فعال كه دارم خوب پيش مي روم.
  خودت را با گزارشــگران مرد مقايسه مي كني؟ 

اينكه بخواهي خودت را به سطح آنها برساني.
با گزارشگران مرد كه نمي شــود خودم را مقايسه كنم. آقاي آتشي، 
ابوالحسني و مقيمي سال هاست كه گزارش كرده اند و كاركشته اند. 
من خودم ســعي مي كنم مطالعه كنم، از بازيكنان اطالعات بگيرم 
و اين اطالعات را به بينندگان بدهم. تا االن هم مســابقات خاموش 
برگزار مي شد و كســي بازيكنان را نمي شناخت. سعي من اين است 
كه بازيكنان را معرفي كنم. نياز است كه به بينندگان اطالعات كامل 
داده شود. قبال فقط بازيكنان تيم ملي شناخته شده بودند. اما االن اسم 

بازيكن جوانان هم گفته مي شود. تعداد بازيكنان جوان در ليگ زياد 
است و وقتي در گزارش اسم آنها مي آيد، پدرها و مادرهايشان كيف 
مي كنند. آنهايي كه بازي ها را ديده اند مي گويند نســبت به روز اول 

خيلي بهتر و مسلط تر شده ام.
 هر بازي چند بيننده دارد؟

هر بازي را نزديك 400نفر آنالين تماشا مي كنند و در بازي هايي كه 
حساس بود، تعداد به 900بيننده هم رسيد. چون كروناست و بازي 
تماشاگر ندارد، از پخش آنالين استقبال شده است. خانواده ها هم كه 
قبال نمي توانستند به سالن بيايند االن خيلي از اين اتفاق خوشحال 

هستند.
 كامنت ها را هم مي بيني؟

كامنت ها موقع پخش بازي بسته است و آنهايي كه بازي را مي بينند 
نمي توانند نظرشــان را بدهند. اما بعد از بــازي، در دايركت صفحه 
اينســتاگرامم خيلي ها پيام مي دهند. همه آنهايي كه پيام مي دهند 
 فقط يــك چيز مي گوينــد؛ اينكه از پخش مســابقات خوشــحال 

هستند.
 ايراد هم مي گيرند؟

ايراد نه. مي گويند صدايت خوب اســت و انرژي و هيجان دارد. فعال 
برايشان پخش بازي ها مهم است و كاري به گزارشگر و خود گزارش 

ندارند. البته گفته اند از بعضي از تكيه كالم هايي كه در گزارش دارم، 
خوششان آمده. مثل شوت شيك يا شوت تروتميز. وقتي توپ بدون 
دردسر وارد حلقه مي شود مي گويم شوت شيك و وقتي راحت امتياز 

به دست مي آيد، مي گويم شوت تروتميز.
 سوتي هم مي دهي؟

سوتي هايم در حد تپق بوده كه اين هم عادي است. با گزارش 3بازي 
در روز بايد هم تپق بزني.

 بازي ها با گوشي فيلمبرداري مي شود؟
نه فيلمبرداري با گوشي نيست. چند مانيتور در سالن است و بازي ها 
هم با 5دوربين فيلمبرداري مي شود. اين دوربين ها را هم اسپانسرهاي 

فدراسيون به سالن آورده اند و هزينه هاي پخش با آنهاست.
 آنهايي كه براي نخستين بار بازي زنان را ديده اند، 

چه واكنشي به كيفيت بازي زنان دارند؟
كيفيت بازي زنان خيلي پايين تر از مردان است. مثال زنان اسلم دانك 
ندارند اما در مسابقات مردان ارسالن كاظمي اسلم دانك هايي مي زند 
كه سالن به هوا مي رود و اين صحنه ها هيجان را باال مي برد. اما با اين 
حال همه از بازي هاي زنان خوششان آمده است. مثال برايشان جالب 
است كه زنان 3امتيازي هاي خوبي مي زنند. تصورشان اين نبود كه 

زنان در اين حد خوب بازي كنند.

كسي تصور نمي كرد زنان اينقدر خوب بازي كنند
   هاله يارمحمدي، نخستين گزارشگر ورزش زنان از تجربه جديدش مي گويد

   تجربه اي كه تا اينجا خوب پيش رفته است

باالخره زنان راهي براي ديده شــدن مسابقاتشــان 
پيدا كردند. در 2هفته گذشته 12بازي  از ليگ برتر 
بسكتبال زنان انجام شــده و همه اين بازي ها پخش 
مستقيم شده اند. البته تلويزيون نقشي در پخش اين 
بازي ها نداشته است. بازي ها به صورت اينترنتي و از 
اكانت آپارات فدراسيون به نمايش گذاشته مي شود. 
سال گذشته گزارش راديويي بسكتبال سروصدا به پا 
كرد ولي اين بار براي نخستين بار است كه تصويري از 
مسابقات داخلي زنان پخش مي شود. طي چند دهه 
اخير، خط قرمزهاي صداوسيما اجازه نداده تصويري 
از مسابقات زنان كه داخل ايران انجام مي شود، روي 
آنتن زنده برود. تنها خاطره اي كه بينندگان تلويزيون 
از تماشــاي مســابقات زنان دارند، به چند تصوير از 
بازي هاي المپيك2016 و بازي هاي آسيايي2018 
محدود مي شــود. اين تصويرها از مسابقات انفرادي 
بود؛ مسابقاتي كه گرفتن مدال ورزشكار ايراني قطعي 

به نظر مي رسيد.
از وقتي هم كه اســتفاده از فضاي مجازي در ايران 
همگاني شــده، ورزشــكاران زن از ايــن فضا براي 
ديده شدن استفاده مي كنند. يا خود ورزشكاران اخبار 

فعاليت هايشان را در صفحه اينستاگرامي به اشتراك 
مي  گذارند يا بعضي از صفحه هاي خبري ويدئوهايي 
را كه با گوشي هاي همراه از مســابقات زنان گرفته 
مي شود، به نمايش مي گذارند. يكي از همين صفحات 
اينستاگرامي كه اخبار فوتبال را پوشش مي دهد، سال 
گذشــته بعضي از بازي هاي ليگ فوتبال و فوتسال 
را گزارش كرد. اما پخش مســابقات ليگ بسكتبال 
زنان متفاوت اســت. اين بازي ها بعد از هماهنگي با 
وزارت ورزش و صداوســيما پخش مي شود. شبنم 
كالهي، دبير فدراســيون بســكتبال در اين باره به 
همشــهري مي گويد: »همانطور كــه وزارت ورزش 
پس از تأييد لباس بانوان بسكتباليست براي حضور 
در تورنمنت هاي بين المللي از زنان حمايت كرد، در 
پخش مسابقات هم ما را همراهي كرد. هم آقاي وزير و 
هم خانم فرهادي زاد، معاونشان براي پخش مسابقات 
ما را تشويق و حمايت كرده اند.« به تازگي اگر سايتي 
بخواهد مســابقاتي را پخش كند، بايد از صداوسيما 
مجوز بگيرد. كالهي مي گويد: »هر مجوزي كه براي 

پخش مسابقات نياز بوده، گرفته  ايم.«
يكي از مشكالت هميشگي ورزش زنان ديده نشدن 

است. چون مســابقات از تلويزيون پخش نمي شود، 
اسپانســرها هم حاضر نيســتند در ليگ  هاي زنان 
تيمداري كننــد. در پخــش اينترنتــي بازي هاي 
بســكتبال، باشــگاه ها هم فرصت ديده شدن پيدا 
كرده اند. به گفته كالهي، باشگاه ها در تبليغات دور 
ســالن ســهم دارند. كالهي مي  گويد: »هدف اصلي 
ما گسترش ورزش زنان اســت و سياستگذاري ها و 
برنامه ريزي ها همه براي اين هدف اســت. با پخش 
مســتقيم بازي ها زحمــات و توانايي هــاي 3گروه 
-ورزشــكاران، مربيان و داوران- ديده مي شــود. با 
اين ديده شــدن، تيم هاي زنان مي توانند اسپانســر 

جذب كنند.«
با اينكه مســابقات زنان آنالين پخش مي شــود، اما 
تصاوير مسابقات آنها سيو نمي شود و كساني كه موقع 
انجام بازي تماشاي آن را از دست مي دهند، شانس 
ديگري براي تماشاي بازي ندارند. كالهي مي گويد 
فيلم اين بازي ها در فدراســيون نگهداري مي شود و 
اگر باشگاهي بخواهد، مي تواند آن را داشته باشد. افراد 
نزديك به فدراسيون مي گويند مسئوالن نخواسته اند 

فيلم بازي روي سايت سيو شود. 

  حاال زنان هم ديده مي شوند
   فدراسيون بسكتبال براي نخستين بار مسابقات زنان را به شكل زنده و مستقيم پخش مي كند

   نيمكت واليبال ايران
 به آلكنو  روس رسيد

تيم ملي ايران كه با ايگور كوالكوويچ ســهميه حضور در المپيك توكيو را 
به دست آورد، پس از ۷ ماه بالتكليفي باالخره سرمربي جديدش را شناخت. 
عصر ديروز فدراسيون واليبال رسما اعالم كرد والديمير آلكنو روس رسما 
به عنوان سرمربي تيم ملي انتخاب شده و حتي قرارداد رسمي اش را هم امضا 
كرده اســت. زمان حضور آلكنو در ايران، از فروردين ماه سال آينده است و 
براســاس اين قرارداد، هدايت تيم ملي واليبال كشورمان تا پايان بازي هاي 
المپيك توكيو برعهده اين مربي باتجربه روس خواهد بود. داورزني، رئيس 
فدراسيون واليبال در اين خصوص بيشتر توضيح داده است: »طبق قرارداد، 
حضور سرمربي تيم ملي از فروردين ماه سال آينده خواهد بود، اما او كارش 
را از اول آذرماه آغاز مي كند تا ملي پوشان واليبال ايران با آمادگي بيشتر در 
2رويداد مهم سال2021 - ليگ ملت ها و بازي هاي المپيك توكيو - شركت 
كنند. آلكنو تا زمان شــروع اردو در ابتداي ســال آينده، ليگ هاي داخلي 
و خارجي را رصد خواهد كرد كه شناســايي بهتريــن بازيكنان ايران براي 
دعوت به تيم ملي براســاس آخرين عملكرد آنان، ازجمله اين اهداف است. 
به اين نكته هم بايد اشاره داشت كه ديگر اعضاي كادر فني تيم ملي ايراني 

خواهند بود.«
  آلكنو از سال2001 به مربيگري روي آورد و در نخستين تجربه، با باشگاه 
»تورز وي بي« قرارداد بســت. قهرماني در جام حذفي فرانســه، نخستين 
دستاورد اين مربي بود كه در سال2003 به دست آمد. سال بعد هم دومين 
موفقيت خود را با قهرماني در ليگ پرو آ فرانسه در سال2004 تكميل كرد 
و پس از آن به وطن خود بازگشــت تا با تيم دينامو مسكو قراردادي 3ساله 

امضا كند.
  او در 3سال حضور خود در مسكو، موفق به كسب مقام قهرماني سوپرليگ 
واليبال روسيه در سال2006 و قهرماني جام حذفي روسيه در سال200۷ 
شد و سال بعد هدايت تيم ملي واليبال روسيه را براي نخستين بار بر عهده 

گرفت.
  والديمير تا ســال 2008 عملكردي درخشــان از خود به جاي گذاشت 
و توانســت تيم ملي واليبال روســيه را بــه مدال نقــره جام جهاني ، ليگ 

جهاني200۷ و مدال برنز بازي هاي المپيك2008 برساند.
  آلكنو در سال2008 هدايت زنيت كازان را بر عهده گرفت و تا سال2014 
 پنج قهرماني ســوپرليگ روسيه را كســب كرد. او در ســال2010 براي

 دومين بار هدايت تيم ملي كشورش را به عهده گرفت، درحالي كه به عنوان 
سرمربي زنيت كازان نيز فعاليت مي كرد.

  مدال طالي جام جهاني و ليگ جهانــي 2011 با هدايت او براي روس ها 
به دست آمد و در بازي هاي المپيك 2012 لندن، تيم روسيه به ديدار پاياني 
راه يافت كه با شكست برزيل، قهرمان شد. آلكنو در ديدار برابر برزيل، تركيب 
متفاوت و عجيبي را به زمين فرستاد كه اين موضوع، شگفتي كارشناسان را 

به همراه داشت.
  اين مربي سرشــناس، در دسامبر2012 
به دليل مشــكالت جســماني از تيم ملي 
روســيه جدا شد اما در ســال2015 براي 

سومين بار هدايت تيم ملي كشورش 
را برعهده گرفت و با اين تيم، در 

المپيــك2016 ريو شــركت 
كرد تا درخصــوص هدايت 
روسيه در بازي هاي المپيك، 
هت تريك كرده باشد. البته 
اين بار فقط موفق به حضور 
در جمع 4تيم پاياني شد و 

مدالي به دست نياورد.

حواشي مربوط به داستان تعويض شيخ دياباته 
آنقدر كش پيدا كرد كه نهايتــا بهترين بازيكن 
فصل گذشــته آبي ها در راســتاي مبــارزه با 
بازيكن ساالري در اختيار باشگاه قرار گرفت. اين 
يك حكايت غريب اســت؛ هم به خاطر خلقيات 
شــيخ و هم به خاطــر توانايي هاي فنــي او كه 

مي تواند كمك حال تيم باشد. 
با اين همه داستان مي توانست به اينجا كشيده 
نشود، اگر اعضاي كادرفني استقالل هوشياري 
بيشــتري به خرج مي دادند. برخــي مي گويند 
دياباتــه هنــگام تعويض تــازه متوجه شــده 
كفش هايش مناسب بازي نيست و براي تعويض 
كفش راهي رختكن شــده اســت، برخي هم با 
اشــاره به مصدوميت محمد دانشگر از 10 نفره 
شدن استقالل به مدت8 دقيقه سخن مي گويند؛ 
آن هم در حساس ترين دقايق مسابقه. هر كدام 
از اين خبرها را كه مي خوانيم، بيشتر از هر چيز 
ديگري يك ســؤال به ذهن مان خطور مي كند؛ 
اينكه پس محمود فكري اين همه دستيار و خدم 

و حشم را براي چه در كادرش جمع كرده است؟ 
چه كاري از دســت اينها بر مي آيد، وقتي حتي 
نمي توانند مصدوميت و بيــرون ماندن طوالني 
يك بازيكن را به سرمربي يادآوري كنند؟ فايده 
اينها چيست، هنگامي كه از مديريت كردن يك 
تعويض ساده عاجز هســتند؟ نيمكت استقالل 
با حضور امثال پرويز مظلومــي، صمد مرفاوي، 
اميد علي دفتري، حنيف عمــران زاده و... آنقدر 
پر و پيمان اســت كه در اين بــازي براي آرش 
برهاني جا نبود و او از روي سكوها بازي را تماشا 
كرد. تازه شانس آورديم سيروس دين محمدي 
پيش از شروع فصل در اعتراض به مبلغ قرارداد 
و اينكه شان و جايگاهش حفظ نشده از اين تيم 
كناره گيري كرد، وگرنه االن يك نفر ديگر هم به 
اين لشــكر پرجمعيت اضافه مي شد. بعد در اين 
شرايط استقالل بايد به خاطر غفلت كادر فني 8 
دقيقه با يك بازيكن كمتر بازي كند و مسابقه را 
ببازد. به نظر مي رســد براي فكري فقط كميت 

مهم بوده، نه كيفيت.



7 سياست سه شنبه 4 آذر 99  شماره 8093  2 3 0 2 3 6 0 8

اين روزها بحث انتخابات ســيزدهمين 
سياست
دوره رياست  جمهوري كه قريب به 5 ماه داخلي

ديگر برگزار خواهد شد، داغ ترين محور 
گفت وگو و اظهارنظر صاحب نظران سياســي است؛ از 
ســبك برگزاري انتخابات گرفته تا چند و چون ورود 
جريان هاي سياســي به آن و گمانه زني درباره اعالم 
كانديداتوري چهره هاي سياسي همه و همه در كنار هم 
سبب شده اســت تا بحث انتخابات1400 و بايد ها و 
شايد هاي آن محل توجه اذهان عمومي و صاحب نظران 

باشد.
در اين ميــدان احتمــال ورود و كانديداتوري برخي 
چهره هاي نظامي ازجمله محمدباقر قاليباف، محسن 
رضايي و علي شــمخاني به عرصه انتخابات نيز يكي 
از پرچالش ترين مباحث صاحب نظران سياســي روز 

كشور است.
پيش تر اسماعيل كوثري، جانشين سابق فرمانده سپاه 
ثاراهلل و نماينده اسبق تهران در حمايت از ظهور و بروز 
يك رئيس جمهور نظامي گفتــه بود كه نمي دانم  چرا 
بعضي ها مي خواهند جنگ رواني راه  بيندازند و بگويند 
نظامي! منظور آنها بچه هاي ســپاه هستند؛ بچه هاي 

سپاه قبل از اينكه به سپاه بيايند، سياسي بوده و مبارزه 
مي كردند.

در جديدترين واكنش ها به احتمــال ورود يك چهره 
نظامي به انتخابــات1400 علي مطهري، گفت: اينكه 

ما يك رئيس جمهور نظامي داشــته باشيم به معناي 
قحط الرجال اســت و اينكه ما نيــروي غيرنظامي در 
حد رياست جمهوري نداريم و مجبور شده ايم از ميان 
نظامي ها رئيس جمهور انتخــاب كنيم، اين به صالح 

كشور نيست.
نايب رئيس مجلس دهم، افزود: اگــر يك فرد نظامي 
بخواهد كانديداي رياســت جمهوري بشود بايد پيش 
از آن از ســپاه يا ارتش خارج شــود و عضو رســمي 
نيروهاي مسلح نباشــد. در اين صورت مي تواند اعالم 
كانديداتوري كنــد، اما اگر درحالي كه عضو رســمي 
نيروهاي مســلح اســت، كانديداي رياست جمهوري 
شود و رأي بياورد، اينكه ما رئيس جمهور نظامي داشته 
باشيم صورت خوشي براي كشور ندارد و حكومت هاي 
گذشته تركيه و پاكســتان را تداعي مي كند كه آنها با 
زحمت زياد توانستند از سلطه نظامي ها خارج شوند. با 
توجه به اين مطلب بايد گفت حضور نظاميان در عرصه 
سياست خصوصا در منصب رياست جمهوري به صالح 

كشور نيست.
او سپس در پاســخ به اينكه اين تفســير شما افرادي 
مثل محسن رضايي، شــمخاني و قاليباف كه  زمزمه  
كانديداتوري شان شنيده مي شــود را دربرمي گيرد، 
گفت: اينها هم مشــمول اين شــرط هســتند و اگر 
مي خواهند كانديدا شــوند بايد از سپاه يا ارتش خارج 

شوند.

رئيس جمهور نظامي ، صورت خوشی برای کشور ندارد
علي مطهري در واكنش به زمزمه كانديداتوري نظاميان در انتخابات 1400 كوتاه از سياست

دولتبهغنيسازي۲۰درصدملزمميشود
سخنگوي كميســيون امنيت ملي از بررســي 3ماده اول طرح 
اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها در كميســيون خود خبر داد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، ابوالفضل عمويي در تشريح جلسه 
ديروز كميسيون متبوعش با بيان اينكه نمايندگاني از وزارت امور 
خارجه، بانك مركزي و مركز پژوهش هاي مجلس حضور داشتند، 
گفت: چند ماده از طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها به عنوان 
دستور جلسه بررسي شد. پس از تصويب كليات، ماده نخست به 
الزام دولت جمهوري اسالمي براي غني سازي 20 درصد، ماده دوم 
به افزايش ذخاير اورانيوم غني شده سطح پايين جمهوري اسالمي 
و ماده سوم به بهره گيري دولت جمهوري اسالمي و سازمان انرژي 
اتمي از نسل جديد سانتريفيوژ هاي IR2M و IR6 مي پردازد. او 
ادامه داد: با توجه به محدوديت هاي كرونايي، در جلســه ديروز 
نزديك به دوسوم نمايندگان حاضر شدند و بررسي طرح در جلسه 
بعدي هم در دســتور كار قرار دارد. همچنين كميسيون هنوز به 

بندهاي مربوط به نظارت ها نرسيده است.

واكنشسليمينمينبهمقايسهترامپوموسوي
عباس ســليمي نمين، مديرمسئول ســابق روزنامه تهران تايمز 
در گفت وگو با جماران در واكنش به عكس جنجالي صفحه يك 
روزنامه تهران تايمز در مقايسه ميرحسين موسوي و ترامپ، گفت: 
من ناخن كشيدن به زخم هاي كهنه را منطقي نمي دانم. در عين 
حال معتقدم كه نبايد خيلي خودمان را غيرقابل انعطاف نشــان 
دهيم. مديرمسئول سابق نشــريه تهران تايمز، افزود: مقايسه ها 
به معناي اين نيســت كه صد در صد انطباق داده مي شــود، بلكه 
در ارتباط با عدم پذيرش ساختارهاي قانوني، غير از تهران تايمز 
در جاهاي ديگر و فضاي مجازي مكرر ديده ام كه مقايســه هايي 
صورت گرفته اســت. وي با ابراز اين ادعا كه »حصري به آن معنا 
وجود ندارد« در عين حال گفت: خود من اين موضوع)مقايسه( 
را نمي پســندم؛ اما نه به دليل اينكه آقاي موســوي امكان دفاع 
از خودش را ندارد، بلكه ايشــان ارتباطاتشــان را دارند.بيش از 

100هزار پيامك هم ارسال شده است.

بسيجآمادهمقابلهبابدخواهانانقالباست
رئيس دفتر عقيدتي سياســي فرمانده كل قــوا گفت: باقدرت 
نيروهاي مسلح پرتوان ما ست كه كشتي بزرگ انقالب اسالمي در 
اين درياي پرتالطم فتنه و دشمني در برابر توفان هاي سهمگين 
مقاومت كرده و هر بار با غلبه بر هر توفان قوي  تر از قبل و با تجربه 
بيشتر آماده مقابله با دسيسه هاي بدخواهان انقالب اسالمي شده 
است. به گزارش فارس، حجت االسالم والمسلمين علي سعيدي 
در پيامي به مناسبت هفته بســيج افزود: نيروهاي مسلح پرتوان 
ما و ازجمله بســيج مستضعفين با تجربه بيشــتر آماده مقابله با 

دسيسه هاي بدخواهان انقالب اسالمي شده است.

فالحي، آن تصوير سينمايي نبود
اولين نشان فداكاري به شهيد ولي اهلل فالحي به پاس ايثارهاي او  در دفاع مقدس اهدا مي شود

»شــوراي عالي نشــان ها« در ارتش جمهوري اسالمي 
ايران، نخستين نشان فداكاري را به شهيد امير سرلشكر 
ولي اهلل فالحي اهدا خواهد كرد. اين نشان، نماد ايثار و از 
خودگذشتگي دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه 
افسري امام علي ارتش است كه در راه پاسداري از استقالل 
و تماميت ارضي كشور و نظام جمهوري اسالمي ايران جان 
خود را فدا كرده اند. شهيد فالحي كه از فرماندهان ارتش 
در قبل از انقالب بود، بعد از پيروزي انقالب به فرماندهي 
نيروي زميني منصوب شــد. نقــش او  در غلبه برغائله 
كردســتان در تابســتان58 در تامين امنيت شهرهاي 
كردستان در اوايل انقالب بســيار مهم بود. با اين حال 
در فيلم »چ« به كارگرداني ابراهيم حاتمي كيا تصويري 
از شهيد فالحي به نمايش گذاشته شده كه باعث انتقاد 
معاون هماهنگ كننده ارتش شــد. دريــادار حبيب اهلل 
سياري، معاون هماهنگ كننده ارتش، خردادماه امسال 
در گفت وگويي جنجالي با خبرگزاري ايرنــا با انتقاد از 
تصويري كه از شــهيد فالحي در فيلم »چ« به نمايش 

گذاشته شــده بود، گفته بود گاليه هايش را به ابراهيم 
حاتمي كيا كارگردان فيلم منتقل كرده اســت. سياري 
گفته به حاتمي كيا گفته اســت آن شهيد فالحي كه در 
فيلم »چ« به تصوير كشيده شــده است، شهيد فالحي 
ما نبود. او با اشــاره به اينكه شــهيد فالحي در سال56 
فرمانده وي بوده است، به عمليات شناسايي آزادسازي 
سوسنگرد اشاره كرده و گفته بود، در آن عمليات گلوله و 
خمپاره مي باريد و عقل حكم مي كرد كه نفرات زيرگلوله 
خم شوند، اما شهيد فالحي خم نمي شــد و ايستاده راه 
مي رفت، مي گفت من در كشــور خودم خم نمي شوم، 
دشمن بايد خم شود. شهيد فالحي يكي از فرماندهاني 
بود كه در بازگرداندن اعتماد مردم به ارتش در روزهاي 
نخستين پس از انقالب نقش ويژه داشت. او در روزهايي 
كه مردم به ارتش بي اعتماد بودند و هنوز آن را سازماني 
انقالبي و اســالمي نمي دانستند طي ســخنراني خود 
در نمازجمعــه روز پنجم ارديبهشــت1359 گفته بود: 
»من به عنوان يــك خدمتگزار اميــن و صديق و صغير 

در پيشــگاه ملت كبير ايران مي خواهم استدعا كنم كه 
تالش پرسنل نيروي زميني، هوايي، دريايي و ژاندارمري 
و شــهرباني را تأييد بفرمائيد. اين انسان هاي فداكار در 
برابر محروميت ها، رنج ها، تنهايي ها، گرسنگي ها، فقر و 
بيماري ها و شــهادت ها فقط انتظار حق شناسي از ملت 
ايران دارند.« او در روزهاي آغازين حمله عراق به ايران، 
رياست ستاد ارتش را برعهده داشت و در شكست حصر 
آبادن نقش ويژه داشت. از يكي از محافظين وي نقل شده 
است كه گفته بود: »من وجب به وجب خاك خوزستان را 
به علت محل خدمت اوليه ام مي شناسم با توجه به پيشروي 
سريع عراق آرزو داشتم كه ارتش عراق زمينگير شود كه 
چنين شد. تنها يك آرزوي بزرگ ديگر دارم. تنها آرزويم 
اين است كه ارتش متجاوز عراق را از اطراف آبادان تا مارد 

عقب بنشانيم.«
يك روز بعد از شكست حصر آبادان در عمليات ثامن االئمه، 
سرلشــكر ولي اهلل فالحي كه به عنوان رئيس وقت ستاد 
مشترك ارتش در منطقه حضور داشت، به همراه چندتن 

ديگر از فرماندهان ارتش و سپاه با يك فروند هواپيماي 
سي130 عازم تهران شدند تا گزارش عمليات را به محضر 
امام خميني)ره( برسانند، بر اثر سقوط هواپيما در حدود 
ساعت 8شب روز هفتم مهرماه ســال1360 در اطراف 
كهريزك، سرلشــكر فالحي و همراهانش ازجمله جواد 
فكوري، يوسف كالهدوز، محمد جهان آرا و سيدموسي 
نامجو به فيض شهادت نايل شدند. نشان فداكاري، پس 
از پايان محدوديت هاي كرونايي به خانواده شهيد فالحي 

اعطا خواهد شد.

حســن درويشــيان، رئيس 
ســازمان بازرسي كل كشور قضايي

طي ســخناني در جلســه 
شوراي عالي قوه قضاييه از بررسي »ادعاي 
آزمايش برخي دارو هاي وارداتي روي 3هزار 
نفر از مبتاليان به كرونا در كشور« خبر داد.

رئيس سازمان بازرســي كل كشور، گفت: 
»براســاس بررســي هاي صورت گرفتــه 
از سوي ســازمان بازرســي در يك طرح 
تحقيقاتي با نظارت ســازمان بهداشــت 
جهاني 30 كشور با بيش از 11 هزار بيمار 
كرونايي مورد مطالعه قــرار گرفته اند كه 
تحقيق دربــاره حضور ايــران در بين اين 
كشــورها، نحوه عقد قــرارداد احتمالي با 
ســازمان بهداشــت جهانــي و رعايت يا 
عدم رعايت اصول اخالق پزشكي ازجمله 
اطالع بيمــار در هنــگام تحقيقات، نحوه 
دريافت و هزينه كرد اعتبــارات احتمالي 
مربوط به طرح و شــفافيت آن در دستور 

كار قرار دارد.«
 ادعاي حضور مبتاليان ايرانــي كرونا در 
پروژه تحقيقاتي سازمان بهداشت جهاني 
نخستين بار توســط محمود احمدي نژاد، 

رئيس جمهور سابق مطرح شد. 
احمدي نژاد چند روز پيش طي اظهاراتي 
مدعي شــد: »متأســفانه مقاماتي بودند 
كــه در يك پــروژه تحقيقاتي بهداشــت 
جهاني، يكســري دارو ها را مي خواستند 
آزمايش كنند، آن مقدار كه من اطالعات 
گرفتم در كل دنيا 11 هــزار نمونه حاضر 
 شدند روي مردمشــان آزمايش كنند كه

 3500 تاي آن روي مــردم ايران آزمايش 
شد و من شنيدم آن مقام مسئولي كه اين 
كار را كــرده، قرارداد بســته و پول گرفته 
است. انســان چگونه مي تواند اين را هضم 
كند؟ دارنــد جان مــردم مــا را به خطر 

مي اندازند؟« 
اين ادعا از سوي رئيس جمهور سابق پيش 
از استعفاي رضا ملك زاده، معاون تحقيقاتي 
وزارت بهداشت و اســتعفانامه جنجالي او 
و بروز اختالفات ميان وزيــر و معاون وي 

مطرح شد. 

ميان بايدن و ترامپ تفاوت هاي زيــادي وجود دارد. 
ترامپ انسان معقولي نبود و نمي توانست سياست هاي 
درســتي در پيش بگيرد اما بايدن با سياست ورزي 
استاندارد آشناست و منافع كشورش را لحاظ مي كند 

و درباره توافقنامه برجام هم شــخص او در دولت اوباما حضور داشته است و به نوعي 
در انعقاد برجام نقش داشته است. ممكن اســت در ذهن بايدن چنين باشد كه تيم 
ديپلماسي ايران از اختيارات كافي برخوردار بودند كه برجام منعقد شد. در اين صورت 
اين احتمال وجود دارد كه دوبــاره مذاكراتي در بگيرد. اگر هــم بداند كه وقتي تيم 
مذاكره كننده هسته اي به ايران بازگشتند با لنگه كفش از آنها استقبال شد و بسياري از 
تندروها در ايران خواهان پاره شدن برجام بودند كه در اين صورت مذاكره با دولت فعلي 
ميسر نمي شود. واقعيت اين است كه اين طرف در داخل نيز آقاي روحاني از مقطعي 
به طور كامل تسليم نيروهاي تندرو شد و اكنون تمايل روحاني به مذاكره اصال اهميتي 
ندارد و ترديد نكنيد كه از داخل اجازه مذاكره به روحاني داده نمي شود؛ دولت بعدي 
هم اهل مذاكره نخواهد بود. اما همه گروه هاي سياسي بايد بدانند كه منافع ملي چقدر 
اهميت دارد. مذاكره با غربي ها صرفا مربوط به دوران آقاي روحاني نيست و مي دانيم 
چنين مذاكراتي در دوران آقاي احمدي نژاد و سال91در عمان آغاز شد اما مي دانيم 
كه مردم از التهاب خسته اند و مي خواهند شرايط آرام را تجربه كنند؛ بنابراين به  اعتقاد 
من ميان نظر مردم و برخي مسئوالن درباره اصل مذاكره تفاوت وجود دارد/نامهنيوز

رفتن ترامپ از كاخ ســفيد امكان دارد زمينه اي را براي 
مذاكرات ايران و آمريكا در آينده فراهم كند ولي بعيد 
به نظر نمي رســد كه در ماه هاي پايانــي دولت آقاي 
روحاني و ماه هاي ابتدايي دولت آقاي بايدن اين اتفاق 
بيفتد. دولت آقاي بايدن با دولت در حال رفتن آقاي 
روحاني مذاكره نمي كند بلكه با دولتي پشــت ميز 

مذاكره مي نشيند كه ضمن برخورداري از حمايت رهبري و مردم، زمان كافي را نيز 
براي به نتيجه رسيدن مباحث دارا باشد. ديوار بي اعتمادي بين تهران و واشنگتن در 
دوره رياست جمهوري دونالد ترامپ بلندتر شد و تشديد تنش ها را به دنبال داشت. در 
چنين شرايطي امكان ندارد كه ظرف چند ماه زمينه آغاز مذاكرات فراهم شود، چه 
رسد به اينكه مذاكرات به نتيجه برسد و آثارش هم براي جامعه مشخص و ملموس 
باشــد. در 2  ماه باقيمانده تا شروع به كار رســمي جو بايدن به عنوان رئيس جمهور 
آمريكا، بيشتر توجه او و تيمش متوجه خنثي كردن دعواهاي حقوقي است كه ترامپ 
در دادگاه هاي مختلف براي آنها رقم زده بنابراين وقتي دولت بايدن رسما كار خودش 
را شروع كند و مستقر شود عمال سال99 به پايان رسيده است، بعد از تعطيالت عيد 
هم كه فضاي انتخابات رياست جمهوري در ايران شكل مي گيرد. در چنين اوضاعي 
خيلي بعيد است دولت آقاي روحاني حتي اگر وارد مذاكره هم شود بتواند كاري انجام 
دهد. برخي در دولت خوش خيال هستند و فكر مي كنند ظرف چند هفته مي شود 
مسائل عميق بين ايران و آمريكا را حل كرد. اين همان خوش خيالي است كه آنها در 
زمان مذاكرات برجامي هم داشتند اما نگاه به واقعيت هاي صحنه نشان مي دهد كه 
توقع رقم خوردن چنين نتيجه اي تنها خوش خيالي است. همين االن هم يك برجام 
بي جان بين ايران و 1+4 وجود دارد فقط آمريكا در اين جمع نيست. با نگاهي به قرائن، 
شواهد و تجربيات گذشته معتقدم بازگشت بايدن به برجام نيز پروسه سهل و سريعي 
نخواهد داشت بنابراين با سرعت و ظرف چند هفته از آغاز به  كار دولت جديد آمريكا 

شاهد اين اتفاق نخواهيم بود، پس به عمر دولت آقاي روحاني نمي رسد.

جريان هاي سياســي كشــور ما دنبال 
قدرت هســتند و براي كسب قدرت هر 
كاري مي كنند. من به اصالح طلبان كاري 

ندارم چون وابســتگي فكري و سياسي به 
آنها ندارم. اما در مورد اصولگرايان فكر 
مي كنم كه آنهــا در جاهايي به مراتب 

بيشــتر از اصالح طلبان به دنبــال قدرت 
هستند و گاهي به حذف رقيب، هتك حرمت، بي ادبي و مهم تر از همه دروغ گفتن هم 
روي آورده اند. وقتي كه ترامپ كانديداي رياست جمهوري آمريكا مي شود به عنوان قاتل 
سردار سليماني منفور مردم ايران است اما مي بينيم بخشي از جناح اصولگرا اصال به اين 
نكته توجه نمي كنند و هنوز هم دوست دارند ترامپ بر سر كار باشد. حداقل آنقدر غيرت 
نداريم كه بگوييم اگر قاتل سردار سليماني كنار مي رود، هركس ديگري هم جاي او بيايد 
ابراز خوشحالي كنيم. دليلش اين بود كه فكر مي كردند اگر حزب دمكرات در آمريكا روي 
كار بيايد ممكن است در داخل كشور يك فضاي سياسي به وجود بيايد كه اصالح طلبان 

در وضعيت بهتري قرار بگيرند.
چون دولت اوبامــا برجام را امضا كرد، بخشــي از اصولگرايان معتقدند ممكن اســت 
دمكرات ها همان كار را انجام بدهند و يك گشايش اقتصادي در جامعه ايجاد شود. من 
كاري به درســت يا غلط بودن اين گزاره ندارم. به نظر من اهميت آنجا نيست. اهميت 
اينجاست كه بخش تندروي جناح اصولگرا احساس كرد ممكن است همه كانديداهاي 
تندرويي كه دارد ببازند و به همين دليل شروع كرد به بيان اين ادعا كه دولت غربگراست 
و مي خواهد با غرب مذاكره كند. من شــخصا مذاكره را نه مثبت و نه منفي مي دانم. از 
نظر من منافع ملي اولويت دارد و هركسي مي خواهد از منافع ملي دفاع كند فرقي ندارد 
كه اصالح طلب و يا اصولگرا باشــد. در وضعيت بيماري كرونا، بي پولي دولت و كاهش 
سطح درآمد و نابودشدن بسياري از مشاغل قرار داريم و بخش اعظم اين اتفاقات نتيجه 
تحريم هاست. هركسي راهي براي خروج از تحريم ها پيدا كند، به معناي عزت آفريني براي 
جامعه است. دوستان اصولگراي ما مي خواهند اين عزت توسط جناح رقيب ايجاد نشود 

وگرنه خودشان اصال مخالف چنين چيزهايي نيستند. / جماران

بايدنباروحانيمذاكرهنميكند

دولتبعدياهلمذاكرهنخواهدبود
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بررسي اهميت و ضرورت بازگشت آمريكا به برجام براي رفع تحريم ها 
در گفت و گو با صاحب نظران سياسي
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بدهكار هم شديم
رانندگان اتوبوس هاي برون شهري الزاما صاحب خودرو 
نيستند و براي ديگري كار مي كنند، آنها از نبود حمايت و 
دلجويي دولت در روزهاي بي رونق كرونايي گاليه دارند.
حســن پيرايش، بيش از 40ســال تجربه رانندگي در 
جاده هاي كشور را دارد؛ به خصوص در مسير زنجان به 
تهران. او اكنون به علت كسادي كار و مشكالت اقتصادي 
تصميم دارد تغيير شغل دهد: »سخت ترين دوراني كه 
بيشــتر ما رانندگان اتوبوس طي كرديم از اسفند سال 
گذشته آغاز شد و متأسفانه همچنان ادامه دارد، هنوز 

هم مردم به دليل كرونا مسافرت نمي روند.« 
وي با بيان اينكه درصد بااليي از اعضاي صنف، راننده و 
تعداد خيلي كمي هم مالك اتوبوس هستند، مي افزايد: 
»حدود 10 ماه اســت كه يا بيكاريم يا آنقدر مسافر كم 
است كه پول چنداني درنمي آوريم، وضعيت زندگي مان 

بايد چگونه باشد! دولت هم كه حمايتي نمي كند.«
احمد هم سال هاســت كه در اهــواز روي اتوبوس كار 
مي كند و با اينكه به شغل رانندگي عالقه دارد اما تصميم 
گرفته در اين شرايط تغيير شغل دهد: »از زمان شيوع 
كرونا نزديك به 3 ماه بيكار بوديم و فكر مي كردم شرايط 
تغيير مي كند، اما اوضاع بدتر شده و ديگر نمي شود روي 
اين شغل حساب كرد. مي خواهم اتوبوس را بفروشم و 

كاميون بخرم چون حمل بار درآمد بيشتري دارد.« 

او مي گويد: »بيشــتر صاحبان اتوبوس ها ورشكســت 
شده اند و حتي يكي از مالكان مجبور شد اتوبوسش را 
بفروشد تا اقساط خود را بپردازد. همكار ديگري پارسال 
خانه اش را فروخت و اتوبوس خريد تا كار كند، اما خورد 
به كرونا و بدهكار هم شــد. تسهيالتي هم كه پرداخت 
مي كنند كفاف هزينه هاي مــا را نمي دهد. 6ميليون 
وام كرونا داده اند كه صــرف جريمه و بيمه هاي معوقه 

كرديم.«

به دنبال کار هستیم
اگرچه بســياري از مالكان به فكر فــروش اتوبوس ها 
افتاده اند، اما وضعيت رانندگاني كه مالك اتوبوس نيستند 
هم دســت كمي از اين افراد ندارد و آنها هم از وضعيت 

موجود گاليه دارند.
محمدجواد احترامي كه 35سال سابقه رانندگي در خط 
قم-تهران را دارد، مي گويد: »قيمت بليت قم به تهران 
15هزار تومان اســت كه از اين مبلغ كميسيون دفتر 

مسافربري و حق بيمه هم كم مي شود.« 
او اضافه مي كند: »از اســفند ماه با شيوع كرونا چند ماه 
بيكار بوديم و حاال هم هر 3روز يك بار نوبتمان مي شود 
كه با يك سوم ظرفيت مسافر ببريم. 14نفر از همكارانم 
كه مالك بودند اتوبوس هايشــان را فروخته اند و ما هم 
مجبوريم تغيير شــغل بدهيم تا بتوانيم خرج زندگي 

را دربياوريم. به جز راننده هــا، 100نفر كارگر در پايانه 
مسافربري قم مشغول به كار بودند و شرايط به گونه اي 

شده كه هم اكنون، از اين تعداد 3نفر سر كار هستند.«
يكي ديگر از راننده هايي كه در خط كاشان به تهران كار 
مي كند مي گويد: »قبل از كرونا، ظرفيت اشغال صندلي 
اتوبوس ها بيــش از ۷0 تا 80درصد بــود، ولي حاال به 
۲درصد كاهش يافته است. من يك راننده هستم و هيچ 
پس اندازي ندارم و حمايتي نمي شــوم. با اين وضعيت 

چطور بايد گذران زندگي كنم؟«

سعيد شباني اضافه مي كند: »قبال روزانه حداقل 10 تا 
15دستگاه اتوبوس از كاشــان به سمت تهران حركت 
مي كرد، ولي از زمان شيوع كرونا حتي يك اتوبوس هم 
نمي رود و اگر برود با ۲مسافر مي رود، به اميد اينكه بتواند 

در تهران مسافر سوار كند، اما خالي برمي گردد.«

برنامه اي براي جبران خسارت نیست
عالوه بر كاهش تعداد سفرها و مسافران، باالرفتن هزينه 
تعميرات ماشــين و قيمت لوازم جانبي و الستيك نيز 

بسياري از مالكان اتوبوس را به فكر فروش انداخته است.
صادق عبداللهي راننده خط تبريز به تهران در اين باره 
مي گويد: »وسايل يدكي و الستيك خيلي گران شده 
اما كرايه هــا افزايش چنداني نيافتــه و با وجود همين 
افزايــش كم، باز هم مســافران نصف قيمــت بليت را 
پرداخت مي كنند.« او اضافه مي كند: »االن يك اتوبوس 
5ميليارد قيمت دارد اما تعويض روغن و الستيك نزديك 
به 3ميليون اســت. من حتي اتوبــوس را براي فروش 
گذاشته ام اما خريدار ندارد. كسي ديگر اتوبوس نمي خرد 

چون مي داند نمي شود در اين شرايط كار كرد.«
اكبر اميدي راننده خط اهواز به قم نيز كه ماهي 400هزار 
تومان حــق بيمه پرداخت مي كنــد مي گويد: »دولت 
حداقل بايد اجازه مــي داد بيمه راننده هــا تا چند ماه 
پرداخت نشــود، درحالي كه حتي جريمــه تأخير در 
پرداخت ها را هم لحاظ مي كنند. راننده اي كه پول نان 
شــب ندارد، چطور مي تواند حق بيمه پرداخت كند؟ 

برنامه اي هم براي جبران خسارت نيست.« 
در اين بين برخي رانندگان بين شهري حاضر به رانندگي 
در اتوبوس هاي درون شــهري شــده اند، زيرا معتقدند 
رانندگان اتوبوس هاي درون شهري حداقل هزينه قطعات 
و تعميــرگاه نمي دهند و پس از بازنشســتگي حقوق 
مي گيرند؛ اما رانندگان اتوبوس بين شــهري با حداقل 
دريافتي قانون كار در زمان بازنشستگي مواجه هستند.

مشاغل زيادی در جريان كرونا آسيب ديدند اما صنعت حمل و نقل به ويژه 
در حوزه مسافربری جزو نخستين مشاغلی بود كه زيان ديد تا جايی كه امروز 

رانندگان باتجربه با حراج اتوبوس های خود به دنبال تغيير شغل هستند 

پيگيري تغيير اتوبوسي مشاغل

 خسارت 2500میلیاردي
 به حوزه حمل ونقل

مديركل دفتر حمل ونقل مســافري ســازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده اي كشور كه در جريان مشكالت رانندگان اتوبوس هاي بين شهري 
قرار دارد، با اعالم اينكه براثر شــيوع كرونا 43درصد از شمار مسافران 
و ۲3درصد از شمار سفرها كاهش  يافته و ضرر هنگفتي به اين ناوگان 
وارد شده اســت، به همشــهري مي گويد: كرونا تاكنون هزار ميليارد 
تومان به صورت مستقيم و با احتساب بخش هاي غيرمستقيم بيش از 
۲500ميليارد تومان به بخش حمل ونقل مسافر ضرر وارد كرده است 

كه اين رقم مي تواند صرف پرداخت حقوق و به روز كردن ناوگان شود.
داريوش باقر جوان با اشــاره به اينكه به رانندگان اتوبوس كمك هايي 
مي شــود تا درآمدهاي ماهانه آنها كاهش نيابد، مي افزايد: هم اكنون 
هزينه ها در اين بخش بسيار افزايش يافته و اين موضوع باعث مي شود 
كه رانندگان با مشــكالت بسيار زيادي روبه رو شــوند. با وجود اينكه 
در برخي سفرها اتوبوس حتي با يك يا ۲مســافر حركت مي كند، اما 
تالش شده وسيله نقليه در هر شــرايطي فعاليت كند و سعي كرده ايم 
تعداد ســرويس ها را كاهش ندهيم زيرا حقوق رانندگان متناســب با 

سرويس هايي كه انجام مي دهند، تعيين مي شود.

او در زمينه حمايت هاي صورت گرفته از بخش حمل ونقل مســافري 
توضيح مي دهد: با پيگيري انجام شــده 6ميليون تومان وام كرونا براي 
رانندگان و 1۲ميليون تومان براي هر نفر از كاركناني كه تعديل نشده 
و بيمه آن واريز شده باشد، پرداخت مي شود. تاكنون 98هزار نفر از اين 
تسهيالت بهره مند شده اند و براي ايجاد مزيت هاي باالتر پيگيري هاي 

الزم انجام مي شود تا تغيير شغل در اين حوزه صورت نگيرد.
اين مســئول درباره افزايــش هزينه هاي خــودرو مي افزايد: قيمت و 
هزينه هاي اتوبوس ها در طول يكي دو ســال گذشــته بسيار افزايش 
يافته، به طوري كه اگر يك قطعه كوچك اين ناوگان با مشــكل مواجه 
شود بسياري از رانندگان از پس هزينه هاي آن برنمي آيند و اين موضوع 
باعث شده كه متناسب با نرخ اتوبوس، نرخ هاي اين لوازم هم افزايش يابد. 
به همين علت جلسات مكرري با سازمان هاي بازرسي و وزارت صمت 
برگزار كرده ايم تا تدابيري در اين زمينه درنظر گرفته شود كه اميدواريم 
به مرحله اجرايي برسد. عالوه بر قطعات يدكي و لوازم اين بخش مشكل 
الستيك و كمبود آن هم همواره مطرح شده كه در همين راستا با پيگيري 
انجام شده و دســتور وزير راه و شهرســازي نزديك به 300هزار حلقه 
الستيك سنگين كه در حال ورود به گمركات بودند، مشمول ارز يارانه اي 
4۲00توماني شدند و بخشي از مشكالت تا ۲ ماه آينده برطرف مي شود.

   رانندگان را از تغيير شغل منصرف كنيم
محمدرضا شاکرپور، کارشــناس حوزه حمل ونقل با بیان اينكه صنف رانندگان در سراسر کشور حدود يك میلیون نفر 
جمعیت دارد، به همشهري مي گويد: ۹0درصد حمل ونقل باري و مسافري کشور از طريق جاده انجام مي شود و اگر همین 
ظرفیت 25 تا ۳0درصدي بخش مسافربري جاده اي نیز فعالیت خود را تعطیل کند و تغییر شغل دهد، کشور دچار مشكالت 
اساسي مي شود. او اضافه مي کند: شیوع ويروس کرونا ضربه سخت و سنگیني به رانندگان مسافربري جاده اي وارد و امرار 
معاش آنان را با مشكل مواجه کرده است. در اين شرايط به دلیل خويش فرما بودن بیمه تامین اجتماعي رانندگان، اين قشر 
مشمول بیمه بیكاري هم نشدند و مشكالتشان افزايش نیز پیدا کرد. رانندگان جزو قشر ضعیف و مظلوم جامعه هستند 
و در اين شرايط کرونا هیچ گونه حمايتي از آنها صورت نگرفته است. اين کارشناس حوزه حمل ونقل می گويد: تنها يك 
وام ۶میلیون توماني به رانندگان پرداخت مي شود اما به دلیل اينكه در اين زمینه اطالع رساني درستي صورت نگرفته، 
رانندگان سردرگم هستند و نمي دانند براي دريافت اين وام بايد به کجا مراجعه کنند و هنوز بسیاري از رانندگان که جزو 
مشاغل آسیب ديده هستند موفق به دريافت اين وام نشده اند. شاکرپور معتقد است شغل رانندگان قبل از کرونا آسیب 
زيادي ديده بود و با کرونا ويران شد و متأسفانه هیج گونه حمايتي از رانندگان مسافربري صورت نمي گیرد. او مي گويد: 
رانندگان نیازمند حمايت جدي دولت در اين شرايط بد اقتصادي و اوضاع کرونايي هستند. انجام فراخوان و مذاکره با 
بخش خصوصي و کمك گرفتن از اين بخش به ويژه استارتاپ ها نیز مي تواند به صنعت حمل ونقل کمك کند تا رانندگان و 
مالكان اتوبوس ها از تغییر شغل خود منصرف شوند؛ در غیر اين صورت، صنعت حمل ونقل خسارت هنگفتي خواهد ديد.

خسارت کرونا به مشاغل مختلف، هر روز ابعاد تازه تري به  
خود مي گیرد و تقريبًا هیچ شغلي را نمي توان يافت که از 
آسیب اين ويروس در امان باشد. پیش از اين نیز به دلیل 
تورم باال و مشكالت اقتصادي در کشور، بسیاري از صنايع مانند صنعت گردشگري و مشاغل مرتبط با 
آن مانند آژانس هاي مسافربري، هتل ها و مهمان پذيرها، رستوران ها، حمل ونقل و... با ضررهاي زيادي 
روبه رو بودند و حاال با ظهور کرونا، نه تنها دخل و خرج آنها جور درنمي آيد، بلكه بسیاري به فكر تغییر 
شغل افتاده اند تا شــايد بتوانند در اوضاع بد اقتصادي دوام بیاورند. در اين بین بخش حمل ونقل با لغو 
سفرهاي نوروزي، نخستین ضربه را از کرونا خورد. تردد با اتوبوس هاي بین شهري از برنامه حذف شد و 
مردم ترجیح دادند با وسايل نقلیه شخصي سفر کنند. در ابتداي شیوع بیماري به نظر مي رسید کاهش 
فعالیت ها به صورت موقتي باشد، رانندگان هم دلخوش به سفرهاي تابستاني بودند، اما حاال بررسي هاي 
جديد نشان مي دهد که قرار نیست اقتصاد حمل ونقل به اين زودي ها از زياندهي خارج شود. برخي از 
رانندگان بین شهري نیز چوب حراج به اتوبوس هاي خود زده اند و برخي ديگر با ناامیدي در برابر شرايط 
مقاومت مي کنند. گزارش امروز ايرانشهر گفت وگو با رانندگاني است که سال ها مرد جاده ها بوده اند و 

امروز مجبورند از شغل و اتوبوس خود دل بكنند.

فاطمه عباسي
خبرنگار
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 مذاكرات فشــرده ايران و قطر 
براي جذب 20هزار گردشــگر و گردشگري

بازديد كننده جام جهاني قطر به 
جزيره كيش و درآمدزايي 20ميليون دالري از 

اين رويداد ورزشي براي ايران ادامه دارد. 
ميزبانــي ايــران از گردشــگران جام جهاني 
قطر2022 ســال گذســته تنها به صورت يك 
زمزمه در وزارت ميراث فرهنگي مطرح شــد 
و حاال اين جامعــه بازرگانان كيش هســتند 
كه مذاكرات فشــرده با مســئوالن قطري را 
براي ميزباني از گردشــگران جام جهاني پيش 

مي برند.
محســن قريب، مديرعامل جامعه تجار كيش 
كه در دهه80 معاون وقت گردشــگري كيش 
بود در پاسخ به ســؤال همشهري درخصوص 
جزئيات مذاكرات صــورت گرفته و چگونگي 
ميزباني ايران از گردشگران جام جهاني2022 
قطر، گفت: سازمان منطقه آزاد كيش مذاكرات 
مختلفي با مجموعه  فدراسيون هاي ورزشي و 
مقامات دولتي قطر داشــته و جامعه بازرگانان 
كيش هم پيگير ميزبانــي از بازديدكنندگان 
جام جهاني اســت و تاكنون چندين جلسه با 
بخش هاي مختلف كشور قطر برگزار كرده است 
تا شــرح خدمات كيش براي اسكان مسافران 
و بازديدكننــدگان جام جهانــي و همچنين 
گروه هاي ورزشي عالقه مند به انجام بازي هاي 

تداركاتي در كيش مشخص شود.
به گفته قريب، مذاكرات ادامه دارد. البته هنوز 
به مرحله امضاي تفاهمنامه نرســيده اســت؛ 
چون احتمال مي رود تاريخ برگزاري اين رويداد 
جهاني به دليــل كرونا تغيير كنــد و به همين 
دليل بايد در انتظار اعالم تقويم نهايي برگزاري 

جام جهاني2022 قطر ماند.
كيــش، داراي 20هتل 4ســتاره بــا ظرفيت 
5هزار تخت اســت و تا 2سال آينده نيز 5هتل 
جديد 5ستاره با ظرفيت حدود 12هزار تخت 
به مجموعه تاسيســات اقامتــي كيش افزوده 

مي شود.
محســن قريب با اعالم اينكه هم اكنون مجوز 
پروازهاي بين المللي فرودگاه كيش نيز صادر 
شده است و امكان حضور هواپيماهاي پهن پيكر 
در اين فرودگاه وجود دارد، اعالم كرد: شرايط 

ميزباني از گردشگران جام جهاني2022 قطر در 
جزيره كيش فراهم است.

او تأكيــد كــرد: تعــداد گردشــگران و 
بازديدكنندگان از جام جهاني2022 قطر بسيار 
زياد اســت و از آنجا كه قطر نمي تواند به دليل 
وسعت كم امكان اسكان تمامي بازديدكنندگان 
و حاضران را فراهم كند، ايــران به عنوان يكي 
از نزديك ترين كشــورهاي واقع در همسايگي 
قطر، توانايي ميزباني از گردشگران جام جهاني 
و برپايي اردوهاي تداركاتي تيم هاي ورزشــي 

را دارد.
مديرعامل جامعه تجــار و بازرگانان كيش در 
پاسخ به اين سؤال همشــهري كه پيش بيني 
مي شــود چه ميــزان گردشــگر جام جهاني 
در كيش مســتقر شــوند و حجم درآمدزايي 
مهم ترين رويداد ورزشــي جهان در قطر براي 
ايران چه اندازه اســت؟ افزود: هر گردشــگر 
بين هزار تا 2هزار دالر براي كشورهاي مقصد 
درآمدزايــي دارد و هدفگــذاري كيش براي 
رويداد يك ماهه جام جهاني استقرار گردشگران 
و تيم هاي ورزشــي حاضر در جام جهاني براي 

يك هفته تا 10روز است.
به گفته او، اگر هر گــروه به مدت يك هفته در 
كيش اقامت داشته باشند، پيش بيني مي شود 
ظرفيت اقامت 20هزار گردشگر در كيش فراهم 
است و مي توان با مبناي هزار دالر درآمدزايي 
گردشگران در مقاصد گردشگري رقمي معادل 

20ميليون دالر ارزآوري براي كشور داشت.
اظهارات مديرعامل جامعه تجــار و بازرگانان 
كيش درخصوص مذاكرات در حــال انجام با 
مقام ها و بخش خصوصي قطــر براي ميزباني 
از گردشــگران جام جهانــي در حالي مطرح 
مي شود كه خسرو نشــان، معاون گردشگري 
تازه منصوب شده كيش هيچ اطالعي از جزئيات 
اين مذاكرات ندارد و به همشــهري مي گويد، 

فعال ترجيح مي دهد سخني در اين باره نگويد.
خســرو نشــان با اعالم اينكه موضوع ميزباني 
از گردشــگران جام جهاني قطر2022 از سال 
گذشــته تنها در حد تيتر و عنوان مطرح شده 
اســت، گفت: اين اتفاق نيازمند هماهنگي با 
وزارت ميراث فرهنگــي، وزارت امور خارجه و 
وزارت ورزش و جوانان و شركت هاي هواپيمايي 
و كشتيراني است كه با توجه به احتمال تعويق 
زمان برگــزاري جام جهانــي ترجيح مي دهم 

چيزي در اين باره مطرح نكنم.

مذاكره ايران و قطر براي ميزباني گردشگران جام جهاني2022 در كيش ادامه دارد
خيزایرانبرایجذبگردشگرانجامجهاني دريچه

سكوتمحيطزيستدركارزارشكار

موافقان و مخالفان شــكار اين روزها حول 
محور كارزارهايي دور هم جمع شــده اند 
و در دو قطــب كامــال مخالــف يكديگر 
فعاليت مي كنند. عده اي مي گويند شــكار حيات وحش چه مجاز باشد 
و چه غيرمجاز، بايد متوقف شــود. طيف ديگر افرادي ايستاده اند كه با 

استدالل هاي متنوع، معتقدند شكار ابزار مديريت محيط زيست است.
 در كارزار »درخواســت ممنوعيــت 5 ســاله شــكار« كه با هشــتگ 
»نه به شكارفروشي« در شــبكه هاي اجتماعي در حال گسترش است، 
خطاب به روساي سه قوه درخواست شده است به منظور حفظ جمعيت  
وحوش، دست كم به مدت 5سال فروش مجوز شكار و صدور مجوز براي 
راه اندازي قرق هاي جديد شكار متوقف شود تا جمعيت  حيات وحش در 

تمامي زيستگاه هاي كشور فرصت احيا داشته باشد.
استدالل آنها اين است كه حيات وحش ايران هم اكنون به دليل شرايط 
كم آبي، نبود علوفه كافي، تخلفات گسترده شكار و صيد، آتش سوزي هاي 
وسيع و شــيوع طاعون و تب برفكي با چالش هاي بزرگ براي بقا مواجه 
است و در اين شرايط، شكار آسيب مضاعف به جمعيت حيات وحش وارد 
مي كند. آنها همچنين از نمايندگان مجلس يازدهم خواسته اند كه »قانون 

شكار و صيد« را »بازبيني و اصالح« كنند.
سوي ديگر موضوع شكار، كمپين »حمايت از شكار قانوني« شكل گرفته 
است. آنها نيز در كارزاري اعالم كرده اند كه اگر شكار ممنوع شود چه بسا 
شــكارچيان مجاز، به اجبار به جرگه غيرمجازها بپيوندند و سالح هاي 
مجوزدار را كنار گذاشــته و از ســالح هاي ارزان قيمــت قاچاق، عليه 
حيات وحش كشور استفاده  كنند و با همين استدالل خواستار احقاق حق 
شده اند. تاكنون البته سازمان حفاظت محيط زيست موضع سكوت را در 
برابر هر دو كارزار موافقان و مخالفان شكار برگزيده و هيچ توضيحي در 
اين مورد براي پاسخگويي به افكارعمومي به صورت رسمي منتشر نكرده 
است. از ابتداي سال تاكنون به گفته »شهاب الدين منتظمي«، مديركل 
دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش ســازمان حفاظت محيط زيست، 
براي هيچ گونه جانوري كه قابليت صيد و شكار داشته باشد مجوز شكار 
صادر نشده است. او در اين باره به همشــهري گفته است: »كرونا مانع از 
سرشماري گونه ها در مناطق تحت حفاظت شــده و تا زماني كه ندانيم 
جمعيت حيات وحش چه ميزان افزايش داشته، نمي توانيم مجوز شكار را 

در مناطق قرق، آزاد و تحت حفاظت صادر كنيم.«
سال گذشته 547مجوز شكار براي مناطق حفاظت شده و آزاد صادر شد و 
به مناطق قرق هم اعالم شد كه بسته به ميزان رشد جمعيت حيات وحش 
مجازند تا 6درصد از جمعيت چارپايان را شكار كنند. امسال اما با وجود 
آنكه مجوز صيد و شكار براي هيچ گونه آبزي، پرنده و چارپا صادر نشده 
است، با اين حال شــكار غيرمجاز و غيرقانوني برقرار مانده و تقابل ميان 

شكارچيان متخلف و محيط بان ها از سراسر كشور گزارش مي شود.

زهرارفيعي
خبرنگار

وضعيت مبهم اجراي معاهده پاريس در ايران
مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست: نبايد در اجراي معاهده پاريس تعلل كنيم 

معاهــده  امضــاي  از  1776روز 
تغييرات
زيســت محيطي پاريس توسط ايران اقليمي

گذشــته اســت، اما هنوز بزرگ ترين 
توافق زيست محيطي قرن اخير كه 195كشور جهان 
آن را پذيرفته اند در كشور ما از سوي نهاد قانونگذاري 
پذيرفته نشــده و اجراي آن در ايران ممكن نشده 

است.
اين اقــدام محيط زيســتي بزرگ براي كاســتن از 
ســطح توليد گازهاي گلخانه اي، سهم هر كشور را 
تعيين كرده و هم اكنون در 147كشــور جهان اجرا 
مي شود. اما ايران در كنار كشورهايي نظير زيمبابوه، 
ازبكســتان، كنگو، تيمور شــرقي، گينه، ونزوئال و 
يمن از تصويب و اجراي مصوبه اي كه امضا كرده ايم 

خودداري كرده است.
سال2017 »دونالد ترامپ«، رئيس جمهوري وقت 
آمريكا، آن كشــور را از اين پيمان خارج كرد. با اين 
حال »جو بايدن« رئيس جمهوري جديد آمريكا اعالم 
كرده در نخستين روز به دست گيري قدرت، به اين 
پيمان بازگشته و اجراي توافقنامه آب وهوايي پاريس 
را در كشورش آغاز مي كند. براساس معاهده پاريس، 
بايد محدود كردن ميــزان افزايش دماي جهاني به 
ميزاني كمتر از 2درجه ســانتيگراد در دستور كار 
كشــورها قرار گيرد و تمام كشــورهاي امضا كننده 
اين توافق، متعهد شــده اند تدابيري در راســتاي 
تحقق اين هدف به اجــرا بگذارند. گرمايش جهاني 
يك واقعيت انكارناپذير است و اگر كشورهاي عضو 
پيمان پاريس، برنامه اي براي مهار آن نداشته باشند، 
تبعات زيســت محيطي آن بيش از همه گريبانگير 

خودشان مي شود.

كدامضميمه؟
ســال95 شــوراي نگهبان مصوبه مجلــس درباره 
معاهده پاريس را به اين علت رد كرد كه ضميمه اي 
ذيل اين توافقنامه مطرح شــده كه اجــراي آن با 
مشكالت مواجه اســت. اما در همان زمان موضوع 
وجود ضميمه توسط سازمان حفاظت محيط زيست 

تكذيب شد.
ناصر مقدسي، مشاور كنوني رئيس سازمان حفاظت 
محيط زيست و رئيس ســابق مركز امور بين الملل و 
كنوانسيون هاي سازمان حفاظت محيط زيست در 

اين باره به همشــهري مي گويد: در سال95 و درپي 
اشكاالت شوراي نگهبان به مصوبه معاهده پاريس در 
مجلس، پاسخ مكتوب سازمان حفاظت محيط زيست 
به اين نهاد ارائه و تأكيد شد كه معاهده پاريس هيچ 
ضميمه اي ندارد. حتي در توافقنامه آمده اســت كه 
اگر ضميمه اي بخواهد پيوست شود، 6ماه قبل بايد 
به دبيرخانه كنوانســيون پاريس ارسال و 75درصد 
كشــورها نيز بايد آن را تأييد كنند كه البته باز هم 
تنها در كشورهايي كه ضميمه جديد را تأييد كنند 
قابليت اجرا دارد. با ايــن حال در مجلس دهم و بعد 
از رفع ابهامات مطرح شده، هيچ اقدامي درباره اين 
توافقنامه انجام نشد و حاال تصميم گيري درخصوص 
اجراي معاهده تغييرات اقليمــي پاريس در ايران، 

برعهده مجلس يازدهم است.
مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست تصريح 
مي كند: اگرچه بايد در پيوستن به معاهدات بين المللي 
جانب احتياط رعايت شود، اما ايران به عنوان كشوري 
كه اعالم می كند از تغيير اقليم آسيب هاي زيادي ديده 
و سال ها درگير خشكســالي است، نبايد در تصويب و 

اجراي چنين معاهده اي تعلل كند.
براســاس معاهده تغييرات اقليمــي پاريس كه به 
توافقنامه آب و هوايــي پاريس نيز شــهرت يافته 
است، ايران متعهد است براي جلوگيري از افزايش 
بيش از 1/5 تا 2درجه اي دما تا ســال2030، ميزان 
توليد گازهاي گلخانه اي را كاهش دهد و آنطور كه 
رئيس سابق مركز كنوانسيون هاي سازمان حفاظت 
محيط زيست به همشــهري مي گويد ايران حتي به 

دبيرخانه معاهده پاريــس اعالم كرده بود درصورت 
رفع تحريم ها، حاضر اســت داوطلبانــه تا 4درصد 
ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي كشور را كاهش دهد 
درحالي كه هنوز اين تعهدات از سد نهاد قانونگذاري 

كشور نگذشته است تا به مرحله اجرا برسد.

پيامدهايمنفيافزايشدما
ايران يك كشور آســيب پذير در مواجهه با گازهاي 
گلخانه اي اســت. براي نمونه با افزايش دماي كره 
زمين حجم وقوع ســيالب هاي ســنگين در برخي 
مناطق ايران افزايش پيدا كرده و بر شدت خشكسالي 
در كشــور نيز افزوده است. طي ســال هاي اخير، 
افزايش دما موجب شــده اســت تا كيفيت هواي 
6 ماه نخست شــهرهاي بزرگ كشور افت چشمگير 
و نگران كننده ای داشته باشد. درپي افزايش دماي 
ماه هاي گرم سال، اكسيدهاي نيتروژن نيز بيش از 
پيش از سوي منابع آلودگي هوا توليد مي شوند و به 
تبع آن، توليد آالينده ازن، رشد تصاعدي مي يابد تا 
تنفس ميليون ها ايراني شهرنشــين در هواي آلوده 
با خطرات مهلك جديد مواجه شــود. ماه گذشــته 
سازمان حفاظت محيط زيست اعالم كرد كه الزامات 
ملي ايران با توافقنامه پاريس كامال همســو است و 
ايران نيز نسبت به بحران تغييرات اقليمي آسيب پذير 
است. براساس اعالم اين سازمان، اگر ايران به جاي 
آنكه عضو ناظر معاهده پاريس باشد در اين معاهده 
فعال شــود، مي توان از مكانيزم هــاي حمايتي در 
موضوع مقابله با تغييرات اقليمي نيز بهره مند شود. 

سيدمحمدفخار
خبرنگار

محمدباريكاني
خبرنگار
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با اجــراي محدوديت هاي 
گزارش 
جديد از اول آذر و ممنوعيت خبري

تردد خودروهاي شخصي و 
بدون مجــوز از ســاعت 21تــا 4بامداد، 
خيابان هاي شــهرهاي كشــور به شكل 
محسوسي خلوت شــده و تردد در آنها به 
حداقل ممكن رسيده است؛ تجربه اي كه 
نشــان مي دهد برقراري قرنطينه از نظر 
زيرساخت ها و بحث ثبت تخلفات شدني 
بوده و در 9 ماه گذشــته سياســتگذاران 
درواقع تمايلي براي اجراي آن نداشته اند. 
كارشناســان مي گويند، يكــي از داليل 
موفقيت اجراي طــرح جديد پيش بيني 
جرايم مشخص به عنوان ضمانت اجرايي 
براي آن است. درواقع اين جرايم بازدارنده 
بوده و احتمال خروج از خانــه و تردد در 
شهرها و مشخصا در تهران را در ساعت هاي 

اعالم شده به حداقل رسانده است.
گرچه محدوديت هاي اعمال شده تا حدود 
بسياري موفق بوده است، اما در شبكه هاي 
اجتماعي و گفت وگوهــاي روزمره برخي 
شــهروندان معتقدند پليس جرايم منع 
تردد خودروها را اعمال نمي كند و موضوع 

جريمه شدن خودروها اجرايي نيست.
رئيس پليس راهور ناجا، چنين موضوعي 
را رد مي كند و مي گويد، تمام دوربين هاي 
نظارتي در شهرها به شكل مكانيزه تخلف 
منع تردد خودروها از ساعت 21تا 4بامداد 
را ثبت مي كنند: »پليس راهور، از اول آذر در 
شهرها خودروهايي را كه از قوانين مصوب 
ســتاد ملي مقابله با كرونا تخطي كرده اند 
ثبت كرده اســت. ثبت تخلفات عموما به 
شــكل مكانيزه اتفاق افتاده است . بخشي 
از اين جرايم نيز به شــكل دســتي صادر 

شده است.« 
سردار ســيد كمال هاديان فر با اشاره به 
اينكه از ابتدای طرح ۵  هزار قبض جريمه 
در مبادی ورودی و خروجی اســتان های 
قرمز،زرد و نارنجی صادر شده است می گويد 
افرادي كه براي آنها پيامك جريمه ارسال 
نشده است، اما از قانون تخطي كرده اند نيز 
جريمه شده اند، ولي هنوز جريمه هايشان را 
دريافت نكرده اند: »ممكن است برخي افراد 
شــماره تلفن خود را در سامانه هاي راهور 
ثبت نكرده يا تلفن ثابت ارائه نداده باشند؛ 
بنابراين صرف ارسال نشدن پيامك جريمه 
به معناي جريمه نشدن اين افراد نيست.« 
او با تأكيد بر اينكه نيروي انتظامي در كنار 
حافظان سالمت بر اجراي دقيق مقررات 

تصويب شده در ستاد ملي مقابله با كرونا 
نظارت مي كند، به همشــهري مي گويد: 
»عوامل پليس راهور در ساعت 24 بامداد 
30 آبان، در هزار و 181 نقطه اعم از ورودي 
و خروجي شــهرهاي قرمز، نارنجي و زرد 
مســتقر و به 1۵6 هزار وسيله نقليه تذكر 
داده و زمينه ساز بازگشت 110هزار خودرو 
به مبدأ اوليه شدند.« رئيس پليس راهور 
ناجا از به كار گيري همه ظرفيت اين نيرو 
در اجراي مصوبات ستاد مقابله با كرونا خبر 
مي دهد و به همشهري مي گويد: »7هزار 
نفر از پرســنل راهور در ايــن طرح به كار 
گرفته شده اند و تاكنون گزارشي از تنش 

بين رانندگان و پليس نداشته ايم.«
هاديان فر با تأكيد بر اينكه اين جرايم هم 

توســط دوربين ها و هم توسط مأموران 
راهور، انجام مي شــود، مي گويد: »اغلب 
جرايم در مبادي ورودي شــهرها اعمال 
شــده اســت. دوربين هاي راهور، 2شب 
ابتدايي اجراي طرح در محورهاي جاده اي 
فقط به تذكر به رانندگان خاطي بســنده 
كردنــد و اين تذكــرات باعــث كاهش 
تردد در جاده ها شــده، اما از روز گذشته 
در محورهاي جاده اي بــراي پالك هاي 
غيربومي در مبادي ورودي شهرهاي قرمز، 
زرد و نارنجي جريمه اعمال مي شــود.« 
رئيس پليس راهور ناجا همچنين گفت: 
اجــراي محدوديت ها منجــر به كاهش 
33درصدي تردد خودروها در جاده هاي 

كشور شده است.

اسباب كشــي شــبانه تنها با مجوز 
فرمانداري 

رئيس پليس راهور ناجا در پاســخ به اين 
سؤال همشهري درباره اينكه ممكن است 
برخي افراد محل زندگي خود را از شهري 
به شــهر ديگر تغيير داده باشند، تكليف 
اين افراد براي جلوگيري از جريمه شدن 
در زمان اسباب كشــي و نقل و انتقاالت 
چيست، مي گويد: »پيشنهاد اوليه ما اين 
است كه اين دسته از شهروندان جابه جايي 

خود را به زمان بعد از اجراي طرح موكول 
كنند. اگر اضطــراري در اين جابه جايي 
وجود دارد، افراد بايد حتما درخواســت 
خود را همراه با مدارك به فرمانداري شهر 
محل سكونت ارائه كرده و پس از دريافت 
مجــوز فرمانداري و قــرار گرفتن پالك 
خودرو در ليست مجاز راهور، در بازه زماني 
مشخص شده فرمانداري جابه جايي خود 

را انجام دهند تا مشمول جريمه نشوند.«

جريمه اشتباهي پيگيري مي شود 
ســردار هاديان فر درباره برخي شــبهات 
درمورد اعمال اشتباهي جريمه منع تردد در 
شهرها و نحوه رسيدگي به اعتراض افرادي 
كه مدعي داشتن مجوز براي تردد هستند 
نيز مي گويــد: »امكان اينكــه خودرويي 
مجوز تردد از فرمانداري داشــته باشد، اما 
دوربين هاي نظارتي پالك خودرو را جريمه 
كرده باشند، وجود ندارد. درصورت وجود  
چنين مشــكلي، افراد بعد از پايان اجراي 
طرح بايد مدارك و مجوزهاي دريافتي از 
فرمانداري را به واحد اجراييات پليس راهور 
در هر شهر ارائه كنند تا درصورت تطبيق 
مدارك و اشــتباه بودن جريمه، نسبت به 
برطرف كردن مشــكل و حــذف جريمه 

اعمال شده اقدام شود.«

پليس مي گويد جرايم سنگيني در انتظار خودروهاي در حال تردد با پالك مخدوش است.    عكس: حامد خورشيديثبت تخلفات جرايم كرونايي در جاده ها از ديروز توسط ماموران پليس و دوربين ها آغاز شده است.  عكس: ايرنا

سردار سيد كمال هاديانفر

رئيس پليس راهور ناجا در گفت وگو با همشهري از اجراي طرح ممنوعيت ترددها مي گويد

صدور 5 هزار قبض جريمه براي رانندگان متخلف

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

 بخشي از خدمات
 سازمان تامين اجتماعي غيرحضوري شد

 ســازمان تأمين اجتماعي۵ خدمت جديد مورد نيــاز متقاضيان و 
ذينفعانش را از اين پس در قالب طرح 3070 به صورت غيرحضوري 

ارائه مي دهد.
علي اكبر ربيع زاده، رئيس مركز فناوري اطالعات، آمار و محاسبات 
ســازمان تأمين اجتماعي به خبرگزاري مهر گفت: وضعيت دريافت 
مستمري، اســتعالم ارتباط بيمه اي بيمه شدگان در سامانه خدمات 
غيرحضوري، درخواســت تكميل ســوابق كســري از مــاه، ابالغ 
مفاصاحساب واگذارنده و پيمانكار در ســامانه خدمات الكترونيكي 
ســازمان، براي كليه پيمانكاران و واگذارندگان كار سراســر كشور، 
ثبت نام غيرحضوري افراد تبعي توســط بيمه شــده اصلي ازجمله 
طرح هايي هستند كه از امروز به صورت غيرحضوري به بيمه شدگان و 

كارفرمايان ارائه مي شوند.
ربيع  زاده درباره الكترونيكي شــدن ابالغ مفاصاحساب واگذارنده و 
پيمانكار در سامانه خدمات الكترونيكي سازمان، براي همه پيمانكاران 
و واگذارندگان كار سراســر كشور گفت: ســاالنه قريب به 200 هزار 
مفاصاحساب صادر مي شود و ازجمله دستاوردهاي غيرحضوري شدن 
اين طرح كاهش تردد غيرضروري كارفرمايان، افزايش امنيت اطالعات 
سازمان و همچنين كارگاه ها به دليل استفاده از يك سامانه اختصاصي، 
امكان مشاهده مفاصاحساب هاي صادره در سامانه اختصاصي سازمان 
و حذف نيم ميليون مكاتبه غيرضروري درخصوص مفاصاحساب ها و 

اصالت سنجي آنهاست.
او با بيان اينكه سرويس استعالم وضعيت مستمري و ارتباط بيمه اي را 
دومين و سومين خدمت هستند، گفت: مشتري به طور متوسط بيش 
از يك روز معطل مي شده اما در اين مدل مستمري بگير درخواست 
غيرحضوري مي دهد، گواهي وضعيت دريافت مي كند و بعد مي تواند 

آن را رمزگذاري شده به هرجا خواست ارائه دهد.
رئيس مركــز فناوري اطالعات، آمار و محاســبات ســازمان تأمين 
اجتماعي مزيت هاي ديجيتال شــدن اين خدمت را برشمرد و گفت: 
حذف ســاالنه ۵00 هزار مراجعه فرد سالمند به شعب، حذف ساالنه 
حدود 400 هزار مراجعه نيروي كار به شعب، جلوگيري از هدررفت 
يك ميليون نفر- ســاعت نيروي كار، پيش بيني آزادسازي 90 هزار 
نفر ساعت وقت پرسنل شعب، حذف كاغذ و هزينه چاپ، نگهداري و 
گردش يك ميليون سند از جريان ارائه خدمت و افزايش رواني و اعتبار 

اسناد و حذف كامل امكان جعل استعالم ها ازجمله مزيت هاست.
ربيع زاده سرويس چهارم غيرحضوري شده را سرويس تكميل سوابق 
كســري از ماه دانســت و گفت: پيش بيني كرديم حدود ۵00 هزار 
متقاضي از اين سرويس استفاده كنند و يك ميليون نفر ساعت از وقت 
نيروي كار ذخيره شود. او ثبت نام غيرحضوري افراد تبعي توسط بيمه 
شده اصلي را سرويس بعدي غيرحضوري شده دانست و گفت: حذف 
الزام مراجعه بيمه شده نيروي كار به شــعب سازمان در پي ارائه اين 

خدمت دستاورد مهمي است كه از اين پس محقق مي شود.

خبركي  چي گفت؟

   زندگي با كرونا تا 2سال 
ديگر

    آمريكا در يك قدمي 
آغاز واكسيناسيون

   آغاز واكسيناسيون در 
آلمان  از يك ماه ديگر

ايرج حريرچي
معاون وزير بهداشت:

خيلي هــا مي پرســند زندگي 
با كرونــا و مصايبش كي تمام مي شــود و 
اميدشان به تزريق زودهنگام واكسن است، 
اما معاون وزير بهداشــت گفته حتي پس 
از تأييد واكســن ها تا زماني كــه به 60 تا 
70درصد مردم تزريق نشــود كه حداقل 
تا 2 ســال ديگر امكان پذير نيســت بايد 
شيوه نامه هاي بهداشتي ضد كرونا رعايت 

شود.  

سالوي، رئيس برنامه  
واكسن كرونا در آمريكا:

 از آمريكا هــم صداي مشــابهي به گوش 
مي رســد. رئيس برنامه واكســن كرونا در 
دولت آمريكا گفته اســت احتمــال دارد 
تزريــق نخســتين واكســن هاي كرونا از 
11دســامبر)21آذر(، آغاز شــود. منصف 
سالوي گفته: واكسن هاي ساخت 2شركت 
فايزر و مدرنا مي توانند تا آن روز مجوز گرفته 
باشــند. انتظار مي رود 20 ميليون نفر در 
آمريكا تا پايان ســال جاري ميالدي، يعني 

كمتر از 40 روز ديگر، واكسينه شوند.

 ينس اشپان
  وزير بهداشت آلمان:

درحالي كه مســئوالن دولتي 
در ايــران مي گوينــد واكسيناســيون 
احتماال يك سال ديگر زمان مي برد، وزير 
بهداشت آلمان گفته است كه اين كشور 
تزريق واكســن را از حدود يك ماه ديگر 
آغاز مي كند. به گزارش ايســنا، او گفته 
شــواهدي وجود دارد كه براســاس آنها 
مي توان اميدوار بود در سال جاري واكسن 
كرونا ويروس در اروپا مورد تأييد قرار گيرد 
و بالفاصله پس از آن برنامه واكسيناسيون 

را آغاز مي كنيم. 

رئيس پليس راهور ناجا: افرادي 
كه بــراي آنها پيامــك جريمه 
ارسال نشده اســت، اما از قانون 
تخطــي كرده اند نيــز جريمه 
شده اند، ولي هنوز جريمه هايشان 

را دريافت نكرده اند

هشدار پليس:  تمامي جرايم ثبت شده توسط دوربين ها اعمال مي شود
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 Clearcover استارتاپ
نه تنها به كاربرانش كمك 
مي كند تا نرخ بيمه اتومبيل 
خود را با استفاده از هوش 
مصنوعــي )AI( و از ميان 
صدها ارائه دهنده كوچك 
و بزرگ انتخاب كنند، بلكه 
مديريــت سياســت هاي 
بيمه اي مشــتريان را نيز 
با يك اپليكيشن در تلفن 

همراه بسيار آسان مي كند

بــه صــورت طبيعی در
هــر كشــوری وقتــی استارتاپ

محدوديت هــای كرونا 
افزايش پيدا می كنــد، تمايل مردم به 
خريد آنالين كاالهای مورد نيازشان 
بيشتر می شود. در شهرهای مختلف 
ايران هم هر چند اين مســئله ديده 
می شود و آمارها مشابه است، اما كسب 
و كارهای اينترنتی هنوز نتوانسته اند 
مجوز الزم بــرای ارائه خدمات پس از 
ســاعت 2۱ را كســب كنند و عمال 
افزايش تقاضــا و كاهش زمان تحويل 
كاال برای آنها تبديل بــه يك بحران 

شده است. 
بــا پيگيری هــای وزارت ارتباطات، 
هر چند ســتاد كرونا مشاغل مرتبط 
با خدمات اينترنتی را جزو مشــاغل 
ضروری گروه يك شــناخته است، اما 
هنوز استارتاپ های مختلف اين حوزه 
برای رفت و آمد و تامين كاالهای خود 

دچار مشكل هستند. 
رضا الفت نسب، ســخنگوی اتحاديه 
كسب و كارهای مجازی در گفت و گو 
با همشهری ضمن تاييد اين مسئله به 
همشهری می گويد: بر اساس توافق 
صورت گرفته فهرســت پالک های 
اعالم شده كســب و كارهای آنالين 
را ارســال كرده ايم، اما تا اين لحظه 
هنوز مجوز رفت و آمد برای آنها صادر 
نشده و برای بسياری از پرسنل كسب 
و كارهای آنالين پيامك جريمه رفته 

است. 
وزير ارتباطات پيش از اين در گفت وگو 
با همشهری اعالم كرده بود كه وزارت 
كشور با صدور مجوز تردد برای كسب 
و كارهای اينترنتی موافقت كرده است. 
در اين ميان كسب و كارهای اينترنتی 
در حوزه خدمات طــی روزهای اخير 
مجبور بــه نامه نگاری بــا ارگان ها و 
نهادهای مختلف برای پاسخگويی به 
افزايش حجم نياز شهروندان بوده اند. 

در آخرين پاسخ ها گفته شده است كه 
فرمانداری و وزارت كشور بايد فهرست 
پالک ها را برای مســتثنی شدن يا به 
اصطالح فنی وايت  ليست ارسال كنند 
كه تا لحظه تنظيم خبر اين مســئله 

اتفاق نيفتاده است. 

امير حســن موســوی، مدير روابط 
عمومی ديجی كاال هم در گفت و گو 
با همشهری، صادر نشدن مجوز برای 
تردد نيروهای ضــروری و همچنين 
وســايل نقليه اين پلتفــرم اينترنتی 
را تائيد كــرده و می گويــد: گروهی 
از پرسنل اين شــركت شب گذشته 

پيامك جريمه، دريافت كرده اند. 
 او می گويد: بله متاسفانه ما اين  مشكل 
راداريم و شب گذشته هم  تعدادی از 
وســايل حمل و نقل ما  برای رساندن 
كاال به شــهروندان  جريمه شدند. در 
جلسه ای كه هفته  گذشته در وزارت 
ارتباطات برگزار شــد قرار بر اين شد 
كه با هماهنگی صورت گرفته با وزارت 
كشور پلتفرم های خدماتی آنالين از 
محدوديت تردد مســتثنی شوند. با 
وجود ارسال پالک ها، اما هنوز اقدامی 

در اين رابطه صورت نگرفته است. 
ما حتی بــرای رفت و آمد پرســنل 
خودمان به مركز پردازش دانش كه 24 
ساعته فعال است هم برای فرمانداری 
شهر قدس نامه ارسال كرديم كه اين 
نامه را نپذيرفتند و گفتند ابالغيه ای 

در اين خصوص ندارند. 
ايــن مشــكالت بــرای كســب و 
كارهــای آناليــن در حالــی ادامه 
دارد كه ســخنگوی اتحاديه كسب 
و كارهای اينترنتی تاكيــد دارد كه 
در شــرايط فعلی بايد تالش شود با 
هماهنگی  هــای الزم، مشــكالت 
ديگر كســب و كارها از جمله مسئله 
موجــودی كاال حــل شــود و مردم 
تشويق به خريد آنالين برای شكستن 

زنجيره شيوع كرونا شوند.

جریمهبشوند،اصالحمیکنیم
اين در حالی است كه با وجود مشكالت 
مشــاغل مختلف به تازگی حجت اهلل 
غالمی، سخنگوی ستاد استانی مقابله 
با كرونا در اصفهــان در گفت و گو با 
ايرنا گفته اســت: تخلف ثبت شــده 
رانندگان دارای مجــوز تردد در زمان 
محدوديت كرونا توسط دوربين های 
ثبت تخلفات، پس از پايان اجرای طرح 

اعمال محدوديت اصالح می شود.
وی با اشــاره بــه پيامك ارســالی به  
افرادی كه تردد آنها مجاز به حســاب 
می آيد  اعالم كرده،  پــس از ۱۵ روز 
از  پايان اجرای طرح با اعالم اســامی 

خريد آنالين مردم از زمان آغاز محدوديت های جديد 
حداقل 30 درصد افزايش يافته اما هنوز استارتاپ های 

خدماتی مجوز تردد پس از ساعت 2۱ ندارند 

 بحران تردد
کسب و کارهای آنالین

محمدکرباسی
دبير گروه دانش و فناوري

جهان استارتاپي

استارتاپيبرايیافتنبیمه
براي برخي از مردم صرف ساعت ها زمان براي مقايسه گزينه هاي 
مختلف بيمه خودرو كار ســاده اي نيســت، اما يك استارتاپ 
آمريكايــي در اين راه به كمــك مردم آمده اســت. به گزارش 
وب سايت نيو اطلس، دارندگان وسايل نقليه گوناگون، براي بيمه 
آن، به جاي گشتن و دريافت قيمت از شركت هاي مختلف بيمه 
اتومبيل، مي توانند يكراست سراغ استارتاپ Clearcover بروند 
و گزينه هاي مختلف آن را مورد بررســي قرار دهند. مشابه اين 

استارتاپ در كشور خودمان هم وجود دارد.

ايــن اســتارتاپ كار پيدا 
كردن يك شركت بيمه را 
به خوبــي انجام مي دهد و 
با شرايطي كه افراد دارند، 
بيمــه مناســبي را براي 
خودروي آنها پيدا مي كند. 
در آخرين نظرسنجي هاي 
انجام شــده، 87درصد از 
مخاطبان گفته اند كه اگر 
پيشــنهادهاي مناسب و 
مقــرون به صرفــه اي را از 
اين استارتاپ درخصوص 
بيمه خودرويشان دريافت 
كنند، آماده اند تا شــركت 
بيمه خود را تغيير دهند. 
 Clearcover استارتاپ
نه تنها به كاربرانش كمك مي كند تا نــرخ بيمه اتومبيل خود را 
با اســتفاده از هوش مصنوعي )AI( و از ميان صدها ارائه دهنده 
كوچك و بــزرگ انتخاب كننــد، بلكه مديريت سياســت هاي 
بيمه اي مشــتريان را نيز با يك اپليكيشن در تلفن همراه بسيار 
آسان مي كند. كاربران مي توانند پس از خريد بيمه، امور پرداخت، 
درخواست كمك جاده اي، خدمات اثبات مدارک بيمه و همچنين 
مشاوره هاي مختلف درخصوص بيمه نامه ها را نيز دريافت كنند. 
اين استارتاپ به طور مداوم ويژگي هاي مربوط به اپ تلفن همراه 
خود را با درنظر گرفتن تمامي شرايط به روزرساني مي كند. شايد 
يكي از جذاب ترين ويژگي هاي اين روش، انعطاف پذير بودنش 
باشــد. اســتارتاپ Clearcover به كاربران خود اين امكان را 
مي دهد كه در هر لحظه پوشــش خودكار خود را تنظيم كنند. 
بدين ترتيب كاربران پول اضافه اي براي بيمه كردن وسيله نقليه 
خود پرداخت نمي كنند و در هر لحظه از شــرايط و كم و كيف 
بيمه نامه ها مطلع مي شــوند. به كمك اين اســتارتاپ، بسياري 
از كاربران اطمينان دارند كه براي بيمه خودروي خود متحمل 
هزينه هاي بيشتري نمي شوند و پول شان به درستي و به اندازه 
نياز صرف اين كار مي شــود و خبري از پرداخت  اضافه نيست. 
شبكه خبري CNBC كه تخصص اصلي اش در اخبار اقتصادي 
است، اين استارتاپ را در ســال20۱9، در زمره بهترين ها قرار 

داده بود.

اعمــال محدوديت هــاي 
كرونايي كه شامل تعطيلي فناوري

فروشگاه ها، كاهش نيروهاي 
حاضر در محــل كار و افزايــش حداكثر 
دوركاري كارمندان شده است مي تواند تأثير 
بسزايي در كم شــدن روند انتقال ويروس 
كرونا بگذارد. شــيوع و انتشــار ســريع 
كوويد-۱9 بسياري از شركت ها را وادار به 
اجراي پروتكل هاي اضطراري كرده و به اين 
ترتيب دوركاري در اولويت قرار گرفته است. 
حتي برخــي از بزرگ  ترين شــركت هاي 
فناوري دنيــا مانند گــوگل، آمــازون و 
فيسبوک از تيم هاي خودخواسته اند كه از 
رفت وآمد و مسافرت براي كارها خودداري 

كنند.
اما از آنجايي كه بسياري از شركت ها براي 
نخســتين بار دوركاري بــراي كارمندان 
را اعمــال مي كننــد، مي تواند شــرايط 
چالش برانگيــزي ايجاد كنــد. اما به لطف 
فناوري مدرن، اين امكان براي بسياري از 
كارمندان وجود دارد كه از خانه هم به اندازه 

فعاليت در محل كار مؤثر باشند.
براي بازدهي مفيد و انجام درســت كار از 
خانه و همچنين شكســتن زنجيره انتقال 
ويروس كرونا، به چند ابزار ضروري فناوري 
نياز است. ممكن است بسياري از اين ابزارها 
را قبال استفاده كرده باشــيد، اما عملكرد 
آنها در مدت تقريبا طوالنــي كار از خانه، 
اهميت بيشــتري پيدا مي كند و احتماال با 
قابليت هاي جديد آنها بيشتر آشنا خواهيد 
شد. بهتر است براي عملكرد و كارايي بيشتر 
كارمندان دوركار با اين نرم افزارها، از قبل 

كار با آنها را تمرين كنيد.

پیامرسانبرايگفتوگويتیمي
در زمــان دوركاري ارتباطات درون تيمي 
مي تواند بزرگ ترين چالش بين كارمندان و 
كارفرما باشد. نرم افزارهاي پيام رسان هايي 
 ،Microsoft Teams و Slack ماننــد
واتس اپ و تلگرام، امــكان برقراري ارتباط 
بي نقص بين اعضاي تيــم، بخش ها و كل 
شركت را فراهم مي كند. گروه هاي مختلف 
چت به افــراد اين امــكان را مي دهد تا در 
مــورد كار و ايده هاي تجــاري بحث كنند 
و در طول روز كاري بــا يكديگر در ارتباط 

باشند. بسياري از شركت ها قبال نيز از اين 
پيام رســان هاي فوري استفاده مي كردند، 
حاال احتماال بيشتر از گذشــته بايد با اين 
برنامه هاي پيام رسان وقت بگذرانيد چراكه 
اين روش به احتمال زياد به اصلي ترين راه 
برقراري ارتباط حين قرنطينه شما تبديل 

مي شود.

کنفرانسویدئویي
جلسات ويدئويي كه در آن شركت كنندگان 
مي توانند يكديگر را ببينند و در زمان واقعي 
به يكديگر واكنش نشــان دهند، مي تواند 
يك كپي واقعي از جلسات رودرروی شما در 
دفتر كار باشد. نرم افزار كنفرانس ويدئويي 
معموال شامل قابليت اشتراک صفحه، ضبط 
و گفت وگوي زنده است كه مي تواند يك اليه 
ارتباطي و درک متقابل به جلسات مجازي 
شما بيفزايد. گزينه هاي محبوب براي اين 
عمل شامل Google Hangouts، زوم و 

حتي واتس اپ هستند.

مدیریتپروژه
بــراي كارفرمــا، در جريان نگه داشــتن 
تيم و حفــظ گــردش كار منظــم همه 
افــراد در زمــان دوركاري، به يــك ابزار 
پيشــرفته مديريت پروژه احتياج اســت. 
 Trello، اگر قبــال از نرم افزارهايــي مانند
 Basecamp، Asana، Airtable يــا

 Monday.com اســتفاده نمي كرديــد، 
اكنون زمان نصب و استفاده از آن فرا رسيده 
است. تعيين و تجزيه و تحليل كارها با اين 
برنامه ها كار آســاني بوده و به روزرســاني 
وضعيت و پيشرفت پروژه با يك نگاه ساده 

در دسترس است.
پيش از تنظيم مقررات دوركاري، كارفرما و 
كارمند بايد در زمينه استفاده از تجهيزات 
الزم اين دوران به توافقاتي برسند. كارفرما 
بايد مطمئن شود كه براي انجام هرچه بهتر 
كارها از خانه، كاركنان او تجهيزات مناسبي 
مانند لپ تاپ، شارژر، هدست، مانيتور، تلفن 
و احتماال حتي دستگاه فكس و چاپگر را در 
اختيار دارند. اگر آنها آنچه را كه الزم دارند، 
نداشتند، بهتر است كارفرما براي تهيه آن 
و يا حداقل در اختيار گذاشــتن تجهيزات 

محل كار در خانه اقدام كند.

فناوريهايحیاتيبرايدورکاري
افزايش دوركاري در كشور بار ديگر نياز به بسترهاي فناوري الزم براي ارتباطات 

سازماني را تشديد كرده است

فيسبوک، توييتر و گوگل براي جنگي 
شبكههاي
بزرگ با اطالعات غلط آماده مي شوند. اجتماعي

اين شركت ها براي مقابله با اطالعات 
نادرست در آينده، در مورد واكسن هاي ويروس كرونا، 
در حال پيوســتن بــه گروه هاي حقيقت ســنج و 
سازمان هاي دولتي سراسر جهان هستند. براساس 
يك مشاركت جديد، پلتفرم هاي شبكه هاي اجتماعي 
با پژوهشگران و ســازمان هاي دولتي در انگليس و 
كانادا همكاري خواهند كرد تا چارچوبي براي پاسخ 
به اطالعات غلط در مورد واكسن هاي كرونا در طول 

اين همه گيري فراهم كنند.
وب ســايت انگجت به نقل از »فــول فكت« كه يك 
سازمان حقيقت سنج انگليسي است، مي نويسد: فقط 
چند ماه باقي  مانده تا يك واكســن كرونا در اختيار 
مردم قرار گيرد، اما موجي از اطالعات نادرست درباره 
آن مي تواند اعتماد به اين دستاورد پزشكي را تضعيف 
كند. اين پروژه)مبارزه با اطالعات نادرست( تالشي 
است براي درس گرفتن از مشــكالت موج پيشين 
اطالعات نادرســت)چه در زمان انتخابات و چه در 
مورد شيوع كرونا( تا اطمينان حاصل شود كه پيش از 

بروز بحران بعدي، همه آماده اند تا آن را مهار كنند.
فيسبوک، گوگل و توييتر هم همراه با سازمان هاي 
حقيقت سنج در آمريكا، انگلســتان، هند، اسپانيا، 
آرژانتيــن و آفريقا در اين كار مشــاركت مي كنند. 
همچنين وزارت ديجيتال، فرهنگ، رسانه و ورزش 
انگلســتان و كانادا در اين پروژه حضور دارند. نكته 
قابل توجه اين اســت كه آمريكا حداقل در ابتداي 
كار مشــاركتي در اين پروژه ندارد. بــه گفته فول 
فكت، اين گروه »اســتانداردهاي پاسخگويي براي 
مقابله با اطالعات نادرست« را سازماندهي مي كند 
و يك چارچوب مشــترک براي مقابله با »اطالعات 
نادرست« فراهم خواهد كرد. آنچه مشخص نيست 
اين است كه در نهايت چنين گروه هايي تا چه اندازه 
بر سياســت هاي رســانه هاي اجتماعي تأثيرگذار 
خواهند بود. اگرچه پلتفرم هاي شبكه هاي اجتماعي 
برخي اقدامــات را براي جلوگيــري از تئوري هاي 
توطئه مرتبط با »ضد واكسن« انجام داده اند، اما آنها 

سابقه منسجمي در اين زمينه ندارند.
به عنوان مثال، فيســبوک به تازگي تبليغاتي را كه 
موجب دلسردي از واكسن ها مي شود، ممنوع كرده 
است؛ با اين حال، اين شركت به تئوري هاي توطئه 
در مورد واكســن اجازه داده كه در اينستاگرام و در 
گروه هاي فيسبوک گسترش يابد. همچنين به تازگي 

و در  ماه ســپتامبر، مارک زاكربرگ از تصميم خود 
مبني بر برخورد نكردن با اطالعات »ضد واكسن« در 

اين پلتفرم دفاع كرد.
به همين ترتيب، يوتيوب اخيــراً اطالعات غلط در 
مورد واكســن كوويد-۱9 را ممنوع كرده است، اما 
گفته كه تعــداد فيلم هايي كه فقــط »نگراني هاي 
گسترده« در اين مورد را منتشر مي كنند، »كاهش« 
مي دهد. توييتر هــم اقداماتي را براي گســترش و 
ارتقاي اطالعات معتبر در مورد واكسن ها و بيماري 
همه گير كوويد-۱9انجام داده است، اما مانع پخش 

تئوري هاي توطئه در مورد واكسن نشده است.
بــا ايــن حــال ممكــن اســت كــه فرايندهاي 
حقيقت سنجي به تنهايي كافي نباشد. اطالعات غلط 
در مورد واكســن ها، با وجود تالش هاي قبلي براي 
جلوگيري از دلســرد كردن مردم از آن، سال هاست 
در شبكه هاي اجتماعي بيداد مي كند. همچنين اين 
تئوري هاي توطئه در ساير اجتماعات آنالين مانند 
گروه هاي خانوادگي يا در ميان عالقه مندان به »طب 
گياهي« جايگاه خود را پيــدا مي كنند. اين موضوع 
باعث شــده اســت تا برخي از متخصصان هشدار 
دهند كه ممكن است فرايند حقيقت سنجي صرف، 
بدون مداخالت ديگر اثرگذار نباشد. در گزارشي كه 
اخيراً در مورد اطالعات نادرســت مربوط به واكسن 
 ويروس كرونا منتشر شده است، سازمان غيرانتفاعي
First Draft كــه در مورد اطالعات نادرســت در 
شبكه هاي اجتماعي تحقيق مي كند، گفته است كه 
فرايند حقيقت سنجي مي تواند نتايج مثبتي داشته 
باشد. آنها مي گويند، اين پلتفرم ها بايد رويكردي را 
در پيش بگيرند كه اطالعات قابل اعتماد را درصورت 
لزوم فراهم كننــد و گروه هايي را كه ممكن اســت 
تئوري هاي توطئه را گســترش دهنــد، از نزديك 

رصد كنند.
به نظر مي رسد اين اقدامات مثبت مي تواند در سايه 
مشاركت پلتفرم هاي شبكه هاي اجتماعي با سازمان 
فول فكت محقق شود. اما با توجه به عرضه نخستين 
واكسن ويروس كرونا، ممكن است الزم باشد كه اين 

پلتفرم ها بسيار سريع تر اقدام كنند.

راننــدگان دارای مجوز تردد به پليس 
راهــور، تخلــف آنها اصــالح و مجاز 

می شود.
به گفته موســوی، اما  عالوه بر  تردد، 
مشكل بزرگ ديگر پلتفرم های فروش 
آناليــن كاال را دسترســی نداشــتن  
فروشــندگان فعال در ماركت پليس 
به انبارهــای خود دانســت. به گفته 
او، انتظار كســب و كارهای اينترنتی 
كه ميــزان سفارش هايشــان در اين 
روزها بسيار بيشتر شــده اين بود كه 
مانند رســتوران ها و مراكز ديگری كه 
می توانند به صورت بيرون بر كار كنند 
امكان دسترسی فروشــنده های اين 
پلتفرم ها هــم به انبارهايشــان برای 

تامين كاال تامين می شد. 
موسوی می گويد: ما حدود 6هزار نيرو 
داريم كه 2 هزار نفر آنها در شــيفت 
شــب كار می كنند و اين مســئله و 
ناهماهنگی در اين رابطه مشــكالت 
بســياری را برای ما به وجــود آورده 
اســت. در چين هم در زمان قرنطينه 
مســئله تامين نيازهای مــردم را با 
حمايــت از پلتفرم هــای آنالين حل 
كردند و به آنها كمك كردند تا بتوانند 

خدمات بهتری ارائه كنند. 

افزایشفروشآنالیندرســهروز
گذشته

به گفته مقام های ديجی كاال در همين 
روزهای اخير و در 3-2 روز شروع طرح 
حدود 30 درصد سفارش های آنالين 

اين پلتفرم  افزايش داشته است. 
به گفته او، بيشــترين افزايش تقاضا 
مربوط بــه كاالهای تنــد مصرف يا 
ســوپرماركتی بوده اســت كه نشان 
می دهد بسياری از مردم به جای خروج 
از خانه تقاضا دارند مايحتاج ضروری و 
روزانه خود را به صــورت آنالين تهيه 
كنند.  به گفته موســوی، زمانبندی 
سفارش ها هم تغيير كرده و اگر پيش از 
آغاز محدوديت ها سفارش ها از ساعت 
9-8 صبــح زياد می شــد، اكنون اين 
روند افزايشی بين ســاعت های ۱۱ تا 

۱2 ظهر ديده می شود. 
مقام های اين پلتفــرم می گويند: بر 
اســاس تجربه پيش از اين با شروع 
محدوديت هــا خود را بــرای ۵0 تا 
60 درصــد افزايش ســفارش آماده 

كرده اند. 

»تتــر« را بســــياری 
مشهورترين رمزارز جهان رمزارز

پس از بيت كوين می دانند. 
در حالی كه بيت كوين امروز طرفدارانش 
بسيار افزايش يافته بررسی هاي جديد 
آينده خوبی برای تتر هــم پيش بينی 
می كنــد. بــه گــزارش بيت كويــن 
نيوز،كارشناسان رمز ارز می گويند در 4 
ســال گذشــته ارزش تتر افزايش ۱.9 

ميليون درصدی داشته است.  در ژانويه 
20۱6 ارزش بازار اين ارز ديجيتال برابر 

9۵۱ هزار دالر بود و ميزان تراكنش های 
روزانه آن به ۱39 هزار دالر می رســيد. 

حاال ارزش بازار آن به ۱8.۵ ميليارد دالر رشد1.۹میلیوندرصدیرمزارز»تتر«جنگجدیدپلتفرمهاباخبرهاياشتباهواکسن
رسيده است. از اكتبر 20۱4 تا به امروز، 
۱8,۵39,604.۱70 تتر صادر شــده 
است. اســتيبل كوين »تتر« كه اواخر 
سال 20۱4 روی بالكچين بيت كوين و 
پروتـــكل از  بهره گيــــری   بـــا 
»Omni Layer«  متولد شــد در حال 
حاضر دارای بيشــترين ارزش بازار در 
ميان استيبل كوين های ديگر است.  در 
حال حاضر تتر در بازار استيبل كوين ها 
سهم 76.۱۵ درصدی دارد و آينده خوبی 

برای آن پيش بينی می شود.

فيسبوک، توييتر و گوگل خود را براي مبارزه بعدي با 
تئوري هاي توطئه در مورد واكسن كرونا آماده مي كنند

عمادالدینقاسميپناه
خبر نگار
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برخي مالكان رستوران ها مي گويند فروش شان بين 60تا 80درصد كاهش يافته است

همشهري از تأثير طرح ممنوعيت تردد بر فعاليت رستوران ها گزارش مي دهد
خودش را مي كند و چند جواني كه در صف بي ماسك 
ايستاده اند، ناچار ماسك مي زنند تا كارشان راه بيفتد. 
داخل فســت فودي هم پر از كارمند با ماسك است؛ 
درست مانند روزهاي شلوغ. مسئول شيفت فست فودي 
مي گويد مالك برندشــان بناي تعديل نيرو نداشته و 
همه بچه هايي كه قبالً كار مي كردند هنوز هم دارند كار 
خود را ادامه مي دهند: »فروشــمان كم شده؛ نزديك 
80درصد. تازه ما برنديم و همه ما رو مي شناســند. 
ديگران كه برند نيستند يا كمتر شــناخته شده اند، 
خيلي وقته تعطيلند. ما هم داريم از جيب مي خوريم و 
نمي دانم تا كي مي توانيم فشار فعلي رو تحمل كنيم و 
برقرار بمونيم.« بعد كلي غر مي زند كه چرا اداره ماليات 
هواي آنهايي كه فشارها را تحمل مي كنند، ندارند و 
غمشــان را نمي خورند. بعد غر زدن ها نوبت به انتقاد 
مي رسد؛ انتقاد از شــركت هايي كه بايد به آنها براي 
رساندن سفارش مشتري ها كمك كنند، اما اين كار 
را درست و حسابي انجام نمي دهند: »شركتي هست 
كه با آن كار مي كنيم و پيك ماســت از ساعت 21 به 
بعد كار نمي كند. شركت مي ترسد موتوري هايي كه 
دارد جريمه شــوند و زير بار جريمه نمــي رود. براي 
همين امروز اصاًل نشد كه پيكي غذا برسونيم دست 
مشتري ها. قرار شده از فردا با شــركت ديگه اي كار 
كنيم تا جواب مشــتري ها رو بتونيــم بديم.« كمي 
باالتر از فست فودي، روشــويي تعبيه شده كه برخي 
مشتري ها كه وسواس بيشتري دارند، مي توانند با زدن 
پدال، دست و صورت خود را با كمك صابون بشويند و با 
دستمال كاغذي خشك كنند. اين هم راهي است براي 
كمك به اطمينان دادن به مشــتري ها براي تضمين 
بيشتر سالمت؛ مشتري هايي كه اين روزها از ترس ابتال 
به كرونا با خوردن غذاي بيرون، كمتر به فست فودي ها 

سر مي زنند و غذا مي خرند.

زنده باد كرونا
مهدي، ترك موتورش نزديك فســت فودي خيابان 
ستارخان نشسته و يقه كاپشــنش را تا آخر باال داده 
تا از ســرمايي كه روي موتور نشســتن دوچندانش 
مي كند، خود را در امان نگه دارد. زير چشمي هم دور 
و اطراف را مي پايد و هم نقشه اي كه مسيرياب نشانش 
مي دهد تا غذاهايي را كه از فست فودي تحويل گرفته 
به مقصد برساند را چك كند. موتور سرحال و مرتب با 
باكس آبي پشتش غذا را تا رسيدن به مقصد گرم نگه 
مي دارد. 4پيتزاي بزرگ، يك پيتزاي كوچك، 2پرس 
دونر كباب با چند نوشابه خانواده كل سفارشي است كه 
بايد به مقصد برساند؛ سفارشي پروپيمان كه اين روزها 
بارها برايش تكرار شده است. مي داند صاحب سفارش 
احتماال مهمانــي دارد و مهماني هم يعني بايد زودتر 
خودش را به مقصد برساند تا شايد دستخوش خوبي 
هم از صاحب سفارش بگيرد. مي گويد اين شب ها از 
اين دست سفارش ها نه خيلي زياد، بلكه زياد به تورش 
مي خورد. گاهي مجبور است براي رساندن سفارش 
مشتري، پيك كمكي بگيرد و با 2موتور غذا را برساند؛ 
چون حجم سفارش آنقدر زياد هست كه با يك پيك 

نمي شود حملش كرد.
 گرفتن پيك كمكي اين روزها بين پيكي ها دارد باب 
مي شود. مهدي مي گويد، خيلي از مشتري هايي كه 
اينطور غذا ســفارش مي دهند، مهماني خانوادگي يا 
جشن تولد و چيزهايي مثل اين دارند: »همين هفته 
4بار كلي غذا و كيك تولد بردم. 2بار هم پيك كمكي 
داشــتم. بيشترشــان هم حوالي همين ستارخان و 
نزديكاي ميدان آزادي بودند. باالخره مردم مي ترسند 
و براي خريد بيرون نمي روند. كاراي بيرونشــون رو 
ما انجام مي ديم و پولش رو هم مي گيريم. ديگه چي 
بهتر از اين.« به نظر مي رسد كرونا براي هركس خوب 
نبوده، براي پيك هايي مانند مهدي بد هم نبوده و او را 
به درآمد بيشتري به نسبت قبل از دوره بيماري رسانده 
است؛ »االن چند هفته اســت غذاپزي و فست فودي 
و رســتوران غــذاي بيرون بــر دارند؛ بــراي همين 
مشــتري هاي ما هم زياد شــده و اگر قبل اين روزي 
20تا سفارش مي گرفتيم االن شده روزي 60تا. براي 
من مهم اين است كه غذا به موقع برسه. همه تالشم 
رو مي كنم اول صبح تا آخر شــب ساعت 12- 11كه 
ديگه فست فودي ها و رستوران  داران مي بندن و مي رن 
بتونم 300تومن رو بزنم. قبل از اين محال بود بيشتر 
از 150تومن دربيارم. « بعد با خنده اي ريز مي گويد: 
»چرا مي گن مرگ بر كرونا؟ « بعد استارت اتوماتيك 
موتورش را مي زند و با تكان دادن ســر، خداحافظي 
مي كند تا غذايي را كه دارد ســرد مي شــود، دست 

سفارش دهنده اش برساند.

از نخستين شب آذر باران يك بند باريد و پشت بندش 
هوا سرد و سردتر شــد، خيلي ها به اين بهانه از خانه 
بيرون نيامدند تا منع تردد از ســاعت 21تا 4بامداد 
هم پاگيرشــان نشــود؛ تا مبادا بابت خيابان گردي 
200هزارتومان ناقابل جريمه شوند. همين جريمه ها 
و دست به دســت هم دادن زمين و آسمان، كسب و 
كارهاي مجوزدار، اما وابسته به حضور مردم در خيابان 
را هم دست كم در چند شب گذشته كساد كرد. آسمان 
كه از باريدن خسته شــد، كم كم چراغ كسب شبانه 
فست فودي ها و رستوران ها به بهاي كم شدن آشپزها 
و كارمندان روشن شــد. نزديكي هاي ميدان كاج در 
ســعادت آباد تهران فســت فودي ها و رستوران هاي 
متعدد براي ســال هاي متوالي پاتوق رستوران بروها 
بوده اند. برخي پيش از آنكه كرونا بيايد اينجا را فرصتي 
براي سرمايه گذاري ديده بودند و حاال 9 ماه است كه در 

انتظار خبري براي بهتر شدن اوضاع هستند.
بسياري از آنها مي گويند ســرمايه گذاري سنگيني 
براي كسبشــان كرده بودند و حاال دست روي دست 
گذاشــته اند و حيــرت زده اوضاع و احــوال را نظاره 
مي كنند. حوالــي ميدان كاج، در يكي از شــب هاي 
ممنوعه قرنطينه كمتر كسب وكاري فعال است. بيشتر 
فست فودي ها تعطيلند و كركره هايشان را پايين داده 
و رفته اند؛ گويــي اميدي به بيرون بر فرســتادن هم 

نداشته اند.
ساعت 9شب براي رستوران ها سرچراغي است و دخل 

را پرمي كند، اما حاال نخستين هفته از قرنطينه پاييزي 
سال99 است و اين شب نه چراغي دارد و نه مشتري.

با وجود اينكه ستاد ملي مقابله با كرونا به رستوران هاي 
بيرون بر اجازه فعاليت داده اســت، اما به نظر مي رسد 
اكثريت آنها ترجيــح داده اند همزمــان با قرنطينه 
كركره ها را كامال پايين بكشند و آغاز به كار را به پايان 

اين دوره موكول كنند.
مهدي، صاحب يك فست فودي است كه تخصصش 
پيتزاســت و امشــب آمده كه مغازه را ببندد و برود: 
»درآمدي كه حتي با وجود بيرون بري به دست مي آيد 
درنهايت براي ما ضرر اســت؛ چون فروش چنداني 
نداريم و همين كه مغــازه باز باشــد هزينه هايمان 
بيشتر مي شود. فعال ببنديم به صرفه تر است.« براي 

او به صرفه تر است چون مالك است و اجاره نمي دهد.
با وجود اين در سومين شب ممنوعيت تردد در تهران 
هم رستوران هاي بزرگ تعطيلند و هم فست فودي هاي 
كوچك و برگري هايي كه براي خودشان در شهر نام و 
آوازه اي به هم زده اند. در اين ميان تنها يك رستوران 
بزرگ چراغ هايش روشن است؛ رستوراني كه به مدد 
شيشــه هاي بزرگي كه رو به خيابان دارد، مي شــود 
داخلش را ديد زد. جز3-2نفر كه لباس فرم مشــكي 
بر تن و كاله سفيدي بر ســر دارند، كسي در فضاي 
بزرگ رســتوران ديده نمي شود. رستوران سرپرست 
جواني دارد. مي گويد، رستوراني كه مسئول آن است 
بزرگ ترين در منطقه است. اين بزرگ ترين رستوران 

منطقه اما، صندلي هاي قهوه اي زيبا و جادارش را جمع 
كرده و با گذاشتن ميزي جلوي در ورودي، مانع ورود 
هر فردي به داخل شده است. سعيد مي گويد، مأموران 
بهداشت سير تا پياز قوانين كســب در دوره كرونا را 
گفته اند و او مي خواهد مو به مــو قوانين را اجرا كند: 
»خيلي وقت است كسي روي صندلي هاي رستوران 
ننشسته. راستش دلم مي خواهد دوباره روزهاي شلوغ 
رستوران را ببينم، اما با اين كروناي لعنتي فكر نكنم 
حاال حاالها اين اتفاق بيفتد.« رســتوران بدون بوي 
غذا معنا ندارد. تا سفارش مشــتري نباشد، سرآشپز 
غذا سرو نمي كند و با اين وضعيت، بوي غذا هم كم كم 
دارد از تن ســاختمان بيرون مي رود. صاحب جوان 
رســتوران مي گويد، 60درصد فروشــش را از دست 
داده و همين فــروش باقيمانده را هم از صدقه ســر 
فناوري حفظ كرده اســت؛ فناوري ای كه او روي آن 
مدت هاست ســرمايه گذاري كرده و حاال دارد جواب 
مي دهد: »تا پيش از شيوع كرونا خيلي ها اصالً اعتقادي 
به نرم افزار سفارش آنالين غذا چه به شكل تلفني و چه 
با اپليكيشن هاي اختصاصي نداشتند. چند سال است 
دارم روي شــماره اختصاصي رستوران و اپليكيشني 
كه مال خودمان باشد، ســرمايه گذاري مي كنم. االن 
20درصد فروشــم را با اين نرم افزارها حفظ كرده ام. 
اگر اينها نبود، االن اوضاع خيلي بدتر از ايني مي شد 

كه هست.« 
سيستم ثبت سفارش رســتوران حرف مالك جوان 
رســتوران را تأييد مي كند. 90درصد مشــتري ها 

اپليكيشني هستند و 10درصد هم تلفني.

براي خوش خوراك ها بازيم 
در سوي ديگري از شــهر، تعطيلي و منع تردد شبانه 
حريف شكم بازها و ســاندويچ خورها نشده و با وجود 
سوز سرما و باران تند هنوز فست فودي ها و رستوران ها 
با ترفنــد بيرون بري غذا كارشــان را ادامه مي دهند. 
هر چند كرونا ديگر آن مشــتري هاي دســت به نقد 
و هميشه منتظر خوشــمزه هاي پيچيده شده الي 

نان هاي فرانسوي را مانند قبل به صف نكرده، اما هنوز 
دستگاه كباب تركي مي چرخد و دل دوستدارانش را با 
خود مي برد. با اينكه تك وتوك رستوران و فست فودي 
در شهر باز است، جلوي بيشترشان مشتري ايستاده. 
ستارخان پاتوق شكم بازهاست و برخي رستوران هاي 
اين خيابان حتي در شــب هاي ممنوعه هم در حال 
كارند. آنها براي كار كــردن و جلب اعتماد مخاطب 
برنامه هايي دارند؛ ازجمله استخدام يك مأمور انتظامات 
براي ايجــاد فاصله اجتماعي در صفوف مشــتريان. 
خيلي ها ســمتش كشانده شــده اند و ماشين پشت 
ماشين كنار خيابان توقف كرده تا سفارش غذا بدهد. 
با اين حال، فست فودي مسئول انتظامات دارد. مأمور 
نظم دادن، از مشتري ها مي خواهد از هم فاصله بگيرند. 
چند كله قندي با نوار قرمز و سفيد با زنجير زردي به 
هم وصل شده و مسيري را شكل داده كه افراد بايد با 
حفظ فاصله از هم در اين مسير منتظر رسيدن نوبتشان 
بمانند. چند نفري كه تازه به صف پيوسته اند، ماسك 
ندارند و چشــم غره هاي معنادار ديگران نصيبشــان 
مي شود. يكي از كارمندان فست فودي از داخل ماسك 
مي آورد و از مشتري ها مي خواهد بدون ماسك در صف 
نمانند. تقاضاي مرد ماسك به دست و چشم غره ها كار 

سرچراغي هاي خاموش

با وجود اينكه ستاد ملي مقابله با 
كرونا به رســتوران هاي بيرون بر 
اجــازه فعاليــت داده، اما به نظر 
مي رســد اكثريت آنها ترجيح 
داده انــد همزمان بــا قرنطينه 
كركره ها را كامال پايين بكشــند 
و آغاز به كار را بــه پايان اين دوره 

موكول كنند

چرا رستوران رفتن خطرناك است؟
ممكن است در زمان قرنطينه همچنان تعدادی از رستوران ها با 

ناديده گرفتن پروتكل ها فعاليت كنند اما 4دليل وجود دارد كه 
در اين برهه نبايد به رستوران برويم: 

افراد ناگزيرند زمان غذا خوردن 
ماسك هايشان را دربياورند

 شما از دست هايتان
 بيشتر استفاده می كنيد

 احتمال آلودگي 
در سطوح رستوران بسيار باالست

  وسايل مشترك
 خطر انتقال ويروس را بيشتر می كند
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حميدرضا بوجاريان 
خبرنگار

دولت حمایتی از رستوران داران نکرده است
علي اصغر ميرابراهيمي، رئيس اتحاديه رســتوران داران مي گويد: تعطيلي دوهفته اي ضربه ديگري به 
رستوران داران است چرا كه اگر قرار به تعطيلي است بايد تمام اداره ها، ارگان ها، ترددها و ساير مشاغل 
نيز تعطيل شوند. هيچ وعده حمايتي به اين رسته از مشاغل از سوي دولت ارائه نشده است؛ تنها لطفي كه 
دولت به رستوران داران و سلف سرويس هاي تهران داشته اين است كه تنها مجوز بيرون بر را طي 2هفته 
محدوديت هاي كرونايي به واحدهاي صنفي داده است. اين اقدام براي تمام واحدهاي صنفي قابل اجرا 

نيست از اين رو بسياري از رستوران هاي سطح شهر تعطيل شده اند.

به
طال

م

ديروز معاون وزير بهداشت اعالم كرد كه مردم براي 
تشخيص كرونا مي توانند به مراكز خدمات سالمت 
16ســاعته مراجعه كنند و آنجا به صــورت رايگان 
ويزيت شوند و دارو بگيرند. مراكز 16ساعته وزارت 
بهداشت ششم اســفند، همزمان با شيوع كرونا در 
كشور فعاليت شان را شــروع كردند و با در اختيار 
داشــتن واحدي به نام كرونا خدمــات درماني به 

مراجعه كنندگان ارائه مي كنند.
 پيش از اين مراكز خدمات ســالمت 16ســاعته، 
مختص ارائــه خدمات واكسيناســيون بودند اما با 
شيوع كرونا و باال رفتن ميزان مراجعه بيماران، قرار 
بر اين شد تا در كنار آن، خدمات كرونا ارائه دهند. 
اين مراكز از 6اسفند با 13مركز دانشگاه علوم پزشكي 
ايران شروع به كار كردند و حاال براساس اعالم معاون 
بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران، تعداد آنها به 
26مركز رسيده و قرار اســت با همكاري 2دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشــتي و تهران، تعدادشان 
به 100مركز برسد. فهرســت تمام اين مراكز روي 
خروجي سايت وزارت بهداشت قرار گرفته و آدرس 
تمام مناطق در تهران و ســاير شهرستان ها نوشته 

شده است.
 افراد با توجه به آدرس محل زندگي شان، مي توانند 
به نزديك تريــن مركز مراجعه كننــد و درصورت 
داشــتن نشــانه هاي بيماري يا تأييد پزشــك، از 
داروهاي درمان كرونا اســتفاده كننــد. تمام اين 
خدمات بايد به صورت رايگان ارائه شود. هرچند كه 
درباره جزئيات فعاليت ايــن مراكز و نحوه ويزيت و 
اولويت بندي ها اما و اگرهايي وجود دارد. اين بار اولي 
نيست كه مسئوالن وزارت بهداشت مراكز 16ساعته 
را به عنوان مرجعي براي بيماران يا افراد مشكوك به 

كرونا معرفي مي كنند.
 پيش از اين وزارت بهداشت از افراد خواسته بود تا 
درصورت مشاهده نشانه هاي بيماري كوويد-19 با 
سامانه4030 تماس بگيرند. تيرماه معاون بهداشت 
وزارت بهداشت اعالم كرد كه سامانه4030، قابليت 
پاســخ به 2هزار تماس دارد كه مي تواند به 10هزار 

تماس هم ارتقا پيدا كند.
 به گفته عليرضا رئيسي، 31هزار كارشناس، پزشك، 
پرستار و ماما در اين ســامانه پاسخگوي مردم اند. 
قرار بر اين بود تا افراد درصورت داشتن عالئم ابتال 
به كرونا براســاس اعالم كارشناسان سامانه4030، 
به يكي از مراكز 16ســاعته وزارت بهداشت معرفي 
شوند. ماجرا اما آنطور كه معاون وزير بهداشت اعالم 
كرده بود پيش نرفت. در هفته و حتي ماه هاي اول 
راه اندازي اين سامانه، پاســخ به تماس گيرندگان 
و پــس از آن پيگيري وضعيت آنهــا به طور مرتب 
انجام مي شد اما حاال بســياري از تماس گيرندگان 
با اين ســامانه از دقايق طوالني معطلي پشت خط 
اين سامانه و در نهايت پاسخگو نبودن هيچ كدام از 

واحدها گاليه مي كنند. 
از سوي ديگر، مراكز خدمات سالمت 16ساعته هم 
آنطور كه از سوي مسئوالن عنوان مي شود فعاليت 
نمي كنند. اين مراكز اوايل مهر ماه، مسئول توزيع 
رايگان واكسن آنفلوآنزا شده بودند و با اينكه عنوان 
مي شد بيماران خاص و سالمندان مي توانند از اين 
طرح اســتفاده كنند اما مراكز تنها زنــان باردار را 
مجاز به استفاده از واكسن ها كردند و افراد مبتال به 
بيماري هاي زمينه اي و سالمندان از اين واكسن ها 
محروم شــدند. حاال بار ديگر مانور وزارت بهداشت 
بر اين مراكز است. روز گذشــته كه بابك عشرتي، 
معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشكي ايران اعالم 
كرد در ايــن مراكز ويزيــت و داروي كرونا، رايگان 
است، مســئول پذيرش يكي از خانه هاي بهداشت 
غرب تهران ماجرا را تأييد كرد و به همشهري گفت 
كه اين خدمات ارائه مي شــود اما تست كرونا، تنها 
بــراي گروه هاي خاصــي به صورت رايــگان انجام 
مي شود. عشــرتي مي گويد: براساس پروتكل هاي 
ارديبهشت99، انجام تست بدون هيچ محدوديتي 
از نظر ســن، جنس، بيماري زمينــه اي و... رايگان 
بود اما پروتكل ها در شــهريور ماه تغيير كرد و تنها 
افراد باالي 65ســال، زنان باردار و بيماران مبتال به 
بيماري هاي زمينه اي مي توانند به صورت رايگان از 

تست استفاده كنند.
 با اين حال باز هم بسياري از مراكز در ارائه خدمات 
تست كرونا، شرايط سخت تري پيش  روي بيماران 
قرار مي دهند. اين سختگيري ها در ارتباط با تزريق 
واكسن آنفلوآنزا هم ديده شد و با اينكه قرار بود افراد 
سالمند با بيماري هاي زمينه اي واكسن آنفلوآنزا را 
به صورت رايگان دريافت كنند اما بسياري از مراكز 
بهداشت، اين واكســن را تنها در اختيار زنان باردار 
قرار دادند. براســاس اعالم عشــرتي، پيش از آغاز 
پيك ســوم كرونا مراجعه هفتگي به مراكز حدود 
2هزارو500مورد بود كه اين عدد پس از پيك سوم 
به 7هزارمورد در هفته رســيد. در اين مراكز، بيمار 
مشكوك، محتمل و قطعي شناسايي و براساس اعالم 
وزارت بهداشــت، روند درمان و وضعيت بيماري او 

پيگيري مي شود.

 مراكز 16ساعته كرونا 
كجا هستند و چه مي كنند؟
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ازدواج
 بر خط

ويروس كوويد-19
چه رسوم جديدي را 

براي ازدواج به وجود آورده؟

   استفاده از ماسك يا شيلد 
الكچري، دعوت كردن مهمانان 

به صورت آنالين و حذف 
كالس هاي آموزشي پيش 
از ازدواج از رسم هاي تازه  

ازدواج كردن در روزهاي شيوع 
ويروس كرونا به شمار مي روند 

عقدهاي بدون مهمان، مراسم ساده، 
جشــن دفترخانه اي... اينها شــايد 
نخســتين محصوالت كرونا باشند. 
ويروس چيني سبك زندگي همه، نه 
فقط ايراني ها را كامال تغيير داده است. 
ازدواج شايد يكي از نخستين رسومي 

بود كه در ايران تغيير كرد.

خطبه خواندن با کام تلخ
دفترهاي ثبت ازدواج و طالق، زمانه كرونا را چگونه پشت سر مي گذارند؟

سردفترداران ثبت ازدواج و طالق مي گويند 
پيش از كرونا هم اوضاع مناسبي نداشتند و حاال اين بيماري حكم تير خالص را دارد
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ويروس كوويد-19 چه تأثيري بر آمار ازدواج و طالق گذاشته است؟

بدون كرونا هم اوضاع وخيم است

كرونا روي آمار ازدواج و طالق تأثير دارد؟ جواب 
به اين سؤال مثبت اســت اما اگر آمار ازدواج و 
طالق تغيير پيدا كرده است، فقط به خاطر شيوع 
ويروس كرونا نيســت، اين آمار بيشتر نتيجه 

برنامه ريزي  و عملكرد مسئوالن است.
در هر كشوري ازدواج ارتباط مستقيمي با ميزان 
رفاه، سطح رضايت مندي افراد از زندگي اجتماعي شان و فاكتورهايي مثل 
امنيت اقتصادي، امنيت شغلي، امنيت اجتماعي و... دارد. مجموع اين فاكتورها 
باعث رضايت فرد از زندگي مي شــود و اميد به آينده را رقم مي زند و او را به 
ميزاني از سطح پختگي و آمادگي دروني مي رساند كه اقدام به ازدواج مي كند. 
با توجه به شرايط هر جامعه اي فاكتورهاي ديگري هم تأثيرگذار است، مثل 
فاكتور باورهاي ديني و معنوي در جامعه ما. اما پيش شرط اساسي براي ازدواج، 
معيشت است؛ ميزان رضايت مندي فرد از وضعيت اقتصادي، شغل و درآمدش 
و اينكه بين دخل و خرجش توازني باشد. وقتي مسئوالن اعالم مي كنند حدود 
60 ميليون نفر نياز به گرفتن يارانه دارند، يعني سطح معيشتي دو سوم مردم 
جامعه نگران كننده است و حدود دوسوم جامعه، چندان ازاستانداردهاي رايج 

براي رضايت فردي جهت تشكيل خانواده برخوردار نيستند.
هم اكنون ما با 2مسئله روبه رو هستيم؛ يكي مسائل اقتصادي است كه از قبل 
كرونا در جامعه شاهدش بوديم و ديگري كروناست. در3  سال اخير تحريم هاي 
اقتصادي فشارها را بيشتر كرده است، ميزان تورم و بيكاري باال رفته، درآمدها 
كاهش داشته و افراد بيشتري به شغل دوم و سوم نياز پيدا كرده اند و ساعت هايي 
كه يك فرد درگير كار است، بيشتر شده. بايد قبول كنيم اقتصاد جامعه ما اقتصاد 
بيماري است. براي ازدواج و اينكه يك جوان وارد مرحله ديگري از زندگي شود، 
الزم است تعهداتي را به زوجه يا زوج بدهد و در دادن اين تعهدات، اقتصاد در 
خط اول اســت. تعارف نداريم بيش از نيمي از هزينه سبد خانوار در تهران به 
هزينه مسكن اختصاص دارد. هزينه خوراك، معاش، درمان، خرج  هايي هم 
كه در ابتداي زندگي هر جواني با آن درگير است، به اين سبد بايد اضافه كرد. 
در مسئله كرونا نتوانسته ايم تدابير الزم را داشته باشيم. هر وقت كه تهران در 
آستانه تعطيلي قرار مي گيرد تا ويروس كرونا را كنترل كنند، بحث اقتصادي، 
دغدغه اصلي جامعه شناسان و روانشناسان مي شود. در اين مدت هميشه بحث 
از حمايت اقتصاد افراد مطرح بوده؛ اينكه بانك ها وام بدهند و... اما كمتر وعده اي 
عملي شده است. ما نتوانسته ايم زيرساخت هاي الزم را براي تامين اشتغال، 

تامين اقتصاد و امنيت در خور  شأن جامعه جوانمان پيش ببريم.
حدود 50درصد جامعه ما جوان است و كمتر از 30سال سن دارد. بخشي از 
اين افراد در فاصله 15 تا 30 سالگي بمبي از انرژي و بمبي از غرايز جنسي و 
عاطفي هستند. براي پاسخگويي به آنها در آينده با مشكل روبه رو مي شويم. 
هرچه جلوتر مي رويم، شكاف بين نســل ها بيشتر مي شود، طرز فكر و طرز 
نگرش شان به زندگي، پوششان، نوع روابط شان با جنس مخالف، آينده نگري 
و اميد به زندگي شــان، تغيير مي كند. انتظار داريم با برنامه ريزي هايي كه 
مسئوالن اجتماعي و آموزشي انجام مي دهند، بشود روشنفكرانه و هدفمندانه 
به همه اين مسائل نگاه و آسيب شناسي كنيم. آمار نشان مي دهد در آينده اي 
نزديك ما يكي از پيرترين كشورهاي منطقه و حتي در جهان خواهيم بود. 
كاهش نرخ تولد، آينده جامعه را در معرض خطر قرار مي دهد. جامعه، نيروي 
انساني، نيروي خدماتي و نيروي متخصص مي خواهد و براي داشتن همه اينها 
بايد برنامه ريزي كرد؛  اما مي بينيم دستگاه هايي كه موظف هستند در زمينه 
ازدواج كار كنند، بيشتر نمادين عمل كرده اند و برنامه ريزي خوبي نداشته اند. 
اين مشــكل از قبل تحريم ها بوده. برنامه ريزي خوبي نداشته اند. در شرايط 
فعلي بايد كار بيشتري انجام بدهيم تا با بحران روبه رو نشويم ولي مي توانم 
به جرأت بگويم هيچ دستگاهي كاري نمي كند. چرا كارگاه هاي مشاوره اي 
قبل از ازدواج تعطيل شده اند؟ وزارت جوانان يا شوراي عالي انقالب فرهنگي و 
دستگاه هاي ديگر به ما بگويند چه اقداماتي انجام مي دهند؟ چرا همه اقدامات 
متوقف شده، زندگي كه از جريان نيفتاده است. برنامه ريزي هاي ما بايد با توجه 
به شرايط باشد. اگر دستگاه هاي برنامه ريز ما درست برنامه ريزي كنند، شايد 
بتوانند از اين شــرايط به نفع جواناني كه در مرحله ازدواج هستند، استفاده 
كنند. براي جلوگيري از شيوع كرونا، جشن هاي عروسي برگزار نمي شود، 
هزينه اين جشن را مي شود به عنوان پس انداز درنظر گرفت ولي به شرطي كه 
در قسمت هاي ديگر دستگاه هاي اقتصادي ما درست كار كنند. در موضوع 
مسكن توانسته ايم براي جوانان كاري كنيم؟ نه. با وام ازدواج و وام مسكني 
كه داده مي شــود، در شهري مثل تهران مي شــود، 10متر جايي را خريد؟ 
دستگاه هاي اجرايي ما با ايستايي روبه رو شده اند. شايد يك بخش از مشكالت 
اقتصادي به خزانه دولت برمي گردد ولي چــه بخواهيم و چه نخواهيم بايد 
جامعه را پويا و زنده نگه داريم. بايد راهكارهاي جديد و عملياتي تر پيدا كنيم. 
آمار و ارقام مي گويند حالمان خوب است اما واقعيت را در سفره زندگي مردم 
مي بينيم. ما در برنامه ريزي مشكل داريم و كشور سياست زده است. اينقدر كه 
درباره سياست صحبت مي شود، درباره نان شب مردم صحبت نمي شود. اگر 
از نان هم صحبت كنيم به سياست وصلش مي كنيم. بايد جلوي آسيب ها را 
بگيريم اما كار اصلي مسئوالن توجيه مشكالت است نه اقدام براي حل شان. 
درست است تحريم و كرونا در تغيير آمار ازدواج و طالق جايگاه خاصي دارند، 
اما فقط اينها نيست. عملكرد مسئوالن دستگاه هاي ما هم مهم است. نتايج 
كارهاي آنها نشان مي دهد آنچه ارائه مي دهند با آنچه در عمل اتفاق افتاده يكي 
نيست. ما از استانداردها دور هستيم و بيشتر كارها سليقه اي انجام مي شود. 
بعد از همه گير شدن ويروس كرونا زن و مرد به اجبار ساعت بيشتري را با هم 
هستند و اين مي تواند زمينه تنش و فشار رواني را به وجود بياورد؛ به ويژه در 
زوجيني كه از قبل زيرساخت هاي نادرست ارتباطي داشته اند. اين مسئله 
جهاني است و فقط مربوط به ايران نيست. كشورهاي پيشرفته سبك زندگي 
متناسبي را با بحران دوران كرونا تبيين كرده اند؛ كاري كه ما و كشورهاي نظير 
ما نكرده اند. يكي از موارد الزم براي حفظ زندگي زناشويي اين است كه زوجين 
ساعاتي از روز را به خودشان اختصاص بدهند و 3-2 ساعت دور از هم باشند. 
در خانواده اي كه ساختار سالم دارد، زن و شوهر حريم را رعايت مي كنند اما 
در خانواده اي كه از قبل روابط شان مشكل داشته، بيشتر با هم بودن ميزان 
تاب آوري  را پايين مي آورد و تنش ها را بيشتر مي كند. زن و شوهر بيشتر از هم 
ايراد مي گيرند و حتي كار به طالق مي كشد. اين اتفاق حتي ممكن است در 

خانواده هايي كه قدمت چنددهه اي دارند، بيفتد.

ناصر قاسم زاد
 مديرعامل جمعيت حمايت از بهداشت و روان جامعه

ازدواج وطالق

زمانهکرونا
در

این شماره

يادداشت يك

عروسي در كوه و دشت
در رومشكان لرســتان به دليل روند افزايش 
كرونا در ارديبهشت ماه اجازه برگزاري مراسم 
عروسي داده نشــد. همين موضوع باعث شد 
كه مردم مراسم عروسي شــان را در كوه ها و 
البته با حضور افراد زيادي برگزار كنند. مردم 
حاضر به همكاري نشدند و با وجود آنكه هيچ 
تاالري اجازه خدمات دهي به آنها را نداشت، 
مراسم شان را در فضاي آزاد برگزار مي كردند. 
كار در اين شهر لرســتان به جايي رسيد كه 
فرماندار از اين موضوع گله كرد و گاليه هاي او 
در شبكه هاي اجتماعي مورد توجه قرار گرفت.

پلمب دفاتر ازدواج
براســاس پروتكل هــاي بهداشــتي، ثبــت 
مراســم ازدواج در دفاتر ازدواج و طالق بايد 
با رعايت مسائل بهداشتي و حداكثر با حضور 
6 نفر برگزار شــود. دفاتر ازدواج بايد عالوه بر 
ضدعفونــي مكرر و مرتب دفاتــر، نوبت دهي 
برگزاري آييــن ازدواج را در ســاعات اداري 
انجام دهند. اخيرا بعضي از دفاتر، سالن هاي 
كوچك آپارتماني را هم به خدمات خود اضافه 
كرده اند كه به دليل قيمت مناسب آنها نسبت 
به ســالن هاي پذيرايي، با استقبال مردم هم 
مواجه شده است. در چنين سالن هايي در ايام 
كرونا، مراسم ازدواج با حضور تعداد زيادي از 
مهمانان برگزار مي شود و در نهايت باعث شد 
كه رئيس كانون ســردفتران ازدواج و طالق 
در اواخر آبان خبر از پلمــب 4دفتر بدهد. به 
گفته علي مظفــري، پرونده هاي دفاتري كه 
پروتكل هاي بهداشتي را رعايت نمي كنند در 

جريان رسيدگي است.

ماهيگيري آرايشگاه هاي غيرمجاز
 از آب گل آلود

براي برگزاري يك مراســم عروســي حتي 
كوچك تريــن آنها با تجمــع كمترين افراد، 
حتما يك عروس و داماد داريم كه به آرايشگاه 
مراجعه مي كنند. فعاليت آرايشگاه ها هم در 
دوران كرونا با جديت ادامــه دارد و البته كه 
به گفته خودشــان همــه پروتكل ها رعايت 
مي شود. اما وسايل آرايشــي معموال به طور 
مشــترك ميان افراد به كار گرفته مي شود و 
در ارتباط بودن از نزديك با مشــتريان براي 
خود آرايشگران نيز خطرساز است. در دوران 
قرنطينه ابتدايي نيز كه آرايشگاه ها تعطيل 
بودند، خيلــي از آنها به شــكل زيرزميني 
فعاليت و همچنان به مشتريان خود خدمات 
ارائــه مي كردنــد. البته در تعطيلــي تعداد 
زيادي از آرايشگاه هاي داراي مجوز، تعدادي 
آرايشگاه بدون مجوز نيز ســردرآوردند كه 

مشتريان ديگر آرايشگاه ها را به سمت خود 
كشيدند.

بجنورد؛ 31جشن عروسي در 2روز
رئيس دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
در آبان مــاه امســال اعالم كرد كه مراســم 
غيرقانوني و غيرمجاز عروســي در حواشــي 
شهرهاي اين استان در حال برگزاري است. 
به گفته سيداحمد هاشمي، به رغم مكاتبات 
و ابالغ دســتورالعمل ســتاد كرونا مبني بر 
عدم برگزاري عروســي طي فقــط2 روز در 
آبان ماه بيش از 31مورد عروسي در حواشي 
شهر بجنورد به صورت غيرقانوني و غيرمجاز 
برگزار شــد كه هنوز با متخلفان آن برخورد 
نشده است. در همه شهرهاي كشور بسياري 
از تاالرها با وجود ممنوعيت برگزاري مراسم 
عروسي، بدون محدوديت در تعداد مهمانان و 
روزها عروسي برپا مي كنند. گزارش هاي اخير 
در رسانه ها نشان مي دهد كه تاالرها در نقاط 
مختلف شــهر تهران حتي در ماه هايي هيچ 
روز خالي نداشتند و براي برگزاري مراسم در 
بعضي از اين تاالرها بايد از قبل در نوبت ماند.

بازداشت داماد در شب عروسي
البته مراسم عروســي در همه جاي ايران در 
حال برگزاري است اما شــايد با تعداد كمي 
از آنهــا به اين جديت برخورد شــده باشــد. 
فرمانداري سقز بعد از اعالم شهروندان مبني 
بر برگزاري مراسم عروسي در شرايط كرونا در 
روز جمعه دوم آبان، براي تعطيلي اين مراسم 
در محل حضور يافت. آنها داماد را بازداشــت 
كردند و متوليان اين مراســم بالفاصله به آن 
خاتمه دادند و محل را ترك كردند. بنابر ماده 

688 قانون مجازات اسالمي با تهديد كنندگان 
سالمت عمومي برخورد مي شود و دادستاني 
و نيروهاي انتظامي به عنوان ضابطان قضايي 
اختيار دارند بــا حضور در محل، نســبت به 
تعطيلي مراسم اقدام و افراد خاطي را با حكم 
قضايي دســتگير كنند. در ســقز با برگزاري 
مراسم و تجمع ها ازجمله عروسي و عزا برخورد 

قاطعانه مي شود.

حاشيه هاي خبر عروسي هزارنفري
يكي از خبرهاي پرحاشــيه كه ابتداي تيرماه 
منتشر شد، برگزاري مراسم عروسي با جمعيت 
هزار نفري در خميني شــهر بود. در آن زمان 
مسئوالن اصفهان با بازگشايي تاالرهايي كه 
در مناطق سفيد استان قرار داشتند موافقت 
كرده بودند. بازگشايي تاالرها در مناطق سفيد 
با اين شرط امكان پذير بود كه همه پروتكل ها 
و دستورالعمل هاي بهداشتي و فعاليت با 50 
درصد ظرفيت رعايت شــود. در همين زمان 
كه گفته مي شد خميني شــهر جزو مناطق 
باوضعيت سفيد است، خبري اعالم شد مبني 
بر برگزاري يك عروسي با هزار نفر مهمان كه 
بازرسان آن را متوقف كرده بوند. البته دادستان 
عمومي و انقالب شهرستان اين خبر را تكذيب 
كرد و گفت با گزارش هايي كه دريافت كرديم 
مبني بر اينكه قرار است چنين جشني برگزار 
شود، متصدي تاالر مربوطه را توجيه كرديم 
و اين مراسم برگزار نشد. اما متأسفانه برخي 
رسانه ها اين خبر كذب را منتشر كردند. رئيس 
مركز بهداشــت خميني شــهر هم گفت كه 
ممكن اســت اين عروســي در منزل برگزار 
شده باشد اما ما گزارشــي در اين باره دريافت 

نكرده ايم.

پلمب تاالرها در خراسان و اصفهان
نهادهاي نظارتي در اســتان هاي بســياري 
به مقابله بــا برگزاري تجمعــات غيرقانوني 
به خصوص جشن هاي عروســي پرداخته اند. 
در يك هفته، 3 تاالر در شهرســتان بجنورد 
به دليل برگزاري مراسم عروسي پلمب و 2تاالر 
نيز تعطيل شــدند و تذكر دريافت كردند. در 
اصفهان نيز چندين تــاالر به خاطر برگزاري 

مراسم غيرقانوني پلمب يا تعطيل شدند.

ده ها مبتال بعد از هر عروسي
رئيــس گــروه بيماري هــاي واگيــر مركز 
بهداشــت آذربايجان شــرقي گفته است كه 
بعد از برگزاري هر مراســم عروسي يا عزا در 
اين شهرســتان حدود 50 نفــر مبتال ميان 
شركت كنندگان شناسايي مي كنند. از سوي 
ديگر رئيس شــبكه بهداشــت و درمان آمل 
هم گفته است كه با بررســي هاي انجام  شده 
در اين شهرســتان، منشــا ابتالي 70درصد 
از بيماران كرونايي اين شهرســتان شــركت 
در مراســم عــزا و عروســي بــدون رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي بوده است. البته 
از شهرهاي كوچك تر هم خبرهاي خوبي به 
گوش نمي رســد. مثال در زابــل 30 نفر فقط 
به دليل شركت در يك مراسم عروسي مبتال 
شدند و در چابهار هم 12نفر كه در يك مراسم 
عروسي بودند، كرونايي شدند. مردم زنجان هم 
در گفت وگو با يكي از رسانه ها به اين موضوع 
اشاره كرده اند كه آن قدر مراسم عروسي و عزا 
برگزار مي شــود كه آمار 3 نفــر مبتال در روز 
ناگهان به 50 نفر رســيده است. خردادماه در 
اردل از 118نفر تست كرونا گرفته شد كه افراد 
حاضر در يك مراسم عروســي بودند و تست 

40 نفر آنها مثبت تشخيص داده شد.

200 نفر مبتال در يك مراسم
شايد آن خبر شوكه كننده در اواسط تيرماه 99 
را به ياد داشته باشيد. در آن زمان اعالم شد كه 
200نفر در يك مراسم عروسي در گلستان به 
كرونا مبتال شدند. در يكي از روستاهاي  رون 
كه از كرونا پاك بود، 2عروسي برگزار شد كه 
2هفته بعد از آن بيــش از 200نفر كه در اين 
دو عروسي شركت كرده بودند به كرونا مبتال 
شدند و 5 نفر آنها فوت كردند. آن قدر آمار باال 
بود كه حتي ايرج حريرچــي، قائم مقام وزير 
بهداشت نيز به آن اشاره كرد و اين آمار را عالوه 
بر ابتالي هزار نفر در يك مراسم عزا به كرونا 

فاجعه خواند.

بازداشت پدر عروس و پدر داماد
در شهرستان دنا نيز برخورد با برگزار كنندگان 
عروسي به شدت پيگيري مي شود. به دستور 
دادستان اين شهرســتان، در آبان ماه، گروه 
اركســتر و پدرعروســی كه ســعي داشتند 
جشن عروسي را با وجود تأكيدهاي مكرر مبني 
بر ممنوع بودن برگزاري هرگونه مراسمي برگزار 
كنند، بازداشت و روانه زندان شدند. در ني ريز 
هم يك عروسي كه بدون رعايت شيوه نامه هاي 
بهداشتي و فاصله اجتماعي برگزار شد، باعث 
شد خواننده معروفي كه در اين مراسم حضور 
داشت دچار مشكل شــود. در همدان هم يك 
مجلس عروسي با حكم دادســتان لغو شد و 
پدر داماد و صاحب تاالر پذيرايي بازداشــت 
شدند. فرماندار همدان در اين باره گفت كه به 
جرم تهديد سالمت مردم، دستگاه قضايي به 

تخلفات آنها رسيدگي خواهد كرد.

مرگ داماد بعد از جشن عروسي
يكي از تلخ ترين عروسي هاي كرونايي مربوط 
به مرگ داماد 8 روز بعد از مراسم بود. جواني 
تازه داماد كه در شرايط كرونايي جشن عروسي 
خود را با حدود 700 مهمان در روستاي اونق 
قيلقي برگزار كرده بود، 8 روز بعد از مراســم 
عروســي به خاطر ابتال به كرونا جان باخت و 
عروسي را به عزا تبديل كرد. او فقط 24سال 
سن داشت و بارها از او خواسته بودند مراسم 
خود را به آينده موكول كند تا شــرايط بهتر 
شــود اما نپذيرفت و مادر داغــدارش جلوي 
دوربين با چشماني اشــكبار گفت كه اگر به 
عقب برگردم هرگز برايش عروســي نخواهم 
گرفت. در يك مراسم عروسي ديگر نيز عروس 
و چند تن از اعضاي خانواده به ويروس كرونا 
مبتال شدند و در نهايت مادر داماد بر اثر ابتال به 

اين ويروس درگذشت.

از همان ابتداي شيوع كرونا، فعاليتي كه تعطيل شد، برگزاري عروسي 
بود. تاالرها و مكان هاي عمومي برگزاري مراسم مجبور شدند دست 

از كار بكشند و براي مدتي نامعلوم 
دفاترشــان را تعطيل كنند. اما از 
همان روزهاي نخست هم از گوشه 
و كنار فيلم هاي برگزاري عروسي و 
مراسم جشــن را مي ديديم. گاهي 
حتي بــه مراســم ازدواج دعوت 
مي شديم و همه اينها در حالي بود 

كه برگزاري تجمعات ممنوع بود. 

در ماه هاي ابتدايي شروع كرونا، مدام اين دغدغه پيگيري مي شد كه بايد منتظر 
طالق هاي كرونايي باشيم، حاال كه چند ماه از شيوع ويروس كرونا گذشته است، 

اين سؤال مطرح مي شود كه تا چه حد 
مي توان ويروس كرونا را به عنوان عامل 
طالق زوج هاي ايرانــي معرفي كرد؟ 
نگراني از افزايش مشــكالت رواني در 
دوران كرونا توجه بســياري را به  خود 
جلب كرده اســت و بســياري بر لزوم 
آموزش و آگاهي بخشــي براي مبارزه 

با مشكالتي همچون احساس  اضطراب و افسردگي تأكيد دارند. 

در اين روزهاي كرونايي كه ايران درگير بحران بيماري و مرگ ومير است، به نظر مي رسد 
مردم حوصله و انگيزه انجام بســياري از كارها و دنبال كردن اهداف و آرزوهايشــان 
را نداشته باشــند اما گاهي رخدادها فارغ از پيش بيني ها اتفاق مي افتند. يكي از اين 
رخدادها مربوط به ازدواج و طالق هاي ثبت شده بعد از كروناست كه انتظار مي رفت 
با ركود، تورم، از دست رفتن فرصت هاي شغلي و كوچك شدن اقتصاد خانوارها و در 
شرايط بحران بيماري و فشار رواني ناشي از آن آمار و اعداد بسيار متفاوت به نسبت 

قبل از كرونا باشد. 

افزايش ازدواج و كاهش طالق
 بعد از كرونا

در 4 ماه نخست امسال، 200هزار ازدواج و 35هزار طالق ثبت  
شده است 
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14همين صفحه

عروسي به صرف كرونا
بازار عروسي هاي مجرمانه

 در دوران كرونا هر روز داغ تر مي شود

ويروس جدايي
 يك مشاور خانواده معتقد است كه كرونا بستر را براي

 پررنگ شدن داليل طالق مهيا كرده است

عروسي به صرف كرونا
بازار عروسي هاي مجرمانه در دوران كرونا هر روز داغ تر مي شود

   از همان ابتداي شــيوع كرونا، فعاليتي كه تعطيل شد، برگزاري عروسي بود. تاالرها و 
مكان هاي عمومي برگزاري مراسم مجبور شدند دست از كار بكشند و براي مدتي نامعلوم 
دفاترشان را تعطيل كنند. اما از همان روزهاي نخست هم از گوشه و كنار فيلم هاي برگزاري 
عروسي و مراسم جشن را مي ديديم. گاهي حتي به مراسم ازدواج دعوت مي شديم و همه اينها در حالي بود كه برگزاري تجمعات 
ممنوع بود. هنوز هم بعضي باغ ها و خانه ها به صورت پنهاني مراسم برگزار مي كنند و در كنار اينها دفاتر ازدواج نيز به فعاليت 
خود ادامه مي دهند، اين در حالي است كه 50 درصد مبتاليان به كرونا در جمع هاي خانوادگي به اين ويروس گرفتار مي شوند و 
همين تجمعات است كه آمار مرگ ومير را به شدت باال برده است. در اين گزارش نگاهي داريم به بعضي از مهم ترين اخبار درباره 

عروسي هاي مجرمانه در دوران كرونا و اين سؤال بي جواب كه چرا خيلي ها بحران را جدي نمي گيرند؟

نيلوفر جاللي 
روزنامه نگار
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با بچه هايي كه طالق والدين در دوران كرونا را تجربه 
كرده اند بايد چگونه رفتار كرد؟

 استرس حداقلي
و كاهش جابه جايي

حسينخاني، روانشناس:  ضربه رواني ناشي از طالق، شايد به 
اندازه نگراني ناشي از تغيير زندگي پس از جدايي مهلك نباشد

خشونت خانگي؛ اين دستاورد 
ديگر كرونا در اين يك سال، 
در زندگــي خانواده ها بوده 
است. يك مقام سازمان بهزيستي مي گويد كه آمار اختالف 
زوج ها در دوران قرنطينه ســه برابر شده. البته اين اختالف 
فقط محدود به زوج ها نمانــده و كودكان را نيز درگير كرده. 
در اين ميــان بايد چه رفتاري با فرزنــدان  در پيش گرفت؟ 
كودكاني كه در فشار اين روزهاي قرنطينه و محدوديت هاي 
كرونا بايد جدايي والدين را هم تجربه كنند، نياز به مديريت 
چه رفتارهايي دارند و براي كاهش ايــن اضطراب بايد چه 
رويكردي را در پيش گرفت؟ در اين باره با صديقه حسينخاني، 

روانشناس و مشاور خانواده صحبت كرده ايم.

روزهــا  ايــن  در 
خانواده هايي كه جدا مي شوند، بايد 
چه اصولي را درباره فرزندان شان 

رعايت كنند؟
مهم ترين مســئله اي كه پشت خبر 
طالق بايد به كودك انتقال داده شود، 
اين اســت كه پدر و مادر به خاطر داليلي تصميم گرفته اند جدا 
زندگي كنند و او در اين ماجرا مقصر نيســت. توضيح دهيد كه 
گاهي احساس بزرگ ترها نســبت به هم تغيير مي كند اما رابطه 
پدر و مادر، جدا شدني نيست. اطمينان دهيد چون پدر و مادر او 
هستيد با او مي مانيد، هرچند از همديگر جدا زندگي كنيد. البته 
خانواده اي كه رابطه زناشــويي اش به پايان رسيده، حين طالق 
بايد به موضوعاتي فكر كرده باشد. اگر اين خانواده فرزندي زير 
سن قانوني داشته باشد، بايد بداند پس از جدايي فرزندشان كجا 
زندگي خواهد كرد، سرپرست كودك كدام يك هستند يا درباره 
نحوه مالقات كودك برنامه ريزي شود. همچنين بايد به پرداخت 

كمك خرجي براي امرار معاش كودك فكر شود.
در صورتي  كــه نتوانند درباره محل ســكونت، 
سرپرســتي، مالقات و پرداخت كمك خرجي توافق كنند 

چه خواهد شد؟
بايد كمك بخواهنــد چون در نتيجــه حل و فصــل پرونده با 
دادگستري است. همين امر مي تواند به فرزندشان آسيب رواني 
وارد كند. اما ضربه روحي ناشــي از طالق، شايد به اندازه نگراني 
ناشي از تغيير زندگي پس از جدايي مهلك نباشد. بعد از طالق 
و جدايي، كودك حــق ارتباط با هر دوي والديــن خود را دارد. 
همچنين حق دارد والدي را كــه نزد او زندگي نمي كند، مالقات 
كند. به اين شكل كه هر دو هفته يك بار در تعطيالت آخر هفته 
و در بعضي از روزهاي تعطيل او را ببيند. كودك در اين موقعيت 
دچار اضطراب از دست دادن اســت، بنابراين بايد ديگر شرايط 
استرس زا را براي او از بين برد يا به حداقل رساند. بهترين كاري 
كه هنگام گفتن تصميم طالق بــه فرزندتان انجام مي دهيد اين 
است كه به او بگوييد احساس ترس و اضطراب او را درك مي كنيد. 
بگوييد كه در مسير اين تغييرات با او همراه هستيد و هر كاري كه 

بتوانيد براي او مي كنيد تا كمتر آسيب ببيند.
اما معموال خانواده ها در اين مرحلــه از زندگي چندان منطقي 
نيستند. همين باعث مي شود در شــرايطي مانند دوران كرونا و 

محدوديت هاي رفت وآمد اين هماهنگي سخت تر شود.
برنامه ديدارها در شرايط عادي مي تواند باعث بحث و جدل باشد. 
از طرفي در ايــن روزها، قرنطينه چالش هايي بــراي خانواده ها 
ايجاد كرده. ممكن است دادگاه اين را تأييد كند كه تا پايان دوران 
قرنطينه دسترسي ها را متوقف يا خانواده را دعوت به مدارا كند 
اما شايد الزم باشد غرورتان را كنار بگذاريد و به خاطر فرزندتان 
با همســرتان تماس بگيريد و تالش كنيد كه موافقت او را براي 
متوقف كردن مالقات هاي هفتگي تا تغيير اوضاع، به دست آوريد.

فرض كنيم كه چنين توافقي شكل بگيرد. والدي 
كه بايد منتظر باشد تا اين دوره به پايان برسد چطور بايد با 

دلتنگي ها كنار بيايد؟
خب جايگزين ها در اين دوران بســيار معرفي شــده اند و مورد 
اســتقبال قرار گرفته اند؛ مثال بــه جاي مالقــات حضوري، از 
تماس هاي تصويري استفاده كنند اما اگر نتوانستند توافق كنند، 
شايد الزم باشد به دادگاه مراجعه كنند و حكمي براي اين دوره 

كوتاه بگيرند.
درصورتي كــه اين رويه دادگاه و توافق شــكل 

نگرفت چه بايد كرد؟
اگر دســتوري از دادگاه يا توافقنامه اي ندارند، بهتر است تا حد 
امكان، روال معمول زندگي را ادامه دهند؛ هر چيزي كه تا پيش از 
اين روال معمول بوده. فقط كوويد-19را بهانه نكنند چون بچه ها 
متوجه اين رفتارشان خواهند بود. حتما دليل محكمي براي اين 
محدوديت و ممنوعيت ها داشته باشند كه نشان دهد اين رويه، 
ايمني فرزندشان را به مخاطره مي اندازد؛ مثال رفتار همسرشان 
ريسك  بااليي داشته باشد يا دائم در حال سفر باشد و چيزهايي 
از اين دست كه موجب مي شود قوانين كرونا زير پا گذاشته شود.
در اين زمان بايد از گفتن چه چيزهايي پرهيز كرد؟

»من فقط به خاطر تو طالق مي گيرم« يا »به خاطر تو به زندگي ادامه 
مي دهم« با ايجاد احساس عذاب وجدان و گناه در فرزندان. والدين 
نبايد از ويژگي هاي منفي هم و خانواده همســر به فرزندان بگويند؛ 
چون بچه ها منابع حمايتي شان را از دست مي دهند. البته بايد قبل از 
هرگونه توضيح درباره طالق به فرزندان خود از مشاور كمك بگيرند؛ 
زيرا تفاوت هاي زيادي بين بچه ها وجود دارد كه بايد متناسب با سن 

و ويژگي هاي شخصيتي هر بچه، درباره طالق با او صحبت كرد.

ازدواج و طالق
در زمانه كرونا

این شماره

كرونا بــه طرز عجيبــي در زيرترين و 
اساســي ترين اليه هــاي زندگي افراد 
رخنه كرده و مستقيم و غيرمســتقيم حتي انتخاب هاي افراد را 
هم تحت الشــعاع قرار داده. يكي از انتخاب ها در مســئله ازدواج 
مطرح است كه گويي دخترها و پســرها با حساسيت و وسواس 
بيشتري نسبت به اين موضوع برخورد مي كنند. داشتن بيماري 
زمينه اي اين روزها در انجام آزمايش هــاي قبل از ازدواج از ديد 
خانواده ها و البته پزشــكان متخصص فاكتوري منفي به حساب 
مي آيد و مي تواند در انتخاب افراد تأثيرگذار باشــد؛ چرا كه طبق 
اعالم وزارت بهداشــت علت بيشــتر مرگ وميرهاي كرونا ناشي 
از بيماري هاي زمينه اي اســت كه جوانان زيادي را به كام مرگ 
كشانده است. اين موضوع نشــان مي دهد بيماري هاي زمينه اي 
به عنوان زير فاكتور مثبت در زمانه كرونا بسيار اهميت دارد؛ چراكه 
جوانان درگير چنين بيماري هايــي مانند بيماران قلبي و عروقي، 
ديابتي ها، بيماران مزمن ريوي، كليوي، دياليز مثبت، سرطاني ها 
و مبتاليان به فشار خون باال نسبت به افراد سالم بيشتر در معرض 
خطر قرار دارند و بايد مراقبت هاي كامل را داشته باشند. به همين 
علت است كه افراد اين روزها در نوع انتخاب هايشان در امر ازدواج 
به اين موضوع بيش از گذشته توجه دارند؛ چرا كه احساس امنيت 
رواني از نظر ســالمت براي هر يك از زوجين بسيار اهميت دارد 

و آنها مختارند تا با آگاهي از سالمت فرد دست به انتخاب بزنند.
 داشــتن بيماري هاي زمينه اي و درگير شــدن آن بــا كرونا از 
2جنبه قابل بحث و بررسي اســت: جنبه روانشناختي آن و جنبه 

تشخيصي-درماني.

از نظر پزشــكي تمام بيماري هاي زمينه اي مستعد كننده كرونا 
هســتند البته بايد ديــد اين بيمــاري تا چه حد در فــرد بيمار 
ريشــه دوانده و فرايند ايمني بدن را دچار اختالل كرده اســت. 
ممكن اســت جواناني هم دچار بيماري هاي زمينه اي باشند اما 
آنقدر حاد و خطرناك نباشد و سيستم ايمني بدنشان قوي باشد و 
بتوانند بيماري را تا آخر عمر كنترل و حتي به مرور درمان كنند. 
اما در اينگونه موارد هم بايد ديد طــرف مقابل چقدر مي تواند با 
اين مسئله كنار بيايد. البته بهتر است قبل از هرگونه تصميمي با 
پزشك معالج فرد بيمار جداگانه گفت وگو كند تا بيشتر در جريان 
بيماري و شــدت و ضعف آن قرار بگيرد؛ به عنوان مثال ديابت در 
دســته بيماري هاي مهمي اســت كه درصورت مبتال شدن فرد 
ممكن است تا سرحد مرگ جان بيمار را به خطر اندازد، مخصوصا 

اگر كنترل نشود.
اما در انتخاب ها براي ازدواج افراد بايد به بيماري هاي زمينه اي از 
ديد روانشناختي نيز توجه شود و مهم است بيماري زمينه اي چه 
باشد. به عنوان مثال بيماري كرونا مي تواند به عنوان يك استرس 
در فردي كــه اختالالت بايپالر)اختــالل دوقطبي( يا اختالالت 
روانپزشكي دارد شروع كننده عالئم حاد و انفجاري باشد. خانمي 
كه ديابت يا فشــار خون دارد در زمان بارداري مي تواند مبتال به 
اكالمپسي يا پره اكالمپسي شود البته قابل درمان است اما نبايد در 
امر ازدواج آن را پنهان كرد. ريزفاكتورهاي ديابت و بيماري هاي 
ريوي يا كليوي هم اگر همراه با كرونا باشد ممكن است در برخي 
بيماران موجب بروز برخي اختالالت رواني شود. اگر فردي دچار 
افسردگي باشد ابتال به كرونا مي تواند شدت آن را بيشتر كند و نياز 
است تا قبل از ازدواج فرد مقابل خود را در جريان روند درمان خود 
بگذارد تا او بتواند تصميم درستي در اين خصوص بگيرد. بنابراين 
بهتر اســت زوجين فقط به انجام آزمايش هاي قبــل از ازدواج 
استناد نكنند و صادقانه هر آنچه در مورد بيماري هاي زمينه اي و 

رواني دارند با يكديگر در ميان بگذارند؛ چون كرونا مي تواند يك 
ريز فاكتور استرس باشد و شروع كننده اپيزودهاي حاد.

اگر هم هر يك از دوطرف دچار كرونا شــده اســت اين موضوع 
را مخفي نكند؛ چون دوطرف بايد حق انتخاب داشــته باشــند. 
البته هنوز تحقيقات علمي گســترده اي در دنيا در مورد عوارض 
درازمدت كرونا انجام نشده چون زمان زيادي از انتشار اين ويروس 
در جهان نمي گذرد. بنابراين نمي توان با قطعيت گفت كه بيماري 
كرونا روي ژنتيك تأثير گذار اســت و يا به مرور سيســتم ايمني 
ريه ها را حتي بعــد از بهبودي تا چه اندازه آســيب پذير مي كند 
اما آنچه امروزه علم پزشكي به آن رســيده اين است كه معموال 
ويروس ها روي ژنتيك اثر نمي گذارنــد. البته طي تحقيقاتي هم 
كه در چين انجام شده گفته مي شــود كرونا ممكن است قدرت 

ناباروري مردان را افزايش دهد ولي درصد اين موارد زياد نيست 
و قرار نيســت هر كسي كه كرونا گرفت نابارور شــود ولي بايد به 
اين موضوع توجه داشت كه يك درصد امكان دارد و جزو عوارض 
ويروس محسوب مي شود. از همين رو است كه تأكيد داريم افراد 
در گفتن اينكه كرونا گرفته اند به يكديگر صادق باشند، حتي اگر 
درصد اين موارد كم باشــد و اهميت زيادي نداشته باشد. اينكه 
كسي كرونا داشته باشد در امر ازدواج مشكل ساز نيست اما خوب 
است كه افراد در انتخاب هايشان با بررسي تمام مسائل در نهايت 
دست به انتخابي آگاهانه و از سر رضايت بزنند و مسئوليت آن را 
صد درصد بر عهده بگيرند. چون ممكن است كسي بتواند با يك 
بيماري كنار بيايد و در مقابل فرد ديگري سالمتي كامل برايش 

اهميت داشته باشد.

بيماري زمينه اي؛ يك فاكتور منفي
در دوران كرونا، عالوه بر آزمايش هاي رايج بايد به چه نكاتي در انتخاب گزينه ازدواج توجه كرد؟

دكتر علي عليشاهي
پزشك عمومي اورژانس و درمانگاه 

سانتر كرونا

آذربايجان شرقي
ميزان عمومي ازدواج رخ داده در يك سال منتهي به فروردين 99 در استان 6.8 در 
هزار، منتهي به ارديبهشت 6.6 در هزار، منتهي به خرداد 6.6 در هزار، منتهي به تير 
7.0 در هزار و منتهي به مرداد 7.3 در هزار را نشــان مي دهد. ميزان عمومي طالق 
رخ داده در يك سال منتهي به فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير و مرداد در استان 

نيز 2.2 در هزار است.

آذربايجان غربي
ميزان عمومي ازدواج رخ داده در يك سال منتهي به فروردين 99 در استان 7.3 در 
هزار، منتهي به ارديبهشت 7.3 در هزار، منتهي به خرداد 7.6 در هزار، منتهي به تير 
7.7 در هزار و منتهي به مرداد 7.8 در هزار را نشــان مي دهد. ميزان عمومي طالق 
رخ داده در يك سال منتهي به فروردين 2.0، ارديبهشت 2.0، خرداد 2.0، تير 1.9و 

مرداد 1.9 در هزار است.

اردبيل
ميزان عمومي ازدواج رخ داده در يك سال منتهي به فروردين  99 در استان 7.7 در 
هزار، منتهي به ارديبهشت 7.6 در هزار، منتهي به خرداد 8.0 در هزار، منتهي به تير 
8.1 در هزار و منتهي به مرداد 8.4 در هزار را نشــان مي دهد. ميزان عمومي طالق 
رخ داده در يك سال منتهي به فروردين 2.4، ارديبهشت 2.4، خرداد 2.4، تير 2.5و 

مرداد 2.5 در هزار است.

اصفهان
 ميزان عمومي ازدواج رخ داده در يك ســال منتهي به فروردين 99 در استان 4.9 در 
هزار، منتهي به ارديبهشت 4.8 در هزار، منتهي به خرداد 5.0 در هزار، منتهي به تير 
5.1 در هزار و منتهي به مرداد 5.4 در هزار را نشان مي دهد. ميزان عمومي طالق رخ داده 
در يك سال منتهي به فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير و مرداد نيز 2.0 در هزار است.

البرز
ميزان عمومي ازدواج رخ داده در يك سال منتهي به فروردين 99 در استان 4.9 در 
هزار، منتهي به ارديبهشت 4.7 در هزار، منتهي به خرداد 5.0 در هزار، منتهي به تير 
5.0 در هزار و منتهي به مرداد 5.2 در هزار را نشــان مي دهد. ميزان عمومي طالق 
رخ داده در يك سال منتهي به فروردين 2.4، ارديبهشت 2.5، خرداد 2.4، تير 2.6و 

مرداد 2.6 در هزار است.

تهران
ميزان عمومي ازدواج رخ داده در يك سال منتهي به فروردين 99 در استان 5.0 در 
هزار، منتهي به ارديبهشت 4.8 در هزار، منتهي به خرداد 5.0 در هزار، منتهي به تير 
5.0 در هزار و منتهي به مرداد 5.2 در هزار را نشــان مي دهد. ميزان عمومي طالق 
رخ داده در يك سال منتهي به فروردين 2.4، ارديبهشت 2.4، خرداد 2.4، تير 2.4و 

مرداد 2.5 در هزار است.

خراسان رضوي
ميزان عمومي ازدواج رخ داده در يك سال منتهي به فروردين 99 در استان 7.0 در 
هزار، منتهي به ارديبهشت 6.9 در هزار، منتهي به خرداد 7.2 در هزار، منتهي به تير 
7.3 در هزار و منتهي به مرداد 7.5 در هزار را نشــان مي دهد. ميزان عمومي طالق 
رخ داده در يك سال منتهي به فروردين 2.8، ارديبهشت 2.8، خرداد 2.7، تير 2.7و 

مرداد 2.7 در هزار است.

خوزستان
ميزان عمومي ازدواج رخ داده در يك سال منتهي به فروردين 99 در استان 7.2 در هزار، 
منتهي به ارديبهشت 7.1 در هزار، منتهي به خرداد 7.3 در هزار، منتهي به تير 7.4 در 
هزار و منتهي به مرداد 7.6 در هزار را نشان مي دهد. ميزان عمومي طالق رخ داده در 

يك سال منتهي به فروردين، ارديبهشت، خرداد و تير 1.9و مرداد 1.8در هزار است.

فارس
ميزان عمومي ازدواج رخ داده در يك سال منتهي به فروردين 99 در استان 5.5 در هزار، 
منتهي به ارديبهشت 5.4 در هزار، منتهي به خرداد 5.6 در هزار، منتهي به تير 5.7 در 
هزار و منتهي به مرداد 5.9 در هزار را نشان مي دهد. ميزان عمومي طالق رخ داده در 

يك سال منتهي به فروردين، ارديبهشت، خرداد و تير 2.0و مرداد 2.7 در هزار است.

مازندران
ميزان عمومي ازدواج رخ داده در يك سال منتهي به فروردين 99 در استان 5.6 در هزار، 
منتهي به ارديبهشت 5.5 در هزار، منتهي به خرداد 5.8 در هزار، منتهي به تير 5.9 در 
هزار و منتهي به مرداد 6.1 در هزار را نشان مي دهد. ميزان عمومي طالق رخ داده در يك 

سال منتهي به فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير و مرداد 2.6 در هزار است.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

كرونا چه تأثيري بر آمار ازدواج و طالق گذاشته است؟

افزايش ازدواج و كاهش 
طالق بعد از كرونا

در 4 ماه نخست امسال 200هزار ازدواج و 35هزار طالق ثبت  
شده است

در اين روزهاي كرونايي كه ايران درگير بحران بيماري و مرگ ومير 
است، به نظر مي رسد مردم حوصله و انگيزه انجام بسياري از كارها 
و دنبال كردن اهداف و آرزوهايشــان را نداشته باشند اما گاهي 
رخدادها فارغ از پيش بيني ها اتفاق مي افتند. يكي از اين رخدادها مربوط به ازدواج و طالق هاي 
ثبت شده بعد از كروناست كه انتظار مي رفت با ركود، تورم، از دست رفتن فرصت هاي شغلي و 
كوچك شدن اقتصاد خانوارها و در شرايط بحران بيماري و فشار رواني ناشي از آن آمار و اعداد 
بسيار متفاوت به نسبت قبل از كرونا باشد. اما طبق آمارهاي ارائه شده از سوي مسئوالن ثبت احوال، ازدواج در كل كشور 
افزايش و طالق كاهش يافته است. جزئيات آمار ازدواج و طالق امسال هنوز از سوي ثبت احوال كشور منتشر نشده است 
و تنها دفتر آمار و اطالعات جمعيتي و مهاجرت ثبت احوال اقدام به انتشار ميزان هاي نقطه اي 12ماهه كرده است كه در 

ادامه به بعضي از آنها در چند استان اشاره مي كنيم.

200هزار ازدواج 
و 35هزار 

واقعه طالق
 اين آمــار مربوط به 4 ماه نخســت 
امسال است كه در مدت مشابه سال 
قبل )قبل از كرونا( با ثبت  167هزار 
ازدواج و 37 هزار طــالق، افزايش 
آمار ازدواج و كاهش طالق را نشان 
مي دهد. البته انتظــار مي رفت در 
اين مدت 250 هزار ثبــت ازدواج 
رخ دهد اما كرونا مانع دســتيابي به 
اين عدد شده اســت. طبق آخرين 
آمار منتشرشــده در 5 ماه نخست 
امســال،  268هزار و 747 ازدواج و 
در 8 ماه 67 هزار و 208مورد طالق 

ثبت شده است.

ميزان نقطه اي 
ازدواج و طالق 

در كل كشور
ميــزان عمومــي ازدواج رخ داده 
در يك ســال منتهي به فروردين 
99 در كل كشــور 6.2 در هزار، 
منتهي بــه ارديبهشــت  6.1 در 
هزار، منتهي به خــرداد 6.3 در 
هزار، منتهي به تيــر 6.4 در هزار 
و منتهي به مــرداد 6.6 در هزار 
را نشــان مي دهد. ميزان عمومي 
طالق رخ داده در يك سال منتهي 
به فروردين، ارديبهشت، خرداد، 
تير و مرداد در كل كشور نيز 2.1 

در هزار است.

ميزان نقطه اي در بعضي استان ها

خديجه نوروزی
روزنامه نگار
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 مراسم عقد
پشت شيشه ضدگلوله

مروري بر خبرهاي جالب درباره ازدواج و طالق در دوران كرونا

اجبار به خانه نشيني و گذراندن ساعات 
بيشتر با يكديگر يكي از آورده هاي جهاني 
همه گيري كرونا بود. دولت هاي مسئول 
در قبال جان انسان  ها، رفت وآمد را براي همه ممنوع و قرنطينه را 
اجباري كردند و تمامي اعضاي خانواده، چه آنها كه با هم روابطي 
صميمانه داشــتند، چه آنها كه كار و تحصيل را به بهانه اي براي 
ارتباط كمتر با يكديگر تبديل كرده بودند، به همنشيني اجباري 
تن دادند. به اين ترتيب بود كه آمار خشونت هاي خانگي، طالق و 
مشــكالت خانوادگي در دوران كرونا، به ويژه در ماه هاي ابتدايي 
آن افزايشي قابل توجه پيدا كرد. چين از آنجا كه منشا همه گيري 
بود، به نخستين كشــوري تبديل شــد كه از افزايش آمار طالق 
و خشــونت خانگي خبر داد. در پي آن كشــورهاي ديگر جهان 
مانند آمريكا، روسيه، كانادا، هندوســتان و تعدادي از كشورهاي 
اروپايي و آســيايي هم جهش آماري مشابهي را به ثبت رساندند. 
اضطراب ناشي از همه گيري، فشارهاي رواني انزواي اجتماعي و 
نگراني هاي مالي و اقتصادي همگي بر افزايش تنش ميان اعضاي 
خانواده، به ويژه زوج ها تأثيرگذار بوده اند. اين شرايط باعث شد تا 
مشكالت و درگيري هايي كه از پيش در خانواده ها وجود داشت، 
در ايام قرنطينه تشديد شود و به اين شكل هم در دوران قرنطينه و 
هم در پايان قرنطينه، زوج هاي زيادي درخواست مشاوره و طالق 
بدهند. براي مثال در  ماه فوريه تعداد پرونده هاي خشونت خانگي 
در استان هوبي، كانون شيوع همه گيري، به نسبت فوريه  ماه قبل 
دوبرابر گزارش شد. در شانگهاي هم تعداد پرونده هاي مربوط به 
طالق و خشونت خانگي در  ماه مارس نســبت به زمان مشابه در 
ســال قبل 25درصد افزايش يافت. در بريتانيا وكالي خانوادگي 
در  ماه سپتامبر افزايش 31درصدي پرونده هاي طالق را گزارش 
كردند و در ايرلند ميزان تماس ها براي شــكايت از خشونت هاي 
خانگي تا  ماه جوالي افزايشي 30درصدي داشته است. در 4ماه اول 
سال2020 در آمريكا آمار طالق 34درصد و آمار طالق زوج هاي 
تازه ازدواج كرده 20درصد جهش داشــته است و فرانسه افزايش 
خشونت خانگي در دوران قرنطينه را 32درصد گزارش كرده است. 
در همين دوران بود كه عبارت »طالق كوويدي« با ثبت نخستين 
طالق زوجي در نيويورك در 27مارس 2020 به زبان هاي مختلف 
جهان افزوده شــد؛ اصطالحي كــه با ايجاد صفــوف طوالني در 
شهرهاي مختلف چين براي جدا شــدن زوج ها از يكديگر بيشتر 

مايه نگراني شد.
اگرچه در همين وضعيت بحراني افــرادي بودند كه برنامه ازدواج 
خود را برگزار كردند، البته كامال متفاوت از ازدواج هايي كه پيش از 
همه گيري برگزار مي شدند؛ زيرا همه گيري كرونا و محدوديت هاي 
اجرا شده در كشورهاي مختلف ســبك و سياق برگزاري مراسم 
ازدواج را نيز متحول ساخت. يكي از تغييرات ايجاد شده، استفاده از 
اپليكيشن هاي ارتباطي يا ويدئو كنفرانس براي اجراي مراسم ازدواج 
يا طالق بوده است. در همين راستا فرماندار نيويورك در  ماه آوريل 
با صدور دستوري به زوج ها اجازه داد از طريق اپليكيشن زوم مراسم 
عقد و ازدواج خود را برگزار كنند. حتي در هندوستان كه به داشتن 
مراسم ازدواج پرهزينه و مجلل مشهور است نيز زوج ها به واسطه 
محدوديت هاي رفت وآمد مجبور به برگزاري مراسم بسيار كوچك 
و محدود و استفاده از اپليكيشــن زوم براي حضور مجازي ديگر 
مهمانان در مراسم ازدواج شده اند. در مواردي حتي فرايند طالق هم 
با كمك همين اپليكيشن ارتباطي انجام گرفته است. به اين ترتيب 
كه وكيل از طريق اپليكيشن زوم با دو طرف پرونده تماس گرفته و 
به صورت آنالين مراحل طالق را انجام مي دهد. در شرايط عادي، 
ازدواج و طالق تنها در صورتي اتفاق مي افتد كه هر 2نفر در محل 

تعيين شده از سوي دادگاه حضور پيدا كنند.
درواقع بزرگ ترين تحولي كه در حــوزه ازدواج و طالق به صورت 
يكســان در كل جهــان رخ داده، گرايش زوج ها به اســتفاده از 
ارتباطات مجازي بــراي برگزاري مراســم ازدواج يا اجراي حكم 
طالق اســت. بيشــتر زوج هايي كه كوويد-19برنامه ازدواج آنها 
را به نابودي كشــاند، روند برگزاري مراسم را كمي تغيير داده و با 
ارســال لينكي براي مهمانان خود، از آنها براي حضور مجازي در 
مراســم دعوت مي كنند تا هريك از آنها از خانه هاي خود شاهد 
عقد و ازدواجشان باشند. اما استفاده از ويدئوكنفرانس براي اجراي 
فرايند طالق كه معموال شادي و هيجان مراسم ازدواج را ندارد، با 
واكنش هاي متفاوتي از سوي زوج ها مواجه شده است. تعدادي از 
آنها از اينكه مجبور نيستند با همســر خود در اتاق دادگاه مواجه 
شوند خوشحالند اما تعدادي ديگر نبود مراحل رسمي و اداري و 
حضور نداشتن طرفين حين طالق را نمي پسندند، زيرا به اعتقاد 
آنها باعث غيرواقعي شدن فرايند طالق مي شود و فرايند پذيرفتن 

جدايي براي آنها دشوارتر خواهد شد.
ميان ازدواج هايي كه در دوران كرونا خبرســاز شــدند، برگزاري 
مراسم زوجي بريتانيايي در بيمارستاني در يوركشاير انگلستان، 
چند ســاعت پيش از مرگ مــرد به دليل ابتال بــه كرونا يكي از 
مواردي است در شبكه هاي اجتماعي مورد توجه ويژه قرار گرفت. 
20 آوريــل2020 مردي مبتال بــه كوويد-19با وضعيتي وخيم 
در درمانگاه سلطنتي بردفورد بســتري شد، درحالي كه نامزدش 
او را همراهي مي كرد. پزشكان تشــخيص دادند مرد تا نيمه شب 
دوام نخواهد آورد و مسئوالن بيمارستان پس از شنيدن داستان 
نامزد بيمار كه به دليل مشكالت مالي نتوانسته   بودند طي 15سال 
گذشته ازدواج كنند، تصميم به برگزاري مراسم ازدواجي براي اين 
زوج مي گيرند؛ مراسمي كامال ساده كه حتي حلقه هاي عروس و 
داماد با استفاده از فويل آلومينيوم ساخته شد و ساعاتي پس از پايان 
مراسم، بيمار جان خود را از دست داد. عقد از پشت شيشه ضدگلوله 
داستان ازدواج جالب ديگري است كه در دوران اوج همه گيري در 
آمريكا رخ داد. زوجي پزشك، مراسم ازدواج هندي پرزرق و برق و 
500نفري خود را به دليل آغــاز همه گيري كوويد-19 در آمريكا 
به ازدواج ســاده در دفتر دادگاه تبديل كردند اما تمامي دادگاه ها 
به دليل اجراي محدوديت ها در تاريخ مورد نظر آنها بسته بودند، و 
مقامات شهر تنها يك گزينه براي ارائه داشتند، اينكه عاقد به منظور 
حفظ فاصله اجتماعي در دفتر ازدواج، از پشت شيشه ضدگلوله آنها 
را به عقد يكديگر درآورد. درگيري مقامات در كشورهاي مختلف 
براي جلوگيري از برگزاري مراسم  پرجمعيت ازدواج موضوع ديگري 
است كه تقريبا در تمامي كشــورهاي جهان به اندازه كوويد-19 
شايع است. حضور افراد در مراســم  پنهاني ازدواج در النگ آيلند 
آمريكا كه مقررات محدوديت جمعيت هم در آن رعايت نشده بود 
باعث شد 56نفر همزمان به كوويد-19 مبتال و 300نفر قرنطينه 
شوند. مقامات شهر كلگاري در ايالت آلبرتاي كانادا در ماه اكتبر از 
ابتالي همزمان دست كم 49نفر به دليل حضور در مراسم ازدواجي 
63نفره خبر دادنــد كه براي مهار آن ناچار بــه رديابي ارتباطات 

تك تك مهمانان شدند.

ازدواج و طالق
در زمانه كرونا

این شماره

سبا ثروتي
روزنامه نگار

نورا عباسی
روزنامه نگار

در ماه هاي ابتدايي شــروع كرونا، 
مدام اين دغدغه پيگيري مي شــد 
كه بايد منتظر طالق هاي كرونايي 
باشيم، حاال كه چند ماه از شــيوع ويروس كرونا گذشته است، 
اين سؤال مطرح مي شود كه تا چه حد مي توان ويروس كرونا را 

به عنوان عامل طالق زوج هاي ايراني معرفي كرد؟
نگراني از افزايــش مشــكالت روانــي در دوران كرونا توجه 
بسياري را به  خود جلب كرده است و بسياري بر لزوم آموزش و 
آگاهي بخشي براي مبارزه با مشكالتي همچون احساس ناامني، 
نگراني، اضطراب و افسردگي تأكيد دارند. مشكالت ايجاد شده به 
واسطه كوويد-19 موجب شده است تا برخي دست به رفتارهاي 
خارج از كنترل بزنند و آمار خشونت خانگي نه تنها در ايران بلكه 
در بيشتر كشورهاي جهان سير صعودي پيدا كند تا جايي كه 
مديركل بهزيستي اســتان البرز از 10برابرشدن تعداد تماس 
مردم با اورژانس اجتماعي در فروردين ماه امسال در مقايسه با 
مدت مشابه سال قبل خبر داد و همچنين مديركل بهزيستي 
خراسان شمالي خبر داده كه ميزان تماس شهروندان استان با 

اورژانس اجتماعي بهزيستي 7 برابر شده بود.
چنين آمارهايي اين نكته را گوشزد مي كنند كه كرونا تا چه حد 
اختالف هاي زن و شوهرهاي ايراني را افزايش و آنها را در مسير 
طالق قرار داده است. محسن ايماني مشاور خانواده در پاسخ به 
اين سؤال توضيح داد كه نبايد كرونا را به تنهايي به عنوان عامل 
طالق اين روزهاي زوج هاي ايراني معرفــي كرد، در واقع بايد 
بگوييم كه شيوه برخورد با اين ويروس و پيامدهاي آن مي تواند 

زمينه را براي طالق زوج ها مهيا كند.
براســاس گفته او »اگر يكي از علت هاي طالق را بحث بيكاري 
بدانيم، مي توان كرونا را به واســطه افزايــش بيكاري به عنوان 
يكي از عوامل زمينه ساز طالق نام برد. بيكاري موجب افزايش 
اختالف ها در خانواده ها مي شــود و از ســوي ديگر بايد قبول 
كرد كه حضور طوالني مدت مردها در خانــه، خود يك عامل 
تنش آفرين اســت، در شــرايط عادي اين امر به عنوان يكي از 
مســائل اصلي خانواده ها شناخته مي شــد و اكنون نيز شاهد 
هستيم كه بســياري از آقايان به واســطه كرونا و بنابر داليل 
مختلفي ازجملــه بيكاري و قرنطينه، مجبور به خانه نشــيني 
شده اند. اين اتفاق خودبه خود به تنش هاي پيشين خانواده ها 

دامن زده و زمينه اختالف هاي جديدي را ايجاد كرده است«.
براساس گفته علي ربيعي ســخنگوي دولت، در شوك نخست 
كرونا، دست كم يك ميليون و 600 هزار شغل دچار آسيب شد 
و يك ميليون و 300 هزار شغل در معرض تهديد قرار گرفت و 
براساس آن يك ميليون و 500 هزار نفر هم از كار بيكار شدند. 
در واقع بايد اين واقعيت را قبول كرد كه بسياري از افراد به دليل 
شرايط كرونا منابع درآمدي خود را از دست داده اند يا اين منابع 
درآمدي محدودتر از گذشته شده است، چنين اتفاقي به واسطه 
فشارهاي رواني در كنار مشكالت حاضر در جامعه ممكن است 

منجر به افزايش تنش هاي دروني و بيروني شود.
ايماني، بيكاري را سرمنشــأ بســياري از اختالفات خانوادگي 
مي داند و در اين رابطــه می گويد: »براثر بيكاري مشــكالت 
اقتصادي نيز ايجاد مي شود. زماني كه هزينه هاي زندگي تأمين 
نشود، بسياري از اختالفات با اين منشأ شكل مي گيرند. در واقع 
بايد بدانيم كه حضور زياد و حتــي كم مردها در خانه مي تواند 
خانواده ها را با مشكل روبه رو كند، هم اكنون نيز كرونا شرايط 
استثنايی ايجاد كرده است و حضور بيش از حد مردها در خانه 
معموال به اصطكاك  ميان زوج ها و البته دخالت هاي نادرست 
در امور منزل ختم مي شود. اين اتفاق در شرايطي رخ مي دهد 
كه بسياري از خانم ها تمايل دارند در امور منزل يك استقالل و 
مديريت داشته  باشند، اگر حضور مردها در خانه طوالني شود، 

ممكن است به بحث هاي همراه با خشونت ختم شود«.
ناســازگاري زوجين و مســائل اقتصادي زمينــه را براي بروز 
خشــونت هاي خانگي مهيا كرده اند چرا كــه فرصت در كنار 
هم بودن همانطور كــه مي تواند براي عــده اي زمينه نزديكي 
بيشــتر را مهيا كند، براي برخــي منجر بــه افزايش تنش و 
درگيري مي شود؛ »بسياري از خانواده ها به خاطر سبك خاص 
زندگي شان و مشغله هاي بسيار، فرصتي براي صحبت كردن و 
تعامل با يكديگر نداشتند و اكنون كه اين فرصت به اجبار براي 
خانواده ها مهيا شده است، بسياري از زوج ها حرفي براي گفتن 
ندارند و به دليل آنكه آموزش كافــي نديده اند، همين حضور 
بيشتر، منجر به بحث ها و جدل هاي بي سرانجام مي شود. زوج ها 
بايد درك كنند كه بر يكسري مسائل دست نگذارند چون دست 
گذاشتن روي برخي موضوعات باعث عصبانيت افراد مي شود و 
در نتيجه عصبانيت و ناراحتي، نزاع و خشونت را به همراه دارد.«

ويروس جدايي
محسن ايماني،  مشاور خانواده معتقد است كه كرونا بستر را براي پررنگ شدن داليل 

طالق مهيا كرده است

حذف تعامــالت اجتماعي و محصور شــدن افــراد در خانه 
مشــكالت عديده روحي و رواني را به همراه مي آورد؛ نكته اي 
كه ايماني معتقد اســت بر روابط زوج ها نيــز اثرگذاري بااليي 
دارد؛ »يكنواخت شدن تعامالت اجتماعي و حذف رفت وآمد با 
خانواده ها و دوستان نيز شرايط زندگي را براي بسياري از زوج ها 
وخيم تر كرده است؛ چرا كه كه اين تعامالت در بسياري از مواقع 
به عنوان سوپاپ اطمينان رفتار مي كردند و موجب مي شدند تا 
بخشي از دلخوري ها و ناراحتي ها حل و فصل شود، هم اكنون 
نبود چنين تعامالتي به واسطه كرونا به عنوان يك عامل منفي 

در روابط زوج ها شناخته مي شوند.«
اختالف نظر زوج ها بر سر رعايت اصول بهداشتي براي پيشگيري 
از شــيوع كرونا موضوعي اســت كه اين روزها به محور اصلي 
اختالف ها خانواده ها تبديل شــده است و آنطور كه اين مشاور 
خانواده مي گويد برخي از افراد مراجعه كننده، به اين بخش از 
اختالف هايشان در جلسه مشاوره اشاره مي كنند. در واقع بايد 
گفت ناتواني زوج ها در برقراري تعامل و گفت و شنود در شرايط 
عادي موجب شــده اســت تا در دوران بحراني كرونا، شرايط 
دشوارتر شود و به نوعي كرونا ضعف هاي قبلي خانواده ها را بيش 

از پيش نمايان ساخته است.
افراد بايد تالش كنند كه در شرايط فعلي با توجه به ظرفيت هايي 
كه در اختيــار دارند، بحران را مديريت كنند. براســاس گفته 

اين مشــاوره خانواده در اين دوران الزم اســت كه يك سري 
آموزش هايي بــراي خانواده ها درنظر گرفته شــود تا افراد ياد 
بگيرند در شرايط بحران كروناـ  كه مي تواند به واسطه بيكاري و 
وضعيت اقتصادي و قرنطينه، بدتر هم شود- چه رفتاري از خود 
نشان دهند و در تعامل با همسرشان چه مسيري را پيش بگيرند.
اين اصطكاك هاي حاضر در تعامالت زوج ها كه ذكرشان رفت، 
در شرايط كرونا زمينه را براي تمايل بيشتر زوج ها به طالق مهيا 
كرده اند؛ »چرا كه هر يك از زوج ها در دوران كرونا فشــارهاي 
خاصي از نظر روحي و اقتصادي تحمل مي كنند و اين فشارها 
موجب شده اســت تا آســتانه تحمل افراد كاهش پيدا كند و 
احتمال درگيري ميان زوج ها و تمايل بــه طالق افزايش پيدا 

كرده است.«
در اين ميان نبايد از آموزش  براي حل بحران غافل شد، آنطور 
كه اين مشاور خانواده توضيح مي دهد: »براي حل اين معضل 
نيازمند آموزش زوج ها هســتيم تا افراد بتواننــد از اين دوره 
بحراني عبور كنند و زنان و مردان بدانند كــه چطور با دوران 
افزايش خانه نشيني به دليل قرنطينه كنار بيايند و شرايط سخت 
اقتصادي را تحمل كنند. ما نياز داريم كه اين آموزش  از طريق 
رســانه ها مورد توجه قرار بگيرد تا از شدت و حدت آسيب هاي 
خانوادگي ناشي از كرونا و شــرايط اقتصادي نامطلوب كاسته 

شود«.

حاال ديگر نزديك يك سال مي شود كه همه زندگي مان تحت الشعاع 
شــيوع ويروس كرونا قرار گرفته؛ روابطمان، رســم و رسوم مان و 
كسب وكارمان. رفتني هم نيست، مي گويند از دامنه شرش كه كم 
شود، باز هم بينمان خواهد بود. بايد تغيير را پذيرفت و خود را با كرونا وفق داد. اما بعضي كسب وكارها 
طي اين مدت نابود شدند و تعدادي نيز در آستانه ورشكستگي اند. دفاتر ثبت ازدواج و طالق ازجمله 
مشاغلي هستند كه تحت تأثير كرونا حال و روز خوبي ندارند. دفترداران مي گويند در 10 ماه گذشته 
مراجعينشان و به تبع آن درآمدشان به شــدت كم شــده  و با وجود تعرفه هاي پايين ثبت، از پس 
هزينه هايشان برنمي آيند. سرمايه اي براي تغيير شغل هم ندارند و از طرف ديگر حال همه كسب وكارها 

همين است، پس به ناچار دفترخانه ها را به اميد روزهاي بهتر بازنگه داشته اند.

سال تعطيل
حاج آقا موســوي ســردفتر دفتــري كوچك و 
قديمي  در خيابان مرتضوي اســت كه از سال 64 
فقط كار ثبــت ازدواج را انجام مي دهد. مي گويد 
كه به طوركلي آمــار ازدواج در ســال هاي اخير 
تحت تأثير تورم و گراني كم شــده است. سابق، 
مي شده كه او در ســال، به ويژه در مناسبت هاي 
مذهبي، 120تا 130خطبــه عقد مي خوانده، اما 
در دو ســه ســال اخير اين تعداد از20تا 25عقد 
بيشــتر نبوده؛ »8ماه از امســال گذشــته و من 
تنها 6عقد را ثبت كردم، انگار كه بيشــتر روزها 
دفتر بســته بوده.« او كرونا را تير خالص به جان 
دفترش مي داند و مي گويــد: »درآمدم پول آب و 
برق دفتر هم نمي شود. اگر اســتعفا كنم و دفتر 
را اجاره دهم، ماهانه يك ميليون تومان دســتم 
را مي گيرد. امــا فرزندانم نمي گذارند و مي گويند 
با وجود كرونا، مســجد هم كــه نمي تواني بروي 
و نماز برگزار كني. بيكار مي  شــوي و بايد گوشه 
خانه بنشــيني و فراموشــي بگيري«. در گوشه 
دفتر نسبتاً كوچكش، 2مبل مخمل قرمز و آينه 
و شمعدان ســاده اي ديده مي شــود. مي پرسم: 
»مراســم عقد اينجا برگزار مي شــود؟« پاســخ 

مي دهد: »قبل از كرونا، اتاقمان مجهزتر بود، اما 
بعد كه گفتند تجمعات خطرناك اســت، من هم 
وسايل را برداشــتم و االن فقط خطبه مي خوانم، 
بدون مراسم. حتي يك بار مجبور شدم كار ثبت را 
كنسل كنم، چون حدود 30نفر از فاميل عروس و 

داماد به دفترخانه آمده بودند«.

جوانان دنبال اتاق عقد مجلل مي روند
شماره دفترخانه اي در ســعادت آباد را مي گيرم. 
سردفتر كه مايل نيست اســمش را عنوان كند، 
مي گويد كه حال و روز دفترخانه ما قبل از كرونا 
هم چنــدان عالي نبود. او كه 25ســال ســابقه 
ســردفتري دارد، ادامه مي دهد: »تا هفت هشت 
ســال پيش تعداد مراجعين ما زياد بود. معروف 
بوديم به اينكه »دستمان خوب است«، به همين 
دليل هركس ما را مي شناخت، دفتر را به دوست 
و آشنا معرفي مي كرد. ولي امروز تجمالت، حرف 
اول را مي زند. در چند ســال اخير، ســاده بودن 
دفترمان تعداد مشــتري ها را كم كرده. به گفته 
اين دفتردار، بيشــتر جوانــان و خانواده ها امروز 
دنبال دفترخانه هايي هستند كه اتاق عقد مجلل 
داشته باشند و اين باعث شده دفاتري كه امكانات 

زيادي ندارند، ميدان را به رقباي پولدارتر واگذار 
كنند. در چنين شرايطي كرونا هم مزيد بر علت 
شد تا شرايط را از آنچه بود، ســخت تر كند«. او 
در تشريح شرايط بعد از شــيوع كرونا مي گويد: 
»ما را موظف كرده اند كــه نهايتاً 6نفر را پذيرش 
كنيم تا خطر شيوع بيماري كم شود. اما در چنين 
شرايطي، خيلي ها بدون توجه به وضعيت وخيم 
شــيوع بيماري، هنوز دنبال فضاي بزرگي براي 
جشن هستند و به سالن هاي عقدي مي روند كه 
سی چهل نفر را پذيرش مي كنند! ما هم كه سالن 
بزرگ و مجــزا نداريم«. مشــكل ديگري كه اين 
دفتردار به عنوان معضل كلي دفاتر ثبت ازدواج از 
آن ياد مي كند، تعرفه پايين ثبت است. او مي گويد: 
»تعرفه ها نســبت به سه چهار ســال گذشته هم 
مناسب و عادالنه نيست، چه رسد به شرايط تورم 
امروز. اين در حالي است كه ما نه بيمه هستيم و 
نه بازنشســتگي داريم، حاال با كاهش آمار ثبت، 
نه تنها ســودي نمي كنيم، بلكه حتي اجاره دفتر 

درنمي آيد«.

80درصد عقدها در سالن هاي غيرقانوني ثبت 
مي شود

از كنار 2دفتر ثبت ازدواج و طــالق در محدوده 
خيابان سلسبيل مي گذرم كه تعطيلند. دِر دفتر 
سوم اما باز است. سردفتردار مشغول ثبت طالق 
اســت. دفتر نســبتاً بزرگ است و ســفره عقد و 
مبلمان سفيد و زيبا در سالن چيده شده است. بعد 
از رفتن مراجعان، موضوع را با سردفتردار مطرح 
مي كنم و سِر درددل او باز مي شود؛ »قبل از كرونا، 
كار ما بيشتر با تاالرها بود و بيشتر عقدهايمان در 
تاالرها انجام مي شــد. يعني اگر 20عقد داشتيم، 
13مورد عقدهايي بود كه در تاالرها انجام مي شد. 

اما كرونا كــه آمد، تاالرها تعطيل شــدند و هنوز 
هم اجازه فعاليت ندارند.« بــه گفته او كه خود را 
محمدي معرفي مي كند، طي اين مدت عقدهاي 
محضري هم كاهش بسياري داشته ، چون بيشتر 
خانواده ها منتظرند شــرايط به قبــل بازگردد و 
مراسم ازدواج فرزندانشان را با رعايت همه آداب 

مرسوم برگزار كنند«.
اما با همه اينها در دفاتر ثبــت ازدواج و طالق تا 
چه حد مي شود پروتكل هاي بهداشتي را مراعات 
كرد؟ پاسخ ســردفتردار اين اســت: »ما قبل از 
حضور خانواده ها، تأكيد مي كنيم كه تعداد كمي 
حاضر شوند، اما در مواردي، افراد بيشتر از تعداد 
اعالم شــده مي آيند و ما هــم نمي توانيم بگوييم 
نه، چون نمي خواهيم مراجعينمان را از دســت 

بدهيم«.
اوايل امسال، بعد از 5سال، با افزايش 20درصدي 
تعرفه هاي ازدواج و طالق موافقت شــد و امروز 
تعرفه ازدواج 400هزار تومان و طالق 500هزار 
تومان اســت. اما اين تعرفه از ديد دفترداران به 
هيچ عنوان كافي نيست. تعرفه كارشناسي ثبت 
عقد به نظر آنها دســت كم دوبرابر ميزان كنوني 
يعني 800هزار تومان است؛ »اجاره دفتر ماهانه 
10ميليون تومان اســت. اگر ما در  ماه 20عقد و 
14طالق داشــته باشــيم، حدود پانزده شانزده 
ميليون تومان درآمد خواهيم داشــت كه هزينه 
آب و برق و منشي و ماليات هم بايد كسر شود.« 
آمارهاي غيررسمي حاكي از آن است كه 80درصد 
عقدها در ســالن هاي غيرقانوني انجام مي شــود 
و تنها 20درصد مردم مراســم محضري را براي 
شروع زندگي مشترك انتخاب مي كنند كه بيشتر 
آنها هم اعتقادي به هزينه باال براي مراســم عقد 

ندارند و مي خواهند مراسم ارزان تمام شود.

دفترهاي ثبت ازدواج و طالق، زمانه كرونا را چگونه پشت سر مي گذارند؟

خطبه خواندن با كام تلخ 
سردفترداران ثبت ازدواج و طالق مي گويند پيش از كرونا هم

 اوضاع مناسبي نداشتند و حاال اين  بيماري 
حكم تير خالص را دارد

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

آمار ازدواج كم نشده است
رئيس كانون ســردفتران ازدواج و طالق 
برخالف ديگر اعضاي صنفش، اعتقادي 
به اين ندارد كه كرونــا تعداد ازدواج ها را 
كم كرده باشد. علي مظفري در گفت وگو 
با همشهري مي گويد: »آمار ازدواج نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته حتي افزايش 
هم داشته، چرا كه تحت تأثير شيوع كرونا، 
مراسم پاتختي، حنابندان و عروسي قابل 
برگزاري نيســت و هزينه اين مراسم از 
دوش خانواده ها برداشته شده، درنتيجه 
طي اين مدت شاهد رشد آمار ثبت ازدواج 
بوده ايم«. او البتــه در زمينه تأثير منفي 
فعاليت سالن هايي كه مراسم عقد برگزار 
مي كنند، با همكارانش هم عقيده است؛ 
»دفترخانه هــاي ثبــت ازدواج و طالق 
پروتكل هاي بهداشتي وزارت بهداشت 
را به شكل مناسبي رعايت مي كنند و ما 
بر آنها نظارت داريم. در مواردي كه شاهد 
تخلف و ناديده گرفتن پروتكل ها بوديم، 
به ســرعت برخورد كرديم. اما آنچه در 
اين روزها گريبان صنــف ما را گرفته و به 
اسم ما تمام مي شود، فعاليت سالن هاي 
غيرقانوني به اسم سالن تشريفات يا سالن 
و باغ عقد براي برگزاري مراسم جشن عقد 
و عروسي است كه به صورت وحشتناكی 
در حــال افزايش هســتند.« مظفري 
مي افزايد: »اين سالن ها نه تحت نظارت 
تاالرهاي عروسي اند، نه زيرمجموعه صنف 
ما محسوب مي شوند. متأسفانه خانواده ها 
بعد از ثبت ازدواج، به اين مراكز مي روند 
و در اجتماعات هفتادهشتاد نفري جشن 
خود را برپا مي كنند و جانشان را به خطر 
مي اندازند. اتاق اصنــاف و اماكن بايد با 

جديت با اين سالن ها برخورد كنند«.
مشــاهدات ميداني اين گزارش پيش از 
تشديد محدوديت هاي مقابله با اوج گرفتن 
چندباره كرونا جمع آوري شــده. حال با 
تشديد محدوديت ها و تعطيلي دست كم 
دوهفته اي بســياري از اصنــاف، دفاتر 
ثبت ازدواج و طالق نيز تعطيل شده اند و 
هيچ كدام اجازه فعاليت ندارند. با شرايط 
پيش آمده، دفترداران براي بازگشت به 
شرايط عادي يا قابل قبول و ازسرگيري 
فعاليت خود بايد مدت بيشتري صبر كنند 
و چشــم انتظار فروكش كردن اين موج 

سهمگين بيماري باشند.

ته
نك
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خدمات ازدواج آنالين 
ازدواج آنالين اسكات مارمون، 32ساله از نيويورك آمريكا و آگوستينا 
مونته فيوري 28ســاله از آرژانتين در حالي كه حدود ۶000 مايل از هم 
فاصله داشتند با كمك نرم افزار زوم انجام شد. ازدواج اين مرد و زن جوان 
به عنوان نخستين ازدواج آنالين از دو كشور متفاوت از زمان شيوع كرونا 
به شــمار مي رود. بيســت و چهارم فروردين دولت امارات متحده عربي 
اعالم كرد كه براي تسهيل ازدواج در دوره اي كه محدوديت هاي مربوط 
به شــيوع كرونا برقرار اســت، خدمات ازدواج آنالين راه انداخته است. 
ارديبهشت امسال هم، مدتي بعد از شــيوع ويروس كرونا، دادگستري 
عربستان سعودي برنامه اي با عنوان »ازدواج آنالين« راه اندازي كرد كه 
متقاضيان مي توانستند از راه دور عقد كنند. همچنين دولت عربستان 
براي آن دسته از كساني كه مايل به ازدواج از راه دور هستند، چند سمينار 

آموزشي برگزار كرد. در ايران اما آنطور كه به نظر مي رسد ازدواج آنالين 
مورد استقبال زوج ها واقع نشده اما دعوت آنالين مهمان ها به مراسم يكي 
از مرســوم ترين رخدادهاي مربوط به عقد و عروسي در اين روزهاست. 
امير و مبينا كه به تازگي با برگزاري مراسمي ساده در حياط خانه خود 
ازدواج كرده اند درباره مراسم خود توضيحاتي به همشهري داده اند. مبينا 
مي گويد: راستش كرونا براي مراسم من نعمتي بود. هميشه دنبال آن 
بودم كه به نحوي از قطار رسوم ســخت عروسي ايران فرار كنم كه خب 
در اين ايام به راحتي توانستم. يك دوســت نزديكم و خانواده دوطرف 
در جشن من حاضر بودند. بقيه به شــكل تماس تصويري و با نرم افزار 
واتس اپ ما را همراهي كردند. همه فكر مي كنند غريبانه است اما براي 

ما كه دلچسب بود.

لباس های راحت و اسپرت  
مراسم ســاده در زمان كمتر از 2ساعت، ملزومات 
ديگــري را هم از جشــن هاي روزگار كرونا حذف 
كرده اســت. تا پيش از اين ســفارش لباس هايي 
مثل لباس شب، ماكسي، كفش هاي پاشنه بلند، 
دانتل، كت و شلوار،  كراوات و... از ملزومات اصلي و 
غيرقابل حذف  براي مهمانان دعوت شده به مراسم 
جشن عروسي بود اما حاال آنقدر اين جشن بدون 
تشريفات انجام مي شود كه تقريبا همه آن چند نفر 
اندكي كه در مراسم حاضرند ترجيح مي دهند كه با 
لباس ساده تر، راحت تر و البته مرتب به سياق سابق، 
در عروسي ها ظاهر شــوند. پوشيدن 
لباس ها و كفش هاي آنچناني 
به نظر مي رســد ديگر 
محلــي از اعراب 

ندارد.

رسم  بی رسمی 
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد كه اين روزها 
بســياري از زوج ها با يكي كردن عقد و عروسي و 
برگزاري مراسمي بسيار ســاده و خلوت، به خانه 
خود مي روند؛ يعني اگر قرار باشد تابع قانون باشي و 
نگران سالمتي خود، عزيزانت و كادر درمان، تقريبا 
هيچ رسمي از آن رسم سابق باقي نمي ماند. وضعيتي 
كه به نظر مي رسد مورد استقبال زوج هاي بسياري 

هم قرار گرفته است. 
خبر آنالين در گزارشي نوشــته است كرونا بخت 
جوانان ايراني را باز كرده اســت:» با شيوع ويروس 
كرونا در كشــور بســياري از مناســبات و روابط 
اجتماعي كاهش شــديد پيدا كــرد و برخي هم 
به طور كامل حذف شــدند، اين در حالي است كه 
برخالف تصور عموم مبني بــر كاهش آمار ازدواج 
به دليــل حذف مراســم عروســي، در چهارماهه 

نخست سال جاري با آماري افزايشي در اين زمينه 
مواجه بوده ايم.« به گفته علي مظفري، رئيس كانون 
سردفتران ازدواج و طالق، در 4 ماه نخست امسال 
حدود 200هزار واقعه ازدواج و 3۵هزار واقعه طالق 
ثبت شــده درحالي كه در مدت مشــابه سال قبل 
۱۶۷هزار ازدواج و 3۷هزار طالق ثبت شــده بود. 
اين آمار نشــان مي دهد كه با وجود اينكه ويروس 
كرونا همچنان در كشور وجود دارد، اما دختران و 
پسران به قولي، تمايل به حذف مراسم داشته و با 
يك عقد ساده زندگي مشترك خود را آغاز مي كنند. 
به گفته او، به علت ماندگاري بيماري، به همين عقد 
ساده در دفترخانه بسنده می كنند، هرچند برخي 
از دختران و پسران از اين اتفاق خوشحال هستند 
و معتقدند كه تا اندازه زيــادي از ريخت و پاش ها و 

صرف هزينه هاي زياد جلوگيري مي شود.

ماسك ها و شيلدهای منجوق دوزی شده  
ماسك و شــيلد الكچري هم از آن محصوالتي بودند كه تحليل گران 
همان ابتداي كار، توليد آنها را در آينــده اي نه چندان دور پيش بيني 
كرده بودند. كم كم وقتــي همه فهميدند كه راهي جــز تحمل كرونا 
و زندگي با شــرايط جديد - حداقل تا توليد واكســن- وجود ندارد، 
ماســك هاي طرح دار به بازار روانه شــدند. يكي از اين ماســك ها آن 
دسته از ماســك هايي بودند كه براي عروس طراحي شده اند؛ 
سفيد، منجوق دوزي شده، گران قيمت. ادمين يكي از صفحات 
اينستاگرامي كه سفارش ماســك عروس قبول مي كند، براي 
يك ماسك مرواريد دوزي شــده حدودا 230هزار تومان طلب 
مي كند. البته گزارش بعضي رسانه هاي كشور مانند هفت صبح نشان 

مي دهد كه درياي ماسك هاي الكچري را پاياني نيست و بعضي از اين 
ماسك ها - كه قرار بود كاركرد سالمتي داشته باشند- امروز تا ۵00هزار 
تومان هم قيمت گذاري شده اند؛ براي مثال ماسك چرم سفيد يكي از 
محصوالتي است كه تازه عروســان اين ايام به خريد آن گرايش نشان 
داده اند. شيلد الكچري با حاشيه دوزي مرواريد هم از آن خبرهايي بود 
كه توجه هركسي را به خود جلب مي كرد. بعضي آرايشگاه ها شيلدهاي 
تزئين شــده عروس را در اين ايام براي فروش گذاشته  اند و بين ۱00تا 
۵00هزار تومــان ارزش گذاري كرده اند. فروشــنده اين شــيلدها به 
همشهري مي گويد: مشتري براي اين نوع خاص شيلد كم پيدا مي شود 

اما آنطور نيست كه روي دست مان بماند و نتوانيم بفروشيم.

ويروس كوويد-۱9چه رسوم جديدي را براي ازدواج به وجود آورده؟

ازدواج برخط
استفاده از ماسك يا شيلد الكچري، دعوت كردن مهمانان به صورت آنالين و حذف كالس هاي آموزشي پيش از 

ازدواج از رسم هاي تازه  ازدواج كردن در روزهاي شيوع ويروس كرونا به شمار مي روند 

ازدواج وطالق

زمانهکرونا
در

این شماره

يدناگدنرپفاصم
لرولنتساناتخرد
هخركمرهجنويفا
تسارديفنحرهد

خكفانمتيلهاج
طاريقلوكسابوك
مرجماجلتلورا
قياعراوناطاخم
دللجملجنبساي
مهنميرهااپورا

اضيبديرازنجب
موروهاكليدنق

نابنجحتافاوسر
ويتاترروتارپما
رييزهفيجلهاتم
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افقي:
 ۱- اثر تاريخي و ديدني ماهان 
كرمان- افســر ارتش روسيه 
تزاري كه مجلس شوراي ملي 

ايران را به توپ بست
2- پيام آور قيام كربال- ظرف 
نوشــيدن مايعــات- همراه 

پشتك
3- قطعي و مســلم- منظم- 

مطيع
4- شــخص- اقدام به كاري 

كردن- محفل
۵- اسبابي در ژيمناستيك- 

سحرآميز
۶- بي شــرمي- جانــوري 
بي مهره با بــدن بندبند- بوي 

رطوبت
۷- باالپوش بلند مردان قديم- 

سبيل- بهشت زيرپاي اوست
8- صــوت تحســين- اهل 

روستا- گندمگون
9- يار همايــون- چند نكته- 

بزرگي و شرف
۱0- نشــانه جمع فارســي- 
درختي با گل هاي خوشه اي 

خوشبو- كارگروه
۱۱- غـــــــذاي مشـــهور 

اصفهاني ها- متصل
۱2- از توابــــــع گيــالن- 

خداوندي- بله روسي
۱3- پدربزرگ- دين رايج در 

هند- داخل شدن
۱4- عالمت تأييد پاي نامه- 

نرم افزار نقشه كشي- زره
دفاع شــخصي  ۱۵- هنــر 
تايلندي- از فيلم هاي مشهور 

بروس لي
  

عمودي:
۱- تخــم  كتان- ميــوه آبدار 

تابستاني- بيشه
2- حرف ندا- روشنايي صبح 

- سوغات شيراز
3- گوســفند عربي- گاري- 

علم اعداد
4- رماني نوشــته ســيامك 
گلشيري- گردهمايي- اسب 

آذري
۵- جاذبه- برپا داشتن

۶- ســوره نودونهــم قرآن- 
دين ها- زندان مســعود سعد 

سلمان
۷- ايــن ويتاميــن به جذب 
كلســيم در بــدن كمــك 
مي كند- اضطراب و نگراني- 

رهبري
8- حماسه ســراي يونــان- 

شفاهي- موزه پاريس
9- اميــدواري- كوشــش و 

فعاليت- چه كسي
۱0- از اجــزاي ترمز- رماني 
نوشــته رضا اميرخاني- پيرو 

دين حضرت موسي)ع(
۱۱- تيزرو- سوره هشتادويكم 

قرآن
۱2- ضمير سوم شــخص- از 
اياالت آمريكا- سزاوار و مستحق
۱3- بيرونــي- حالــت قانوني 

پيداكردن- جورچين
۱4- شــهر بــرج عالءالدوله- 

دانشمند ديني- فتنه جو
۱۵- قلعه رودخان را در اين شهر 

مي بينيد- دلتنگ- پاندول
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

156782439
392451687
478396512
647819325
839527146
521643978
285934761
963178254
714265893

متوسط

2  9   6    
 1 7   9  4  
    5  7  2
 3 2      7
         
8      5 3  
4  5  8     
 7  2   1 5  
   3   4  8654379128

132864597
978521643
825493716
491756832
763182954
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386215479
547938261

ساده

متوسط

249736815
517829643
683451792
132548967
756913284
894672531
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عقدهاي بدون مهمان، مراســم ساده، 
جشن دفترخانه اي... اينها شايد نخستين 
محصوالت كرونا باشند. ويروس چيني 
ســبك زندگي همه، نه فقط ايراني ها را 
كامال تغيير داده است. ازدواج شايد يكي 
از نخستين رسومي بود كه در ايران تغيير 
كرد و به شكل متفاوتي ادامه پيدا كرد. 
كرونا نه تنها عروســي بلكــه به طور 
تقريبي همه مراحل آن از خواستگاري، 
انجام آزمايش ها، عقــد، خريد و حتي 
نحوه پذيرايــي را تحت تأثير قرار داد؛ 
موضوعي كــه به اعتقــاد متخصصان 
نيازمنــد تبيين آموزش هــاي به روز و 
متناسب با شــرايط فعلي جامعه است. 
بر اساس قانون، زوج ها پيش از ازدواج 
بايد مراحل مختلف از جمله كالس هاي 
2روزه آموزشي، آزمايش خون، اعتياد 
و غربالگري و مشــاوره ژنتيك را انجام 
دهند كه در روزهاي شيوع ويروس كرونا 
به منظور پيشــگيري از ابتال، گذراندن 
كالس هــاي 2روزه از حالــت اجباري 
خارج و لغو شــد. ماه ها سپري شدند و 
كم كم انگار كه همه راه ســازش با كرونا 
را ياد گرفتند و از دل اين توفيق اجباري، 
رسم هاي تازه اي شــكل گرفت. بعضي 
كشورها ازدواج آنالين را به راه انداختند. 
در بعضي مراسم، تماس هاي تصويري، 
جايگزين حضور مهمان ها شد و در بعضي 
ديگر تعداد مهمان ها بــه كمتر از 10نفر 
رسيد؛ رســم هاي تازه اي كه هر روز بر 

تنوع آنها افزوده مي شود.

آوين آزادي  
خبرنگار



17 2 سه شنبه 4 آذر 99  شماره 8093 حوادث 3 0 2 3 6 2 3

  مرغ دولتي به قيمت جان مردم 
عصر دوشــنبه در ميدان ميوه و تره بار بهمــن در جنوب تهران 
مرغ دولتي به قيمت 18هزار و 500تومــان توزيع كردند. بايد 
دوربين ها و خبرنگاران بودند و به تصوير مي كشــيدند كه مردم 
چگونه از سر و كول هم در هواي باراني و مرطوب باال مي رفتند 
درحالي كه ماسك ها اغلب افتاده بود و مردم فقط به خريد مرغ 

فكر مي كردند.
مدني از تهران

  حداقل حقوق 3/5ميليون توماني قابل اعتماد نيست
درنظر گرفتن حقوق حداقل 3.5ميليون توماني در پيش نويس 
اليحه بودجه 1400براي كاركنان و بازنشســتگان هيچ اميدي 
براي مردم باقي نمي گذارد و معلوم است اسب سركش گراني ها 
همچنان خواهد راند و مردم همچنان به گرد پايش نمي رســند. 
گذشــته از اينها اين رقم اصال قابل اعتماد نيست و معلوم نيست 
چه جنجال هايي بر سر اين رقم برپا شود و چقدر تغيير كند. شايد 

به دست حقوق بگير برسد شايد هم نرسد.
بابايي از كرج

  دولت وام بالعوض معيشت بدهد
دولت وام بالعوض معيشــت بدهد و نخواهد كــه آن را از يارانه 
11ميليون خانوارهاي كم بضاعت كم كند. در اين صورت مي تواند 

كمك قابل قبولي تلقي شود.
سيادتي از همدان

  مرجع تصميم گيري هاي اقتصادي كشور بايد يكي شود
تا زماني كه مراجع تصميم گير متفاوت دركشور وجود دارد و براي 
ماليات و عايدي بر سرمايه، معيشت مردم، قيمت گذاري زنجيره 
فوالد و خودرو، طرح تامين مســكن و... ده ها شورا و ستاد داريم 
هيچ اميدي به بهبود وضع اقتصادي كشور و مردم نيست و ادامه 
اين روند بيش از پيش به بي ثباتي هــاي اقتصادي ضربه مي زند. 
به عنوان يك شهروند با ديپلم اقتصاد 40سال قبل اين را موضوع را 
يادآوري مي كنم و اميدوارم روزي تصميم گيري اقتصادي كشور 

ولو به غلط تبديل به يك مرجع واحد شود.
كريم زاده از تهران 

  دقيقا چه كساني را تعطيل كرده اند
محدوديت هاي شديد كرونايي و تعطيالت دقيقا شامل چه كساني 
شده است كه مترو و اتوبوس و خيابان ها اين اندازه شلوغ است؟ 
واقعا هدف از اين تعطيالت كنترل كرونا بوده يا به استراحت رفتن 

عده اي كارمند دولتي؟
رحماني از تبريز

  تا بفهميم قرمز و نارنجي كدام شــهرها هستند جريمه 
شده ايم

تا كي بي برنامگي و ناهماهنگي ها قرار است اعصاب و روان مردم 
را به هم بريزد. اينكه يك روز ناگهان ســد ايجاد كنند و كســي 
نتواند از يك ســاعتي به بعد جايي برود و يــك روز ديگر آن را 
بردارند براساس كدام برنامه ريزي اســت؟ در بعضي شهرهاي 
گيالن ناگهان محدوديت ايجاد كردند و بعد آن را برداشــتند، 
دوباره امروز محدوديت ها را ايجــاد كردند. تا ما بياييم بفهميم 
كجا قرمز و كجا نارنجي است يك ميليون تومان جريمه شده ايم. 
واقعا جز كســب درآمد براي مســئوالن هدف ديگري پشــت 

تعطيالت نيست؟
آذرين از گيالن

  فروش اجباري تن ماهي همراه روغن مايع
متأسفانه طي هفته هاي اخير بسياري از فروشگاه هاي زنجيره اي 
با استفاده از التهاب در بازار روغن نباتي اقدام به فروش اجباري 
كاالهايي مي كنند كه شــايد پيش از اين هم در ســبد خريد ما 
نبوده است. مثال در يك مورد 3قوطي كنسرو ماهي تن از مارك 
غيرمعتبر را به زور به همراه 2 قوطي روغــن مايع يك ليتري به 
همسرم فروختند. در مورد ديگري هم رب و كيك اجباري همراه 
روغن خريديم كه هيچ كدام مورد مصرف ما نيست. درثاني در اين 
شرايط حتما برخي از كاالها از سبد خريد خانوار حذف شده است. 
چه اصراري به فروش آنهاست؟ كدام مسئولي بايد به اين وضعيت 

رسيدگي كند؟ چقدر بايد حرص بخوريم؟
موسوي از تهران 

 
  جان دانش آموزان نهاونــدي به خاطر اينترنت در خطر 

است
دانش آموزان دختر و پســر روســتاي »باروداب« نهاوند هر روز 
مجبورند از جاده 4خطه و خطرناك براي دسترســي به اينترنت 
پرسرعت در آن سوي جاده و شــركت در كالس هاي شاد عبور 
كنند. جداي خطــرات عبور از جاده خطرنــاك گردهمايي اين 
دانش آموزان اغلب همراه خانواده هايشــان، براي عبور از عرض 
جاده خود موضوعي اســت كه پروتكل هاي بهداشتي مربوط به 
كرونا را زير پا مي گذارد، مســئوالن هم مدام قول حل 10روزه 
موضــوع را مي دهند و معلوم نيســت اين 10روز كــي به پايان 

مي رسد؟
شهبازي از باروداب نهاوند

  آيا بنگاه ها جزو مشاغل ضروري هستند؟
در شــهرك غرب همه بنگاه هاي معامالت امالك باز هستند 
و اگر هم كركره آنها پايين باشــد از طريق ارتباطات در حال 
كار كردن و در واقع در حال اشــاعه ويروس كرونا هســتند. 
تعطيلي اي كه مســئوالن حــرف مي زنند دقيقا شــامل چه 
مواردي است؟ آيا همه مردم كارمند دولتي هستند كه تعطيلي 

شامل حالشان بشود؟
رضوي از تهران 

  كمك هاي دولت نوش دارو بعد از مرگ سهراب نباشد
اگــر واقعا قرار اســت دولت كمكي بــه 30ميليون نفــر ايراني 
بكند هميــن روزهــاي اول تعطيالتي كه اعالم كــرده اين كار 
 را بكند شــايد عده اي بتوانند چنــد روزي دور از كرونا در خانه 
بمانند وگرنه نوش دارو بعد از مرگ ســهراب همانند دفعه قبل 

به كار نمي آيد.
فتاحي از سمنان

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 زورگيري 
 پيكان كلكسيوني،

 به خاطر اختالف حساب
مردي كه با دوستش دچار اختالف مالي شده 
بود، وقتي نتوانست طلبش را زنده كند 3نفر را 
اجير كرد تا خودروي پيكان او را كه كلكسيوني 

است زورگيري كنند.
به گزارش همشــهري، تحقيقــات پليس در 
اين باره به دنبال گزارش سرقت يك خودروي 
پيكان آغاز شد. شاكي به مأموران پليس گفت 
چند نفر با تهديد او را از خــودرواش كه يك 
پيكان لوكس اســت پياده كــرده و خودرو را 
ســرقت كرده اند. او درباره آنچه اتفاق افتاده 
بود به مأموران گفت: نيمه شب سوار خودروام 
از حوالي ميدان تجريش عبــور مي كردم كه 
ناگهان چند موتورسوار ســد راهم شدند آنها 
با چاقو به طرفم حملــه كردند و با تهديد من 
را از داخل ماشين بيرون انداختند و ماشين ام 
را ســرقت كردند. به دنبال ثبت اين شكايت 
مأموران به بازبيني دوربين هاي مداربســته 
آن حوالي پرداختند و توانســتند تصاويري از 
فرار زورگيران به دســت بياورند. اين تصاوير 
نشــان مي داد 3مرد زورگير پس از ســرقت 
پيكان، كمي جلوتر مرد ديگري را سوار كرده 
و 4نفري از آنجا مي گريزند. وقتي شاكي چهره 
چهارمين نفر را ديد گفت او را مي شناســد. او 
گفت مدتي است با اين فرد اختالف مالي دارد 
و به احتمال زياد به دليــل همين اختالف او و 
دوستانش دســت به زورگيري زده اند. در اين 
شــرايط بود كه متهم اصلي دستگير شد و در 
همان بازجويي هاي اوليه به زورگيري اعتراف 
كرد. او گفت: چون با شــاكي اختالف حساب 
داشتم و نمي توانستم طلبم را بگيرم چند نفر را 

اجير كردم تا خودروی او را سرقت كنند.
سرهنگ سيدعلي شريفي، رئيس پايگاه يكم 
پليس آگاهي تهران بــزرگ در اين باره گفت: 
به دنبال اعترافات متهم با دستور بازپرس شعبه 
هشتم دادسراي ناحيه 34تهران او روانه زندان 
شد و تالش ها براي دستگيري 3همدست وي 

ادامه دارد.

بازگشت به زندگي از 
يك قدمي قاتل خاموش

4نفــره به دليــل نشــت گاز  خانــواده 
منواكسيد كربن در خانه شان تا يك قدمي مرگ 
پيش رفتند اما حضور بموقع آتش نشانان، آنها 

را به زندگي بازگرداند.
به گزارش همشــهري، صبح ديروز به مركز 
فرماندهي آتش نشــاني تهران خبر رسيد كه 
خانواده اي 4نفره ســاكن شــرق تهران دچار 
گازگرفتگي شــده اند و با مرگ دست و پنجه 
نرم مي كننــد. دقايقــي بعد  آتش نشــانان 
2ايســتگاه خود را به محل حادثــه واقع در 
خيابان 196شرقي تهرانپارس رساندند. آنجا 
ســاختماني 4طبقه و 8واحدي بود و حادثه 
در طبقه ســوم اتفاق افتاده بــود. زماني كه 
آتش نشانان وارد اين خانه 65متري شدند، پي 
بردند در آنجا 4نفر شامل پدر و مادر ميانسال 
و 2پسر جوان شان زندگي مي كنند كه همگي 

دچار گازگرفتگي شده اند.
سيد جالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران 
در اين باره گفت: وقتي همكارانم وارد اين خانه 
شدند، 2پسر جوان بي حال بودند اما وضعيت 
پدر و مادر كمي بهتر بود. همكارانم به سرعت 
حادثه ديدگان را از محل خارج كردند و به اين 
ترتيب جان آنها نجات پيدا كــرد. وي درباره 
علت وقوع اين حادثه گفت: چندين عامل باعث 
وقوع اين حادثه شده است. يكي از اين عوامل 
بسته بودن در و پنجره ها و همه منافذ بود كه 
باعث تجمع گاز در خانه شده بود. از سوي ديگر 
آبگرمكن خانه نيز به طور طوالني مدت روشن 
مانده و گاز زيــادي توليد كرده بود. همچنين 
براي آبگرمكن از دودكش آكاردئوني كه فاقد 
ايمني است استفاده شــده بود و در قسمت 
خروجي دودكش هم هيــچ كالهكي وجود 
نداشــت. ملكي در ادامه به شهروندان توصيه 
كرد براي ايمني بيشتر فقط از دودكش هاي 
ورق سفيد گالوانيزه به عنوان دودكش وسايل 
گرمايشي استفاده كنند و در بخش بيروني نيز 
دودكش بايد دست كم يك متر به سمت باال 
ادامه داشته باشد و از كالهك اچ استفاده شود.

آتش سر سفره صبحانه

دورهمي و تفريــح خانوادگي در 
خانه باغي در شهرســتان زرنديه داخلي

اســتان مركزي پايــان هولناكي 
داشت. نشت گاز از كپسول گاز پيك نيكي باعث 
انفجار و آتش سوزي شديد و قفل شدن همزمان 
در موجب شــد كه 4نفر در محاصره دود و آتش 

جانشان را از دست بدهند.
به گزارش همشهري، اين حادثه صبح روز جمعه 
23آبان ماه در يكي از باغ هاي خشكرود شهرستان 
زرنديه در اســتان مركزي رخ داد. آن روز وقتي 
آتش نشانان در جريان آتش سوزي در اين باغ قرار 
گرفتند راهي آنجا شدند و پس از دقايقي تالش 
موفق شدند حريقي كه خانه باغ را دربرگرفته بود 
مهار كنند. آتش ســوزي اما باعث مصدوم شدن 
4نفر شده بود كه توسط اورژانس به بيمارستان 
امام رضا در شــهر مامونيه انتقال يافتند و تحت 
درمان قرار گرفتند. در بررسي هاي اوليه معلوم 
شد كه نشت گاز از كپسول پيك نيك باعث انفجار 
و آتش سوزي شده و مصدومان اين حادثه مردي 
44ساله به همراه 2 پسر 17و 24ساله اش و يكي 
از اقوام آنهاست. از آنجا كه سوختگي آنها شديد 
و امكانات بيمارستان شهر مامونيه براي درمان 
آنها كافي نبود، در ادامه همگي آنها به بيمارستان 

سوانح و سوختگي پايتخت منتقل شدند.

گزارش مرگ 
اگرچه مصدومان اين انفجار هولناك تحت درمان 
قرار گرفتند اما شدت سوختگي و صدمات وارد 
شده به آنها به حدي بود كه تالش پزشكان براي 
نجات جانشــان به نتيجه نرسيد و هر 4 مصدوم 
يكي پس از ديگري به كام مرگ رفتند. آخرين 
مصدوم پدر44ســاله خانواده به نام رضا اميني 
بيات بود كه صبح روز شنبه جانش را از دست داد 

و پس از آن بود كه گزارش اين حادثه 
به قاضي مصطفي واحدي كشيك 
جنايي تهران اطالع داده شد. در 
ادامه و با دســتور قاضي جنايي 
تهران جسد آخرين متوفي نيز 

به پزشــكي قانوني انتقال يافت 
و تحقيقات دربــاره علت اصلي اين 

حادثه آغاز شد.

تفريح مرگبار 
»برادرم نتوانست مرگ پسرانش 
را تحمل كند و درست شب هفتم 

آنها خودش هم تسليم مرگ شد«. 
اين را حســين اميني بيــات، برادر 

رضا )پدر خانواده( مي گويد. او در 
گفت وگو با خبرنگار همشهري 
دربــاره جزئيــات مــرگ تلخ 
بستگانش مي گويد: برادرم رضا 
44سال داشت. او كشاورز بود و 

زمين داشت. عالوه بر اين دامداري 
هم داشت و محمد پسر كوچكش با او 

كار مي كرد. علي پسر بزرگ ترش 
بود كه در يكي از اداره هاي دولتي 
مشــغول به كار بــود و آخرين 
قرباني، محمد حسين، برادر زن 
علي بود كه از بچگي با هم بزرگ 

شده بودند و مثل برادرشان بود.
او ادامــه مي دهد: ايــن 4نفر آخرين 

بار روز جمعــه 23آبان ماه بــراي تفريح به باغ 
رفتند. باغــي كه متعلق به بــرادرم بود و داخل 
آن خانه باغي ســاخته بود كه در آنجا مي شــد 
اســتراحت كرد. آن روز برادرم، همسر و دختر 
12ســاله اش را همراهشــان نبرده بود و شايد 
اگر آنها هم به باغ رفته بودند قرباني اين حادثه 
مي شــدند. برادرم قبل از مــرگ و زماني كه در 
بيمارســتان بود برايم تعريف كرد كه صبح روز 

حادثه بــه همراه 2پســرش 
براي انجــام كارهاي دامداري 
و كشــاورزي راهي باغ شــده 
بودند و بعد از كار تصميم گرفته 
بودنــد صبحانــه بخورنــد. همان 
موقع پســر بزرگش با برادرزنش 
محمدحسين تماس مي گيرد 
و از او مي خواهد كه نان و پنير 
بخرد و خودش را به باغ برساند 
و دور هم باشند. محمدحسين 
18ســاله نيز پس از اين تماس، 
راهي مغازه شــده و بعــد از خريد 

خودش را به باغ مي رساند.
عموي خانــواده ادامه مي دهد: 
وقتــي محمدحســين به باغ 
مي رسد، برادرم رضا روي گاز 
پيك نيك، كتري آب گذاشته 
بود كه جوش بيايد و چاي درست 
كند. اما گاز از مخزن نشــت كرده و 
هيچ كدام آنها متوجه اين ماجرا نشده بودند و 
همين باعث انفجار مهيبي شده بود. پس از آن 
آتش به پا شد و آنها در اتاق هاي خانه باغ گرفتار 
شدند و نتوانستند خودشان را نجات بدهند. ظاهرا 
دستگيره درها افتاده و آنها قفل شده بودند. همين 
باعث شد كه برادرم و بچه هايش در محاصره دود 

و آتش گرفتار شوند و آسيب شديدي ببينند.
وي ادامه مي دهد:چون باغ ما كنــار باغ برادرم 

بود، صداي انفجار را شــنيديم و فــورا از روي 
ديوار پريديم و وارد باغ برادرم شــديم. با كمك 
برادر ديگرم و پسرم و ســختي زياد در خانه باغ 
را با ديلم باز كرديم. هنوز آتش نشاني و اورژانس 
نرســيده بودند كه موفق شــديم در را باز كنيم 
اما آنها به شدت آسيب ديده و ســوخته بودند. 
2 نفرشــان را خودمان به بيمارســتان انتقال 
داديم و 2 نفر ديگر را اورژانس. همان شــب هر 
4نفر را براي ادامه درمان به بيمارستان سوانح و 
سوختگي تهران انتقال دادند اما هيچ كدام زنده 
نماندند. صبح شنبه هفته گذشــته، ابتدا علي 
برادرزاده ام فوت كرد. يكشنبه برادرزاده ديگرم 
و روز بعد هم محمدحســين جانش را از دست 
داد. برادرم همچنان زنده بود و با مرگ دســت و 
پنجه نرم مي كرد و اميد داشتيم زنده بماند. دختر 
كوچك و همسرش داغ بزرگي ديده بودند و دعا 
مي كرديم كه پدر خانواده زنــده بماند اما او غم 
رفتن پسرهايش را تاب نياورد و درست روزي كه 
براي برادرزاده هايم مراسم هفتمين روز مرگشان 
را برگزار كرديم خبر دادند كه برادرم هم به كام 

مرگ رفته است.
مرد جوان با بغض ادامه مي دهــد: ما اين روزها 
اصال حال خوبي نداريم و همه عزيزانمان را دفن 
كرده ايم. هنوز باورمان نمي شــود كه اينچنين 
عزادار شــده ايم. اين روزها نه تنها ما بلكه تمام 
اهالي محل و اطرافيان از حادثه هولناكي كه براي 

خانواده برادرم رقم خورده متاثر و عزادارند.

دستگيرياستادموبايلقاپي
سارق قديمي وقتي سن و سالش باال رفت و متوجه 

شد كه ديگر نمي تواند به راحتي از مردم سرقت كرده انتظامي
و پا به فرار بگذارد، تصميم به آموزش سرقت گرفت. 
او ترك موتور شاگردانش مي نشســت و با آنها راهي موبايل قاپي 

مي شد تا اينكه به دام پليس افتاد.
به گزارش همشهري، متهم كه مردي 50ساله  است از مدتي قبل 
و به دنبال وقوع موبايل قاپي هاي سريالي در منطقه13 آبان تحت 
تعقيب پليس پايتخت قرار گرفت. بررسي اظهارات شاكيان از اين 
حكايت داشت كه تمامي آنها در كوچه و خيابان هاي خلوت منطقه 
و زماني كه گوشي موبايل شان در دستشان بود هدف دزدان قرار 
گرفته و آنها در چشم برهم زدني موبايل طعمه هايشان را سرقت 
كرده و پا به فرار گذاشــته اند. بررسي اظهارات مالباختگان از اين 
حكايت داشت كه در همه سرقت ها 2موتورسوار نقش داشته اند 

كه يكي از آنها مردي ميانسال بوده است.
با اين اطالعات تحقيقات براي شناســايي و دستگيري سارقان 
آغاز شد و مأموران با بررسي دوربين هاي مداربسته محل يكي از 
سرقت ها موفق شدند تصاوير واضحي از دزدان به دست بياورند. 
آنها به محض ديدن تصاوير سارقي را كه ترك موتور نشسته بود 
شناسايي كردند. او يكي از قديمي ترين موبايل قاپ هاي تهران بود 
كه همزمان با ورود موبايل به كشور، موبايل قاپي را شروع كرده بود. 
اين مرد 50ساله پيش از اين بارها از سوي پليس دستگير شده و 
به زندان افتاده بود، اما هر بار كه آزاد شده بود، سرقت هايش را از 

سر گرفته بود.
سرهنگ جليل موقوفه اي، رئيس پليس پيشگيري تهران با بيان 
اين خبر گفت: مأموران با بررســي پرونده هــاي اين مرد متوجه 
شدند كه او مدتي قبل دستگير شــده و به زندان افتاده است، اما 
به نظر مي رسيد كه به تازگي آزاد شــده است. بنابراين با دريافت 

دستور قضايي راهي خانه اين مرد شدند و در بازرسي آنجا حدود 
27تلفن همراه و تبلت مسروقه كشف كردند.

وي ادامه داد: متهم كه چاره اي جز بيان حقيقت نداشت، اعتراف 
كرد كه موبايل ها را در چند روز اخير سرقت كرده و پس از آزادي 
از زندان بيش از 30فقره سرقت انجام داده است. او همچنين گفت 
كه پس از آزادي از زندان به دليل سن باال ديگر قادر نبود به تنهايي 
راهي سرقت شود براي همين جوانان را فريب مي داد و با آموزش 
سرقت به آنها، ترك موتورشــان مي نشست و با آنها راهي سرقت 
مي شد. اين متهم پس از اعتراف به سرقت هاي سريالي با قرار قانوني 

راهي بازداشتگاه شد.

نجاتجوانعاشق
ازمرگ

طلبكار،خانهبدهكارراآتشزد

فراريدادنمتهممجروحازآمبوالنس

بر اثر انفجار گاز در خانه باغي در شهرستان 

زرنديه، 4نفر جانشان را از دست دادند

پسر عاشــق وقتي با مخالفت خانواده دخترعالقه اش براي ازدواج روبه رو شد 
تصميم عجيبي گرفت؛ او طنابي از درختي در پارك آويزان كرده و قصد داشت 
به زندگي اش پايان بدهد، اما با تالش تيم جنايي و اورژانس اجتماعي به زندگي 

بازگشت.
به گزارش همشهري، ساعت 5صبح ديروز يكي از مأموران كالنتري تهران نو 
با قاضي محمد جواد شفيعي، بازپرس جنايي تهران تماس گرفت و گفت كه 
پسر جواني در پارك قصد خودكشي دارد. به گفته مأمور كالنتري پسر جوان 
هنوز تصميم اش را عملي نكرده و آنها با وجود تالش زياد نتوانسته بودند او را 
منصرف كنند. بازپرس جنايي پس از اين تماس راهي محل حادثه شد. به جز 
وي، مأموران پليس و اورژانس اجتماعي نيز در محل حضور داشتند. آنها شاهد 
صحنه عجيبي بودند؛ از درختي در داخل پارك طنابي آويزان شده و پسر جوان 
آن را دور گردنش حلقه زده بود و در مقابل چشمان وحشتزده افرادي كه براي 
ورزش صبحگاهي به پارك رفته بودند، قصد داشت به زندگي اش پايان بدهد. 
يكي از مددكاران اورژانس اجتماعي با هماهنگي بازپرس جنايي با پسر جوان 
وارد مذاكره شد. او شروع به صحبت با اين پسر كرد و از وي اسمش را پرسيد و در 
نهايت سؤال كرد كه چرا قصد دارد به زندگي اش پايان دهد. پسر جوان مي گفت 
عاشق دختري شده و قصد داشته با او ازدواج كند اما خانواده دختر با اين وصلت 
مخالفت كرده اند. به همين دليل دچار شكست عشقي شده و تصميم گرفته به 
زندگي اش پايان بدهد. او مي گفت كه بدون دختر مورد عالقه اش نمي تواند به 

زندگي ادامه بدهد و اگر با او ازدواج نكند، زندگي برايش معني ندارد.
 وقتي علت تصميم او مشخص شد، تيم جنايي و اورژانس اجتماعي سعي كردند 
با صحبت، او را آرام كنند. هر چند پسر جوان مدام تهديد مي كرد كه قصد پايان 
دادن به زندگي اش را دارد، اما در نهايت حرف هاي تيم جنايي تأثيرش را گذاشت 
و پسر جوان منصرف شد و طناب را از دور گردنش باز كرد. به اين ترتيب او به 
زندگي برگشت و با دستور بازپرس در اختيار مركز مشاوران كالنتري قرار گرفت 

تا اطمينان حاصل شود كه از تصميم اش صرف نظر كرده است.

اختــالف مالي 2مرد در يكي از روســتاهاي شــيراز 
حادثــه اي هولناك را رقم زد و باعث كشــته شــدن 
پسربچه 9ساله و مجروح شدن 4عضو يك خانواده شد.

به گزارش همشهري، يكشــنبه گذشته ساكنان يكي 
از روستاهاي شيراز با آتش نشــاني تماس گرفتند و 
خبر از آتش سوزي در يكي از خانه هاي روستا دادند. 

تيمي از آتش نشــانان به همراه امدادگــران اورژانس 
راهي آنجا شــدند و پس از اطفاي حريق مشــخص 
شــد كه 5عضو يك خانواده كه در اين خانه ســاكن 
بودند دچار سوختگي شــده اند. هر چند يكي از آنها 
ســوختگي كمتري داشــت و در همان محل مداوا 
شد، اما بقيه شــامل پدر و مادر و 2فرزند 9 و يك ساله 

مرد مسلح كه در جريان درگيري خونين در راميان مصدوم شده 
و در حال انتقال به بيمارســتان بود، توسط همدستانش از داخل 
آمبوالنس فراري داده شــد اما مأموران چند ساعت بعد دوباره او 
را دستگير كردند. به گزارش همشهري، چند روز قبل به مأموران 
پليس شهرستان راميان در اســتان گلستان خبر رسيد كه چند 
نفر در يكي از روستاهاي اطراف به شكل دسته جمعي با يكديگر 
درگير شده اند. زماني كه مأموران به محل حادثه رسيدند درگيري 
مسلحانه پايان يافته بود با اين حال مأموران 6نفر را دستگير كردند 
و شواهد نشان مي داد 2نفر مجروح شده اند. درحالي كه تحقيقات 
درخصوص ايــن درگيري ادامه داشــت خبر رســيد كه يكي از 
مجروحان در بيمارستان جان خود را از دست داده و دومين نفر به 
بيمارستان گنبدكاووس اعزام شده اما در بين راه 2 نفر از همدستان 

او با يك دستگاه پژو 504 سد راه آمبوالنس شده و با تهديد راننده 
دوست مجروح شان را پياده و به مكان نامعلومي منتقل كرده اند. 
با فراري دادن اين متهم مجروح كه به نظر مي رسيد نقش مهمي 
در اين درگيري داشته تالش هاي مأموران معطوف به دستگيري 
او شد و چند ســاعت بعد مأموران موفق شــدند متهم فراري و 

2 همدستش را در استان خراسان شمالي دستگير كنند. 
ســرهنگ ابوالفضل وزيري، فرمانده انتظامي راميان در اين باره 
گفت: متهم مجروح پس از دستگيري براي ادامه روند درمان به 
بيمارستان منتقل شد و 2 متهم ديگر نيز در بازداشت به سرمي برند 
و تحقيقات در اين باره ادامه دارد. وي علت اين درگيري را اختالفات 
شخصي اعالم كرد و گفت بررسي ها براي شناسايي عامل يا عامالن 

قتل در اين پرونده ادامه دارد.

آنها به بيمارســتان انتقال يافتند كه پسربچه 9ساله 
خانواده بر اثر شدت سوختگي جانش را از دست داد. 
همزمان با انتقال مصدومان به بيمارستان، كارشناسان 
آتش نشــاني پس از بررســي هاي اوليه اعالم كردند 
كه آتش سوزي عمدي اســت. در اين شرايط تيمي از 
مأموران پليس نيز وارد عمل شــدند و بررسي ها براي 

مشخص شدن علت حادثه آغاز شد.
ســرهنگ كاووس محمدي، معاون اجتماعي پليس 
استان فارس گفت: مأموران در بررسي هاي اوليه مطلع 

شدند كه اين آتش سوزي بر سر اختالفات مالي رخ داده 
است. به گفته وي، شــخصي به دليل اختالف مالي با 
مراجعه به منزل فردي كه بدهكار وي بوده است با او 
درگير شده و سپس با ريختن بنزين، اقدام به آتش زدن 

خانه كرده و سپس متواري شده است.
ســرهنگ محمدي با بيان اينكه در اين حادثه پســر 
9ساله بر اثر شدت جراحات وارده فوت كرد، افزود: با 
شناسايي هويت مرد آتش افروز، تحقيقات پليس براي 

دستگيري او آغاز شده است.

 سوءقصد نافرجام به جان 
سرپرست آموزش و پرورش قرچك

مردي مسلح با ورود به آموزش و پرورش قرچك رئيس اين اداره را هدف شليك گلوله قرار 
داده و گريخت. به گزارش همشــهري، پيش از ظهر ديروز مردي با ورود به دفتر روح اهلل 
زنجيراني فراهاني، سرپرست اداره آموزش و پرورش شهرستان قرچك 4گلوله به سوي وي 
شليك كرد. براساس گزارش ايسنا، گلوله ها به پا، دست و كمر فراهاني اصابت كرد اما وي از 
اين سوءقصد جان سالم به در برد. در همين حال بهمن خطيبي، فرماندار شهرستان قرچك 
گفت: ضارب سرپرست آموزش و پرورش قرچك توسط عوامل انتظامي و امنيتي شناسايي 
شده و تحت تعقيب قرار دارد. او ادامه داد: به دنبال اين حادثه نيروهاي انتظامي و امنيتي 
بالفاصله در محل حادثه حاضر شدند و با بررسي مدارك موجود ضارب شناسايي شد. رئيس 
شوراي تأمين شهرستان قرچك با اشاره به اينكه حال عمومي سرپرست آموزش و پرورش 
مساعد اعالم شده، گفت: با هرگونه ناامني و تعرض به مال و جان مردم برخورد قاطع مي شود 

و اجازه نمي دهيم كه فرد يا افرادي نسبت به ايجاد ناامني در شهرستان اقدام كنند.

قربانيان حادثه

 الهه فراهاني
خبرنگار
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سايه مميزي قبل از پخش
سريالزيرخاكيازهمانابتداتيغسانسوررادرباالي
سرشميديد؛ماجراازاينقراراستكهپيشازپخش
اينسريال،تصاويريازگوهرخيرانديش،بازيگرنقش
تورانخانمدرفضايمجازيمنتشرشدكهباضوابط
داخليكشورمطابقتنداشتوپخشاينسريالرادر

هالهايازابهامقرارداد.هرچنداينموضوعدرابتداموجبنگرانيعواملاينسريال
شد،امادرنهايتزيرخاكيتوانستازاينمهلكهجانسالمبهدربرد.اينسريالدر
نمايشنخستشهمبرايمطابقتبااستانداردهايپخشتغييركردهبودوليگويا
حذفياتبازپخشآنحسابيبهجليلسامانســنگينآمدهوقيدهمكاريبااين

پروژهرازدهاست.

ث
مك

مميزي آدم هاي دوست داشتني
ازهمانتيرگيپيشــانينقيمعموليواســتخدامشبهعنوانراننده
نمايندهمجلسشهرشانميشدحدسزدكهفصلششمسريالپايتخت
بامميزيهايزياديهمراهخواهدبود.بازيگرانيكهديالوگهايشــان
مشمولمميزيشــدهبود،درصفحاتشخصيشان،نارضايتيخودرا
ازاينمسئلهنشــاندادند.ازطرفديگر،قسمتپايانياينسريالكه
ارجاعيبهيكيازفيلمهايسينماييقبلازانقالبداشت،حاشيههاي
زياديبرايدستاندركاراناينمجموعهايجادكرد.سريالنونخ.هم
ازتيغتيزسانسوردراماننماندودربعضيصحنههاصدايبازيگرانبا
لبهايشانهمخوانينداشتياصحنههاييازاينسريال،راهيبهآنتن

پيدانكرد.

ث
مك

درپناهتو)حميدلبخنده،1375ـ1372،شبكه2(
در صندلي عقب يك خودرو، 2زن با پوشــش چادر و يك 
مرد نشسته اند و راننده هم در حال رانندگي است و در كنار 
دستش مرد ديگري نشسته است. اين جمع همگي جوان 
و هم دانشگاهي هستند و احتماال همين 2نكته كافي است 
تا حساسيت هر ناظر پخش مشكوكي را برانگيزد. با اينكه 
در اين صحنه حرف خاصي هم زده نمي شود، اما اين تكه 
از سريال پرطرفدار در پناه تو امكان رفتن روي آنتن را پيدا 
نكرد تا اينكه چند وقت پيش حميــد لبخنده، كارگردان 
ســريال، اين صحنه را همراه برخي ديگــر از صحنه هاي 
حذف شده اين سريال در صفحه شخصي اش منتشر كرد 
و تعجب كاربران فضاي مجازي و رســانه ها را برانگيخت 
كه چه چيزي در اين صحنه ها بوده كه آنها را مســتوجب 
سانسور كرده است. درباره سانسور ســريال در پناه تو در 
تمام ســال هايي كه از پخش آن مي گذرد، به وفور گفته و 
نوشته شده است. عليرضا طالب زاده، نويسنده اين سريال، 
يك بار در گفت وگو با همشهري جوان گفته بود: »نسخه 
اوليه فيلمنامه ۱030صفحه بود و نوشتنش هم تقريبا يك 
سال طول كشيد. موقع توليد آقاي ارگاني از شبكه2 رفت 
و آدم هايي با نگرش هاي ديگر آمدند. اين تغيير باعث شد 
چيزي حدود 3۵0 صفحه از فيلمنامه ساخته نشود. حدود 
۱۵0 صفحه هم عمال موقع پخش از كار زده شــد.« شرح 
حذف صحنه ها و شخصيت هاي مختلف اين سريال مثنوي 
هفتاد من است، اما از همه جالب تر فشار مديران تلويزيون 
به لبخنده براي تغيير پايان بندي سريال است كه درنهايت 

لبخنده به رغم ميل باطني اش به آن تن مي دهد.

ساعتشني)بهرامبهراميان،1386،شبكهيك(
مطرح كردن موضوع رحم اجاره اي در سريال ساعت شني 

نوعي ساختارشــكني براي تلويزيون محسوب مي شد كه 
معموال تمايلي براي پرداختن به مسائلي كه به بحث هاي 
عميق جنسيتي و حقوقي دامن مي زند، ندارد. ماهرخ )با 
بازي رؤيا نونهالي( كه پزشك متخصص زنان و زايمان است، 
بچه دار نمي شود و تصميم مي گيرد از طريق رحم اجاره اي 
صاحب فرزند شــود. دختر جواني به نام مهشيد )با بازي 
مهراوه شــريفي نيا( كه وضع مالي خوبي ندارد، پيشنهاد 
ماهرخ را مي پذيرد و حاضر به انجام اين كار مي شــود، اما 
عالقه او به بچه باعث مي شود كه از خانه ماهرخ فرار كند. 
او كه جا و مكاني ندارد، مجبور به خيابان خوابي مي شود و 
ماجراهايي را پشت سر مي گذارد. پخش اين سريال، صداي 
معترضان هميشه در صحنه را درآورد و اين گروه از رئيس 
وقت صداوسيما خواستند پخش اين سريال را كه بدآموزي 
دارد، متوقف كند. هرچند عزت اهلل ضرغامي حمايت خود 
را از اين سريال اعالم كرد، اما در نهايت 3قسمت پاياني اين 
سريال كه هر كدام 4۵دقيقه بودند، تركيب و به يك قسمت 
بلند 7۵دقيقه اي بدل شد و در چنين وضعيتي مشخص 
است كه ماجراهاي زيادي در سريال بود كه به ثمر نرسيد و 

آنچه مدنظر گروه سازنده بود، ابتر ماند.

دورانسركشي)كمالتبريزي،1380،شبكهتهران(و
سرزمينكهن)تبريزي،1392،شبكه3(

دوران سركشي روي موضوع حساسي دست مي گذاشت 
كه در سال هاي پيش از دهه 80تابو محسوب مي شد و  در 
دهه 80 روزي نبود كه نشريات زرد، براي منفعت بردن از 
قَِبل آن، تيتر جلدشان را به اين موضوع اختصاص ندهند. 
در پي تحوالت خرداد ۱376و باز شــدن فضاي اجتماعي 
و سياسي، مســائلي به رســانه ها راه يافت كه تا پيش از 
آن اجازه مطرح شدن در رســانه ها به آنها داده نمي شد و 

مسئله دختراني كه به داليل مختلف از خانه مي گريختند و 
معموال از شهر محل زندگي شان فرار مي كردند و به تهران 
مي آمدند، در صدر اين موضوعات بود. دوران سركشــي 
درباره دختري فراري به نام روناك بود كه با كمك بهزيستي 
قصد داشــت به زندگي عادي بازگردد. كمــال تبريزي، 
كارگرداني اين ســريال را عهده دار بود  و فيلمنامه آن هم 
باز به عليرضا طالب زاده تعلق داشــت. كمال تبريزي در 
سال ۱382به همشهري جهان درباره سانسور اين سريال 
گفته بود: »روي سريال ما حساسيت خاصي وجود داشت و 
نگاهي كه طبيعتا آدم را دلخور مي كرد. طبيعتا كسي كه در 
پخش نشسته و با مالحظات روز اجتماع حذفيات را انجام 
مي دهد، خيلي بايد رعايت بكنــد و انتظار من اين بود كه 
كمتر حذفيات انجام شود؛ چون چيزهايي حذف مي شود كه 
انصافا جاي حذف كردن ندارد. داشتن روحيه محافظه كاري 
و بيش از حد مالحظه كردن درواقع نوعي عقب نشــيني 
كردن است و همين باعث مي شــود كه حذفيات به وجود 
بيايد وگرنه، اگر همه آنچه ما كار كرديم و ساختيم، همانطور 
هم پخش شود، هيچ كس به آن خرده نخواهد گرفت.« البته 
اين تنها سريال تبريزي نبود كه دچار سانسور شد. سريال 
سرزمين كهن يا سرزمين مادري كه فيلمنامه نويس آن هم 
عليرضا طالب زاده است، بهمن ۱392 روي آنتن رفت، اما 
اين سريال تاريخي كه هزينه فراواني هم صرف توليد آن 
شده و بازيگران نامداري در آن حضور دارند، در همان آغاز، 
با اعتراض بختياري ها كه معتقد بودند در اين سريال به قوم 
آنها اهانت شده، از ادامه راه بازماند و هنوز هم بخت اين را كه 
به آنتن تلويزيون راهي يابد، پيدا نكرده است. حتي امسال 
زمزمه هايي درباره پخش اين سريال در  ماه رمضان به گوش 
رسيد كه درنهايت عملي نشد و همچنان بايد منتظر ماند و 

ديد چه سرنوشتي در انتظار آن است.

مروري بر مميزي سريال هاي تلويزيوني در 3دهه گذشته

جليل سامان: ادامه سريال را نمي سازم
زير و رو كردن زيرخاكي

ياوريگانه
روزنامه نگار

يكواحدجشنوارهدرمه

جشنوارهشهرآماده

امروز كه نخستين قسمت اين ســتون تازه را مي خوانيد تهران 
چنان در مــه فرورفته كه برج عاج نشــينانش ديگــر از فاصله 
نزديك هم قابل رويت نيســتند و در خانه هــا و آپارتمان هاي 
چندده ميلياردي شــان كرونــا و قرنطينه و مــا و آذر را با هم 
از نهايت بي توجهــي و تفاوت نظــاره مي كنند. چــرا حرف از 
خانه هاي گران قيمت و مانده در مه زديم؟ چون طبق جديدترين 
به روزرســاني قيمت آپارتمان در منطقه اي از پايتخت كه اتفاقا 
دوسه سالي هم هست ميزبان اهالي رسانه و هنرمندان در روزهاي 
جشنواره فيلم فجر شده، يك واحد كامال معمولي از نظر متراژ و 
امكانات قيمتي معادل تمام هزينه هاي سي وهشتمين جشنواره 

فيلم فجر دارد.
اينكه حساب جشنواره و ملك را به هم سنجاق كرديم هم دليلي 
دارد و آن، ســخنان يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
اســت كه به تازگي حرف از جدي شدن تحقيق و تفحص در باب 

جشنواره هاي سينمايي و بودجه هايشان به ميان آورده است.
البته ما به رســم عنوان اين ســتون، با هرگونه شفاف ســازي ، 
فوكوس بودن وقايع به جاي تار بودن شان و البته ظهور همه آنچه 
در نور اندك و ســرعت بسيار رخ داده به شــدت موافقيم اما در 

همين راستا چند نكته را هم گوشزد مي كنيم.
نكته اول را در همان ابتداي متن گفتيم و ســاده تر اينكه هزينه 
برگزاري معتبرترين و بزرگ ترين جشنواره سينمايي كشور يعني 
جشنواره فيلم فجر معادل قيمت يك منزل مسكوني در شمال 
شهر اســت، پس بد نيســت به خاطر بياوريم كه مي توان انرژي 
مبارزه با فساد مالي و روحيه دفاع از بيت المال را در موارد متعدد و 
اثبات شده اي خرج كرد كه عايدي اش بيشتر از ضررهاي آن باشد.

توضيح اينكه همين حاال هم بســيارند آنهايي كه دوست دارند 
نه تنها جشنواره فيلم فجر كه كل سينما تعطيل شود و ترديدي 
نيســت كه اين اتفاق چه تبعات منفــي و جبران ناپذيري براي 

فرهنگ اين مملكت در پي خواهد داشت.
نكته مهــم ديگر موضــوع دوران كرونــا و اصرار بــر برگزاري 
جشنواره هاســت كه توســط نماينده محترم خميني شهر در 
مجلس هم مورد توجه قرار گرفته اســت. اينكه شايد در بعضي 
از جشــنواره ها بريز و بپاش هاي بي دليلي صورت گرفته باشــد 
جاي ترديد ندارد اما نبايد فراموش كرد كه خون جاري در جان 
فرهنگ، با قلب تپنده همين جشــنواره ها در چرخش اســت و 
اگر موضــوع نورتاباندن به زواياي پنهان امــور مالي و اقتصادي 
همين جشنواره ها كه امري مفيد و خيرخواهانه است به هراس 
و خمودگي و از دست دادن ابتكار عمل و خالقيت مدير و دبير و 
مسئوالن جشنواره ها بينجامد، باز اين پويايي فرهنگ است كه 

نصيبي جز ترسيدن و دست به عصا شدن نخواهد برد.
حرف آخر اينكه مي توان با تعامل دوطرفه و پرهيز از تنش هاي 
سياسي يا خداي نكرده اغراض شخصي، هم جشنواره هايي منظم 
و باشكوه داشت و هم از هدررفت ســرمايه و احيانا منتفع شدن 

گروهي خاص از قَِبل اين رويدادها جلوگيري كرد.

جشنواره »شهر آماده« با موضوع عكاسي و فيلمسازي  از بحران 
برگزار مي شود.

به گزارش همشــهري، در نشســت خبري آنالين اين جشنواره 
سيف اهلل صمديان دبير اجرايي جشنواره و غالمحسين محمدي 
رئيس مركــز ارتباطات شــهرداري تهران و رضــا كرمي رئيس 
سازمان مديريت بحران شــهرداري تهران درباره نحوه برگزاري 

اين رويداد توضيح دادند.
آثار از روز 7 آذر تا ۵دي از طريق سايت جشنواره دريافت خواهند 
شد و اختتاميه 30دي در سالروز حادثه ساختمان پالسكو برگزار 

خواهد شد.
محمود كالري مدير فيلمبرداري، اســماعيل عباسي از اعضاي 
هيأت مؤسس انجمن ملي عكاسان ايران، ساعد نيك ذات عكاس و 
مدير فيلمبرداري سينماي ايران، نرگس آبيار كارگردان و ساتيار 

امامي عكاس و مستندساز داوران اين جشنواره هستند.
در پايان نشست خبري نيز  پوستر جشنواره عكس و فيلم »شهر 

آماده« رونمايي شد.

 اسكار در هزاره سوم
 برای سوفيا لورن 

و«  اقتباس از رمان »زندگی پيش ر
و شده است  وبه ر در محافل سينمايی با اقبال ر

بازگشت »ســوفيا لورن« به سينما با 
فيلمي به كارگرداني پسرش »ادواردو 
پونتي« در محافل ســينمايي حسابي 

سروصدا به پا كرده است.
فيلم »زندگي پيــش رو« به كارگرداني 
»ادواردو پونتي« و بازي ســوفيا لورن 
در زمره ۱0فيلم برتر پيشــنهاد شده 
توســط نتفليكس در هفته جاري قرار 
گرفته است. اين فيلم اقتباس سينمايي 
از كتاب »زندگي پيش از ما« اثر »رومن 
گاري« است. همچنين فيلمي ديگر در 
ســال۱977 با اقتباس از اين كتاب، با 
نام »مادام رزا« ساخته شده بود. بابك 
كريمي بازيگر ايراني نيــز در اين فيلم 

ايفاي نقش مي كند.
به نوشــته »دداليــن«، با گســترش 
موارد ابتال به كرونــا در اروپا و آمريكا، 
سينماها دوباره بسته شده اند و اميدها 
براي نمايــش تعــدادي از فيلم ها در 
سالن هاي سينما و مطرح شدنشان در 
عرصه بين الملل، كمرنگ شده است. اما 
اوضاع براي فيلم هايي كه از طريق شبكه 
نتفليكس نمايش داده مي شود، كامال 
برعكس اســت و بسته شدن سالن هاي 
ســينما درواقع براي فيلم هايي كه از 
طريق پلتفرم هــاي اينترنتي نمايش 
داده مي شــوند، خبــر بســيار خوبي 
اســت؛ چراكه فرصتي ايده آل را براي 

مطرح شدن اين فيلم ها فراهم مي كند.
براي سوفيا لورن كه امروز بي ترديد از 
اسطوره هاي سينما محسوب مي شود، 
نمايش فيلم »زندگي پيش رو« شروع 
باشــكوه دوباره اي است. ســوفيا لورن 
پس از يك دهه و پــس از ايفاي نقش 
بازيگر مكمل در فيلم »نــه« دوباره با 
فيلم »زندگي پيش رو« و اين بار با بازي 
در نقش اصلي فيلم »زندگي پيش رو« 
به كارگرداني پسرش »ادواردو پونتي« 
بازگشته اســت. اين فيلم در 37كشور 
ازجمله كشــورهاي آمريــكا، ايتاليا، 
اســپانيا، روماني، پرتغــال، مكزيك، 
كلمبيا، لهستان، يونان، فرانسه و برزيل، 
در رده ۱0فيلم پرطرفدار نتفليكس در 

ميان مخاطبان قرار گرفته است.
فيلم پونتي دومين فيلم ساخته شده از 
روي رمان گاري است. در سال۱977 
فيلم مــادام رزا به كارگرداني موشــه 
ميزراهي با اقتبــاس از زندگي پيش رو 
به نمايــش عمومي درآمد. ســيمون 
ســينيوره، كلود دوفا و كوستا گاوراس 
بازيگران اين فيلــم بودند. اين فيلم در 
سال۱977، برنده »جايزه اسكار بهترين 
فيلم خارجي زبان« و در ســال۱978 و 
برنده »جايزه سزار بهترين بازيگر نقش 

اول زن« )سيمون سينيوره( شد. 

تحســينمنتقدانوشانسسوفيا
لورنبرايدريافتجايزهاسكار

فيلم »زندگي پيش رو« يــك فيلم به 
زبان ايتاليايي اســت كه منتقدان هم 
به خاطر فيلمنامه، ساخت و كارگرداني 
و هم به خاطر بازي »سوفيا لورن« آن را 
ستوده اند. در ســايت روتن توميتوز از 
معتبرترين ســايت هاي بازتاب دهنده 

نظر منتقدان، فيلم »زندگي پيش رو« از 
نظر 94درصد از منتقداني كه تا به حال 
به اين فيلم امتياز داده اند فيلمي بسيار 
خوب و مورد تأييــد از نظر كارگرداني 
و بازيگري ارزيابي شــده اســت. بازي 
تحسين برانگيز سوفيا لورن در اين فيلم 
ســبب شــده منتقدان وي را به عنوان 
يكي از گزينه هاي جدي دريافت جايزه 
اسكار بهترين بازيگر زن در سال202۱ 
در نظر بگيرند. ســوفيا لورن آخرين بار 
به خاطر بازي در فيلم »ازدواج به سبك 
ايتاليايي« نامزد دريافت جايزه اسكار 
شــده بود. او همچنين در سال۱96۱ 
به خاطر نقش آفريني در فيلم »دو زن« 

جايزه اسكار را از آن خود كرده بود.

نتفليكــس هنوز آماري دربــاره تعداد 
تماشــاگران فيلم »زندگــي پيش رو« 
ارائه نــداده، اما منابعــي در نتفليكس 
تأييد مي كننــد كه اين فيلــم از نظر 
جلب مخاطب تا كنون به يك موفقيت 
جهاني دســت يافته است. براي سوفيا 
لورن هم اين بزرگ ترين اكران فيلمش 
محسوب مي شــود چراكه با انتشار اين 
فيلم از سوي نتفليكس ميليون ها نفر در 
سراسر دنيا توانسته اند اين فيلم را براي 

نخستين  بار تماشا كنند.
در فيلم »زندگي پيش رو« سوفيا لورن 
در نقش »مادام رزا« بازي مي كند، مادام 
»رزا« زني زجركشيده و از بازماندگان 
كشتار آلمان هاي نازي در جنگ جهاني 
دوم اســت كه اكنون وظيفه نگهداري 
يكــي از همكاران ســابقش را به عهده 
گرفته است. زماني كه يكي از بچه هاي 
خياباني اهل سنگال به نام »مومو« پايه 
شمعداني را از وي مي دزدد، »مادام رزا« 
مسئوليت نگهداري از وي را نيز با اكراه 
مي پذيرد، اما مدتي بعد رابطه عاطفي 
عميقي ميــان اين دو ايجاد مي شــود 
كه زندگــي آنها را بــا تغييراتي مواجه 

مي كند.
ادواردو پونتي در واكنش به اســتقبال 
جهاني مخاطبان از اين فيلم مي گويد: 
»من از عشــق و عالقه اي كه از سراسر 
دنيا نثار اين فيلم شده غرق در شادي 
و خوشــي شــده ام. قرارگرفتن فيلم 
ما در فهرســت ۱0فيلــم پرطرفدار، 
در تعــداد زيادي از كشــورها ازجمله 
آمريكا، شاهدي از زيبايي و روح جهاني 

سينماي ايتالياست.«
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كيوسك

نشــانه هاي نگراني 
ريــاض و تل آويو از خاورميانه

ي  ســت ها سيا
احتمالي دولت بايدن در قبال ايران 
روزبه روز در حال افزايش اســت. 
نتانياهــو، روز يكشــنبه صراحتا 
بازگشــت آمريكا به برجام و توقف 
برنامه فشار حداكثري را اشتباهي 
خطرناك توصيف كرد. از ســوي 
ديگر، فيصل بن فرحان، وزير خارجه 
سعودي نيز در اظهارنظري معنادار 
گفت: هرگونه مذاكره احتمالي ميان 
ايــران و آمريكا بايد با مشــاركت 
عربســتان و درنظــر گرفتــن 
دغدغه هاي منطقه اي اين كشــور 
صورت گيرد. در چنين شرايطي اما 
انفجار يك بمب خبري از ظهر روز 
گذشته توجه تمام رسانه هاي جهان 
را به خود جلب كرده اســت؛ سفر 
كوتاه بنيامين نتانياهو و يوســي 
كوهين، رئيس ســازمان موساد به 
عربســتان براي مالقات با محمد 
بن ســلمان و مايك پمپئو. اگرچه 
وزير خارجه عربســتان با گذشت 
بيش از 12ساعت در بيانيه اي اين 
خبر را تكذيب كرده، اما پيش از او، 
يواف گاالنت، وزير آموزش اسرائيل 
به روشني از برگزاري اين مالقات در 
خاك عربستان سخن گفته است؛ 
مالقاتي كه به گفته او، آرزوي اجداد 
يهوديان به شمار مي رود. همچنين 
خبر مالقــات نتانياهو بــا وليعهد 
ســعودي توســط منابع رسانه اي 
معتبر در رژيم صهيونيستي مورد 
تأييد قرار گرفته است. جالب آنكه 
نتانياهو نيز روز گذشته در پاسخ به 
سؤال هاي متعدد خبرنگاران حاضر 
به تأييد يا تكذيب اين خبر نشد و از 

اظهارنظر درباره آن امتناع كرد.
پيام اين سفر در آخرين فرصت هاي 
باقيمانده از دولت ترامپ چيست؟ 

چرا با وجود آنكه عربستان ترجيح 
داده بود عادي ســازي  روابط خود 
با رژيم صهيونيســتي را به زماني 
ديگر موكول كنــد، ناگهان چنين 
سفر مهمي براي مالقات در سطح 
رهبران صورت گرفته اســت؟ آيا 
مي توان گفت اتحاد عربي-اسرائيلي 
عليه ايران، در آستانه تشكيل دولت 
بايدن وارد مرحله جديدي شــده 

است؟

جزئيات سفر شبانه
براساس گزارش روزنامه هاآرتص، 
هواپيماي ويــژه بنيامين نتانياهو 
)گلف اســتريم4( كه پيش از اين 
بــراي ســفرهاي وي بــه مقصد 
روسيه مورد اســتفاده قرار گرفته 
بود در ساعت7:30عصر از فرودگاه 
بن گوريون به آســمان برخاسته و 
كمي بعد در فرودگاه شــهر نئوم 
ســعودي بر زمين نشســته است. 
به نوشــته اين روزنامه، هواپيماي 
مذكــور به مــدت 2ســاعت در 
عربســتان باقي مانده و سرانجام 
با احتســاب زمان رفت و برگشت 
در ساعت 12:30شــب به تل آويو 
بازگشــته اســت. اگرچــه منابع 
متعدد و معتبر رســانه اي در رژيم 
صهيونيســتي بر اصل وقوع پرواز 
اتفاق نظر دارند، اما اطالعات منتشر 
شــده درباره مدت زمــان حضور 
ميهمانان اســرائيلي در عربستان 
متفاوت اســت؛ براي مثال شبكه 
كان مدعي اســت ايــن هواپيما 
به مدت 4ســاعت در شــهر نئوم 
حضور داشــته و روزنامه اسرائيل 
امروز نيز اين بازه زماني را 5ساعت 

اعالم كرده است.
همزمــان با ايــن پــرواز، محمد 
بن  سلمان، وليعهد سعودي و مايك 
پمپئو، وزير خارجه آمريكا نيز براي 

برگزاري يك نشســت مشترك در 
شهر نئوم حضور داشــته اند. اين 
در حالي اســت كــه مطابق عرف 
ديپلماتيــك ســعودي، چنيــن 
مالقات ها و نشســت هايي همواره 
در جده يا رياض برگزار مي شوند. 
نام شــهر نئوم طي سال هاي اخير 
و با برنامه هاي بلندپروازانه وليعهد 
جوان عربستان براي تاسيس يك 
شــهر تكنولوژيك در اين كشــور 
مطرح شده اســت؛ برنامه هايي كه 
البته با توجه به شكست كنفرانس 
داووس صحرا و عدم موفقيت دولت 
عربستان در جذب ســرمايه هاي 
خارجي فعال بالتكليف باقي مانده 
اســت. بر اين اساس، شــهر نئوم 
هيچ تناسبي با ميزباني از مهمانان 
و نشست هاي سياســي نداشته و 
برگزاري مالقات رهبران سعودي 
با وزير خارجه آمريكا در اين شهر 
امــر معمولي به نظر نمي رســد. از 
سوي ديگر بايد توجه داشت، شهر 
نئوم به لحاظ موقعيت جغرافيايي، 
نزديك ترين نقطه به سرزمين هاي 
اشــغالي فلسطين اســت؛ آن هم 
درحالي كه شهرهاي جده و رياض 
فاصله قابل توجهي با سرزمين هاي 

اشغالي دارند.
شبكه الميادين نيز در گزارش خود 
با مروري بر اطالعــات موجود در 
رســانه هاي اســرائيلي درباره اين 
ســفر مي نويســد: نتانياهو سفر 
شبانه خود و رئيس سازمان موساد 
را از بني گانتــز، وزير جنگ و گابي 
اشكنازي، وزير خارجه پنهان كرده 
است. اين دو شخصيت از مهم ترين 
مخالفان نتانياهو به شمار مي روند 
كه به دليل نتيجه آخرين انتخابات 
پارلماني در رژيم صهيونيســتي و 
عدم پيروزي هيچ يــك از احزاب، 
مناصب مهمي نظير وزارتخانه هاي 

انتخاب جو بايدن به عنوان رئيس جمهور آمريكا 
و انتظارات مقامات تشــكيالت خودگردان 
فلسطيني از او، سوژه اي است كه اين روزنامه 
چاپ بيت المقدس به آن پرداخته اســت. بر 
اين اساس، فلسطيني ها از بايدن انتظار دارند 
كه تصميمات ضدفلسطيني دونالد ترامپ، 
ازجمله به رسميت شــناختن بيت المقدس 
به عنوان پايتخت اسرائيل را لغو كند. جروزالم 
پست همچنين نوشته كه نيمي از اسرائيلي ها، 
خواستار مذاكره بايدن با فلسطيني ها هستند.

روزنامه ديلي صباح ]تركيه[

روزنامه العربی الجديد ]قطر[

روزنامه گلف نيوز ]امارات[

روزنامه جروزالم پست ]اسرائيل[

چرخش اروپايي اردوغان

 ضربه تمام كننده پنسيلوانيا
به ترامپ

كشف ميدان نفتي جديد در ابوظبي

فهرست فلسطيني

اين روزنامه انگليسي زبان چاپ تركيه،  گزارش 
اول خود را به چرخش ناگهاني و غيرمنتظره 
رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه به 
سمت اروپا اختصاص داده است. ديلي صباح 
به نقل از اردوغان نوشته كه تركيه مي خواهد 
آينده اش را به عنوان عضوي از اين قاره بسازد. 
ديلي صباح نوشته اســت كه اين سخنان 
اردوغان، چراغ سبز براي گرم كردن روابط با 

اتحاديه اروپا به شمار مي رود.

به روايت روزنامه العربی الجديد با پيوســتن 
نتيجه آراء ايالت پنســيلوانيا به ميشيگان، 
جورجيا و آريزونا ديگر فرصتی برای ترامپ در 
انتخابات باقی نمانده است. اين در حالی است كه 
قضات آمريكايی نيز درخواست های تيم وكالی 
ترامپ برای تكرار شمارش آراء و رسيدگی به 
شــكايت ها در اين ايالت را رد كرده اند. به اين 

ترتيب می توان گفت كار ترامپ تمام است.

روزنامه گلف نيوز از كشف يک ميدان جديد 
نفتی با ظرفيت برداشت 22 ميليارد بشكه در 
امارت ابوظبی خبر داده اســت. منطقه دقيق 
كشف اين ميدان جديد نفتی اعالم نشده اما 
گفته شــده كه ميزان نفت قابل استخراج آن 
بيشتر از ديگر ميادين نفتی در ابوظبی است. بر 
اساس داده های سازمان اوپک، امارات متحده 
عربی ششمين كشور دارای بيشترين منابع 

نفتی در جهان است.

جهان نما

 ترامپ مي تواند
 نتيجه انتخابات را برگرداند؟

3هفته بعد از آنكه جو بايدن برنده انتخابات رياســت جمهوري 
آمريكا اعالم شد، دونالد ترامپ همچنان از قبول شكست سر باز 
مي زند. بســياري معتقدند او دليلي براي اين كار دارد و اميدوار 

است نتيجه را به نفع خود برگرداند.
به گزارش بي بي سي، اســتراتژي حقوقي ترامپ براي به چالش 
كشــيدن نتيجه انتخابات در دادگاه هاي ايالت هاي محل دعوا، 
خريداري ندارد. تيم ترامپ هنوز نتوانسته حتي در يك مورد به 
پيروزي حقوقي چشمگيري برســد و مدركي براي اثبات ادعاي 

تقلب گسترده ارائه كند.
تيم او پنجشــنبه اعالم كرد كه از پيگيري ادعاهاي حقوقي در 
ميشــيگان انصراف مي دهد. همزمان در جورجيا، ايالتي كه تيم 
ترامپ مدعي شده بود برنده آن است، جو بايدن بعد از بازشماري 
آرا برنده اعالم شد. در چنين شرايطي، به نظر مي رسد تيم دونالد 
ترامپ، استراتژي اش را تغيير داده و به جاي پيگيري شانس هاي 
كمرنگ حقوقي، به دنبال راه حل هاي كمرنگ تر سياسي مي گردد.

راهنماي استراتژي ترامپ
كارهايي كه ترامپ اميدوار اســت موفق به انجام آنها شود اينها 

هستند:
جلوگيــري از تأييــد نتيجــه انتخابات، چــه از طريق 

پروســه هاي حقوقي و چه ترغيب مقامات جمهوريخواه 1
ايالت هاي مختلف براي اعتراض به تأييد نتيجه.

متقاعد كــردن مجلس هــاي قانونگذار تحــت كنترل 
جمهوريخواهان در ايالت هايي كه بايدن برنده آنها شــد 2

براي رد نتيجه آراي مردمي به بهانه تقلب هاي گسترده 
متقاعد كردن اعضاي الكترال كالج براي رأي دادن عليه 

بايدن؛ درحالي كه طبق نتيجه انتخابات بايدن با كسب 3
آراي مردمي بيشتر و همچنين 306رأي الكترال در برابر 232رأي 

الكترال ترامپ ،پيروز انتخابات است

اين اتفاق ها چطور رقم مي خورد؟
ترامپ كارش را با فشــار وارد كردن به افــراد خاصي در ايالت ها 
شروع كرده اســت كه مي توانند تعيين كنند كه چه كسي گزينه 
نهايي آن ايالت براي رياست جمهوري است. راي گيري در آمريكا، 
عمال در سطح ايالتي است و مردم به الكتر ها )انتخاب كنندگان( 
رأي مي دهند كه بعدا رأيشان را به يكي از نامزدها مي دهند. اين 
الكترها معموال از اراده مردم پيروي مي كنند و معموال به كســي 
رأي مي دهند كه بيشترين آراي مردمي را در ايالت كسب كرده 

است.
ترامپ، در استراتژي جديدش، چنين افرادي را هدف قرار گرفته. 
او براي نمونه، هفته گذشته  در كمال تعجب، رهبران جمهوريخواه 
مجلس ايالتي ميشيگان را به كاخ سفيد دعوت كرد. كار الكترها 
عمال فورماليته اســت و پيــرو رأي مردمي هســتند اما ترامپ 
مي خواهد آنها را وارد بازي كند تا مگر به اين شكل 4سال ديگر در 
كاخ سفيد بماند. آنها بايد 20روز ديگر در مجمعي در ايالت خود، 

راي شان را به نفع يكي از دو نامزد اعالم كنند.
 

ترامپ مي تواند موفق شود؟
پيروزي او غيرممكن نيست اما شانســش بسيار بسيار پايين 
اســت. اول اينكه ترامپ بايد اين اســتراتژي را در ايالت هاي 
زيادي پياده كند. مشكل بعدي براي او اين است كه در بيشتر 
ايالت هايي كــه تيم حقوقي ترامپ هــدف گرفته، فرمانداران 
دمكرات هستند و با ترامپ همكاري نخواهند كرد. براي نمونه 
گرچن ويتمر، فرماندار ميشيگان مي تواند اعضاي هيأت الكترال 
ايالتي فعلي را اخراج كند و افرادي را به جاي آنها منصوب كند 
كه تمايل داشته باشند پيروزي بايدن را اعالم كنند. فرمانداران 
همچنين مي توانند الكترها را جايگزين كنند تا در نهايت كار 
به كنگره كشيده شود. با همه اينها، احتمال موفقيت استراتژي 
ترامپ صفر نيســت و به همين خاطر اســت كــه دمكرات ها 

همچنان نگران هستند.

اين استراتژي قانوني است؟
ترامپ به عبور از ســنت ها و قواعد عادت دارد؛ فشار وارد كردن 
به قانونگذاران ايالتي خارج از عرف اســت اما غيرقانوني نيست. 
در اوايل تشكيل كشــور آمريكا، قانونگذاران ايالتي نفود زيادي 
داشــتند. در طول زمان توافق شــد كه رأي مردمي مبناي رأي 
اياالت به هر نامزد باشــد امــا اين به اين معنا نيســت كه قانون 

نمايندگان ايالتي را به اين كار ملزم كرده است.
آخرين باري كه سرنوشت يك انتخابات به الكترها وابسته بوده، 
سال2000 بود كه در نهايت جورج بوش باالتر از ال گور به عنوان 
رئيس جمهور انتخاب شد. در اين انتخابات، دعوا بر سر يك ايالت 
)فلوريدا( بود و برخــالف حاال كه اختالف بيــن بايدن و ترامپ 
چند هزار رأي است، اختالف بين 2نامزد تنها چند صد رأي بود. 
در نهايت البته ديوان عالي آمريــكا دخالت كرد، جلوي هرگونه 

بازبيني بيشتر را گرفت و جورج بوش رئيس جمهور شد.
در ســال1876 هــم رئيس جمهــور درنهايت توســط مجلس 

نمايندگان انتخاب شد.

اگر ترامپ كاخ سفيد را ترك نكند چه؟
اگر تالش هاي ترامپ براي برگرداندن نتيجــه انتخابات نتيجه 
ندهد، ســاعت 12:01 بعدازظهر 20ژانويــه2021 )يك  بهمن 
1399(، جو بايدن به عنوان چهل وششمين رئيس جمهور آمريكا 
ســوگند ياد خواهد كرد؛ چه ترامپ شكست را رسما قبول كرده 
باشد و چه نكرده باشــد. در اين مرحله، سرويس مخفي يا ارتش 
آمريكا مي توانند با رئيس جمهور ســابق،  مانند كســي كه بدون 

اجازه وارد امالك دولتي شده برخورد كنند.

ينس اســتولتنبرگ، دبيــر كل ناتو 
هشدار داده است كه خروج عجوالنه آسيا

و غيرمسئوالنه نيروهاي خارجي از 
افغانستان، مي تواند تمام دستاوردهاي اين كشور را 

نابود كند.
به گزارش تلويزيون طلوع افغانستان، دبيركل 
ناتو تأكيد كرد كه درصورتي كه به حضور نظامي 
ناتو درافغانستان به گونه مســئوالنه پايان داده 
نشود، اين كشــور بارديگر به بستر سازماندهي 
حمــالت تروريســتي تبديل خواهد شــد. او 
گفت: »خروج عجوالنه از افغانستان يك پروژه 

خطرناك است.«
اشاره استولتنبرگ به دستور ترامپ براي كاهش 
چشمگير شــمار نيروهاي آمريكايي مستقر در 
افغانســتان تا 2 ماه آينده اســت. طبق دستور 
رئيس جمهور آمريكا، شمار نيروهاي اين كشور 
در افغانســتان از 4هزار و 500نيــرو به 2هزار و 
500نيرو كاهش پيدا خواهد كــرد. طبق توافق 
صلحي كه ميــان آمريكا و طالبان امضا شــده، 
روند خروج نيروهاي آمريكايي بايد تا 5 ماه ديگر 

تكميل شود.
آمريكا در حالي مســير خروج از افغانستان را در 
پيش گرفته كــه طالبان به تعهــدات خود براي 
كاهش خشونت ها و قطع ارتباط با القاعده و ديگر 
گروه هاي تروريستي پايبند نبوده است. دبيركل 
ناتو پيش از اين اعالم كرده بود كه نيروهاي اين 
ســازمان حتي درصورت خروج كامل نيروهاي 
آمريكايي در افغانســتان خواهند ماند تا از دولت 
مركزي اين كشور در برابر طالبان حمايت كنند. 
موضوع ضرورت »خروج مســئوالنه« آمريكا از 
افغانســتان، موضوعي اســت كه از سوي وزارت 

خارجه ايران هم مطرح شده است.
از سويي ديگر، اچ آر مك ماســتر، مشاور پيشين 
امنيت ملي آمريكا با انتقاد از خروج شــتاب زده 

نيروهاي آمريكايي از افغانســتان، آن را »اقدامي 
نفرت انگيز« خوانده اســت. مك ماستر كه در پي 
اختالف نظر بــا ترامپ از تيم او جدا شــد، گفته 
است كه دولت ترامپ با بيرون كشيدن سربازان از 
افغانستان، يك پيروزي به طالبان تقديم مي كند 
و اين يك اقدام نفرت انگيز است. او در گفت وگو 
با شبكه خبري سي بي اس آمريكا هشدار داد كه 
درصورت تسلط طالبان به بخش وسيعي از خاك 
افغانستان، آمريكا بايد منتظر همكاري اين گروه 

با گروه هاي تروريستي مخالف خود باشد.
دستور ترامپ براي خروج نيروها در حالي صادر 
شــده كه وضعيت امنيتي در افغانستان به شدت 
بحراني شده اســت. عالوه بر طالبان، داعش نيز 
حمالت خود را عليه مــردم در پايتخت و ديگر 

شهرها تشديد كرده است.

جمع آوري كمک مالي براي افغانستان
همزمان با ادامه نگراني ها در مورد وضعيت امنيتي 
افغانستان، ژنو ديروز ميزبان كنفرانس بين المللي 
ياري به افغانستان بود كه با هدف جمع آوري كمك 
مالي كشــورهاي جهان براي اين كشــور برگزار 
مي شود. اين كنفرانس كه با حضور نمايندگاني از 
70 كشور جهان و 30 سازمان بين المللي با سخنراني 
محمد حنيف اتمر، وزير خارجه افغانســتان آغاز 

به كار كرد امروز هم ادامه پيدا مي كند.
كنفرانس هــاي تعهدات مالــي براي بازســازي 
افغانستان هر 4سال برگزار مي شود. كنفرانس هاي 
قبلي تعهدات مالي در سال 2016 در بروكسل و در 
سال 2012 در توكيو برگزار شده بود. پيكا اويستو، 
وزير امور خارجه فنالند اين نشست را فرصت مهم 
براي افغانســتان و جامعه جهاني خوانده كه براي 
توسعه پايدار و رشد و شكوفايي افغانستان متعهد 

شوند. فنالند جزو ميزبانان نشست امسال است.
طبق اعالم بانك جهاني، 70درصد مردم افغانستان 
زير خط فقر زندگي مي كننــد؛ درحالي كه جامعه 
بين المللي تاكنون ميلياردها دالر در افغانســتان 
هزينه كرده اســت. تنها در 4 سال گذشته بيش از 
15 ميليارد دالر از سوي كشورهاي جهان در اختيار 
دولت افغانستان قرار گرفته است. طبق آمار، دولت 
افغانســتان تا 60 درصد از درآمد خــود را از خارج 
تأمين مي كند، اما منتقدان دولت معتقدند كه مردم 

از اين بودجه هاي كالن سهم اندكي مي برند.
مشخص نيست در كنفرانس امسال چه مبلغي به 
دولت افغانستان كمك شود. طبق گزارش سازمان 
SIGAR نهادي كه بــر كمك هاي خارجي آمريكا 
به افغانســتان نظارت دارد، در 10سال اخير حدود 
19 ميليارد دالر كمك خارجي در جاي نامشخص 
و بدون سند هزينه شــده است. اين عملكرد دولت 
مركزي كابل، احتماال به كاهش كمك هاي خارجي 

منجر خواهد شد.

ناتو مخالف خروج »غيرمسئوالنه« آمريكا از افغانستان

بلينكن؛ مأمور آشتي با جهان 
آنتوني بلينكن، دوست و مشاور قديمي جو بايدن كه 
يكي از حاميان سرشناس ائتالف هاي جهاني است 
از ســوي رئيس جمهور منتخب آمريكا براي پست 
مهم و كليدي وزارت خارجه كشورش درنظر گرفته 
شده اســت. به گزارش نيويورك تايمز، او به عنوان 
وزير خارجــه آمريكا، ماموريت خواهد داشــت تا 
همكاري هاي بين المللي آمريــكا و متحدانش را به 
ســمت رقابت هماهنگ با چيــن در عرصه جهاني 

پيش ببرد.
بلينكن 58ساله پيش از اين در دولت باراك اوباما، 
معاون وزير خارجه بوده است. او فعاليت حرفه اي اش 
در وزارت خارجه را در دولت بيل كلينتون شروع كرد. 
اعتبار او در سياست خارجي بعد از 4سال سياست 
خارجي پرهرج و مرج در دولت ترامپ، مايه آرامش 
ديپلمات هاي آمريكايي در سراسر دنيا و همينطور 

رهبران متحدان آمريكا خواهد شد.
رسانه ها در آمريكا گزارش داده اند كه بايدن همچنين 
يک دســتيار نزديک ديگر خود، جي ســاليوان را 
به عنوان مشــاور امنيت ملي انتخاب خواهد كرد. 
ساليوان، بعد از بلينكن به عنوان مشاور امنيت ملي 
بايدن در دوران معاون اولي او در دولت اوباما مشغول 
به كار شــد. او در دوران حضور هيالري كلينتون، 
رئيس بخش برنامه ريزي سياست هاي كالن و يكي از 

نزديک ترين مشاوران استراتژيک وزير خارجه بود.
بلينكن و ساليوان كه سابقه دوستي مشترك زيادي 
هم دارند به شدت مورد اعتماد بايدن هستند و عمال 
صداي او در مسائل سياست خارجي به شمار مي روند.
بايدن همچنين قرار است ليندا توماس- گرينفيلد، 
ديپلمات باتجربه را كه در پســت هاي ديپلماتيک 
زيادي در سراسر دنيا خدمت كرده به عنوان سفير 
آمريكا در سازمان ملل معرفي كند. بايدن قرار است 
اين پست را كه در دوران ترامپ تنزل درجه يافته 
بود، دوباره ارتقا دهد و وارد كابينه اش كند. به اين 
ترتيب ، خانم توماس-گرينفيلد كه سياهپوســت 
است، يكي از اعضاي شــوراي امنيت ملي بايدن 
خواهد بود. انتخاب او، همچنين در راستاي وعده هاي 
بايدن براي تنوع بخشــيدن به تركيب نژادي افراد 
حاضر در كابينه اش است. بلينكن براي 20سال يكي 
از نزديكان جو بايدن بوده است. او زماني كه بايدن 
رئيس كميته روابط خارجي ســنا بود هم در كنار او 
بوده است. بلينكن به عنوان مشاور امنيت ملي بايدن 
در دولت اوباما، در سياست هاي آمريكا در خاورميانه 
ازجمله در رويدادهاي مصر، عراق، ســوريه و ليبي 

نقش داشت.
يكي از اولويت هاي اصلي او در سمت جديد، بازتعريف 
آمريكا به عنوان يک متحد مورد اطمينان اســت؛ 
متحدي كه آماده اســت به توافق ها و سازمان هاي 
بين المللي اي بپيوندد كه ترامپ از آنها خارج شده 
بود. بازگشت مجدد به توافق محيط زيستي پاريس، 
سازمان بهداشت جهاني و توافق هسته اي با ايران، 
 مهم ترين كارهايي اســت كه با آمدن بلينكن انجام 
آنها در اولويت قرار خواهد گرفت. او پيش تر درباره 
توافق هسته اي با ايران گفته بود كه طرف ايراني، چه 
آمريكايي ها خوششان بيايد يا نه، به تعهدات خود 
پايبند بوده است. او كه در مذاكرات منتهي به برجام 
نقش فعالي داشته، همين تابستان در مجمع امنيتي 
آســپن كه به صورت مجازي برگزار شده بود، از اين 
توافق دفاع كرده و گفتــه بود كه درصورت پيروزي 
بايدن، اگر ايران به تعهدات خود برگردد، دولت جديد 

آمريكا اين توافق را طوالني تر و قوي تر خواهد كرد.
قبل از دولت باراك اوباما، بلينكــن در دولت بيل 
كلينتون يكي از كاركنان شــوراي امنيت ملي در 
كاخ ســفيد بوده و بعدا به عنوان دستيار مخصوص 
رئيس جمهور مشغول به كار شده است. مدير ارشد 
امور اروپايي، مسئول نوشــتن متن سخنراني هاي 
مربوط به سياست خارجي و مشــاور برنامه ريزي 
استراتژيک، از ديگر سمت هاي او در دولت كلينتون 

بوده است.
جيمز ملويل، يكي از ديپلمات هاي سابق آمريكايي 
در گفت وگو با ســي ان ان از تصميــم بايدن براي 
انتصاب بلينكن به عنوان وزير خارجه استقبال كرده 
و گفته است: »او يک معاون وزير خارجه معركه بود. 
او باهوش و مهربان اســت و رهبري شگفت انگيز و 
مؤثر در يكي از حساس ترين مقاطع وزارت خارجه 
خواهد بود. او بايد رد كارهاي بدترين رئيس جمهور 
و بدترين وزير خارجه اي كه ما تا حاال داشته ايم را 

پاك كند.«
يک مقام فعلــي وزارت خارجه آمريــكا البته به 
سي ان ان گفته است كه بايدن مي توانست گزينه هاي 
بهتري را براي اين كار انتخاب كند. از مدت ها پيش 
گمانه زني هاي زيادي دربــاره انتخاب كريس كونز، 
سناتور دلوور و ســوزان رايس مشاور سابق امنيت 
ملي باراك اوباما و همينطور سفير دولت او در سازمان 
ملل مطرح بود. با اين حال بايدن مشــاور و دوست 
قديمي خود را براي   آشتي دادن آمريكا با متحدان 

قديمي اش انتخاب كرده است. 

از حقوق به سياست
آنتوني بلينكن، كمي خبرنگاري كرده و شانس خود 
در دنياي حقوق را آزموده بود، اما راهش ســرانجام 
به جايي كشيده شد كه بزرگ ترين بخش زندگي او 
بود؛ دنياي سياست. بلينكن 58ساله در خانواده اي 
يهودي در نيويورك متولد شد و همانجا تحصيل كرد 
تا اينكه همراه با خانواده اش به پاريس مهاجرت كرد. 
او در پاريس به يک مدرسه خصوصي سرشناس رفت 
و بعد از برگشت به آمريكا، در هاروارد حقوق خواند. 
نخستين شــغل جدي زندگي اش خبرنگاري براي 
مجلس نيو رپابليک بود. او در طول سال ها، به نوشتن 
تحليل و يادداشت براي رســانه ها ادامه داد. بعد از 
تجربه كار در نيو رپابليک، در نيويورك و پاريس به 
وكالت پرداخت، اما چندان در اين شــغل نماند و در 
سال 1988به عنوان يكي از اعضاي ستاد انتخابات 
مايكل دوكاكيس شروع به كار كرد و از همانجا وارد 

دنياي سياست شد.

 نخست وزير اسرائيل چندهفته مانده به آغاز كار دولت بايدن با سفر بي سابقه 
به عربستان، به دنبال صف كشي منطقه اي عليه ايران است

پيام نتانياهو در دقيقه90

جنــگ و امور خارجــه را در قالب 
دولــت وحــدت ملــي در اختيار 
گرفته انــد. جالب آنكــه نتانياهو 
نشست روز يكشــنبه هيأت دولت 
را بدون اعالم هيچ دليلي لغو كرده 

بود.

پيام غيرمستقيم براي ايران
اگرچه نام ايران در متن اين تحوالت 
ديده نمي شــود، اما بخش عمده 
رسانه ها و تحليلگران به طور طبيعي 
از خطوطي كه اين سفر تاريخي را 
به ايران يا حتي توافق هســته اي 
پيوند مي زند، سخن گفته اند. قاسم 
س. قاســم، از تحليلگران روزنامه 
لبناني االخبار در اين باره مي نويسد: 
»انتشار جزئيات ســفر نتانياهو به 
عربستان در رسانه هاي عبري زبان 
اقدامي آگاهانه به شــمار مي رود و 
اگر توسط شخص نتانياهو صورت 
نگرفته باشــد، حتما با موافقت او 
رخ داده اســت. پيام اين خبر براي 
ايران آن اســت كه ناتوي عربي-
عبري ديگر كامل شده است.« قاسم 
همچنين پيام سفر تاريخي نتانياهو 
براي داخل سرزمين هاي اشغالي را 
تضعيف موقيعت بني گانتز و ساير 
رقبــاي وي در داخل دولت عنوان 

كرده است.
از ســوي ديگر عبدالباري عطوان، 
سردبير روزنامه راي اليوم كه پيش 
از اين درباره اتحاد عربي-اسرائيلي 
عليه توافق هســته اي ايران سخن 
گفته بود نيز با اشاره به سفر اخير 
نتانياهو گفــت: نگرانــي از تغيير 
سياست هاي آمريكا در خاورميانه 
مي تواند رهبران اسرائيل و عربستان 
را به رفتارهاي جنون آميزي وادارد. 
نخســت وزير اســرائيل و وليعهد 
سعودي مي دانند كه در سال هاي 
پيش رو بــا بحران هاي بيشــتري 
روبه رو مي شوند؛ آن هم درحالي كه 
بازگشت احتمالي آمريكا به توافق 
هســته اي و توقف سياست فشار 
حداكثري فضا را بــراي تحركات 
منطقه اي اين دو محدودتر خواهد 

كرد.

بدرقه موشكي براي نتانياهو 
در حاشــيه تمام ايــن تحوالت، 
جنبــش انصــاراهلل روز گذشــته 
از شليك 2موشــك بالستيك به 
سوي مقر شــركت آرامكو در جده 
خبر داد. اگرچه منابع رســمي در 
عربستان سعودي نسبت به اين خبر 
سكوت كرده اند، اما شبكه سي ان ان 
مدعي شده يكي از تاسيسات نفتي 
جده مورد حمله قرار گرفته است. 
يحيي سريع، ســخنگوي انصاراهلل 
در اين باره به شبكه المسيره يمن 
گفت: عصر روز يكشنبه، 2موشك 
قدس2 براي نخستين بار به سوي 
پايگاه آرامكو در جده شليك شده و 
ايستگاه توزيع اين شركت را هدف 

قرار داده است.



  سه شــنبه 4 آذر 1399  ســال بيســت و هشتم   شــماره 8093

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

تهرانازفرازكلكچال

هواي چند روز اخير پايتخت باراني بود و به مدد اين هوا، شهروندان بعد از مدت ها 
هواي پاك تنفس كردند. برخي هم از اين موقعيت استفاده كردند و به كوهنوردي 
در ارتفاعات تهران رفتند. هادي نيكخواه،  فعال توييتري هم عكسي از ارتفاعات 
كلكچال منتشر كرده و نوشــته اســت: »تهران از ارتفاع 3هزار متري كلكچال، 

بعدازظهر امروز«.

ايكهدستتميرسد،ياريرسان!

پاييــز و زمســتان كه 
مي رسد غذاي كمتري 
براي حيوانات و پرندگان 
پيدا مي شــود و در اين 
فصل هستند انسان  هايي 
كه در حد توان شان به 
كمك ايــن حيوانات و 
پرندگان مي روند. امير 
اسماعيلي،  روزنامه نگار 
در صفحه اينستاگرامش 
از  از يكــي  عكســي 
هميــن دوســتداران 
محيط زيســت منتشر 
كرده با اين شــرح كه:  

»چند سالي است تهيه گندم و ريختن براي پرنده هاي پشت پنجره را از عادت هاي 
اصلي كارهاي روزانه اش كرده اســت. مهرباني مي كند و از آن طرف هم پرنده ها 

نگاهش مي كنند و هم دعايش. «

سختيشغلقبلازتوسوءتفاهمبود

شــغل ها بســته به نوع ميزان 
مشقتي كه نصيب انجام دهنده 
آن مي كننــد، تفاوت هــاي 
بسياري با هم دارند. اما عكسي 
كــه بهمــن هدايتــي، كاربر 
توييتر منتشــر كرده اســت، 
تمام تعريف ها از ســختي كار 
را جابه جــا كرده. او با انتشــار 
اين عكس نوشــته است: »هر 
وقت خواســتيد از شغلتان نق 
بزنيد، اين عكــس را به يادتان 

بياوريد.«

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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شايد برای شــما اتفاق افتاده باشد كه فردی 
را با رفتارهــای عجيب در خيابان مشــاهده 

كنيد. فردی كه مثال پشــت سر هم سالم 
نظامي مي دهد، با خودش حرف مي زند و 
مي خندد، حرف های نامربــوط و بی ربط 
مي زند، لباسش را در آورده است يا به طرز 

نامعقولی عصبانی است و پرخاشگری مي كند. شما بايد 
بدانيد كه ممكن اســت با فردی مواجه شــده باشيد كه 
بيماری روانپزشكی دارد. شــرايط فوق درست مانند آن 
است كه شــما فردی را در خيابان ببينيد كه دستانش را 
روی ســينه اش مشــت كرده و مي گويد درد دارد. اينها 
عاليم بيماری هســتند. درد قفسه ســينه ممكن است 
عالمت سكته قلبی باشــد و رفتارهای عجيب در خيابان 
 هم ممكن است عالمت نوعی بيماری روانپزشكی  باشد. 

چه بايد كرد؟ 
دوربيمارراشلوغنكنيد! اين هم برای سكته  قلبی صادق اســت و هــم بــرای بيماری های 1
روانپزشكی. اگر افراد دور فرد بيمار را شلوغ كنند افرادی 
كه واقعا مي توانند به آن فرد كمك كنند با دشواری مواجه 

مي شوند. 
نصيحتنكنيد!بايد بدانيد يك بيمار روانپزشكی  ممكن است رفتارهايش تحت تاثير ادراكات ذهنی 2
و افكار هذيانی باشــدكه كنترلی بر آن ندارد. لذا معموال 
وعظ و نصيحت كردن بی فايده است و حتی ممكن است 

او را عصبانی و به شما بدبين كند.
باتلفنفوريتهایپزشكیتماسبگيريد! عاليم رفتاری ذكر شده فوريت پزشكی است، پس 3
فوريت های پزشكی را مطلع كنيد. در موارد معدودی كه 
فرد خشــونت مــي ورزد مطلع كــردن فــوری نيروی 

انتظامي مي تواند كمك كننده باشد. 
فيلمبردارینكنيد! از نظر اخالقي، فيلم گرفتن  از يك انســان نياز به اخذ رضايت آگاهانه دارد و 4
بيمار روانپزشــكی هم در حالتی كه گفته شد نمي تواند 
رضايت آگاهانه دهد. فيلم گرفتن موجب پخش شــدن 
عاليم بيمــاری آن فــرد در بيــن مــردم و ماندگاری 
طوالنی مدت آن در فضای مجازی مي شود. چنين بيمار 
روانپزشــكی اي بعد از اينكه تحت درمــان قرار گرفت تا 
مدت ها احساس شــرم و خجالت خواهد داشت و ممكن 
است بابت رفتارهايی كه روی آنها كنترلی نداشته است 
مدت های مديد سرزنش ديگران و شرمندگی خودش را 

تحمل كند.

سيدطهيحيویتاب آوري
روانپزشك

جسپر:پليس كانادا در مناطقي كه محل تجمع گله هاي 
گوزن است به راننده ها هشــدار داده كه جلوي ليسيدن 
خودروها توســط گوزن ها را بگيرند. به گزارش سي ان ان، 
تابلوهايي در شهر جسپر كانادا نصب شده كه به راننده ها 
هشــدار مي دهد گوزن ها در پي نمك موجود در جاده ها 
كه به خودرو چسبيده به دنبال خودروهايي هستند كه از 

شهرهاي ديگر آمده اند.

طرابلس:كارگاهي در ليبي گران تريــن صابون جهان 
با قيمــت هر قالب صابــون معــادل 2800دالر را توليد 
مي كند. به گزارش آديتي ســنترال، شركت اميرحسن و 
پســران براي توليد اين صابون از طالي 24عيار و پنير و 
خوشبوكننده هاي گياهي و گران قيمت استفاده مي كند. 
مشتري توليدات اين كارگاه بيشــتر اعيان و ثروتمندان 

كشورهاي اروپايي هستند.

كاراكاس:به دنبال گراني قيمت بنزين در ونزوئال مردم اين 
شهر به پااليشگاه ها رفته و تجهيزات پااليشگاهي را به سرقت 
بردند تا در خانه بنزين توليد كنند. صاحب بزرگ ترين ذخاير 
نفتي جهان كه تــا چندي پيش به توزيع بنزيــن رايگان در 
كشورش مشهور بود اكنون با كمبود جدي بنزين مواجه است. 
به گزارش يورونيوز، واحدهای كوچك تقطير نفت در روستاها 

كسب و كار جديد كشاورزهاي اين كشور است.

نيويورك:نخستين داروي بهبود يك اختالل ژنتيك نادر كه 
رشد كودكان را متوقف و باعث پيري سريع آنها مي شود، توسط 
ســازمان غذا و داروي آمريكا تأييد شــد. به گزارش يورونيوز، 
كودكاني كه داروي زوكينوي )Zokinvy( را مصرف كرده اند، 
به طور متوسط 2.5سال بيشــتر عمر مي كنند. سازمان غذا و 
داروي آمريكا بر پايه نتايج اين آزمايش ها تأثير زوكينوي را براي 
درمان بيماري پروگريا )Progeria( يا پيري زودرس تأييد كرد.

كشفدارويپيريزودرسونزوئالييهابنزينخانگيميسازندتوليدصابون2800دالريگوزنهاخودروهاراليسنزنند

ماوبيمارانروانپزشكیدرخيابان

* مجبور نيســتيد كتاب ها را براي 
نابــودي فرهنگ بســوزانيد. فقط 
كافيست مردم را از خواندن كتاب ها 

منع كنيد.
* اگر بدانيد چطور مطالعه كنيد، 
آموزش كامــل در مورد زندگي 
داريد، پس مي دانيد چگونه در 
يك دمكراســي رأي دهيد، اما 

اگر نمي دانيــد چگونه مطالعه كنيــد، نمي دانيد چگونه 
تصميم بگيريد.

ري بردبري

دبيركل ســازمان ملل در دوحه و در مراســم گشــايش 
نهمين اجالس ســران ســازمان كنفرانس اسالمي طي 
سخناني از رئيس جمهوري اسالمي ايران به خاطر صداقت و 
شكيبايي اش، قدرداني و تجليل كرد. به گزارش همشهري، 
كوفي عنان در آغاز سخنراني خود خطاب به سيدمحمد 
خاتمي رئيس جمهوري ايران گفت: شخصيت و اقدامات 
جناب عالي بــراي حاكميت قانون، تقويت و پشــتگرمي 
كساني را موجب شده است كه براي پيشرفت در منطقه و 

سراسر جهان اسالم، تالش مي كنند.

20 سال پيش 

قدردانيدبيركلسازمانمللازخاتمي

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:العافيه أهنأ الّنعم؛
تندرستي، گواراترين نعمت هاست.

   اذان ظهر:  51: 11    غروب آفتــاب: 53 :16    اذان مغرب: 17:12 
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االايهمنشيندل،كهيارانتبرفتازياد
مراروزيمبادآندمكهبييادتوبنشينم

حديثآرزومنديكهدرايننامهثبتافتاد
همانابيغلطباشدكهحافظدادتلقينم

ثبت، دليل اســتوار و معتدل اســت، از همين رو پا بر جا مي ماند. نوشته يا ُمهِر 
ثبت شده، به همان نوشته اي گويند كه ماندگار اســت و دوام دارد و به هفت آب 

شسته نشود:
هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جريده عالم دوام ما
عطار هم از ثبت عشق مي گويد »چون قلم بر لوح عشاق اين نوشت«، آدم از اين 
ثبت ما شيدا شده. افزون بر اين، براي تأييد منشور و نامه و مدح و حساب و كتاب 

نيك و بد هم، آن را »ثبت« مي كرده اند.
و به قول سعدي »بسا كسي كه جامه دشمنان پوشيده و نامش در جريده دوستان 

ثبت كرده اند و او را آگاهي، نه.«
فروغي بسطامي نيز اين گونه ياد دوست را ثبت مي كند:

تا نام دود زلفت در نامه ثبت كردم
آتش زدم ز حسرت هم دوده هم قلم را

بيدل دهلوي ابتدا يك گام عقب مي رود و از مرحله اي پيش از ثبت مي گويد:
شسته مي گردد نمايان، سر خِط موج از محيط

نقش ما زين صفحه، پيش از ثبت كردن زايل است
او در ادامه، اين تصوير را مي آفريند: 

به نامه اي كه در او نام عشق ثبت كنند
 به جاي هر الف، انگشت زينهار نويس

»ثبتحديثآرزومندي«

فضاي مجازي

كتــاب »برگ هايــي از كارنامــه دولت جنگ، 
1368-1360« به كوشش سيدعليرضا حسيني 
بهشتي و عباس ملكي از سوي نشر روزنه منتشر 
شده اســت. اين اثر به پژوهش تحليلي در باب 
كارنامه دولت جمهوري اســالمي ايران و نقش 
آخرين نخست وزير ايران در دوران 8 ساله جنگ 
تحميلي پرداخته است. در بخشي از مقدمه كتاب 

مي خوانيم: »درست است كه اين روزها 
ديگر كمتر كسي هســت كه درباره 
بحراني شمردن وضعيت نظام سياسي 
و كشور ايران ســخن نگويد يا نگفته 
باشــد، اما معموالً براي توضيح اينكه 
چرا به چنين وضعيتي دچار شده ايم، 
به گونه اي به تاريخ گذشته مان مراجعه 
مي كنيم كه گويي مي خواهيم با يافتن 

مقصر يا مقصران، بار مسئوليت جمعي تاريخي 
را كه هر يك از ما كم يا زياد در قبال شكل گيري 
وضعيت كنوني داشته ايم از دوش خود برداريم 
و بر دوش ديگري يا ديگــران بيندازيم و پس از 
آن با وجداني آرام در خارج از گوِد شــهروندي 

فعال ســكني گزينيم! صدالبته، بار 
مسئوليت كسي كه قدرت بيشتري 
در تعيين سرنوشت كشــور داشته و 
دارد ســنگين تر اســت، اما آيندگان 
حق خواهند داشــت يكايك ما را هم 
در شــكل گيري سرنوشتمان سهيم 
و شــريك بدانند. پس واكاوي تاريخ 
گذشته هاي دور و نزديك ايران زمين 
با چه رويكردي مي تواند براي ما ساكنان 
اين ســرزمين اهورايي مفيد باشــد؟ بازخواني 
تاريخ به منظــور ارزيابي كارنامه گذشــته مان، 
يافتن نقاط مثبت و منفي و درس گرفتن از آن 
براي آينده؛»گذشته چراغ راه آينده« يا آنچه در 

فرهنگ ملي و ديني ما با عنوان »عبرت آموزي« از 
گذشته شناخته شده است.« به عقيده نويسندگان 
مقدمه كتاب، آنچه در باب تاريخ جنگ تحميلي 
و كارنامه افراد و ارگان هايي كه در آن مشاركت 
كردنــد، غالب اســت، نگرش »تاريــخ به مثابه 
محكمه« بر »تاريخ به مثابه عبرت« است. از اين 
رو، تالش گردآورندگان و نويسندگان مجموعه 
مقاالت كتاب حاضر اين بوده اســت كه تا آنجا 
كه ممكن بوده، از نگــرش اول دوري كرده و به 
نگرش دوم نزديك شوند. »برگ هايي از كارنامه 
دولت جنــگ، 1368-1360« در 324صفحه 
به بهاي 65500تومان از سوي نشر روزنه منتشر 

شده است.

ويترين

كارنامهدولتجنگ

رويدادهاي فرهنگي و هنري
حضور8۵كشوردرجشنوارهپويانماييتهران

85كشــور جهان در بخش مســابقه بين الملل دوازدهمين 
جشنواره دوساالنه بين المللي پويانمايي تهران حضور خواهند 
داشت. به گزارش همشهري، 1043پويانمايي در بخش مسابقه 
بين الملل از 85كشــور دنيا و 459اثر از هنرمندان ايراني به 
بخش مسابقه ايران دوازدهمين جشنواره بين المللي پويانمايي 
تهران رسيده است. اين جشنواره همچون دوره هاي گذشته 
در بخش هاي مســابقه ايران و بين الملل، خارج از مســابقه، 
نمايش ويژه و چشم انداز برگزار مي شود. جشنواره بين المللي 
پويانمايي تهران از ســوي كانون پرورش فكــري كودكان و 

نوجوانان به صورت دوساالنه برگزار مي شود.

برپاييجشنواره»فرشتگانماندگار«
نخستين جشنواره ملي فرهنگي و هنري فرشــتگان ماندگار با 
رويكرد حمايت از كادر درمان، به صورت مجازي برپا مي شود.  در 
اين جشنواره رقابت در 4بخش صوتي، نوشتاري، فيلم و هنرهاي 
تجسمي است. در اين راستا، عالقه مندان آثار خود را به دبيرخانه 
جشنواره ارســال و در پيج اينســتاگرامي هنر ماندگار بارگزاري 
كنند. مراسم اختتاميه نخستين جشنواره ملي فرشتگان ماندگار، 

همزمان با روز پرستار در 28آذر1399 برگزار مي شود.

انتشارنماهنگسمفوني»شهرزاد«

نماهنگ سمفوني »شهرزاد« با اجراي اركستر سمفونيك 
بانوان »سرزمين مادري« براي اداي احترام و پاسداشت 
فداكاري هــاي كادر درمان در مبارزه با كرونا منتشــر 
شد. اين موزيك ويدئو شــامل سوئيت شماره6 )اجراي 
اركسترال( و سوئيت شماره9 )اجراي دوئت( از سمفوني 
شــهرزاد است كه توســط اركستر ســمفونيك بانوان 
»سرزمين مادري« به رهبري نزهت اميري و با هنرمندي 
30نوازنده بانوي ايرانــي، در محوطه باز بنياد رودكي به 
ســفارش و تهيه كنندگي معاونت رياست جمهوري در 

امور زنان و خانواده، اجرا و منتشر شده است.

همشهري 4آذر 1379

ِكلك 

  ونك
نام ونك تشكيل شده اســت از دو حرف )ون ( به نام درخت و 

حرف )ك( كه به صورت صفت ظاهر مي شود.

  نياوران
نام قديم اين منطقه گردوي بــوده و برخي معتقدند در زمان 

ناصرالدين شاه نام اين ده به نياوران تغيير كرده است. به اين 
 ترتيب كه نيــاوران مركب از  نيا )حد، عظمــت و قدرت (؛  ور 

)صاحب ( و الف و ن  عالمت نسبت اســت و در مجموع يعني 
كاخ داراي عظمت .

  كامرانيه
زمين هاي اين منطقه ابتدا به ميرزا ســعيدخان  تعلق داشت 
و ســپس كامران ميرزا، پســربزرگ ناصرالدين شاه  با خريد 
زمين هاي حصاربوعلي ، جماران و نيــاوران ، اهالي منطقه را 

مجبور به ترك زمين ها كرد و سپس آنجا را كامرانيه ناميد.

  گيشا
نام گيشا كه در ابتدا كيشا بوده  برگرفته از نام دو بنيانگذار اين 

منطقه )كينژاد و شاپوري( است.

طهران قديمي

ناممحلههايتهرانازكجاآمدهاست؟
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سهشنبه
4آذر1399
شماره87

 حروف را آماده كن
آزادي از راه مي رسد*
2اعتصاب مطبوعات در سال 1357

محمدناصراحدي���������������������������������������������������
در ســال1357، مطبوعات 2بار اعتصــاب كردند. بار اول، 
از 19تا 23مهر به   مدت 4روز در دولت جعفر شريف   امامي 
دســت به اعتصاب زدند. علت اعتصاب هم حضور مأموران 
سانسور فرمانداري نظامي تهران در تحريريه روزنامه   هاي 
كيهان و اطالعات به   منظور بررســي مطالب اين روزنامه   ها 
پيش از انتشار بود. اعضاي تحريريه و كاركنان قسمت   هاي 
فنــي و اداري هــر دو روزنامه- كه ديگــر تحمل »قيچي 
سانســور« و »شمشير داموكلس« را نداشــتند- دست از 
كار كشــيدند و روزنامه آيندگان نيز به نشانه همدردي به 
اعتصاب روزنامه هاي اطالعات و كيهان پيوست. حول   وحوش 
ســاعت 2بعدازظهر روز چهارشــنبه 19مهر، نمايندگان 
روزنامه   هاي اطالعات و آيندگان به روزنامه كيهان مي   روند 
و هم   قطارانشــان در روزنامه كيهان با تشويق ممتد از آنها 
استقبال مي   كنند. حاصل جلسه  مشترك نمايندگان اعضاي 
تحريريه، كاركنــان اداري و كارگران فنــي اين 3روزنامه، 
قطعنامه   اي است كه 4خواســته اصلي دارد: 1- اعالم لغو 
كامل سانســور مطبوعات 2- عدم   دخالــت و اعمال نفوذ 
مستقيم و يا غيرمستقيم قوه مجريه و تمامي دستگاه   ها در 
كار روزنامه 3- تضمين امنيت و مصونيت سياسي و شغلي 
جامعه مطبوعات و... 4- تعهد رسمي از سوي دولت و انتشار 
اين تعهدنامه در روزنامه   ها و اعالم آن در راديو و تلويزيون. 
چهره   ها و گروه   هاي مختلف ازجمله آيت   اهلل شيرازي، دكتر 
علي   اصغر حاج سيدجوادي، داريوش فروهر، شمس آل   احمد، 
سيمين دانشور، سياوش كســرايي، روزنامه توقيف   شده 
»توفيق«، بازاريان، كانون نويسندگان، دانشجويان، تعدادي 
از استادان دانشــگاه و هيأت علمي دانشگاه آريامهر از اين 
اعتصاب حمايت كردند. ســرانجام پس از 3روز چانه   زني 
گروه نمايندگان روزنامه   ها با دولت، مطبوعات حرفشان را 
به كرسي    نشاندند و از روز يكشــنبه 23مهر انتشارشان را 
از ســر گرفتند. روزنامه كيهان اين موفقيت را با اين تيتر و 
زيرتيتر جشن گرفت: »پايان يك قرن سانسور؛ مطبوعات 
آزادي خود را پس گرفت«. اطالعــات تيتر زد: »اعتصاب 
مطبوعات به پيروزي كامل رســيد«. و تيتِر يك آيندگان 
چنين بــود: »اعتصاب مطبوعات با تضميــن آزادي پايان 
يافت«. اين اقدام روزنامه   هاي كيهان، اطالعات و آيندگان 
نمونه   اي درخشان از كار صنفي و تن ندادن به سانسور براي 
به   دست آوردن آزادي و اســتقالل مطبوعات بود. اعتصاب 
دوم، از 15آبان تا 16دي همين سال، پس از سقوط دولت 
شــريف   امامي و با روي كارآمدن دولــت نظامي غالمرضا 
ازهاري رقم خورد. تعهد   نامه كتبي دولت قبل براي دولت 
نظامي هيچ ارزشي نداشت و ازهاري مي   خواست گربه را دم 
حجله بكشد و به همين دليل از نشان دادن چنگ و دندان 
به روزنامه   نگاران ابايي نداشت. حضور نيروهاي نظامي در 
تحريريه 3روزنامه اطالعات، كيهان و آيندگان و همچنين 
تحت تعقيب قراردادن تعدادي از روزنامه   نگاران، ســرآغاز 
اعتصابي بود كه    2ماه به درازا كشــيد. بر سر اعتصاب دوم، 
ميان اهالي مطبوعات اختالف نظر وجود داشت؛ برخي بر اين 
عقيده بودند در شرايط بحراني كشور تعطيل كردن روزنامه   ها 
كار درستي نيســت و عده   اي ديگر استدالل مي   كردند در 
وضعيتي كه امكان آزادانه كار كردن مهيا نيست، اعتصاب 
تنها راه موجود براي اعتراض به سانسور است. مهم   ترين نتايج 
اعتصاب دوماهه مطبوعات از دست رفتن اقتدار گروه   هاي 
قديمي گردانندگان مطبوعات و كاهش نفوذ روزنامه   نگاران 

حكومتي و ديگری به قدرت رسيدن توده مطبوعاتي ها بود.
 * تكه   اي از شعر سياوش كسرايي كه به مناسبت پيروزي 

مطبوعات در اعتصاب اول سروده بود.

 اين صدای 
انقالب اسالمی ايران است

عليعمادي������������������������������������������������������

هر صبح آفتاب از گوشه   اي از آسمان كه به شرق زمين 
مي   چسبد، برمي   آيد اما روزها شبيه هم نيستند؛ بعضي 
روزها تاريخ   ساز مي   شوند، برخي مسير تاريخ را تغيير 
مي   دهند و معدودي مي   شوند روز خدا. اگر »دست خدا 
با جماعت است« پس روزي كه دل   ها جمع مي   آيد و 

دست خدا عيان، آن روز هم مي شود روز خدا.
از روز »امام آمد« در اين بيش از 40سال، زياد گفته   اند؛ 
صبح فرودگاه، ظهر بهشت زهرا و آن نطق »... من تو 
دهن اين دولت مي زنم، من دولت تعيين مي   كنم...«، 
عصري كه امام در خانه دختر آقاي پســنديده ســر 
كرد و نيمه   شبي كه به مدرسه رفاه رسيد. با اين حال 
تاريخ   نگاري انقالب، دســت كم تا 2دهه بعد از آن، از 
محل سكونت امام از 13بهمن تا چندي پس از پيروزي 
انقالب بي   صدا عبور مي   كرد. كتاب   هاي درسي تاريخ 
تا همين چنــدي پيش آنجا كه به انقالب اســالمي 
مي   رسيدند، ســكونتگاه امام را به غلط مدرسه رفاه 
عنوان مي   كردند. كميته اســتقبال از امام، انقالبيون 
موتلفه   اي بودند و برنامه   شان اين بود كه امام در »رفاه« 
باشــد اما ديگر نزديكان امام آنجا را مناسب نديدند. 
شايد همين بود كه آنها با اختالف فكري اي كه داشتند 
و زاويه   اي كه بعدتر به تندي بيشتري رسيد تا جايي كه 
از دست   شان برمي   آمد، دست در تاريخ بردند و همان 
يك شب را به روزهاي ديگر گسترش دادند. اما اصل 

ماجرا چه بود؟
ديوار به ديوار دبســتان دخترانه رفاه، پشت مسجد 
سپهساالر )شهيدمطهري فعلي( در كوچه مستجاب 
خيابان ايران، مدرسه علوي شــماره يك قرار داشت 
)و هنوز هم هســت(. علوي ســال1335 در همين 
خانه قديمي به همت بزرگانــي چون مرحوم عالمه 
كرباســچيان و شادروان اســتاد رضا روزبه و مرحوم 
حاج مقدس سربرآورد. ابتدا دبيرستان بود و بعد شد 
دبســتان؛ خانه   اي با يك اتاق پنج دري در شمال، با 
ايواني بزرگ و ســتون   هاي بلند كــه اتاق   هاي دورتا 
دورش كالس بود و مطبخش كه در غرب حياط چند 
پله پايين مي   رفت، شــد غذاخوري بچه   ها. بعدتر در 
جنوب حياط اين خانه كــه البد روزگاري حوض هم 
داشــته، ملكي ديگر به آن افزوده شد و ساختماني 
ساده و نوساز در آن ســاختند. بااليش همان سالني 
بود كه مرحوم نيــرزاده به بچه   ها الفبــا ياد مي   داد و 
دبســتاني   هاي دهه60 و شــايد 70، پخش آن را از 

تلويزيون به ياد دارند.
كميته انقالب كه در رفاه تشكيل شد، سراغ همسايه 
رفت و جا خواست. مديران علوي با روي باز پذيرفتند. 
بخشي از علوي شماره يك و رفاه، شد دادگاه انقالب. 
عكس هاي معروف ناجي و خسروداد و ديگران را در 
همان كالس هاي اين دو مدرسه گرفته   اند؛ همان كه 
پشت   سرشان تخته سياهي است كه با گچ سفيد آيه 
قصاص نوشته شده. عمارت قديمي علوي شماره يك 
و اتاق   هاي اطرافش در توسعه مدرسه، پيش از دهه60 
تخريب شدند و جاي آن ساختماني جديد ساختند كه 

هنوز محل تحصيل نوآموزان است.
نه رفاه و نه همسايه ديوار به ديوارش علوي شماره يك، 
محل مناسبي براي سكونت امام خميني و همراهان 
نبود. دولت و ارتش در ظاهر در اختيار بختيار بود و بيم 
حمله به سكونتگاه امام مي   رفت كه يكي دو باري هم 
در آن 10روز قصدش را كردند. اين دو مدرسه به راحتي 
قابليت محاصره داشتند. هيچ كدام هم جاي چنداني 
براي استقبال از مردم مشــتاق زيارت امام نداشتند. 
همســايه انقالبيون باز هم به دادشان رسيد و محل 
مناسبي را به آنها پيشنهاد داد؛ چند كوچه آن طرف   تر، 

مدرسه علوي شماره 2.
باالي ســه راه امين حضور، جايي كــه خانه باغ حاج 
امين   الضرب در شــمال به ديوار مي   رســد، مهندس 
حريري در ســال1340 مدرسه علوي شــماره 2 را 
طراحي كرد و ســاخت. ســهم اين مدرســه بزرگ 
چندهزار  مترمربعي از بر ضلع غربــي خيابان ايران، 
يك در دو لنگه   اي است كه با داالني پهن و نسبتا دراز به 
حياط و پيلوت بي   ديوار زير ساختمان اصلي مي   رسد. 
شمال مدرسه و پشت چند مغازه، هم زميني است كه 
آن موقع پاركينگ ميني   بوس   هاي مدرسه محسوب 
مي   شد و حاال آن را ســاخته   اند و به فضاي آموزشي 
اضافه كرده   اند. اين پاركينگ هم از شــمال به كوچه 
بن   بستي در داشت كه انتهاي آن كوچه، چند سالي 
در همان اوايــل انقالب، خانه يكــي از بزرگان نظام 
بود و بعدتر از آنجا به همــراه خانواده نقل مكان كرد. 
ساختمان علوي شماره 2 در غرب نيز دري كوچك و 
بي   رفت وآمد به كوچه   اي باريك دارد كه به همان كوچه 

مستجاب مي   رسد. با اين حساب مدرسه، از شمال و 
غرب به كوچه   هايي خلوت و بن بست، از جنوب به باغ 
حاج امين   الضرب و از شرق به خانه   هايي مي   رسد كه 
بين ملك و خيابان اصلي، فاصله انداخته   اند. شرايط 
استراتژيك علوي شماره 2 نزديكان امام را مجاب كرد 
و صبح 13بهمن، امام سوار بر يك پيكان به آنجا رفت 

و ساكن مدرسه علوي شد.
مدرسه علوي شــماره 2 هنوز بعد از 6دهه فعاليت، 
سازه   اي مدرن محسوب مي شود كه برخالف بسياري از 
مدارس فعلي، با همين كاربري ساخته شد؛ مدرسه   اي 
كه افزون بر فضاي آموزشــي، حياطــي بزرگ براي 
بازي بچه   ها، آمفي   تئاتري دو طبقــه با پرده نمايش 
و آپارات خانه، ســالن غذاخوري در زيرزمين و كنار 
آشپزخانه و نمازخانه   اي با گنجايش حدود صد نفر دارد. 
ورودي اصلي مدرسه از شــمال شرق و همان داالني 
اســت كه ذكر آن رفت. حياط خلوت شمال مدرسه 
با پيلوت زير ســاختمان اصلي كامال به حياط اصلي 
مدرسه راه دارد. اين پيلوت هماني است كه همافران 
نيروي هوايي در آن ايستادند و به امام احترام نظامي 
گذاشــتند. عكاس اين تصوير معروف، روي پله   هاي 
فرار ساختمان ايستاده بود؛ پله   هايي سنگي و پهن تر 
از پله هاي فرار معمول، بــا نرده   هاي آهني. در همان 
تصوير، امام در دفتر انتظامات مدرسه ايستاده است؛ 
اتاقي كه از دو طرف پنجره   هاي قدي دارد و كل حياط 
مدرسه زيرنظرش مي   آيد؛ از شرق به زير پيلوت، حياط 
كوچك و داالن ورودي اشراف دارد و از جنوب به حياط 
اصلي؛ همان   جايي كه مردم در آن تجمع مي   كردند و 
امام از همان اتاق به ابراز احساسات آنها پاسخ مي   داد؛ 
حياطي آن قدر بزرگ كه پاسخگوي حضور چند ده   هزار 

نفري مشتاقان امام بود.
خود ساختمان 3طبقه مدرسه، 2 ورودي اصلي دارد؛ 
يكي از شرق، زير پيلوت و كنار دفتر و چند پله باالتر از 
سطح و ديگري كمي آن   سوتر از زير همان پنجره اتاق 
انتظامات. در ضلع شمال غربي حياط و چسبيده به 
ساختمان اصلي، نمازخانه قرار گرفته؛ با پنجره   هايي 
باريك رو به حياط. امام در مدت اقامت در علوي معموال 
اينجا به جماعت مي   ايستادند. نمازخانه هم از حياط راه 
دارد و هم از كريدور طبقه همكف. اتاق   هاي همكف 
اداري   اند؛ مثل اتاق مدير مدرسه كه بيش از 40سال 
استاد اكبر خواجه   پيري در آن نشست و همچنان در 
آن رفت وآمد دارد اما عمده فضاي طبقه همكف را غير 
از راهروها، آمفي   تئاتري اشغال كرده كه امام روي سن 
آن نشست و مهندس مهدي بازرگان و اكبر هاشمي 
رفسنجاني در كنارش؛ و همان   جا بود كه دولت تعيين 

كرد؛ روي سن آمفي   تئاتر مدرسه علوي.
اتاق محل اســتراحت امام در طبقه دوم بود؛ كالس 
ســوم 3. طبقات باال با پله   هايي عريــض و نورگير از 
غرب با پنجره   هايي مات به همكــف راه دارند. همه 
كالس   هاي ســاختمان اصلي از جنوب نورگيرند و 
تخته سياه   ها رو به غرب اســت تا هنگام نوشتن، نور 
از چپ به دانش   آمــوزان بتابد. روي در همه كالس   ها 
هم پنجره   اي كوچك گذاشته   اند كه از بيرون مي   توان 
داخل را ديد. شمال كريدور هر طبقه هم پنجره   هايي 
رو به حياط كوچك دارد. انتهاي راهرو هم به پله   هاي 
فرار مي   رسد. بدين   ترتيب اگر خطري احتمالي امام را 
تهديد مي   كرد، مي   شد ايشان را از همان پله   هاي فرار 
و پشت بام، به خانه   هاي پيش روي مدرسه كه گوش به 
زنگ بودند، برد و از آنجا ايشان را انتقال داد. اين طبقه 
دري هم به طبقه فوقاني آمفي   تئاتر داشت و گاهي امام 

از آنجا به استقبال ديداركنندگان خود مي   رفت.
 علوي غير از پذيرايي از امام در حياتي   ترين روزهاي 
انقالب، پيش از آن با تربيت فرزندان انقالب، منشــا 
خدمات زيادي شد. بســي از صاحب منصبان در اين 
چهل و اندي سال، دست   پرورده علوي   اند؛ از محمدجواد 
ظريف تا غالمعلي حدادعادل؛ از كمال خرازي تا محمد 
نهاونديان و بسي بيشتر از اين دولتمردان، فرزندان خود 
را براي تحصيل به اين مدرسه فرستاده و مي   فرستند. 
با اين حال علوي به خصوص در دهه  60 بي   مهري   هاي 
زيادي ديد؛ چراكه مسئوالن آموزشي و انقالبيون تند 
آن زمان رويكرد و مشي علوي را نمي   پسنديدند و آنها را 
منتسب به جريان   هايي اسالمي اما غير هم سو با انقالب 
مي   پنداشتند. اختيارداران علوي اما در همه اين   سال   ها 
با سكوت به منتقدان پاســخ داده   اند. آنها همچنان به 
كاري كه بــه آن معتقدند اهتمــام مي   ورزند؛ تربيت 
صحيح و اســالمي دانش   آموزاني نخبه كه رتبه   هاي 
برتر كنكور بيشتر ســال   ها، از جمله همين امسال از 
آنجا مي   آيند. بگذار ديگران هرچه مي   خواهند بگويند. 
همين كه روح خدا در خدايي   ترين روزهاي اين سده 

در مدرسه علوي سكونت گزيد، كافي است.

وز خدا ر
امام خميني ساكن مدرسه علوي شد 

شهیدفضلاهللمحالتیدرحالاعالمخبرپیروزیانقالب
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محاكمه و مجازات سران حكومت پهلوي كه از سوي جامعه 
انقالبي ايران غالبا به فســاد اقتصادي، غــارت بيت   المال 
و ريختن خون جوانان وطن متهم بودنــد، از اصلي   ترين 
انتظارات از حاكمان انقالبي كشور پس از پيروزي انقالب 
اسالمي بود كه هر روز از طريق تريبون   هاي مختلف و گروه   ها 
و سازمان   هاي رنگارنگ بر آن تأكيد داشتند و عدالت انقالبي، 
شعاري بود كه بر سر هر كوي و برزن سر داده مي   شد و در 
نخستين روزهاي پيروزي انقالب بعضا در برخي شهرها، 
مردم پس از دستگيري عوامل ســاواك بالفاصله احكام 
مرگ را صادر و اجرا كرده بودند. در 24بهمن1357 با حكم 
امام   خميني)ره(، آيت   اهلل صــادق خلخالي به   عنوان حاكم 
شــرع دادگاه   هاي انقالب منصوب    و مسئول رسيدگي به 
پرونده سران رژيم پهلوي شد. او سال   ها شاگرد بنيانگذار 
انقالب اسالمي بود و قبل از انقالب، سابقه دستگيري، زندان 
و تبعيد را هم داشــت. امام)ره( در حكم خود به خلخالي 
ماموريت داده بود »در دادگاهي كه براي محاكمه متهمين 
و زندانيان تشكيل مي شود، حضور به هم رسانده و پس از 
تماميت مقدمات محاكمه با موازين شــرعيه حكم صادر 
كنيد.« نخستين دادگاه انقالب براي بررسي اتهام   هاي سران 
حكومت پهلوي 25بهمن1357 در مدرسه رفاه برگزار شد 
و دادگاه 4 متهم )سپهبد مهدي رحيمي، فرماندار نظامي 
تهران(، سرلشكر رضا ناجي )معروف به »قصاب«، نخستين 
فرماندار نظامــي اصفهان در جريان ســركوب قيام مردم 
اين شــهر در چهلمين روز واقعه خونين تبريز(، سرلشكر 

خسروداد، فرمانده نيروي هوايي )فرمانده هوانيروز و متهم 
به هدايت كشتار 17شهريور57 در تهران( و ارتشبد نصيري، 
)رئيس سابق ساواك( را به جرم »افساد في   االرض« به اعدام 
محكوم كرد و نيمه   شب در پشت بام همان مدرسه تيرباران 
شدند كه شرح مفصلي از جريان دادگاه در روزنامه   ها منتشر 
شــد. اعدام نخســتين گروه    از مقام   هاي عالي   رتبه رژيم 
پهلوي، واكنش   هاي بسياري به همراه داشت كه در داخل 
غالبا همدالنه و در خارج از كشــور منتقدانه بود. برگزاري 
دادگاه   ها كه به   صورت علني و با حضور نمايندگان رسانه   ها 
برگزار مي   شد، ادامه يافت و بامداد روز 22 اسفند 1357نيز 
11نفر از عوامل رژيم پهلوي )سپهبد نادر جهانباني، معاون 
نيروي هوايي، سرلشــكر ولي   اهلل زندكريمي،    رئيس اداره 
زندان   ها، محمود جعفريان، معاون ســابق سازمان راديو 
و تلويزيون، پرويز نيكخواه، مدير ســابق مركز خبر راديو 
و تلويزيون، غالمحسين دانشــي، نماينده سابق مجلس، 
ستوان يكم منوچهر وثوقي، افسر ســابق گارد جاويدان، 
محمدنويد معروف به »نبوي«، شكنجه   گر معروف ساواك، 
ميراحمد كوچصفهاني، متخصص بازجويي و شكنجه   گر 
ساواك، ستوان دوم حسين شه   كمان، افسر ضداطالعات، 
سرگرد منوچهر قشقايي، فرمانده تيم ضدتخريب و حسين 
فرزين، سردسته اشرار و چماق داران( به حكم دادگاه انقالب 
اســالمي تهران، در ميدان تير زندان قصر به جوخه آتش 
سپرده شدند. در نخســتين روزهاي فروردين 1358نيز 
محاكمه و اعــدام اميرعباس هويدا، نخســت   وزير دوران 
پهلوي در فاصله ســال   هاي 1343 تا 1356خبرساز شد 
كه حاشيه   هاي محاكمه و اعدام وي هنوز هم ابعاد ناگفته 
بسياري دارد. او در دادگاه انقالب به جرائمي ازجمله افساد 
في   االرض، خيانت به ملت، شركت مستقيم در فعاليت   هاي 
جاسوسي به نفع غرب و صهيونيســم، قيام عليه امنيت و 
استقالل كشور با تشكيل كابينه   هاي دست   نشانده آمريكا 

و انگليس، پرداخت درآمدهاي ملي حاصل از نفت به شاه 
سابق، فرح و ممالك وابسته به غرب و شركت مستقيم در 
قاچاق هروئين در فرانسه، محكوم و حكم اعدامش ساعت 
7:25 دقيقه 18فروردين 1358اجرا شد. محاكمه مقام   هاي 
عالي   رتبه رژيم پهلوي در فرورديــن1358 ادامه يافت و 
11نفر ديگر شامل ناصر مقدم، آخرين رئيس ساواك، حسن 
پاكروان، دومين رئيس ساواك، غالمرضا نيك   پي، شهردار 
تهران، عباسعلي خلعتبري، وزير امورخارجه، محمدتقي 
مجيدي، رئيس دادگاه فداييان اسالم، علي نشاط، فرمانده 
گارد جاويدان، عبداهلل رياضي، رئيس مجلس شوراي ملي، 
حســينعلي بيات، نماينده مجلس، محمدعلي وحيدي 
معروف به »عالمه وحيدي«، سناتور، علي حجت   كاشاني، 
رئيس سازمان تربيت بدني و منصور روحاني قزويني، وزير 

برق و كشاورزي به اعدام محكوم شدند.

محاكمه عوامل 
رژيم پهلوي

عكس:خبرگزاريشینهوا/نوفللوشاتو/محلاستقرارامامخمیني)ره(
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 پدرش سيدصدرالدين صدر، يكي از سه مرجع تقليدي بود كه مرجعيتشان با ورود آيت اهلل 
بروجردي به قم به حاشيه رفت. همين باعث شــد تا رابطه ميان برادرش سيدرضا و آيت اهلل 
بروجردي چندان  كه بايد و شايد نباشد. خودش ولي در اين موضوع دخالت چنداني نمي كرد. 
درس و بحثش را تا زمان وفات پــدر در ايران ادامه داد. پس از وفــات پدر به نجف مهاجرت 
كرد اما اقامتش در نجف 5  سال بيشتر دوام نداشــت. او يكي از سه »موسي« بود كه آيت اهلل 
خويي آرزو كرده بود اي كاش در نجف مانده بودند. نقطه اوج زندگي موســي صدر، مهاجرت 
به لبنان بود. اين مهاجرت، موسي صدر را از يك آقازاده فاضل به رهبر شيعيان لبنان تبديل 
كرد. تا قبل از امام موسي صدر، شيعيان در پايين ترين مرتبه اجتماعي و شغلي لبنان بودند. 

حضور امام موسي در لبنان چنان مؤثر بود كه سال ها بعد حسن نصراهلل گفته بود: »من پرچم 
موسي صدر را بلند كردم«. اين امام موسي صدر بود كه مجلس شيعيان عراق را تاسيس كرده 
بود و او بود كه با تاسيس ده ها مركز فرهنگي و خيريه توانست بسياري از خانواده هاي شيعه 
را از فقر مالي و فرهنگي نجات دهد. نا گفته پيداست كه فعاليت هاي  امام موسي صدر صرفا 
محدود به شيعيان لبنان و حتي شيعيان نبود. او سعي مي كرد تا با جريان هاي مختلف فكري 
و ديني ارتباطش را حفظ و تمركزش را روي مصالح مشترك بنا كند. اين مصلحت مشترك 
در وجه ايجابي اش، همزيستي مسالمت آميز اديان و گروه هاي مختلف فكري بود و در وجه 
سلبي اش، مبارزه با رژيم صهيونيستي. موسي صدر خطر رژيم صهيونيستي را بسيار زود درك 
كرده بود و به همين جهت نيز در سخنراني معروفش گفته بود: »رژيم صهيونيستي، شر مطلق 

است«. رژيم صهيونيستي ضد اسالم، ضد مسيحيت، ضد ايمان، ضد قوميت عربي، ضد انسانيت 
و ضد ميهن است. بدتر از رژيم صهيونيستي در جهان وجود ندارد. ما رژيم صهيونيستي را شر 
مطلق مي دانيم. بدتر از رژيم صهيونيستي در جهان وجود ندارد. اگر رژيم صهيونيستي و شيطان 
با يكديگر بجنگند، ما در كنار شيطان مي ايستيم. اگر رژيم صهيونيستي با چپ بجنگد، ما دركنار 
چپ خواهيم ايستاد. اگر رژيم صهيونيستي با راست بجنگد، در كنار راست خواهيم ايستاد. اين 
است معناي »رژيم صهيونيستي شر مطلق است«. من شخصا در حد مطالعاتم هيچ نهادي را 
خطرناك تر از رژيم صهيونيستي نمي شناسم. امام موسي صدر در مسير تحقق اين آرزو در سال 
1357در ليبي و به دستور معمر قذافي ربوده شد. به واقعيت پيوستن آرزوي او و آرزوي بازگشت 

او اما همچنان در سينه  شيفتگان او زنده است.

امام لبنان 
سيد موسی صدر

چهرهاول

1357
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 خروج 
سرمايه هاي ايران 

   شروان امیرزاده     ��������������������������������������
كارتــون مشــهور اردشــير محصــص در 
ســال1357، در واكنــش به اخبــار خروج 
سرمايه   هاي ايران توسط خاندان سلطنت. اين 
كارتون بارها در نشريات گوناگون منتشر شد.

فکاهی

بانوي مترجم قرآن به انگليسي زنان
اخراج از دانشگاه به   دليل سرودن شعر ديني

ستايش يگانه   ����������������������������������������������������������
 در شش ســالگي، قواعد تجويد و قرائت قرآن را در 
مكتب آموخت و در سيزده سالگي نخستين شعرش 
را سرود. طاهره صفارزاده در سال1315 در كرمان به 
دنيا آمد و تحصيالت ابتدايي و متوسطه را در همين 
شــهر گذراند. در دانشگاه، در رشــته زبان و ادبيات 
انگليسي تحصيل كرد و سپس در انگلستان و آمريكا 
ادامه تحصيل داد. در خارج از كشــور عليه حكومت 
پهلوي فعاليت سياسي داشت كه همين موضوع در 
بازگشت به ايران كارش را براي استخدام در دانشگاه 
كمي سخت كرد، ولي كمبود استاد مترجمي براي 
رشته   هاي زبان خارجي باعث شــد كه درنهايت در 
دانشگاه ملي )شهيدبهشتي فعلي( شروع به تدريس 

كند. در سال1355 به   دليل ســرودن شعر مقاومت 
ديني از دانشگاه اخراج شد. در شروع نهضت اسالمي، 
با همراهي نويسندگان سرشناس و متعهد مسلمان، 
»كانون فرهنگي نهضت اسالمي« را راه انداخت كه در 
آن حدود 300هنرجو در رشته   هاي سينما، عكاسي، 
نقاشــي، گرافيك، شعر و داســتان پرورش يافتند. 
صفارزاده پس از انقالب، در ســتاد انقالب فرهنگي، 
مســئوليت برنامه   ريزي براي زبان   هــاي خارجي را 
برعهده داشت و با فرهنگستان زبان و ادب فارسي نيز 
همكاري مي   كرد. او نخستين زن ايراني است كه قرآن 
را به انگليسي ترجمه كرد و با تالش خستگي   ناپذير 
اين كار را به سرانجام رساند. در سال1357، مجموعه 
شعر »حركت و ديروز« از وي منتشــر شد. البته از 

صفارزاده، جــز در زمينه شــعر، كتاب   هايي درباره 
ترجمه پژوهي نيز منتشر شده است. طاهره صفارزاده 
پنجم مهرماه ســال1387 به   علت ضايعه مغزي در 

هفتادودوسالگي درگذشت.

حريق اكران 
گزارشي از سينما   هاي تهران كه درجريان انقالب آتش گرفتند 

اجتماعی

مارپيچ اشتباه
»محمدرضا پهلوي« 26دي 1357  از ايران رفت

سیاستمدار

اقتصاد در گردونه اعتصاب
دولت   ها يكي از پس ديگري آمدند و كاري جز تماشاي انقالب نداشتند 

اقتصاد

علیرضا احمدي  ���������������������������������������������������

فروردين1357 درحالي آغاز شد كه ناآرامي   ها به سراسر 
كشور سرايت كرده بود و صداي انقالب را مي   شد از هر 
كوي و برزن شنيد. در ين اوضاع، اقتصاد كشور در شرايط 
بسيار ناپايداري به   سر مي   برد و به   نظر مي   رسيد اقدامات 
آموزگار براي كنتــرل وضعيت اقتصادي تأثير چنداني 
ندارد. در چنين شرايطي در7فروردين، فردريك مولي، 
وزير دفاع انگلســتان كه در تهران به ســر مي   برد، در 
مصاحبه   اي گفت انگلستان هميشه آماده است نيازهاي 
نظامي كشورهاي دوست خود را مورد بررسي قرار دهد 
و در تامين آنها همكاري كنــد. وي درباره فروش تانك 
چيفتن به ايران گفت كه بخش اعظم تانك   ها به ايران 
تحويل داده شده و تعداد معدودي باقي    مانده كه طبق 
برنامه تحويل مي   شــود. چند روز بعد پااليشگاه نفت 
تبريز با ظرفيت 80هزار بشــكه در روز كار خود را آغاز 
كرد. نفت خام پااليشــگاه تبريز از ميدان نفتي اهواز و 
ميدان نفتي مارون تامين مي   شود. در 23فروردين نيز به 
دعوت محمد يگانه، وزير اموراقتصادي و دارايي، سيمون 
اسكاچكرف، رئيس كميته دولتي شوراي وزيران اتحاد 
جماهير شوروي، در رأس يك هيأت بلندپايه از مقامات 
آن كشور، به تهران آمد. اين سفر به   منظور امضاي يك 
موافقتنامه ميان ايران و شوروي در زمينه همكاري براي 
ساخت قسمت چهارم شــاه   لوله گاز دوم ايران در قم تا 
آستارا صورت گرفت. اين شاه   لوله هزار و 400كيلومتر 
طول دارد. همچنين دوطرف موافقتنامه   اي امضا كردند 
كه براساس آن ظرفيت كارخانه ذوب   آهن از 600هزارتن 
رقم فعلي، به يك ميليون و 900هزار تن در سال مي   رسد. 
چند روز بعد والتر شل، رئيس   جمهور آلمان فدرال هم به 
تهران آمد و در جريان مذاكرات با شاه اعالم كرد ايران بعد 
از اياالت متحده آمريكا دومين شريك بزرگ معامالتي و 
تجاري ما به   شمار مي   رود و همكاري   هاي ما در زمينه امور 

اقتصادي، فرهنگي و ورزشي ادامه مي   يابد.
 اوايل مرداد، پــس از مدتي آرامش نســبي، بار ديگر 
تظاهرات همه   جانبه شد و پس از استعفاي عبدالمجيد 
مجيدي و هوشــنگ انصاري از حزب رســتاخيز، شاه 
كه متوجه فرار كارگزاران خود شــده بــود، 26مرداد 
در مصاحبه بــا نمايندگان رســانه   هاي گروهي گفت: 
»يك عده ترســو كه يك  خرده ســروصدا شنيده   اند، 

دارند خانه   هاي   شــان را تندتند مي   فروشــند و از اين 
مملكت فرار مي   كنند«. با باال گرفتن بحران در كشور در 
5شهريور، دولت جمشيد آموزگار سقوط كرد و فرمان 
نخست   وزيري به نام جعفر شريف امامي، رئيس مجلس 
سنا، مديرعامل بنياد پهلوي و رئيس هيأت   مديره بانك 
توسعه صنعتي و معدني ايران، صاحب دامداري مفصل 
كرج و شريك كهبد )سرمايه   دار معروف( صادر شد. اين 
انتصاب افزايش اعتراض   هاي عمومي را به   همراه داشت 
و سلسله اعتصاباتي كه به راه انداخت، اقتصاد كشور را 
فلج كرد و توليد نفت ايران را هم به صفر رساند. اعتصاب 
كارگران در صنايع توليدي ازجمله كارخانه ماشين   سازي 
تبريز، پااليشــگاه   هاي نفت، مخابرات تهران، كشت و 
صنعت شوشــتر، ذوب   آهن اصفهان، مس سرچشمه، 
پتروشيمي آبادان و راه   آهن زاهدان، دولت را در شرايط 
بغرنج اقتصادي قرار داد كه مشوق   هايي ازجمله افزايش 
حقوق، وام مسكن و اضافه كردن 3روز به تعطيالت رسمي 
نيز گرهي از مشكالت نگشود. در چنين اوضاعي عالوه 
بر اينكه توليد و عرضه نفت و بنزين به   شــدت كاهش 
يافت، خروج ارز از كشــور به ميزان چشمگيري بيشتر 
شــد تا جايي كه 7 آبان خبرگزاري فرانسه اعالم كرد 
روزانه حداقل 50ميليون دالر ارز از ايران خارج مي   شود 
و يك   ماه بعد در 7آذر عده   اي از كارمندان بانك مركزي با 

انتشار اطالعيه   اي اسامي 178نفر از خارج   كنندگان ارز 
غيرقانوني در 2ماه شهريور و مهر را به ميزان 350ميليارد 
ريال اعالم كردند. دراين فهرست نام بلندپايگان دولتي، 
نظامي و درباري آمده بود. در اين ميان تشــكيل دولت 
نظامي ازهــاري در 15آبان هــم كاري از پيش نبرد و 
آتش خشم عمومي را شعله   ورتر كرد. با آشفته   تر شدن 
اوضاع، قيمت امالك و مســتغالت در تهران به حداقل 
ممكن رسيد و خانه   ها و آپارتمان   هاي عرضه شده براي 
فروش هر مترمربع زير هزارتومان معامله شــد. با آغاز 
زمستان درجه تب اقتصاد كشــور فزوني يافت. اكنون 
ديگر دولت از انجام پرداخت   هاي خود عاجز شــده بود 
و تعهدات خود را نمي   توانســت انجام دهد، بانك   ها از 
پرداخت چك   هاي مردم خودداري مي   كردند و قيمت 
طال در بازار تهران و ساير شهرها نيز به    3برابر نرخ دولتي 
رسيده بود. همچنين در 5دي، خارك، مهم   ترين بندر 
نفتي ايران از كار بازماند و توليد نفت ايران كه در آذرماه 
از 6ميليون بشكه به يك ميليون بشكه كاهش يافته بود، 
به پايين   ترين حد نصاب توليد خود رسيد كه اين موضوع 
صادرات نفت كشور را به   طوركامل قطع كرد و به افزايش 
10درصدي قيمت نفت اوپك انجاميد. در16دي، شاپور 
بختيار كابينه خود را معرفي كرد تا بلكه بتواند به اوضاع 

سر و ساماني بدهد، اما دولت مستعجل بود.

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

 14 آبان1357، محمد حشمتي، مديركل امور سينمايي 
كشور، در گزارشي به نخســت   وزير سرلشكر ازهاري از 
خسارت   هاي زياد به سينماها ناشي از آتش   سوزي   هاي 
متعدد خبر داده و از او خواسته بود كه از شركت   هاي بيمه 
براي تامين خسارت كمك بگيرد؛ آتش   سوزي   هايي كه از 
دي    ماه 1356 همزمان با گسترش اعتراضات مردمي آغاز 
شد و در روز 28مرداد1357 با آتش   سوزي سينما ركس 
آبادان فاجعه اي ملي را رقم زد. آمارها نشان مي   دهد كه 
جدا از سينما ركس، در فاصله دي56 تا بهمن57 بيش از 
20سينما در سراسر ايران و به خصوص در تهران در آتش    
سوختند. عمده اين آتش سوزي ها فروردين 57 به بعد رخ 
داد. سينما استيل در 20متري جواديه در 7فروردين 57 
در آتش سوخت. سينما كسري در خيابان انقالب جنب 

خيابان بهار، ســينماي ديگري بود كه 28خرداد آتش 
گرفت و 2نفر از تماشاگران در اين حادثه كشته شدند.

در كنار آتش   سوزي، شكستن شيشه   هاي سينماها نيز 
اتفاق مي افتاد. در روزهاي 7 و 10شهريور57 شيشه هاي 
سينما اورانوس و پانوراما را شكستند. پنجشنبه 9مهر، 
ســينما دروازه طاليي در شهرري آتش گرفت و سينما 
شــهاب در 22تير   ماه در آتش سوخت. به نوشته عباس 
بهارلو در كتاب سينماســوزي در ايران آتش   سوزي از 
نيمه هاي شب آغاز شد و شــعله   هاي آتش از آپاراتخانه 
به سالن نمايش سرايت كرد. سينما تخت جمشيد كه 
بعدها عصر جديد نام گرفت در مرداد 57  طعمه آتش شد 
و سينما نپتون در مرداد   ماه آتش گرفت. سينماي بعدي 
كه در مرداد   ماه به آتش كشيده شد سينما آتالنتيك بود 
كه همراه كافه باكارا در آتش سوخت. اين سينما از ساعت 
11 تا 13 مورد حريق واقع شد. سينما سيلوانا در 15مرداد 

و سينما گلديس همزمان با آتش   گرفتن سينما ركس در 
روز 28مرداد آتش گرفت. سينما كاپري در ميدان انقالب 
هم آتش گرفت. در گزارش انجمن سينماداران به تيمسار 
كمال حبيب   اللهي، كفيل وزارت فرهنگ و هنر در دولت 
ازهاري، درباره خسارت   هاي اين سينما آمده است: »نماي 
اصلي به كلي سوخته و بايســتي جمع   آوري و نوسازي 
گردد؛ كليه دكوراسيون سالن سينما، كف، ديوارها، سقف 
و سيم   كشي   ها، سالن   هاي انتظار و راهروها از بين رفته 
و1450صندلي و 150مبل سالن انتظار و پرده سينما و 

بلندگو كامال در آتش سوخته است«.
سينماي بعدي كه آتش   سوزي آن با واكنش   هاي زيادي 
همراه شد سينما شهناز بود كه 900هزار تومان خسارت 
وارد كرد. سينماي ديگري كه آتش به جانش افتاد سينما 
راديوسيتي بود؛ سينمايي كه پيش از اين هم 2بار دچار 

حريق شده بود.

  حمیدرضا محمدي      �������������������������������������������������������������������������������������������

گفت: »متعهد مي   شــوم كه پس از برقراري نظم و آرامش در اسرع وقت يك دولت 
ملي براي آزادي   هاي اساســي و انجام انتخابات آزاد، تعيين شود تا قانون اساسي كه 
خون   بهاي انقالب مشروطيت است به   صورت كامل به مرحله اجرا درآيد، من نيز پيام 
انقالب شما ملت ايران را شنيدم«. اما مشــكل آن بود كه دير شنيده بود. ناراحتي   ها 
و نارضايتي   ها اگرچه از    15سال قبل آغاز شــده بود، اما شنبه 17دي 1356، اشتباه 
استراتژيك انتشار يك مقاله در روزنامه اطالعات به قلم مجعوِل احمد رشيدي مطلق، 

سبب   ساز مرحله تازه   اي از اين تب تند شد و روند و روال ماجرا را سرعت بخشيد.
آن نوشته خون مردم را به جوش آورد؛ از خط قرمز گذشته بود و نوك پيكان آن، رهبر 

نهضت را نشانه رفته بود كه حاال ديگر تقريبا همه گوش   به   فرمانش شده بودند.
محمدرضا پهلوي، با آنكه در همان نطق تلويزيوني 14آبان 1357، اعالم كرد: »من به    
نام پادشاه شما كه سوگند خورده   ام كه تماميت ارضي مملكت، وحدت ملي و مذهب 
شيعه اثني عشري را حفظ كنم، بار ديگر در برابر ملت ايران سوگند خود را تكرار مي   كنم 
و متعهد مي   شوم كه خطاهاي گذشته هرگز تكرار نشود، بلكه خطاها از هر جهت نيز 
جبران گردد.« اما كسي يادش نمي   رفت، تنها بيست   وچهار قبلش، صدها دانش   آموز 

و دانشجو را به خاك و خون كشيده بود. او حتي با جلو انداختن جعفر شريف   امامي با 
دولت »آشتي ملي« هم نتوانست با ملت، آشتي كند و سرانجامش آن اشتباه خونبار 
شد. اشتباه ديگر آن بود كه پس از اين نطق، به   جاي اصالح، يك نظامي يعني غالمرضا 
ازهاري را نخست   وزير كرد. گويي در يك مارپيچ گرفتار آمده بود و با تكرار اغالط، مدام 
پيچ مي   خورد. اين كالف اشتباهات اما آن قدر سردرگم شد كه ديگر گره   اش كور شد.
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در ســال پاياني حكومت پهلوي، با به اجرا درآمدن سياست فضاي باز 
سياسي و فرهنگي، تعداد بسياري از نويســندگان كه آثارشان از نظر 
دستگاه اختناق غيرقابل چاپ بود، مجال پيدا كردند آثار خود را به   دست 
مخاطب برسانند. سال1357 از لحاظ تعداد آثار داستاني منتشرشده 
بي   نظير بود اما از لحاظ ماندگاري، تعداد كمي از اين آثار در خاطر باقي 

ماندند و توانستند گذر زمان را تاب بياورند و همچنان خواندني بمانند.
هرمز شهدادي در اين سال رمان شــاخص و به   يادماندني خود »شب 
هول« را منتشر كرد. شب هول عصاره همه آنچه را كه در دوره معاصر بر 

روشنفكر ايراني گذشته بود، در خود داشت. رمان جاده   اي شهدادي در 
ظاهر روايت سفر هدايت اسماعيلي، قهرمان داستان به همراه پدرش، از 
اصفهان به تهران، در كمتر از يك شبانه   روز بود و در باطن، تمثيلي از سفر 
از پايتخت تاريخي ايران به پايتخت روزگار مدرن ايران. شب هول شرح 
دوران   گذار ايران از سنت به مدرنيته بود و قهرمان رمان در حالتي بين 
خواب و بيداري به مرور زندگي خود، پدرش و جدش مي   پرداخت. جدش 
راوي دوران مشــروطه، پدرش راوي دهه1320و سال   هاي ملي شدن 
صنعت نفت و خودش راوي دوران مبارزات چريكي و اختناق سركوبگر 
سال   هاي1350 بود. در رمان شهدادي شخصيت   ها عالوه بر نام و گذشته 
خود، هركدام وجوهي از زندگي روشنفكر ايراني را بازتاب مي   دادند. رمان 

در موقعيت ملتهبي منتشر شد و اتفاقات بزرگ اجتماعي مانع آن شد 
كه خوب و به   موقع خوانده و نقد شود اما شب هول زنده ماند و به راه خود 

ادامه داد و همچنان در ميان خوانندگان پيگير ادبيات خوانده مي   شود.
در اين سال نسيم خاكسار يكي از نويسندگان مستعد ادبيات اقليمي، 
مجال پيدا كرد دو مجموعه داستان »گياهك« و »نان و گل« خود را پس 
از سال   ها منتشر كند. او كه تجربه آموزگاري در استان   هاي خوزستان 
و كهگيلويه و بويراحمد را داشت، روايتگر جهان جنوب بود و قربانيان 
داستان   هايش كودكان و زنان  گرفتار فقر و ستم    بودند. او براي پرهيز 
از گزارشي شدن داستان   هايش و دادن حس شاعرانه به آنها، با وسواس 
كلماتش را انتخاب مي   كرد تا با نثري موجز، داستانش را به سطح هنري 

ارتقا دهد و يك گزارش   دهنده صرف نباشد.
در ســال پاياني حكومت پهلوي محمد علي جمالزاده در آســتانه 
90سالگي، آخرين اثرش، مجموعه داستان »قصه ما به سر رسيد« 
را منتشر كرد. اين اثر مجموعه چند داستان منتشر نشده جمالزاده 
و تعدادي از ترجمه   هاي او را شامل مي   شد. جمالزاده پس از هجرت، 
هر چند در ادبيات ايران حضور داشــت اما رشته   هاي اتصال واقعي 
خود را از دست داده بود. او آنچه در دوره اختناق پهلوي دوم، بر مردم 
رفته بود را از نزديك نديده   بــود و همچنان از منظر ايراني دهه اول 
قرن، داستان ســرايي مي   كرد. دنيا به سرعت در حال تغيير بود و او 

جامانده بود.

فضاي باز سياسي سبب شد آثار داستاني 
بسياري از محاق بيرون بيايند

سال پايان يك دوران

داستان

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

مهماني خداحافظي
تيم ملي در نخستين حضور خود در جام جهاني، با دو باخت و يك مساوي از آرژانتين به خانه برگشت 

ورزش 

خیابان بوشهر
يك عكس از كامران شيردل

عکس
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حضور در جام جهاني 1978 آرژانتين، پاداش برتري مطلق تيم ملي فوتبال ايران در آسيا بود.
ايران طي يك دهه بدون حتي يك شكست 3دوره متوالي قهرمان جام ملت   ها شده بود، در 2دوره المپيك بازي 
كرده بود و در مرحله مقدماتي جام جهاني در آسيا و اقيانوسيه هم با اقتدار تمامي مدعيان را قرباني كرده بود 

تا به جام جهاني آرژانتين صعود كند.
هيچ   كس در شايستگي تيم ملي ايران شك نداشت اما ميدان جام جهاني، چنان وهم انگيز و ترسناك بود كه 
حتي ستاره   هاي ايران را هم مرعوب خود كرده بود. ايران به   عنوان تنها نماينده آسيا و اقيانوسيه در جام جهاني، 
اردوهاي متعددي داشت و با باشگاه   هايي مثل پاري   سن   ژرمن،    اف سي بروژ و تيم   هايي مثل بلغارستان، ولز و 
فرانسه بازي كرده بود اما هيچ كدام مانع اين نشد كه بازي اول با هلند، به ترسناك ترين بازي ستاره   هاي آبديده 
ايران تبديل شود. ايراني   ها چنان از اين بازي هراس داشتند كه بعدها جوك   هايي درباره بازيكنان ايران ساخته 
بودند كه به نوعي از بازيكنان هلند خواسته بودند ايران را گل باران نكند. اين بازي در نهايت 3بر صفر به سود 
نارنجي   ها به پايان رسيد. هر 3گل اين بازي را  كه دو تاي آنها پنالتي بود، پيتر رنسنبرينك زد. بعد از اين بازي، 
انگار كه تيم ملي كمي به   خود آمده باشد، برابر اسكاتلند به ميدان رفت. اسكاتلند در آن دوره، در غياب انگليس 
به جام جهاني آمده بود و با ستاره   هايي مثل گرام سونس و كني دالگليش داعيه قهرماني داشت. گل به خودي 
آندرانيك اسكندريان در انتهاي نيمه اول حريف را پيش انداخت اما ايرج دانايي فر در دقيقه 60نخستين گل 
تاريخ تيم ملي ايران در جام جهاني را به ثمر رساند تا ايران نخستين امتياز خود در جام جهاني را هم كسب كند. 
شاگردان حشمت مهاجراني حتي در ادامه شانس اين را داشتند كه برنده شوند و مربي تيم ملي بارها گفته 
هميشه حسرت اين را خورده كه چرا برنده اين بازي نبوده است. مساوي با اسكاتلند، يكي از بهترين نتايج 
تيم ملي در تاريخ ادوار جام جهاني است؛ ايران در جام جهاني هرگز از يك تيم اروپايي امتياز نگرفته است. در 
بازي آخر، ايران براي صعود، به بردي پرگل برابر پرو شگفتي   ساز اين جام نياز داشت. مهاجراني تيم را هجومي 
چيد اما در دقيقه2 دروازه ايران باز شد. تئوفيلو كوبيالس ستاره پرو در دقايق 36و 39 از روي نقطه پنالتي 

گلزني كرد تا اينكه حسن روشن، مهاجم نيمه آماده ايران در اين جام تك گل ايران را به ثمر رساند. كوبيالس اما 
دوباره در دقيقه79 گلزني كرد تا همچون رنسنبرينك مقابل ايران هت تريك كرده باشد.

ايران با يك امتياز،8 گل خورده كه 4گل آن از روي نقطه پنالتي بود و يكي هم گل به   خودي، و تنها 2گل زده 
با جام خداحافظي كرد.

جام جهاني، پايان دوره درخشاني بود كه يك دهه قبل با نخستين قهرماني در جام ملت   ها شروع شده بود. ايران 
بعد از اين دوره، 2دهه از جام جهاني دور ماند و هنوز بعد از حدود نيم قرن نتوانسته برنده جام ملت   هاي آسيا 

باشد. جام جهاني، مهماني وداع تيمي بود كه قهرمان شدن را بلد بود.

حاال ديگر سوخته   اند و فیلم روبه پايان است
سينما ركس آبادان 28مرداد 1357 آتش گرفت

زلزله سیاسي 

مسجد دانشگاه تهران

از 2537به 1357
تقويم ايراني به هجري شمسي بازگشت 

دور از مركز

معماری

يك سال، يك خبر

مرضيه ثمره حسيني���������������������������������������������������������������������
زماني كه وقايع 17شهريور مردم را شــوكه كرده بود، بزرگ   ترين زلزله 
ثبت   شده تاريخ ايران در طبس رخ داد و اين شهر را در صدر اخبار كشور و 
جهان قرار داد. غروب 25شهريور1357 زلزله   اي با قدرت بيش از 7ريشتر 

طبس را در هم كوبيد و مردم را داغدار كرد.
بر اساس گزارش   ها، در پي اين زلزله، شهر طبس به    همراه 30روستاي آن 
به كلي تخريب شد و به بيش از 100روستاي اطراف خسارت شديد وارد 
آمد. شدت زلزله به قدري بود كه در پايتخت نيز احساس شد. آمار دقيقي 
از تلفات انساني اين زلزله در دست نيست. شمار كشته   ها را بين 15هزار 
تا 25هزار نفر برآورد كرده   اند. بر اساس آمار رسمي استانداري خراسان، 

ميزان تلفات تنها در روستاهاي تخريب   شده حدود 6هزار نفر بوده است.
دولت كه آن   روزها به   شدت درگير مقابله و سركوب اعتراضات مردمي بود، 
تالش كرد بهره   برداري   هاي الزم را از اين واقعه صورت دهد. نيروي هوايي، 
نيروي زميني، گارد شاهنشاهي، جمعيت شيروخورشيد و ژاندارمري 
ملزم شدند تمام تجهيزات و نيروي انســاني خود را در اختيار امداد به 
منطقه قرار دهند. مواد غذايي و چادر ميان بازماندگان توزيع شد و بازسازي 
ساختمان   ها و زيرساخت   هاي آب و كشــاورزي به   سرعت در دستور كار 
قرار گرفت. بانك كشاورزي 25هزار فقره وام به ميزان 2ميليارد ريال به 
كشاورزان منطقه اختصاص داد. فرمانداري   هاي شهرهاي مختلف كشور 

هم با اعالم شماره    حساب، كار جمع   آوري كمك   هاي مردمي را بر عهده 
گرفتند. بسياري از اداره   هاي دولتي با اختصاص حقوق يك    روز خود به 
زلزله   زدگان، با آنها ابراز همدردي كردند. از جمله تمام پرسنل ژاندارمري 
كه حقوق يك روز خود به ميزان حدود 4ميليون ريال را به زلزله   زدگان 
اختصاص دادند. كميته   هاي امداد براي كمك   رساني در شهرهاي مختلف 
تشكيل شد. انجمن شهر بابل براي بازسازي يكي از روستاهاي طبس اعالم 
آمادگي كرد. زلزله طبس را مي   توان سياسي  ترين زلزله تاريخ ايران دانست. 
برخي مخالفان رژيم پهلوي، زلزله را توطئه شاه براي منحرف   كردن افكار 
عمومي از كشتار 17شهريور مي   دانستند: »ساكنين ستمديده منطقه، 
از آثار و شــواهد غيرعادي زلزله پي بردند كه زمين   لرزه طبيعي نبوده، 
بلكه در اثر انفجارهــاي پرقدرت به   وجود آمده اســت.« دفن زباله   هاي 
اتمي در طبس، مشاهده   شدن نور قرمز در آسمان، صداي مهيب انفجار، 
سالم   ماندن شهردار، رئيس ساواك و فرماندار و شخصيت   هاي سياسي از 
داليلي بود كه براي اين ادعا مطرح شد. با بيان اين ادعا كه »از چند   ماه قبل 
گروهي آمريكايي و خارجي با دو لندرور سفيد و يك هلي   كوپتر به بهانه 
زمين   شناسي در منطقه فعاليت داشته   اند«، پاي سرويس   هاي جاسوسي 
آمريكا و رژيم صهيونيستي نيز به ميان كشيده شد؛ ادعاهايي كه بعدها 
رد شد و كارشناســان بر طبيعي   بودن اين زلزله صحه گذاشتند. منبع: 
پرونده   هاي 293/76706؛ 296/024398؛ 293/122300؛ 390/829.

 سعيد برآبادي     ����������������������������������������������������������������������������
 نه امروز بلكه حتي در همان سال1336 كه قرعه ساخت مسجدي براي 
دانشــگاه تهران به نام عبدالعزيز فرمانفرمائيان خورد، خيلي   ها انگشت 
به دهان ماندند. تا آن زمان آنچــه از فرمانفرمائيان به   عنوان معماري در 
تهران ساخته شده يا در حال ســاخت بود تركيبي از استحكام و ارتفاع 
داشت. او يكي از مدرنيست   هاي معماري ايران بود و سپردن ساخت يك 
مكان مذهبي در قلب دانشــگاه تهران به او، خيلي   ها را نگران پايان كار 
مي   كرد. 9سال بعد كه رئيس   جمهور پاكستان به   عنوان مهمان به دانشگاه 
آمد و اين مسجد افتتاح شد، بســياري از استادان و دوستان و همكاران 
فرمانفرمائيان انگشــت به دهان ماندند. او معماري   اي در اين مســجد 
خلق كرد كه هنوز به   عنوان يكي از برجسته   ترين مكان   هاي مقدس اما 
مدرن ايران شناخته مي   شود. با اين همه اما سخن گفتن از اين مسجد 
را تا نخستين سال انقالب اسالمي به تأخير انداختيم؛ چرا كه نقش اين 
مسجد در تحوالت بهمن   ماه1357 به حدي برجسته است كه بار ديگر 
خبر از رجوع مردم و حتي تحصن متدينين به يك مكان معماري شده را 
مي   داد؛ منتها اين بار نه خبري از صحن امامزاده   ها بود و نه مساجدي چون 

مسجد تاريخي گوهرشاد.
مهم   ترين رخدادهايي كه مسجد دانشگاه تهران به   خود ديده، مرتبط با 
بازگشت امام خميني)ره( در ابتداي بهمن   ماه است. مخالفت بختيار با 
اين خبر، روحانيان را براي تحصن به اين مسجد كشاند و در نهايت جمع 
متنوعي از چهره   هاي سرشناس روحاني و دانشگاهي در شبستان   هاي آن 
جمع شدند تا جايي كه امروز اين مسجد را به   عنوان نماد وحدت دانشگاه 

و حوزه مي   شناســند. از مهم   ترين چهره   هايي كه در جريان آن تحصن 
به يادماندني در تاريخ هشتم بهمن   ماه1357 در اين مسجد سخنراني 
كرده   اند مي   شود به حضرت آيت   اهلل خامنه   اي اشــاره كرد اما بعدها اين 
مسجد با سخنراني   هاي ايشان، استاد مطهري و حجت   االسالم قرائتي به 
پايگاه محكمي براي جواناني بدل شد كه نخستين تجربه حضور خود در 
يك مكان مذهبي اما با معماري مدرن را تجربه مي   كردند. هنوز هم اين 
مسجد يكي از اركان مراسم اعتكاف در ايران است اگرچه معمار آن ديگر 

نتوانست در سال   هاي پس از انقالب اثري را در كشور خلق كند.

يك كبريت در 28مردادماه 1357جان هاي زيادي را گرفت. نيم   قرن گذشــته و تنها چيزي 
كه مشخص است سوختن و رفتن آدم   هاست. آن هم نه يك نفر و دو نفر؛ به روايتي 377 نفر. 
آمارها، خاطره   ها و روايت   ها در هيچ   يك از ابعاد اين ماجرا يكدست نيست. گفته شده كه براي 
آن سانس از فيلم »گوزن   ها« 630بليت فروخته شده بود. درصورتي كه حدود 10نفر از سينما 
خارج شدند. همه   چيز مبهم و تاريك است. حادثه    آتش   سوزي در سينما ركس آبادان حاصل 
مجموعه   اي از تندروي   ها، كم   كاري   ها، تقابل   ها و ترسيدن   هاست. كم   كاري شهرباني، ساواك، 
آتش   نشاني و دربار به   وضوح نمايان است اما حقيقت اشــتباه آن 4جوان پرشور بود. در طول 
تماشاي فيلم دادگاه اين حادثه به چهره    و صحبت كردن »حسين تكبعلي   زاده« فكر مي   كردم؛ 
به خانواده و شهر و پيشــه   اش. او نمي   تواند قاتل باشد. نمي   تواند به   تنهايي مسبب اين فاجعه 
باشد. كبريت كشيدن و عامل انجام كاري بودن نهايت قدرت او بود. چه كساني او و 3دوست 
ديگرش را به سينما فرستادند؟ چه كســاني بعد از آتش   سوزي درهاي ســينما را بستند؟ 
مخزن   هاي آب آتش   نشاني به   يك   باره چرا خالي بود؟    شهرباني   چي   ها چرا اجازه    نزديك شدن 
به هيچ احدي را نمي   دادند؟ در سينما چه خبر بود؟ آتش شــروع شده و در همان زماني كه 
بازيگران در حال هنرنمايي روي پرده    سينما بودند، زن و بچه و پير و جوان به   دنبال راهي براي 
بازگشت به زندگي. حاال ديگر سوخته   اند و فيلم روبه پايان است. روند پيگيري، بررسي، دادگاه 
و محاكمه به چه دليل تا اين حد طوالني شد؟    سينما ركس و زندگي آن 377نفر )630نفر(، با 
مجموعه   اي از اهمال   كاري   ها دود شد و رفت هوا. تكبعلي   زاده در اعترافاتش گفته كه آن شب 
با 3رفيق ديگرش به سينما رفته و شيشه   هاي حاوي تركيب تينر و روغن را به ديوارهاي سالن 
انتظار پاشيده   اند. او مي   گويد كه كبريت را من كشيدم. گمان مي   كرده كه آدم   ها راه گريزي 
پيدا مي   كنند. در سراسر حرف   ها و دقايق دادگاه مشخص است كه به او گفته بودند برو و كبريت 
را بكش. از او چيزي فراتر از اين نمي   توان انتظار داشــت. ماجرا يك ســينما و 4جوان نبود، 
ريشه   هاي تاريخي و سياسي پس   پشت اين حادثه پيچيده بود؛ از هم   زماني تاريخش با كودتاي 

28مرداد گرفته تا ديگر ريشه   هاي تاريخي شهر. اين چهار نفر قبل از 
آتش زدن سينما ركس 2بار براي سوزاندن سينما سهيال نيز اقدام كرده 
بودند و نافرجام مانده بود. فاجعه با اين گروه شروع شد اما مي   توانست 
پايان بهتري داشته باشد. رسيدگي به موضوع دائما از ساواك به شهرباني 
و از تيم نخســت   وزيري به جاي ديگر محول مي   شــد. نمي   خواستند 
كمك كنند كه اگر مي   كردند درهاي سينما بســته نبود و مخزن   هاي 
آتش   نشاني مي   توانست پر باشد. آيا آن 3عامل ديگر هنوز زنده   اند؟ كسي 
جز خودشان نمي   داند. حسين تكبعلي   زاده نمي   داند كه آنها هم از سينما 
خارج شده   اند يا نه اما به ياد دارد كه يكي   شان همان ابتداي حادثه غيبش 
زده است! پيشنهاد مي   كنم براي درك ابعاد و جزئيات پيچيده    اين حادثه 
كتاب »سينما جهنم« نوشته كريم نيكونظر را بخوانيد؛6 گزارش جذاب و 
تمام   عيار از اين راز چنداليه و مبهم. پر از نگاه   ها و نام   هاي تازه و گزارش و 
سند و حرف جديد. نويسنده خاكستر گرم را كنار مي   زند تا مشخص شود 

چه كسي سينما ركس را آتش زد.

طبس با خاك يكسان شد

تجربه يك مكان مقدس اما مدرن براي انقالبيون منتظر امام ره

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

شهريورماه سال1357، در بحبوحه جريانات اعتراضي منجر به انقالب 
اسالمي، نخست   وزير وقت بخشــنامه   اي را به دستگاه   ها و سازمان   هاي 
دولتي صادر كرد تا سال شاهنشاهي تغيير كند. در اين بخشنامه آمده بود: 
»نظر به اينكه قانون مصوب يازدهم فروردين   ماه 1304شمسي كه در آن 
مجلس شوراي ملي تاريخ رسمي ساالنه مملكت را سال هجرت پيامبر 
از مكه به مدينه ذكر نموده اســت، بنابراين اكيدا دستور فرمائيد كه در 

مكاتبات، مراسالت، اسناد و مداركي كه در حوزه آن وزارت، سازمان، اداره 
كل، شركت و ادارات تابعه صادر مي   شود، مفاد قانون مصوب سال1304 
را مجري و منظور دارند و البته تاريخ شاهنشــاهي يا هجري قمري و يا 
ميالدي را برحسب مورد بين   الهاللين، ذكر فرمايند.« بد نيست بدانيد 
تاريخ شاهنشاهي در روزهاي پاياني سال1354به   عنوان تقويم رسمي 
كشور ايران توسط مجلس شوراي ملي و مجلس سنا اعالم شد كه در آن 
تاريخ تقريبي تاج   گذاري كورش هخامنشي مدنظر قرار گرفته و بر اساس 

اين گاه شماري، به سال شمسي عدد1180اضافه مي   شد.

 معراج قنبري

كامران شيردل مستندساز برجسته  كشور 
در روزهای بهمن 1357 از اتفاقات انقالب 
در خيابان های مركزی تهران  عكاسی كرده 
است. عكس سمت چپ نبش خيابان بوشهر 
در حدفاصــل خيابان  پــادگان ولی عصر  
خيابان شريعتی در ظهر روز 21بهمن 1357 
برداشته شده . اين عكس مردم را در حالی 
كه با ســالح های پادگان عشرت آباد مسلح 

شده اند نشان می دهد.



4صفحــه

ناسرودهها

نثر

 نوشته   هاي خرسند به مذاق مخاطبي كه سر 
پر سودایی داشت خوش مي   نشست

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

 1357بود و از »هابيل و قابيل« »مرثيه    اي ناسروده مانده« بود و »برزیگران 
دشــت خون« اندك   اندك به »آن جا كه حق پيروز است« مي   رسيدند و 
اینها همه كتاب   هاي پرویز خرسند بود كه به روایتي به چاپ   هاي ميليوني 
مي   رسيد. 1357 بود و تالطم آن اندازه بود كه هيچ   كس از دیروز و امروز 
و فردایش خبر نداشــت و توأمان همه دنبال پيوند این سه بودند و پرویز 
خرســند اندكي از ادبيات كهن و قدري شاعرانگي نيما یوشيج و مقداري 
ادبيات دیني و گرته   اي از تاریخ را به هم مي   آميخت و مي   نوشت و به مذاق 

مخاطبي كه سر پر سودایي داشت خوش مي   نشســت. خرسند بيش از 
دیگراني كه نامش به آنها گره خورده است، ازجمله دكتر شریعتي، براي 
ادبيات جایگاه قائل بود و نثر و زبانش نسبت به دیگران صميمي، دلنشين و 
شاعرانه   تر بود و بسيار كم ادعاتر. تكرار پرویز خرسند در خود و در سال   هاي 
بعد در دیگران آن اندازه بود كه خرسند به   زودي فراموش شد و به همان 

سال   ها پيوند خورد.
»اینك ما در خون شكســته و در خاك خفته در دادگاه زمانه قابيل، جز 
كالغان- كه بوي خاك و خون تازه مي   دهند- چه گواهي مان هســت؟ و 
كيست كه بوي خاك را دليل عصمت   مان بشناسد و رنگ خونمان را بر بال 

سياه كالغان دریابد؟ ما را چگونه به یاد آورند كه در خاكمان پنهان كرده   اند 
و دارها برچيده، خون   ها شســته   اند؟ كالغان، این قاصدان شب و سرما و 
زمستان، تنها شاهدان نخستين كشتار ما بودند و نخستين گورسازان ما. 
كالغان، این راویان قصه   هاي دروغ، قابيل را آموختند كه پيكر پریشان به 
خون خفته   مان را كه پرچم رسوایي قاتل بود، در دل خاك تيره پنهان كند 
و مظلوميت پر خونمان را از صفحه ذهن   ها بشوید. چنين شد كه فرزندان 
مظلوم بر سفره ظالم نشستند و بستگان مقتول به خدمت قاتل درآمدند 
و كالغان با همه سياهكاري   شان بر بام كبوتران قاصد نشستند و با قارقار 

دروغشان، روزداران را به شب بردند«. 

...اينكاندازهماميخوانيم
برچيده شدن نظام مميزي و سانسور ترانه

هنربرايانقالب

موسيقی

تجسمی

  ندا زندي   �����������������������������������������������
 نشر كتاب از موقعيت بي   بدليل رشد و توسعه 
اقتصادي در سال   هاي دهه40 بهره   اي نبرد. 
هرچند آمار انتشار كتاب براي دوره   اي كوتاه 
از ســال1343 رو به  افزایش گذاشــت و در 
1349 بــه نقطه اوج خود رســيد اما پس از 
حدود 6ســال دوباره نمودارهــا روند نزولي 
در پيش گرفتند. سانســور گســترده، نبود 
قوانين مدون و چشم   انداز بلندمدت و اهداف 
مشخص براي نشر از سوي دولت و بسياري 
عوامل دیگــر اجازه نمي   داد تــا روند ثابت و 
پایداري در نشر صورت پذیرد. اگر در نشرهاي 
دولتي تحولي رخ مي   داد بيشــتر از ســوي 
مدیران باانگيــزه و دغدغه مندي بود كه دل 
در گرو كتاب داشتند، نه ساختار منسجم و 
برنامه   هاي مدون و از همين رو بود كه با رفتن 
این مدیران، كارها یا نيمه تمام رها مي   شد یا 
مدیر بعدي عالقه و الزامــي به پيگيري آنها 
نمي   دید. آمار چاپ كتاب در 2سال منتهي به 

1357 اندكي افزایش یافت و كاسته شدن از 
اختناق و فشارهاي حاكميت در بحبوحه سال 
پيروزي انقالب نيز كمك كرد تا نویسندگان و 
مترجمان در اوضاع ناآرامي كه وجود داشت، 
اختيار بيشتري براي نشر افكار خود بيابند و 
بتوانند آن دسته از كتاب   هایي را كه پيش   تر 

اميدي به انتشارشان نداشتند، منتشر كنند. 
هرچند، شــتاب جریان   ها باعث شده بود تا 
ناشران چاپ كتاب   هاي ارزشمند را به زماني 
موكول كنند كه اوضاع اندكي آرام شده باشد. 
در دهه60، وضعيت بازار نشر تا حدودي بهبود 

یافت و كتاب   هاي بيشتري روانه بازار شد.

خطرزنگ
نگاه نيویورك تایمز به تحوالت ایران و منافع آمریكا

مطبوعات خارجی

 آرش نهاوندي     ��������������������������������������������������������������������������
روزنامه نيویورك تایمز در تاریخ 14دسامبر 1978)23آذر 1357( در 
گزارشي به عدم   قطعيت دولت كارتر در تصميم   گيري در قبال اوضاع 
ایران همزمان با بروز قيام مردمي عليه حكومت شاه، پرداخت. به نوشته 
نيویورك تایمز، درحالي   كه او )كارتر( شاه را ترجيح مي   دهد اما باید به 
فرداي پس از شاه نيز بيندیشد. درصورتي كه دولت آمریكا از مخالفان 
حكومت شاه حمایت كند، این امكان وجود دارد كه مخالفان به راحتي 
بتوانند طومار حكومت شــاه را در هم ببيچند و اگر بيش از حد از شاه 
حمایت كند، درصورتي كه شاه سرنگون شود، آنگاه آمریكا نفوذ خود را 
در ایران از دست خواهد داد. اگر چه بر اثر وقایع اخير ایران، منافع آمریكا 
در این كشور به خطر افتاده، اما آمریكا كنترلي بر اوضاع این كشور ندارد 
چرا كه هم   اكنون آنچه در ایران در جریان است، یك قيام داخلي است. در 
چنين وضعيتي مشخص نيست رئيس   جمهور )كارتر( چه كاري مي   تواند 

براي حفظ منافع آمریكا در ایران انجام دهد.
نفت، مهم   ترین منفعت آمریكا در ایران اســت. ژاپن، اسرائيل )رژیم 
صهيونيستي( و آلمان نيز از خریداران عمده نفت ایران هستند؛ جهان 
غرب روي افزایش توليد نفت ایران و تالش این كشور براي جلوگيري 
از افزایش بهاي جهاني نفت حساب باز مي   كنند. ایران همچنين یك 
كشور اســتراتژیك حائل ميان اتحاد شوروي و شيخ نشين   هاي عربي 
و مسير لوله   هاي نفت است. این كشــور همچنين صاحب تعدادي از 
پيشرفته   ترین تسليحات آمریكایي است. شاه دچار مشكل شده نه فقط 
به   دليل اینكه دوست غرب یا یكي از بدترین دیكتاتورهاي دنياست یا 
هدف اصلي تهاجمات شوروي است بلكه به این دليل كه تاج و تخت 
او به خطر افتاده، چرا كه تغييــرات اجتماعي و اقتصادي كه در دوران 
سلطنتش در ایران رخ داده، تنش   هاي سياسي را در پي آورده است و 
جلوي بروز این تنش   هاي سياسي را نيز نمي   توان با اتكا به یك دولت 
تك حزبي یا سركوب گرفت. به   نظر مي   رسد ارتش همچنان به شاه وفادار 

باشد، اما او ناگزیر است ميان سركوب   هایي كه در نهایت باعث تخریب 
شخصيت وي مي   شــود یا ارائه امتيازات به مخالفان كه در نهایت به 

كاهش قدرت وي خواهد انجاميد، یكي را انتخاب كند.

فردوس كاویاني »كار خانگي« را به صحنه  برد

تمام

كروتسدرتئاترشهر

سينما 

تئاتر 

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

نــوروز 57 كه »كوســه جنــوب« و »سرســپرده« روي پرده 
ســينماها رفتند، هيچ   كس گمان نمي   كرد در ماه   هاي پيش رو 
داستان ســينماي فارسي به سر خواهد رســيد. هرچند صداي 
ورشكستگي از سال قبل بلند شــده و انواع و اقسام اختالف    هم 
ميان ســينماداران، صاحبان فيلم   هــا، وزارت فرهنگ و هنر و 
شــهرداري در جریان بود. اختالف   هایي كه باعث شد چندباري 
سينماداران اعتصاب كنند و سينماها چند روزي تعطيل شوند. 
در اكران آشفته 57 با داستان فرسایشي اعتراض و اعتصاب و در 
مقطعي اكران نكردن فيلم   هاي ایرانــي، در نهایت تنها 17فيلم 
ایراني روي پرده آمدند و فيلم   هاي فارسي اغلب شكست خوردند. 
درحالي   كه نمایندگان موج نو با استقبال قابل   قبولي مواجه شدند. 
»دایره مينا« پس از 3سال توقيف روي پرده آمد. »مرثيه« نادري 
و »گزارش« كيارستمي اكران شدند و در تابستان پرهياهوي57، 
»سفر سنگ« كيميایي با مضموني انقالبي آمد و همخواني   اش 
با فضاي عمومي جامعه آن را به پرفروش   ترین فيلم سال تبدیل 
كرد. فاجعه ســينما ركس آبادان، عمال پرونده سينما و نمایش 
فيلم را در حكومت پهلوي بست. اعتراض   ها شدت گرفت و آتش 
انقالب شعله ور شد. حاال سينماها خودشان كانون التهاب شده 
بودند. ماجراي سينما ركس، دولت آموزگار را هم سرنگون كرد 
و دولت شریف امامي كه قرار بود دولت آشتي ملي باشد، فاجعه 
17شهریور را رقم زد. در ميانه این همه اتفاق و ماجرا، سينماها 
در ميانه تعطيلي و فعاليت دست و پا مي   زدند. »كالغ« بيضایي 
آخرین محصول سينماي ایران بود كه در رژیم پهلوي روي پرده 
رفت. كالغ 10آبان 57 در ســينما بلوار اكران شــد و 2روز بعد، 
تهران در آتش انقالبي كه شــعله ور شــده بود سوخت. داستان 
تمام    شده بود و هيچ   كس به سينما رفتن فكر نمي   كرد. جامعه   اي 

كه زخم عميق فاجعه سينما ركس را بر پيكر داشت، مردمي كه 
ماجراي دست داشتن حكومت در زنده زنده سوختن تماشاگران 
آباداني فيلم »گوزن ها« را روایت مي   كردند و ســينماهایي كه 
انقالبيون آنها را كنار كافــه و كاباره به   عنوان مصادیق اشــاعه 
فحشا قرار مي   دادند و ســالن   هایي كه در شعله   هاي خشم ملت 

مي   سوختند، داستان را تمام كرد.

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

از آخریــن نمایش هاي ســال1357 در 
ســالن تئاتر شــهر اجراي نمایشــنامه  
»كار خانگي« نوشــته فرانتس كســافر 
كروتــس، نمایشــنامه نویس آلماني با 
ترجمه و كارگرداني فــردوس كاویاني 
بود. »كار خانگي« از 18تــا 29 آبان در 
تئاتر چهارســو روي صحنه بود. در این 
نمایش محبوبه بيات، كورش ستایشي، 
ميترا ستایشي و فردوس كاویاني ایفاي 

نقش مي كردند. 
به مناســبت این اجــرا در تئاتر شــهر 
نمایشــگاهي هم بــراي معرفــي این 
نمایشــنامه نویس به مخاطبان فارسي 
زبان برگزار شــده بود. در این نمایشگاه 
كتاب   ها، پوسترها و عكس هایي از كارنامه 
كاري كروتس را به نمایش گذاشته بودند. 
اما سابقه آشنایی مخاطبان فارسي زبان 

با آثار این نویســنده به ترجمه   هاي رضا 
كرم رضایي برمي گشت. او كه در مونيخ 
تحصيل كــرده بود، در ســال1356 دو 
نمایشــنامه از كروتــس را تحت عنوان 
»نمایشنامه مردمي« به فارسي ترجمه 
كرد؛ یكــي »كلبه والدیــن« و دیگري 
»شخص سوم« كه انتشــارات ققنوس 
هر دو را در ســال1356 منتشــر كرده 
بود. كروتس با نمایشنامه كار خانگي در 
سال1971 مشهور شد. او یك سال پس از 
اجراي این نمایشنامه، عضو رسمي حزب 
كمونيست آلمان شد و تا سال1982 نيز 
در حزب  ماند. بنابراین اخذ مجوز اجراي 
نمایشي از او، پيش از ماه   هاي منتهي به 
انقالب كار چندان ساده اي نبود. در واقع 
هنگامي كه نمایشــگاه آثار كروتس در 
تئاتر شهر برگزار شــد، او همچنان عضو 
حزب كمونيست بود و سه پس از انقالب 

از حزب بيرون آمد.
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تاريخورقميخورد
نگاهي اجمالي به روند صعود و نزول نشر 

نشر

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

سال 57 سال فروپاشي همه سامانه   ها و نظام   هاي اداري بود. تا پيش از 
شهریور 57نظام توليد و انتشار ترانه همچنان بر مبناي چرخه    »تأیيد 
شعر- مجوز استودیو - بازشــنوایي پس از ضبط« برقرار بود. تا اینكه 
17شهریور 57 پایه   هاي این نظام مندي هم فروریخت؛ نخستين نشانه، 
كناره   گيري دسته   جمعي گروه عارف و شيدا از كارورزي در رادیو و از آن 
مهم   تر استعفاي هوشنگ ابتهاج )به   عنوان یكي از مظاهر سانسور دولتي( 
از سرپرستي موسيقي رادیو بود؛ اما این واكنش اداري، چه تاكتيكي و 
چه عقيدتي، نمود بيروني و اجرایي نداشت. جلوه اصلي این دگرگوني با 
عزم اسفندیار منفردزاده در ضبط بي   مجوز و فوري ترانه »شبانه 2« - كه 

از سال53 امكان ضبط و انتشار آن فراهم نشده بود – رخ نمون شد.
با انتشــار بالفاصله این ترانه -همراه با روایت تازه ترانه »جمعه« با نام 
»جمعه براي جمعه«- كمپاني   ها و استودیوها كار را از كار گذشته دیدند، 
هرچند كه روند سریع حوادث در پایيز 57، باعث شد بهره زیادي از این 

فرصت پيِش رو نبرده باشند.
 از روایت   هاي مختلف چنين برمي   آید كــه در آن روزها فاصله ميان 
شكل   گيري ایده ساخت یك ســرود یا ترانه تا تكثير و انتشار آن، به 2 

یا 3 روز هم نمي رسيد. اســتودیوها جاي خود را به ضبط هاي خانگي 
و كمپاني   ها هم جایگاهشان را به خيابان   فروش   ها و بساطي   ها واگذار 
كرده بودند و بلندگوهاي دستي هم از هر رسانه   اي پرصداتر مي   نمود. 
آن چند ترانه    معترض و سركوب   شده اوایل دهه50، حاال دستشان به 
صداي بلند سرودهاي انقالبي رسيده بود. صداها و نام   هاي تازه به خيابان 
آمده بودند و در مقابل، ستاره   هاي پيشين هم آخرین كارهاي خود را 
ضبط مي   كردند و از استودیو به فرودگاه مي   رفتند. در آن شلوغي كسي 

چشم   انداز موسيقي را نمي   دید.

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

 با بــاال گرفتن جنبش   هــاي خياباني در 
تابستان سال1357 گالري   هاي هنري یا 
به شكل داوطلبانه یا به اجبار تعطيل شدند. 
اهالي تاالر قندریز این تعطيلي را همراهي با 
جنبش   هاي مردمي و اعتصابات سراسري 
عليه رژیم پهلوي تعبير كردند ولي فارغ از 
هر نوع تعریفي خرید و فروش آثار هنري 
در آن شــرایط ناممكن بــود. به   خصوص 
كه بخشــي از خریداران آثار هنري ایراني 
را خارجي   هایي تشــكيل مي   دادند كه در 
شــرایط انقالبي ایران را ترك كردند. اما 
جدا از این بسياري از هنرمندان تحت   تأثير 
شرایط كشور به ســوي هنري با سمت و 
سوي سياســي گرایش پيدا كرده بودند و 
بخشي از این گرایش به معني ضدیت با هنر 
قابل خرید و فروش بود كه احتماالً بورژوایي 

خوانده مي   شد. از نخستين چهره   هاي فعال 
مي   توان به بهزاد و كورش شيشه   گران اشاره 
كرد. این دو برادر در پایيز سال1357 چند 
پوستر طراحي كردند؛ »جمعه سياه« یكي 
از مشهورترین این پوسترهاست. كورش 
شيشه   گران بعدتر در گفت   وگویي توضيح 
داد كه این پوسترها را شخصاً در شهر تهران 

به دیوار مي   چسبانده. 
گروهي از دانشجویان دانشگاه تهران نيز در 
اواخر دي   ماه ســال1357 و چند روز مانده 
به پيروزي انقالب نمایشگاهي از پوسترهاي 
انقالبي را در دانشگاه تهران برپا كردند. این 
گروه بعداً به گروه57 مشهور شدند. نمایشگاه 
بزرگ حسينيه ارشاد در اسفند   ماه سال1357 
یكي از بزرگ   تریــن گردهمایي   هایي هنري 
در ســال انقالب بــود. جمعي از نقاشــان 
و برگزاركننــدگان این رخداد بــه نهادي 
پيوستند كه بعدتر حوزه هنري خوانده    شد. 

در سال انقالب هنر نمي   توانست متعهد و براي 
مردم نباشد، پس هنر از انقالب مي   گفت و در 

خيابان به نمایش درمي   آمد.

با شعله ورشدن آتش انقالب، پرونده سينماي عصر پهلوي بسته شد

از شدت خواستن
نام شعر نو مذهبي با »خط خون« و »در 
سايه   سار نخل واليت« و علي موسوي 
گرمارودي پيوندي ناگسستني دارد

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

علي موسوي گرمارودي از نمادهاي شعر 
نو مذهبي در سال   هاي دهه 50 است كه 
حضور خود را در ادبيات معاصر تا امروز 
استمرار داده� شعرهاي بلند »خط خون« و 
»در سايه   سار نخل واليت« سال   ها الگويي 
بوده است براي شاعراني كه مي   خواسته   اند 
با رويكرد ديني به ســراغ شعر نو بروند 
و در چهاردهه اخير بارها به شــكل   هاي 
گوناگون منتشر شــده   اند، آن   قدر كه به 
گوش عمومي   ترين مخاطبان شعر نو و شعر 
مذهبي رسيده و در شمار مشهورترين آثار 

تاريخ شعر نو فارسي قرار گرفته است�
شعر »نماز« عاشــقانه   اي مذهبي است 
كه مثل بسياري ديگر از شعرهاي علي 
موسوي گرمارودي نظير »خاستگاه نور« و 
»محبوبه شب« و��� ذيل شهرت و عموميت 
2شعر مشهور او قرار گرفته و كمتر بدان 
توجه شده است، با زباني سخته و پيراسته 
كه از نشانه   هاي گرمارودي همواره در بوده 

شعر است�
چون به نماز مي   ايستي

بلندتر مي   نمايي
چون به نماز مي   ايستي

تمام خود را به خداي سپاري 
و من تمام خود را به تو

شگفت بت پرستا كه منم! 
   

تمام تو را با خدا در ميان نهادم
نماز تو، او را
و تو خود مرا

  
تو در نماز زيباتري

و نغمه   ات از تبار ترانه   هايي است 
كه جريدگان بر گذرگاه كوهســتان   ها 

مي   خوانند�
چادر نماز سپيد گلدارت 

همان بهار شكوفاست
بر قامت موزون   ترين ناربن�

اهلل اكبر!
 نجواي گرم و پاك تو هنگامه مي   كند
چندان كه وسوسه خداي تو شدن را 

در كفرگاه دلم بر مي   انگيزد
  

 قامت تو
خود نمازي ديگر است
-    چون رساترين آيه   - 

به موزوني و بلندي�
از تو جدا نيستم

نمازهايت را با نيتي دوگانه به جاي آر
كه من در توام 

از شدت خواستن
چون به ركوع مي   روي

با زانوان من برخيز
كه من در تو ايستاده   ام

به هنگام برخاستن�

شعر

هنر نمي تواند متعهد نباشد

ان
گر

شه 
شي

ل 
عي

ما
اس

مردم حرف مي زنند رسانه 

با پيروزي انقالب اسالمي در بهمن1357، نوشتن و خواندن یكي 
از پرطرفدارترین روش   هاي ارتباطي بود. انتشار كتاب و مجله و 
نوشــتن از رهایي و عبور از اختناق و سركوب فقط مختص اهل 
سياست و مطبوعات ونویسندگان حرفه   اي نبود. شوق نوشتن و 
خواندن در همه مردم مانند خوني گرم و تازه جاري شــده بود. 
جمع   آوري نشریات و كتاب   هاي منتشرشده در اسفند1357 كار 
بسيار دشواري است. در فضاي آزاد و شاد بعد از انقالب هر كس 
با هر وسيله   اي از روزنامه و شب نامه و بيانيه گرفته تا دیوار   هاي 
شهر از آزادي و استقالل و آرمان   هاي تازه حرف مي   زد. یك نمونه 
از نشریات خودجوش اسفند57، نشریه دبيرستان مفيد با عنوان 
پابرهنه   هاست. در تمام مطالب نشریه كه با امكانات محدود توليد 

شده، شوق تازگي و رهایي موج مي   زند.

نمونه نشریه مردمي در اسفند1357
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