
فرمول نفس تنگي
موانع خريد     واكسن 

FATF تحريم يا

 زنگ خطر براي پيشرفت تحصيلي 
و عدالت آموزشي

11سال از زمان اجراي اليحه ماليات بر ارزش افزوده در ايران مي گذرد و به دليل 
شرايط ركود اقتصادي و البته تحريم ها و كرونا، نرخ آن 9درصد باقي مانده و در 
اين 11سال همچنان چالش بر سر اينكه چرا بايد بر دادوستد طال 9درصد ماليات 
گرفته شود، وجود دارد. سؤال اصلي اين است كه آيا بين واردات شمش طال توسط 
بانك مركزي و بخش خصوصي بايد تبعيض باشد، ماليات بايد از اجرت طال گرفته 
شود يا اصل ارزش طال و آيا تجربه 11ساله به شفاف تر شدن بازار طال و پايان قاچاق 

و فاكتورهاي مبهم منجر شده است؟  صفحه5را بخوانيد.

 نقشه مالياتي 
دولت و مجلس براي طال

 آيا تقاضاي سرمايه گذاري در»طالي خام« 
از ماليات 9درصدي ارزش افزوده معاف مي شود

 تفسير يافته هاي مطالعه بين المللي »تيمز« 
عملكرد دانش آموزان ايراني را قابل قبول نشان نمي دهد

 FATF مقامات دولت از تأثير تحريم ها و نپيوستن ايران به  
بر خريد واكسن كرونا  مي گويند

سخنگوي دولت درباره موانع عدم پيوستن ايران به FATF و چالش هايي كه در 
زمينه نقل و انتقال پول براي خريد واكسن كرونا ايجاد شده است، گفت: در مورد 
واكسن قبال همكاران من در وزارت بهداشت توضيحات مفصلي ارائه دادند اما در 
مورد انتقال پول بنابر قوانين تحريم و قواعدFATF  چندين مرحله امكان انتقال 

پول با مشكل مواجه شد و با موانعي روبه رو بوديم. صفحه2 را بخوانيد.
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يادداشت

روزي كه مسئوالن سينماي مســتند بر سر دوراهي 
عدم برگزاري جشــنواره چهاردهم سينماحقيقت يا 
راهــكار اجتناب ناپذير برگزاري جشــنواره به صورت 
آنالين قرار گرفتنــد احتماال فكر مي كردند شــمار 
اندكي از دوستداران سينماي مستند به تماشاي فيلم ها مي نشينند و جشنواره 
كم فروغ تر از هميشه برگزار مي شود، اما بي ترديد حتي خوش بين ترين هايشان نيز 
گمان نمي كردند كرونا فرصتي تازه برايشــان فراهم كند تا در نهايت بسياري از 
 دوستداران سينماي مستند، جشنواره چهاردهم را راضي تر از دوره هاي گذشته

 به پايان برسانند.
دوستداران سينماي مستند امســال به جاي رفتن به پرديس چارسو در خانه ها 
نشستند و مســتندها را در رايانه هاي شــخصي و تلويزيون هايشــان، از طريق 
شبكه هاي نمايش خانگي و بسترهاي نمايش آنالين فيلم ها مثل فيليمو ، نماوا و 
هاشور، تماشا كردند. نشست هاي جشنواره نيز به صورت آنالين برگزار شد. نسخه 
الكترونيك نشريه روزانه جشنواره روزبه روز منتشر شــد و حتي كارگاه جاناتان 
رزنبام، منتقد نامدار سينماي جهان نيز به صورت آنالين برگزار شد؛ تجربه اي تازه 

كه در برگزاري جشنواره اي بين المللي به شكل آنالين اتفاق افتاد.
يكي از مسائل هميشــگي دوستداران سينماي مســتند در شهرستان ها دوري 
از كانون تماشاي مســتند در تهران بوده اســت. در حقيقت جشنواره هايي مثل 
ســينماحقيقت و فيلم كوتاه تهران تنها فرصت تماشــاي فيلم هاســت و عمال 

امكان تماشاي فيلم ها در طول سال فراهم نمي شود. سينماهاي هنر و تجربه در 
شهرستان ها انگشت شمار است و اگر كسي فيلمي را در جشنواره سينماحقيقت 
از دست بدهد بايد مدت ها منتظر بماند تا فرصت تماشاي دوباره اش فراهم شود. 
در سال هاي گذشته كم پيش نمي آمد كه دوستداران سينماي مستند خود را از 
شهرستان ها به تهران مي رساندند و پس از به جان خريدن مشقت هايي كه سفر در 
روزهاي سرد آخر پاييز به همراه دارد، چند مستند تماشا مي كردند و بازمي گشتند. 
برگزاري آنالين جشــنواره فرصتي فراهم آورد تا تماشــاگران شهرستاني بدون 

دردسر و مشقت از كيلومترها دورتر به تماشاي مستندها بنشينند.
البته امســال از انبوه گپ ها و گعده ها و نقدهاي سرپايي كه در صف هاي طوالني 
فيلم ها ، كافه ها ، رستوران ها و بالكن سرد چارسو برگزار مي شد، خبري نبود، اما 
بحث هايي كه اين روزها در شبكه هاي اجتماعي درباره فيلم هاي مستند درگرفته 

است، كم از شور و حال و هيجان پرديس چارسو ندارد.
شــبكه هاي نمايش خانگي و بســترهاي تماشــاي آنالين فيلم ها مثل فيليمو، 
نماوا ، هاشــور و تيــوا امتحان خود را در جشــنواره چهاردهم ســينماحقيقت 
دوباره پس دادند. دوره طوالني قرنطينه ، فاصله اجتماعي و تعطيلي ســينماها 
شــبكه هاي نمايش خانگي را روزبه روز قدرتمندتر كرده اســت. شبكه هايي كه 
كســي آنها را جدي نمي گرفت حاال آن قدر قدرتمند شــده اند كه ســريال هاي 
ويژه خودشــان را توليد مي كنند و از نظــر ميزان برنامه هاي تركيبي ، ســريال 
و... كم كم دارند به شبكه هايي كامل تبديل مي شــوند و رقيب هايي جدي براي 
صدا و سيما به شمار مي روند. همچنان كه اينســتاگرام و انبوه برنامه هاي زنده اي 
كه روزانه از آنجا پخش مي شود، رقيبي براي برنامه هاي تلويزيوني و نشست هاي 

حضوري اســت. تماشــاي ۸۰۰هزارنفره گــزارش عادل 
فردوسي پور از فينال جام باشــگاه هاي آسيا در اينستاگرام 

 به جــز محبوبيت آقاي گزارشــگر قــدرت و فراگيري شــبكه هاي اجتماعي را
 به رخ كشاند.

حقيقِت مجاز
مرتضی کاردر ؛ روزنامه نگار

درحالي كه  هواي تهران همچنان آلود ه و سنگين است، سهم آالينده هاي مختلف را بررسي كرده ايم
مازوت چيست و چه نقشي در آلودگي هواي شهرها دارد؟

 جشن نامه
بهرام بيضايي

 مرور وقايع  
سال 1371

پيگردقضايِي 
 قمارباز

يا قمارساز؟

حقيقت و مرد دانا
 بهرام بيضايي در آستانه ۸3سالگي

 فيلمسازخاص
مخاطب عام

»شايد وقتي ديگر«،پرتماشاگرترين 
 فيلم بيضايي، »سگ  كشي«

پرفروش ترين فيلم اكران در سال۸۰

همراه با يادداشت هايي 
ازمنتقدان سينما درباره 

آثاربهرام بيضايي

  انتشار روزنامه »همشهري«
 از 24آذر 1371  آغاز شد 

از سي تير تا پاستور
 سيدمحمد خاتمي 

  ۸شهريور 1371، رئيس 
كتابخانه ملي ايران شد

آخرين بوسه 
 پاس تهران در سال71 قهرمان 

جام باشگاه   هاي آسيا شد 

باران عشق
ساخت باران عشق در روزهاي 

ممنوعيت كار كردن ناصر چشم   آذر 

تولد يك شيطان 
 اولين رد پرونده خفاش شب

در سال71رقم  خورد

ويژه نامه سده سنگ و الماس را بخوانيد

ادامه در 
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ذرات معلق
    منابع متحرك)کاميون ها ، خودروهاي شــخصي، 

اتوبوس ها ، موتورسيكلت ها و ساير(: 60.8درصد
      صنايع: 17.8درصد
      نيروگاه: 12.1درصد

      پااليشگاه: 4.4درصد
      پايانه هاي اتوبوس: 2.2درصد

      منابع خانگي، تجاري و اداري: 2.3درصد
      فرودگاه: 0.2درصد

      جايگاه سوخت: 0.0درصد
      راه آهن: 0.2درصد

 ميزان آالينده هاي گازي 
   منابع متحرك)کاميون ها ، خودروهاي شــخصي، 

اتوبوس ها ، موتورسيكلت ها و ساير(: 82.9درصد
      نيروگاه: 5.3درصد

      پااليشگاه: 4.1درصد
      منابع خانگي، تجاري و اداري: 3.3درصد

      صنايع: 1.9درصد
      جايگاه سوخت: 1.9درصد

      فرودگاه: 0.3درصد
      پايانه هاي اتوبوس: 0.2درصد

      راه آهن: 0.1درصد

توليد واکسن منافاتی با واردات آن ندارد
همزمان با آغاز چهاردهمين ســال تاسيس بنياد بركت 
ستاد اجرايی فرمان امام، آيين بهره برداری از 2۸هزار پروژه 

اقتصادی در مناطق محروم كشور در محل نمايشگاه دائمی دستاوردهای ستاد 
اجرايی فرمان امام برگزار شد.
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 حمــداهلل محــب، مشــاور امنيت ملي 
 عكس
رئيس جمهوري افغانســتان ديــروز با خبر

محمدجــواد ظريف، وزير امــور خارجه 
جمهوري اسالمي ايران ديدار و گفت وگو كرد. 
به گزارش ايســنا، ظريف در اين ديدار حمايت از جمهوري 
اسالمي افغانستان را سياست اصولي جمهوري اسالمي ايران 
دانست و با اشاره به لزوم خروج آمريكا از افغانستان گفت: ما 
راه حل فراگير سياسي با حضور همه گروه هاي افغانستاني را 
بهترين تضمين كننده صلح پايدار در اين كشــور مي دانيم. 
ظريف با تأكيد بر ضرورت تعميق رايزني ها ميان 2كشور دوست 
و همسايه در سطوح دوجانبه، منطقه اي و بين المللي، از افتتاح 
راه آهن خواف - هرات ابراز خرسندي كرد و آن را زمينه اي براي 
گسترش همكاري هاي 2كشــور و ارتباط سريع تر با مناطق 
شــرقي ارزيابي كرد و افزود: ضرورت دارد در جهت افزايش 

همكاري هاي مرزي، گذرگاه دوغارون بهينه سازي شود. 

ديدار مشاور امنيت ملي 
رئيس جمهور افغانستان با ظريف

سخنگوي دولت درباره موانع عدم پيوستن 
ايران به FATF و چالش هايي كه در زمينه مجمع

نقل و انتقال پول براي خريد واكسن كرونا 
ايجاد شده است، گفت: در مورد واكسن قبال همكاران من 
در وزارت بهداشــت توضيحات مفصلي ارائه دادند اما در 
 FATF مورد انتقال پول بنابــر قوانين تحريــم و قواعد
چندين مرحله امكان انتقال پول با مشكل مواجه شد و با 
موانعي روبه رو بوديم. به گزارش ايرنا، علي ربيعي يادآور 
شد: به طور كلي نپيوســتن به FATF و در ليست سياه 
قرارگرفتن آثار خود را بر تراكنش هاي مالي و تامين مالي 
نشان داده اســت و حتي در مواقعي هم كه تحريم مانع 
نمي شود متأسفانه FATF اين بهانه را ايجاد مي كند. وي 
افزود: قبال دولت ديدگاه خود را در اين زمينه اعالم كرده 
بود و اميدواريم با راهگشايي كه رهبر معظم انقالب براي 
امكان بررسي مجدد در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
فراهم كردند، بتوانيم در اين زمينه جلساتي داشته باشيم 

و آنچه به مصلحت كشور است را تأمين كنيم.
به گزارش همشــهري، همزمان با آغاز واكسيناســيون 
كرونا در كشورهاي مختلف و خريد واكسن توسط برخي 
كشــورها، چالش ها و موانع خريد واكسن از سوي ايران 
هم به موضوع جنجالي ميان مسئوالن، فعاالن سياسي، 
رســانه ها و كاربران شــبكه هاي اجتماعي تبديل شده 
است؛ گروهي تحريم ها را مانع خريد واكسن مي دانند و 
گروهي ديگر عدم امكان نقل و انتقال پول واكسن به سبب 
عدم پيوســتن ايران به FATF را مانع اصلي مي دانند. در 
اين ميان عده اي هم هستند كه واكسن خارجي را غيرقابل 
اعتماد مي دانند و مي گويند كه بايد منتظر توليد واكسن 
داخلي بمانيم و از خروج ارز به دليل خريد واكسن خارجي 
جلوگيري كنيم!  با اين حال طي روزهاي گذشته، فعاالن 
شبكه هاي اجتماعي با استفاده از هشتگ »واكسن بخريد« 
از مسئوالن كشور درخواست كرده اند كه هرچه سريع تر 
براي واكسن خارجي اقدام كنند. طرفداران اين كمپين، 
دولت را به بی برنامگي و بي عملي متهم كرده و پيش فرض 
آنها اين است كه مانع اساسي در مسير خريد واكسن وجود 
ندارد اما بنا به داليل مختلف، مســئوالن تصميمي براي 

خريد واكسن نداشته و يا تمايلي به آن ندارند.

از دستور رئيس جمهور تا موانع بانك مركزي
اما مسئوالن وزارت بهداشــت، دولت و نيز رئيس جمهور 
از برنامه دولت براي خريد واكسن سخن گفته اند؛ حسن 
روحاني طي ســخناني در 18آذر با اشــاره به تالش ها 
براي ساخت واكســن داخلي، گفت كه تهيه و خريد آن 
از خارج از كشور نيز در دســتور كار است. وي با اشاره به 
مانع تراشي هاي دولت ترامپ در تامين نيازهاي ضروري 
مردم ازجمله واكسن اظهارداشــت: »مردم بايد بدانند 
همه دستگاه ها و بخش هاي مختلف در دولت، براي تهيه 
واكسن مطمئن و تضمين شــده، تالش خواهند كرد.« 

پيش تر و در 10آذر نيز رئيس جمهور به تالش هاي وزارت 
بهداشــت براي ساخت واكســن كرونا در داخل و خريد 
واكسن خارجي اشــاره كرده و گفته بود: »بانك مركزي 
موظف شده است براساس درخواســت وزارت بهداشت 
پول تأمين واكســن در داخل و خريد از خارج كشــور را 
فراهم كند تا در زمان مناسب به واكسن مورد تأييد و دوز 

مورد نياز برسيم.«
چندي بعد اما رئيس بانك مركزي از موانع خريد واكسن 
كرونا پرده برداشت و طي يادداشتي به اقدامات غيرانساني 
آمريكا در تحريم ايران اشــاره كرد و درباره موانع خريد 
 )covax( واكسن نوشت: »از آنجا كه خريد واكسن كرونا
بايستي از مسير رسمي ســازمان بهداشت جهاني انجام 
گيرد، تاكنون هر طريقي براي پرداخت و انتقال ارز مورد 
نياز، به خاطر تحريم غيرانساني دولت آمريكا و ضرورت اخذ 
مجوز اوفك، با مانع مواجه شده است.« عبدالناصر همتي 
 U-turn نوشــت: »كره جنوبي، بابت انتقال پول از مسير
دالر براي خريد هاي بشردوستانه، نتوانست تضميني براي 
عدم مصادره پول بانك مركزي ايران توسط دولت آمريكا 

در هنگام انتقال بدهد.«
پيش از اين، ايرج حريرچي، معاون وزير بهداشــت بدون 
اشــاره به موانع خريد واكســن گفته بود كه جمهوري 
اسالمي ايران عضو كنسرسيوم سازمان بهداشت جهاني 
است و مي تواند به انتخاب خود از 18شركت معتبر واكسن 

خريداري كند.

FATF اميد تازه براي تصويب
آنچه امروز مشخص است اين است كه تالش هاي دولت 
براي خريد واكسن خارجي ثمربخش نبوده؛ با وجود ادعاي 
مقامات آمريكايي درباره تحريم نبــودن اقالم دارويي و 
غذايي، اما در عمل محدوديت هاي مالي و بانكي ناشي از 

تحريم ها و نيز عدم عضويت ايران در گروه ويژه اقدام مالي 
)FATF(، مانع از نقل و انتقال پول براي خريد واكســن 
شده است. يادداشــت توييتري علي مطهري در اين باره 
جنجال برانگيز بود كه نوشت: »به خاطر اينكه در ليست 
سياه FATF قرار داريم، نتوانستيم 50ميليون دالر مبلغ 
سهميه ايران از واكسن كروناي سازمان جهاني بهداشت 
براي 8ميليون ايراني را منتقل كنيم و سهميه ايران باطل 
شد. مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد پاسخگو باشد.« 
اظهارات روز گذشته سخنگوي دولت هم گوياي اين بود 
كه عدم پيوســتن ايران به FATF موانع جدي در مسير 

خريد واكسن ايجاد كرده است.
با اين حال، در پي موافقت رهبري با درخواســت دولت 
براي بررســي دوباره لوايح FATF در مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام، اميد تازه اي براي رفع موانع خريد واكسن و 
تسهيل مبادالت مالي و بانكي شكل گرفته است. با دستور 
رهبري، بررســي 2اليحه )پالرمــو و CFT( باقيمانده از 
لوايح چهارگانه FATF در مجمع از سر گرفته خواهد شد. 
طي حدود 4سال گذشته، لوايح چهارگانه در دستور كار 
نهادهاي قانونگذاري بوده اما با وجود تصويب و نهايي شدن 
2اليحه »اصالح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم« و 
»اصالح قانون مبارزه با پولشويي«، مخالفت هاي سياسي 
مانع از تصويب 2اليحه پالرمو )الحاق ايران به كنوانسيون 
مبارزه با جرايم سازمان يافته( و CFT )اليحه الحاق دولت 
ايران به كنوانســيون مقابله با تامين مالي تروريسم( در 

مجمع تشخيص مصلحت نظام شد.
گروه ويژه اقدام مالي )FATF( در نشســت خود در دوم 
اســفند98 با صدور بيانيه اي از بازگرداندن نام ايران به 
ليست سياه به دليل عدم پيوستن به 2كنوانسيون CFT و 
پالرمو خبر داد و به همه كشورها توصيه كرد كه اقدامات 
احتياطي در ارتباط با ايران را به طور كامل به اجرا درآورند.

 بررســي جزئيات طرح اصــالح قانون 
انتخابات رياست جمهوري كه به صورت مجلس

اولويت دار از 12آذرماه در دســتور كار 
نمايندگان قرار گرفته است، ديروز به فراز مهمي رسيد 
و آن هم تعيين تكليف چند و چون ورود روساي قواي 
مقننه و قضاييه به انتخابات رياست جمهوري بود كه در 
قالب پيشنهاد استعفا از كرسي رياست قواي مقننه يا 
قضاييه 6 ماه قبل از اعالم نامزدي در انتخابات مطرح 
شد. به گزارش همشهري، روح اهلل ايزدخواه، نماينده 
تهران در شــرح اين پيشــنهادش گفت: قوه مقننه و 
قضاييه پيش از انتخابات رياســت جمهوري صاحب 
تريبون هســتند و مي توانند از اين تريبون و رســانه 
استفاده حداكثري را انجام دهند و اين امر ممكن است 
سبب ايجاد تبعيض شود. وي افزود: اگر روساي 2قوه 
در انتخابات مغلوب شوند، جايگاه آنها تضعيف مي شود. 
از طرفي در فضاي جامعه نيز ممكن است گفته شود 

رئيس قوه از جايگاه خود سوءاستفاده كرده است.
اين پيشــنهاد اما به كام مجلس خوش نيامد و با رأي 
مخالف 160نماينده در برابــر 56رأي موافق و 5رأي 
ممتنع روبه رو شــد. در پي اين پيشــنهاد، غالمرضا 
نوري قزلچه، نماينده بستان  آباد نيز پيشنهاد استعفاي 
اعضاي هيأت رئيســه مجلــس 3ماه قبــل از اعالم 
كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري را مطرح 
كرد، كه اين پيشنهاد نيز مورد توجه اكثريت مجلس 
قرار نگرفت و آنها ميدان رقابت هاي انتخاباتي را براي 

رئيس قوه مقننه و اعضاي هيأت رئيســه مجلس باز 
گذاشتند.

قاليباف و 1400
از زمان نشستن محمدباقر قاليباف بر كرسي رياست 
مجلس زمزمه هايي در خصوص احتمال كانديداتوري 
او در ســيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
كه قرار است 28خرداد ماه ســال آينده برگزار شود، 
مطرح شده است. سبك موضع گيري، اظهارنظر هاي 
مكرر در حوزه هــای  اجرايي و بعضــا تعيين تكليف 
در اين ميدان، سفرهاي اســتاني و... كه روزبه روز به 
تقابل 2قوه دامن زده است، ازجمله مواردي است كه 
شائبه كانديداتوري او در انتخابات 1400را پررنگ تر 
كرده؛ شــائبه اي كه نه تكذيب مي شــود و نه تأييد! 
قاليباف ازجمله چهره هاي سياســي كشور است كه 
در 3دوره از انتخابات رياســت جمهوري ســال هاي 
96و 92و 84كانديداتوري كرده اســت. او يك بار در 
مصاف با محمود احمدي نژاد و 2بار در مصاف با حسن 
روحاني فرصت تكيه زدن بر صندلي رياست جمهوري 
را از دست داده است و حال ســوداي او براي ورود به 
انتخابات 1400با مســير همواري كه از نظر قانوني 
در اختيــار دارد، احتمال كانديداتــوري او را تقويت 
مي كند؛ آنچنان كه اين سبك قانون نويسي از سوي 
چهره هاي منتقد او در جبهه اصولگرا به قانون نويسي 
مجلس به سود قاليباف تعبير شده و مكرر مورد كنايه 

قرار مي گيرد.

 سوداي رياست جمهوري هاشمي و ناطق هم از 
مجلس عيان شد

اين نخســتين باري نيســت كه يك رئيس مجلس 
سوداي رقابت در انتخابات رياســت جمهوري را در 
سر مي پروراند. پيش تر و در پنجمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري كه مرداد ماه سال 68برگزار شد، اكبر 
هاشمي رفسنجاني كه آن روزها رياست مجلس سوم 
را بر عهده داشت به ميدان انتخابات رياست جمهوري 
ورود كرد. از ميان نزديك بــه 79نامزدي كه در اين 
دوره از انتخابات ثبت نام كرده بودند، شوراي نگهبان 
فقط صالحيت اكبــر هاشمي رفســنجاني و عباس 
شــيباني را تأييد كرد و هاشمي رفسنجاني توانست 
در مصاف با تنها رقيبش بر كرسي رياست جمهوري 
بنشيند. رياست مجلس سوم بعد از هاشمي به مهدي 
كروبي سپرده شــد. ديگر رئيس مجلسي كه سوداي 
رياست جمهوري بر سرش افتاد، علي اكبر ناطق نوري، 
رئيس مجلس پنجم بود كه در انتخابات هفتمين دوره 
رياســت جمهوري اعالم كانديداتوري كرد و البته در 
اين انتخابات كه دوم خرداد سال 76برگزار شد، عرصه 
رقابت را به محمد خاتمي باخت. اين اتفاق البته منجر 
به از دست دادن كرسي رياستش بر مجلس نشد و بعد 
از انتخابات باز هم به مجلس بازگشت و رياست مجلس 

را برعهده گرفت.

 مقامات دولت از تأثير تحريم ها و نپيوستن ايران به FATF بر خريد واكسن كرونا سخن مي گويند
FATF موانع خريد واكسن؛ تحريم يا

بازتكرار الگوي يك رقابت انتخاباتي در 1400
نمايندگان ديروز به روساي قواي مقننه و قضاييه و منصوبان رهبري براي كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري كارت سبز دادند

روي خط انتخابات ديپلماسی

   ظريف حضور در 1400 را رد كرد
محمدجواد ظريف در گفت وگو با خبرنگار طلوع نيوز افغانستان، 
احتمال حضورش در انتخابات1400 را قويــا رد و تأكيد كرد 
كه توان پذيرش چنين مسئوليتي را در خود نمي بيند. ظريف 
در اين گفت وگو همچنين در پاسخ به اين ســؤال كه ايران از 
نيرو هاي مهاجر افغانســتاني در سوريه به عنوان نيروي نظامي 
استفاده كرده است، گفت: شما يك مفروضي مي گيريد كه اين 
مفروض تان درست نيست كه از مهاجر كسي »ميليشيا« بسازد. 
اوالً كه خيلي از آنها مهاجر نبودند، از خود افغانســتان آمدند و 
رفتند آنجا؛ كمااينكه ممكن است از جاهاي ديگر هم رفته باشند. 
اينها كه رفتند سوريه، در سوريه براي مبارزه با داعش پيوستند 
به نيروهاي مبارزه با داعش. ما هم بدون هيچ رودربايســتي از 
نيروهاي مقاومت در برابر تروريسم، در برابر افراط گرايي حمايت 
كرديم. وزير خارجه كشورمان همچنين در پاسخ به اين سؤال كه 
شما طرفدار استفاده از نيروهاي فاطميون در برابر داعش درون 
افغانستان هســتيد، گفت: اين تصميم دولت افغانستان است. 
بايد تحت فرماندهي دولت افغانستان در افغانستان مقابله كنند. 
كمااينكه تمام كساني كه در سوريه با داعش جنگيده اند، تحت 
فرماندهي واحد دولت ســوريه بوده اند. ما هم تحت فرماندهي 

دولت سوريه كمك مي كرديم.

   عارف مي آيد
عضو شــوراي عالي سياســتگذاري اصالح طلبان با بيان اينكه 
جريان اصالحات در هيچ انتخاباتي غايب نخواهد بود، از احتمال 
كانديداتوري محمدرضا عارف در انتخابــات1400 خبر داد. 
حسن رســولي در گفت وگو با مهر گفت: در هر حال، عارف در 
سال92 در ليســت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري قرار 
داشــت و تنها اصالح طلب حاضر در آرايش انتخاباتي آن زمان 
بود كه بنا به مصالح ملي و در تبعيت از رهبري اصالحات و خرد 
جمعي اصالح طلبان به نفع روحاني كناره گيري كرد. اين فعال 
سياسي اصالح طلب اعالم كرد: نظر شخصي بنده اين است كه او 
]عارف[ داوطلب انتخابات مي شود، اما اينكه اين حدس به يقين 
تبديل خواهد شد، هم بايد از او ســؤال كرد و هم مقداري جلو 

رفت تا افق انتخابات شفاف و روشن تر شود.

   هدف دبيركلي محصولي بر جبهه پايداري
مرتضي طاليي، فعال سياســي اصولگرا و نزديك به محمدباقر 
قاليباف درباره تغيير دبيركل جبهــه پايداري و واگذاري آن از 
يك معلم اخالق )مرتضي آقاتهراني( به يك شخصيت سياسي 
)صادق محصولي( گفــت: تا االن آقاي محصولي شــخصيت 
در ســايه جبهه پايداري بود. به عبارت ديگــر آقاي محصولي 
شــخصيتي نبوده كه جلوي صحنه باشــد و هميشه در سايه 
عمل مي كرد. حــاال آمدن او جلوي صحنــه قطعا بدون هدف 
نبوده اســت. اما درباره اينكه اين هدف چيســت، بايد قدري 
تأمل كرد. به گزارش نامه نيوز، اين فعال سياسي اصولگرا گفت: 
برحسب سوابق در تحليل ها گفته مي شد آقاي محصولي مواضع 
راديكال تري دارد. حاال با درنظر گرفتن اين نكته، تغيير دبيركلي 
جبهه پايداري مي تواند با اين رويكرد انجام شــده باشد. االن 

قدري براي قضاوت زود است.

يك روز بعد از برگزاري جلســه مجازي وزيران خارجه ايران و 1+4جزئيات بيشتري 
از اين نشست منتشر شده اســت، غيررسمي بودن اين جلســه باعث شده مقامات 
شركت كننده هر كدام به صورت توييتري روايت خود را از اين جلسه بيان كنند هرچند 
تصويري كه وزارت خارجه ايران از نشست منتشــر كرد به خوبي فضاي تند جلسه و 

ادبيات عتاب آلود ظريف خطاب به 3كشور اروپايي را به نمايش گذاشته بود.
محمدجواد ظريف، وزير خارجه كشورمان ســاعاتي بعد از نشست در رشته توييتي 
نوشت: »در نشست وزراي اعضاي باقيمانده در برجام تأكيد كردم اين آخرين شانس 
اتحاديه اروپا و 3 كشور اروپايي براي نجات برجام است و 3 كشور اروپايي عضو برجام، 

در آسيب جدي كه به ايرانيان وارد شده، شريك اياالت متحده هستند.«
ظريف با اشــاره به آمار روابط تجــاري ايــران و اروپا در ســال هاي 2014-2019 
تصريح كرد:  اين آمار ثابت مي كند اتحاديه و 3 كشــور اروپايي عضو برجام به صورت 
جدي تعهدات برجامي خود را نقــض كرده اند. وزير خارجه ايران بــا تأكيد بر اينكه 
زمانبندي هاي مندرج در برجام از خود توافق جداناپذير هســتند يادآور شد: مذاكره 
مجدد به هيچ وجه شدني نيست. ظريف همچنين با بيان اينكه سالح ها و بحران هاي 
منطقه ما، عمدتا از اياالت متحده و 3 كشور اروپايي عضو برجام وارد شده اند افزود: ما 

به صورت دسته  جمعي تصميم گرفتيم كه اين موضوعات را از برجام مستثني كنيم.
وي در بخش پاياني رشته توييت به مصوبه مجلس درباره تحريم ها اشاره كرد و با بيان 
اينكه »دمكراسي ها« نمي توانند از ايران درخواســت كنند تا مصوبه پارلمان را نقض 
كند گفت: » موضوع مهم اين است كه همه بايد به اجراي مؤثر برجام برگردند. هرگاه 
آمريكا و 3 كشــور اروپايي وظايف خود ]ذيل برجام[ را انجــام دهند، ايران بالفاصله 
اقدامات ترميمي خود كه در پاســخ به خروج غيرقانوني ايــاالت متحده و نقض هاي 
آشكار 3 كشور اروپايي انجام شده بود را بازخواهد گردانيد. مردم ايران بايد اثرات رفع 

تحريم ها را احساس كنند.«

پكن: آمريكا بايد بدون هيچ قيد و شرطي به برجام بازگردد
وزير امور خارجه چين هم كه كشــورش يكي از اعضاي برجام است با تأكيد بر لزوم 
بازگشت آمريكا به برجام خاطرنشــان كرد: خروج اياالت متحده از توافق هسته اي و 
اعمال فشار حداكثري بر تهران ريشه اصلي مشكالت پيرامون موضوع هسته اي ايران 

است.
وانگ  يي، وزير امورخارجه چين تأكيد كرد كــه آمريكا بايد هرچه زودتر و بدون هيچ 

پيش شرطي به برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( بازگردد.
وانگ يي، وزير امور خارجه چين در جلسه مجازي وزراي امور خارجه كشورهاي عضو 
برجام 4راهكار را درباره برجام ارائه كرده بود، اين 4 راهكار شامل تالش بي وقفه براي 
حمايت از برجام و عليه فشار حداكثري، تالش در راســتاي بازگشت بي قيد و شرط 
آمريكا به برجام، لغو تحريم ها عليه ايران و نهادها و افراد طرف سوم، حل و فصل مسائل 
مربوط به پايبندي منصفانه و بي طرفانه و كنترل مســائل امنيت منطقه است. چين 
پيشنهاد كرده است يك فرصت مذاكراتي چندجانبه در منطقه خليج فارس براي آغاز 
روند گفتماني فراگير در راستاي رسيدن به اتفاق نظر بر سر مسائل امنيت منطقه به 

واسطه رايزني برابر و پيشرفتي تدريجي ايجاد شود.
از طرفي وزارت خارجه روسيه هم با صدور بيانيه اي تأكيد كرد كه با وجود خروج آمريكا 

از برجام، قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان  ملل به قوت خود باقي است.

اخطار آخر ايران به اروپا
روسيه و چين بر بازگشت بدون قيد و شرط آمريكا به برجام تأكيد كردند 

   كارت سبز بهارستان به منصوبان رهبري 
 اگرچه مجلس استعفاي روساي قواي مقننه و قضاييه را براي كانديداتوري در انتخابات 
رياست جمهوري الزم ندانست و در لواي همان هم ابراهيم رئيسي كه يكي از كانديداهاي 
احتمالي اين عرصه در خرداد 1400است، مانعي براي حضور در اين رقابت ها نخواهد داشت، 
اما مسير براي كانديداتوري رئيس قوه قضاييه در قالب يك مصوبه ديگر نمايندگان تسهيل 
شــد و آن اين بود كه »منصوبان رهبري مي توانند كانديداي انتخابات رياست جمهوري 

شوند«.
براساس قانون اساسي انتصاب برخي مناصب در حيطه اختيارات مقام معظم رهبري است 
كه در اين راستا رئيس قوه قضاييه ازجمله افرادي است كه با حكم رهبري منصوب مي شود. 
در اين ميان، نام ابراهيم رئيسي كه پيش از اين هم در دايره گمانه زني ها براي كانديدا شدن 
در انتخابات رياست جمهوري قرار گرفته بود، مطرح مي شود و مجوز قانوني هم موانع را كنار 
مي زند. اين در حالي است كه چندي پيش خبرهايي منتشر شده بود كه منصوبان رهبري 
مجوز كانديداتوري ندارند. اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس بنياد مستضعفان 
انقالب اسالمي، اعضاي شوراي انقالب فرهنگي و... ازجمله منصوبان مقام معظم رهبري 
هستند. با اين مصوبه در اصالح قانون رياست جمهوري، افرادي چون محمدرضا عارف، 
علي الريجاني، پرويز فتاح، غالمعلي حدادعادل و عزت اهلل ضرغامي كه اخيرا نيز نامشان در 
رسانه ها به عنوان كانديداهاي رياست جمهوري 1400مطرح مي شود، مي توانند در انتخابات 

رياست جمهوري ثبت نام كنند.
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وجوه حاصل از فروش اوراق مشــاركت سال1398 
شهرداري تهران، هنوز پس از گذشت 5 ماه از انتشار يادداشت

و عرضه 1500ميليارد تومان اوراق مذكور به حساب 
مترو واريز نشده است. در شرايطي كه براي تكميل و بهره برداري از 
10ايستگاه شبكه مترو تا پايان سال جاري نياز مبرم به پول اوراق 

مشاركت وجود دارد و پاسخگويي بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران به 3پرسش روزنامه همشهري، شــايد بسياري از ابهامات را 
برطرف كرده و گره كور دســتيابي به وجوه حاصل از فروش اوراق 
مشاركت سال1398 توسط شــهرداري تهران و شركت مترو را باز 

كند:
آيا براساس نامه مكتوب و رســمي رئيس سازمان برنامه و  بودجه در مورخ 29بهمن1398 خطاب به بانك مركزي، 1
تضمين نامه سازمان مذكور )با شناســه يكتاي9916300205( 

براي آزادسازي سهم 50درصدي دولت از فروش اوراق مشاركت كه 
مبلغ 750ميليارد تومان مي شود، در همان بدو عرضه اوراق كفايت 

نمي كرد؟
عامل فروش اوراق مشاركت سال1398 در شهرهاي تهران، 2 براساس نامه مديركل اعتبارات بانك مركزي به بانك هاي 
تبريز و مشهد، قرار بود حداكثر از ابتداي آذر ماه سال جاري، وجوه 
حاصل از انتشــار و عرضه اوراق به حساب شهرداري هاي شهرهاي 
مربوطه واريز شــود، اما اين پول كه قابل بازگشت به خزانه دولت 
نيست و از طرفي وجود آن در حساب بانك عامل نيز بعد از گذشت 
5 ماه از فــروش اوراق قانوني به نظر نمي رســد، هنوز به حســاب 
شــهرداري تهران و به تبع آن شــركت مترو واريز نشــده است؛ 

درحالي كه طبق نامه بانك مركزي، اشــكاالتي بر اين نحوه انتشار 
اوراق مشــاركت وارد اســت. اكنون اين ســؤال مطرح است كه 
پيگيري هاي بانك مركزي در طول يك ماه گذشته به كجا رسيده 

است؟
براي بانك مركزي جهت تعيين تكليف اوراق منتشرشده 3 آيا ورود ديوان محاسبات كشور به اين موضوع و ارسال نامه 
صحت دارد و اگر پاسخ مثبت اســت، عكس العمل بانك مركزي به 
نامه مذكور چه بوده اســت؟ آيا راهكاري براي آزادســازي سهم 
50درصدي دولت از پول اوراق مشاركت انديشيده شده است تا اين 
ابهام قانوني برطرف شــود يا اينكه همچنان شهرداري تهران بايد 

براي تضامين دولت نيز وثيقه ملكي بگذارد؟

آسمان پايتخت خاكستري شده و ذرات 
آالينده چــون »مه« چنان شــهر را گزارش

تصاحــب كرده انــد كه اگــر بگوييم 
»اكسيژن دّر گراني اســت به هر كس ندهند« بيراه 
نيست. نه تنها حال شهرمان، بلكه حال و روز مردم مان 
هم خوب نيست و نفس ها به شماره افتاده و كسي را 
ياراي مقابله با آلودگي هوا نيست. سال گذشته همگان 
خودروها را به عنوان متهم رديف اول آلودگي هوا معرفي 
مي كردند و مسئوالن هم با اعمال محدوديت تالش 
داشتند تا سدي در مقابل ذرات آالينده ايجاد كنند. 
امسال با شيوع كرونا و تعطيلي مراكز علمي و آموزشي 
و اعمال محدوديت هايي به مراتب سختگيرانه تر براي 
تردد خودروها، هوا نه تنها پاك نشده، بلكه آلوده تر هم 
شده است. براســاس آخرين آمار منتشرشده توسط 
شركت كنترل كيفيت هواي شهر تهران، سال گذشته 
پايتخت 25روز پاك داشته  و امسال فقط 15روز پاك 
بوده است. انتظار مي رفت با تعطيلي اصناف و اعمال 
محدوديت هاي عبور و مرور براي خودروها و بسته شدن 
مراكز علمي و آموزشي، آســمان تهران پاك شود اما 
شــدت آاليندگي به حدي رســيده كه »سيدآرش 
حسيني ميالني« رئيس كميته محيط زيست و خدمات 
شهري شوراي شهر در روزهاي اخير تذكرات پي درپي 
را درخصوص وضعيت آلودگي هــوا و داليل افزايش 
آالينده ها داده اســت. به گفته اين عضو هيأت رئيسه 
شوراي شهر، شاخص آلودگي هواي شهر تهران در يك 
هفته اخيــر در مــرز 150 يعني ناســالم براي همه 
گروه هاي حساس قرار داشــته و پديده »مه دود« در 

پايتخت به وجود آمده است.
تورق پرونده آلودگي هوا و مســتندات موجود نشان 
مي دهد كه آالينده هاي متحرك هرچند در انتشــار 
ذرات آالينــده نقش دارند اما تنهــا متهم رديف اول 
نيستند و انگشت اتهام اين بار به ســوي نيروگاه ها و 
صنايع مستقر در حريم شهر تهران نشانه رفته است؛ 
صنايعي كه به گفته حســيني ميالنــي مي توانند از 
ســوخت هايي چون گازوئيل آلوده يا مازوت استفاده 
كنند: »احتمال استفاده يك كارخانه سيمان، 2نيروگاه 
و يك پااليشــگاه در اطراف تهران از ســوخت هاي 
جايگزين به دليل تحريم ها و كمبــود گاز وجود دارد 
و قطعا در صورت استفاده از ســوخت غيراستاندارد، 
در افزايش آلودگي هوا هم سهم دارند و اين موضوع را 

نبايد كتمان كرد.« 

سالمت مردم مناطق جنوبي در خطر است 
رئـــيس كـمـيـتـــه 
محيط زيســت شوراي 
شهر به شرايط نامطلوب 
كيفيت هوا در مناطق 
جنوبي شــهر اشــاره 
مي كنــد و می گويــد: 
»مناطق شمالي و غربي جريان هواي نسبتا  مناسبي 
دارند و از اين جهت شاخص كيفيت هوا در اين مناطق 
بهتر اســت اما مناطق جنوبي به دليــل همجواري با 
صنايع آالينده، وضعيت نامناسبي دارند؛ به گونه اي كه  
ماه گذشته وضعيت شاخص So2 در 3منطقه 18، 19 
و 20 نســبت به  مدت زمان مشــابه در ســال98 از 

8پي بي بي بــه 11.7پي بي بي رســيده كه به معناي 
افزايش ۴5درصدي اســت. عالوه بر اين، در شهرري 
3روز، در منطقــه18، به مــدت 5روز و در منطقه19 
به مدت 7روز شاخصSo2 در شرايط آاليندگي قرار 
داشته است.«  مازوت و گازوئيل سوزي پديده جديدي 
نيست و سال گذشته هم با اين معضل مواجه بوديم. 
حســيني ميالني اين مطلب را بيان مي كند و ادامه 
مي دهد: »استفاده از اين سوخت ها قطعا مناطق جنوبي 
تهران را تحت تأثيــر قرار مي دهد و منشــأيابي اين 
آالينده ها كه از صنايع رخ مي دهد ضروري است، اما 
متأسفانه اطالعات دقيق و به روز از سهم آنها در سطح 
عمومي وجود ندارد و گاهي اوقات ســهم و تأثير اين 
نيروگاه ها و صنايع در آلودگي هوا هم كتمان مي شود.«

استفاده از گازوئيل يورو4
اســتفاده از مازوت و گازوئيل در صنايع و نيروگاه ها 
جدي شده و موضوع در كارگروه كاهش آلودگي هواي 
تهران كه با حضور استاندار برگزار شد، مطرح و مقرر 
شد از گازوئيل پاك استفاده شــود. اين عضو شوراي 
شهر تهران با تأييد موضوع مي گويد: »براساس مصوبه 
كارگروه ملــي آلودگي هواي كشــور تمامي صنايع 
اطراف تهران بايد از سوخت گاز استفاده كنند اما در 
شــرايط كنوني چاره اي جز جايگزيني سوخت هايي 
مانند گازوئيل نيســت؛ البته اين كار نبايد به قيمت 
تهديد سالمت مردم انجام شــود. استفاده از گازوئيل 
يورو۴ الزامي است و مسئوالن اداره كل محيط زيست 
بايد بر اين كار نظارت كنند.«  او اضافه مي كند: »نكته 
مهم از مطرح شدن موضوع مازوت و گازوئيل سوزي آن 
است كه ميزان و سهم صنايع و نيروگاه ها از آلودگي هوا 
شفاف سازي شود. چون شوراي شهر در راستاي دفاع از 
منافع عامه مردم تصميم دارد از مراكز آالينده اصلي به 

مراجع قضايي شكايت كند.« 

بازدارندگي معاينه خودرو افزايش يابد 
به گفته اين عضو شوراي شهر، صنايع و شركت ها سهم 
3۴درصدي در آلودگي هوا دارند و 66درصد مابقي هم 
سهم آالينده هاي متحرك مانند خودروهاي سبك و 

سنگين، موتورسيكلت و اتوبوس هاست: »پديده آلودگي 
هوا چندجبهه اي است و انصاف نيست بگويم فقط يك 
منشأ و منبع آالينده مقصر است. در حقيقت، شرايط 
كنوني به گونه اي است كه نبايد به دنبال مقصر بود يا 
توپ را در زمين ديگري شوت كرد، بلكه بايد با همراهي 
و همفكري راهكار مناســب براي رفــع آن بيابيم.«  
كاهش مراجعات بــه مراكز معاينه فنــي خودرو هم 
حتما تأثيراتي خواهد داشت و به گفته حسيني ميالني، 
انجام تست هاي سالمت خودرو در مراكز معاينه فني 
حتما به كاهش آلودگي هوا كمك مي كند: »از يك سو 
امسال به دليل همه گيري كرونا مراجعه به اين مراكز تا 
حدي كمتر شده و برخورد انضباطي راهور نيز به جديت 
سال هاي گذشته نيســت، لذا الزم است دستگاه هاي 
ذيربط كنترل معاينه فني به ويژه در مورد خودروهاي 

ديزل سنگين را جدي تر پيگيري كنند.«

افزايش تعداد روزهاي ناسالم
خاكستري شدن آسمان 
اين تصور را براي همگان 
ايجاد مي كند كه امسال 
هوا آلــــوده تر اســت. 
حــسـيــن شهيدزاده، 
مديرعامــل شــركت 
كنترل كيفيــت هوا، ايــن موضــوع را رد مي كند و 
مي گويد: »امســال تعداد روزهاي ناســالم بيشتري 
داشــتيم اما با غلظت آلودگي كمتري مواجه بوديم. 
بنابراين اينكه گفته شود هوا امســال آلوده تر از سال 

گذشته است، درست و منطقي نيست.«
منابع آالينده متعددی در كالنشــهرها به ويژه تهران 
وجود دارد كه با شناسايي آنها مي توان حجم آلودگي را 
كاهش داد. اين يك اصل است كه به گفته شهيدزاده در 
همه كشورها مرسوم است. او مي گويد: »راهكار مقابله با 
آلودگي براي هريك از منابع آالينده تعيين و مشخص 
شده و نيازي به انجام كار محيرالعقول نيست. نكته اصلي 
اين است كه همگان تصور مي كنند شهرداري در خط 
مقدم اين جبهه و نبرد قرار دارد اما حقيقتا شهرداري 
به تنهايي نمي تواند در اين مــورد كاري انجام دهد.« 

به گفته اين مقام مسئول؛ »منابع آالينده برخي داخل 
شــهر تهران و بعضي هم خارج از پايتخت قرار دارند و 
ورودكردن به آنها براي رصد و پااليش ميزان آاليندگي 
كار و وظيفه شهرداري نيست و بايد محيط زيست اقدام 
كند.« مديرعامل شــركت كنترل كيفيت هوا ادامه 
مي دهد: »مدتي اســت كه شاهد ثبت افزايش غلظت 
آالينده هاي مربوط به So2 در مناطق جنوبي هستيم؛ 
آالينده هايي كه نتيجه سوخت گوگرددار مانند مازوت و 
گازوئيل در صنايع اطراف تهران اند و بايد هرچه سريع تر 
به اين موضوع رسيدگي شــود. ورود به اين صنايع و 
شركت ها از عهده شــهرداري خارج است و مسئوالن 

محيط زيست بايد اين مسئله را پيگيري كنند.«
معاينه فني خودرو هم در كاهش ميزان آلودگي هوا 
مؤثر است كه شهيدزاده با تأييد اين مطلب مي گويد: 
»زيرساخت ها براي انجام معاينه فني خودرو توسط 
شهرداري فراهم شده، اما به دليل نبود برخي الزامات 
اين كار آنطور كه بايد و شــايد انجام نمي شود. برخي 
از خودروها برگه معاينه فني دارند اما آالينده اند. اين 
خودروها به جاي مراجعه به مراكز داخل تهران به مراكز 
حاشيه تهران كه سختگيري كمتري مي كنند، مي روند. 
چنين مواردي در مورد ساير وســايل نقليه موتوري 
ازجمله موتورســيكلت ها هم ديده مي شود. امسال 
براساس آخرين آمار 3۴دستگاه موتورسيكلت به مراكز 
معاينه فني مراجعه كرده اند و چون الزامي وجود ندارد 

راكبان موتورسوار كمتر استقبال مي كنند.«
اين مقام مســئول با بيان اين جمله كه آلودگي هوا 
عوامل متعددي دارد و شــهرداري به تنهايي مسئول 

نيســت و نمي توانــد كاري انجام دهــد، می گويد: 
»هركسي يا سازمان و نهاد متولي در اين امر به وظايف 
تعيين شده اش عمل كند قطعا هواي تهران روزهاي 

كمتري به محدوده ناسالم خواهد رفت.« 

همشهري ميزان توليد آالينده هاي ناشي از مصرف مازوت و گازوئيل را بررسي كرد

6 متهم رديف اول آلودگي هواي تهران
 براساس آخرين پايش صورت گرفته توسط شركت كنترل كيفيت هواي تهران، پس از خودروهاي سواري، كاميون ها و موتورسيكلت ها؛ 

نيروگاه ها، پااليشگاه ها و صنايع اصلي ترين عوامل آلودگي هواي پايتخت هستند
 زينب زينال زاده

خبر نگار

شورا

كليات 3طرح در پارلمان شهري تهران تصويب شد
الزام شهرداري به ارائه برنامه 

مسئوليت اجتماعي
دويست و پنجاه وهشــتمين جلسه شورا روز گذشــته با رياست 
سيدابراهيم اميني برگزار شــد و  3طرح الزام شهرداري تهران به 
اعطاي تسهيالت به كاركنان شــهرداري كه حين انجام وظايف 
محوله به كرونا مبتال شــده يا به خانواده آنهايــي كه جان خود را 
از دست داده اند، الزام شــهرداري به تهيه و ارائه اليحه نظامنامه 
و برنامــه عملياتي مســئوليت پذيري اجتماعي و طــرح تعيين 
حسابرسان منتخب شورا، در دستور كار اعضا قرار گرفت. كليات 

اين 3طرح درنهايت به تصويب رسيد.
نايب رئيس شوراي اسالمي شــهر تهران در ابتداي جلسه ديروز، 
فرارسيدن سال نوي ميالدي را به هموطنان مسيحي تبريك گفت 
و در ادامه به روز ملي ايمني در برابــر زلزله و كاهش اثرات بالياي 
طبيعي اشاره و عنوان كرد: در مواجهه با بالياي طبيعي و انساني 
بزرگ، عالوه بر نقــش پررنگ وظايف ســتاد مديريت بحران در 
مديريت پيش و پس از حادثه، آگاهي شهروندان از واكنش مناسب 
احتمالي هم اهميت زيادي دارد.  پس از صحبت هاي اميني، اعضا 
به بررسي طرح الزام شــهرداري تهران براي اعطاي تسهيالت به 
كاركنان شــهرداري كه حين انجام وظايف محوله به كرونا مبتال 
شده و جان خود را از دست داده اند، پرداختند كه بعد از ارائه نظرات 

و پيشنهادات درنهايت كليات اين طرح با 11رأي تصويب شد.

طرح تعيين حسابرسان
پس از آن نوبت به بررســي طرح تعيين حسابرسان منتخب شورا 
براي انجام عمليات حسابرسي ســال1399 شوراي شهر تهران و 
شهرداري تهران و سازمان ها و شركت هاي وابسته رسيد و مجيد 
فراهاني درباره آن گفت: »براي كسب اطمينان از گردش صحيح 
امور مالي در شهرداري تهران و رعايت قوانين و مقررات و مصوبات، 
كميسيون برنامه و بودجه شورا از طريق انتشار فراخوان عمومي، با 
ارزيابي كيفي مؤسساتي كه براي حسابرسي اعالم آمادگي كردند، 
به انتخاب مؤسســات داراي رتبه الف جامعه حسابداران رسمي و 

معتمد بورس مؤسسات واجد صالحيت اقدام كرد.«
سيد حسن رسولي هم با تأكيد بر اينكه انتخاب حسابرس بر عهده 
شوراي شهر است، گفت: »شهرداري و كليه واحدهاي تحت پوشش 
موظفند با حسابرسان همكاري كنند.« اعضا با برخي از بخش ها و 
موارد اين طرح موافق و مخالف بودند كه پس از استماع نظرات در 

پايان 15عضو به كليات اين طرح رأي مثبت دادند.

مسئوليت پذيري اجتماعي
ديروز درباره  طرح» الزام شــهرداري تهران به تهيه و ارائه اليحه 
نظامنامه و برنامــه عملياتي مســئوليت پذيري اجتماعي« بهاره 
آروين گفت: »با گذشت 5سال حتي يك بند از اين طرح اجرا نشده 
و مطابق متن مصوبه تمديد آن منوط به دريافت گزارش عملكرد 
در صحن شوراي شهر است.« محمد جواد حق شناس هم در جريان 
بررســي ارائه اليحه نظامنامه و برنامه عملياتي مسئوليت پذيري 
اجتماعي گفت: »اين مصوبه در شوراي چهارم به تصويب رسيده 
و مدت اجراي آن 5ساله بوده كه اين مدت شهريور امسال به پايان 
رسيده و با توجه به اثرات مثبتي كه روند اجراي اين مصوبه داشته 
است بايد ادامه يا عدم ادامه آن مشخص شود.« محمد ساالري هم 
با اشــاره به اينكه مصوبه نظامنامه تدوين شده در دوره قبلي شورا 
بسيار خوب است و اين موضوع از حوزه هايي است كه مغفول مانده، 
گفت: »اين مصوبه در اواخر شوراي گذشته به تصويب رسيد و قرار 
شد تا شهريور99 اجرا شــود. اما هيچ مصوبه اي در شورا زمان دار 
نيست و به نظرم در انشاء اشتباه شده است كه چون گزارش عملكرد 
شهرداري نيامده، پس پايان مصوبه را اعالم كنيم.« الهام فخاري، 
عضو شــوراي شــهر تهران در موافقت با اين طرح گفت: »براي 
مصوبه اي كه تمامي مسائل آن روشن است، نبايد تفسير و تحليل 
صورت گيرد و حتي احتماالتي از مقصود آن اعالم شــود. در اين 
مصوبه بازه زماني تعريف  شده و هدف  از ارائه فوريت اين طرح اين 
بود كه اقدام مثبت و ارزشمندي كه توسط اعضاي محترم شوراي 
چهارم انجام شــده، دچار خلل و وقفه نشود. همچنين آسيب هاي 
حين اجرا و مسائلي كه وجود داشته نيز اصالح شده است.« ساير 
اعضا هم در مورد اين طرح اظهارنظر كردند و درنهايت با 1۴رأي 

تصويب شد.

درخواست عضو شورا از شهردار:
برپايي جمعه بازار در تپه هاي عباس آباد

احمد مســجدجامعي در جلسه روز 
گذشته پارلمان شــهري با بيان اينكه 
جمعه بازار پروانه محــل گردهمايي 
هنرمندان، دانشجويان و سرپرستان 
خانــواده بــود گفــت: »راه انــدازي 
جمعه بازار پروانه بحثي جدي است كه 
از شهردار مي خواهم براي آن مسئله چاره اي بينديشد. مي شود در 
همين مكان يا در تپه هاي عباس آباد و يا مكان ديگري محلي را در 
نظر بگيرد و اين فعاليت مدني شــهري را كه سال ها سابقه دارد و 
هويتي يافته و به كارآفريني كمك مي كند و پاتوق اهل فرهنگ و 

كارآفرين هاست، احيا كند.«
به گفته اين عضو شوراي شهر تهران حدود 1000 تا 1200نفر در 
بازار پروانه مشغول كار بودند كه حدود يك سال است زندگي اين 
1200انسان در محدوديت قرار گرفته و از هم پاشيده شده است: 
»علت اين اتفاق تشخيص پرخطر بودن اين ساختمان و ضرورت 
بازسازي آن بود. بيش از 50درصد اشــخاصي كه در آنجا حضور 
داشتند، دختران تحصيلكرده، دانشــجو يا زنان سرپرست خانوار 
بودنــد.« او به تپه هاي عباس آباد اشــاره كرد و گفــت: »در آنجا 
نمايشگاهي از صنايع دســتي آغاز به كار كرده كه فضاي مناسبي 
به نظر مي رسد تا بتواند جمعه ها پذيراي اين عرضه كنندگان كاال 
باشد. صحبت هايي هم بابت اختصاص آن مكان به فعاليت 1200 
»انسان-زندگي« صورت گرفت و مقدماتي نيز فراهم شد. با توجه 
به اين موضوع درخواستم اين اســت كه شهرداري اين موضوع را 

جدي تلقي كند.«
او ادامه داد: »براي شــهرداري در حمايت و راه اندازي دوباره اين 
فعاليت ها، راهكار هايي وجــود دارد. كار اينها از جنس مزاحمت 
براي تردد و ســد معبر در شــهر نبوده و گرچه آن مشاغل را هم 

مي توان مديريت و ســاماندهي كرد و به 
رسميت شناخت، اما مدنظر داشته باشيد 

كه زندگي و كار 1200 نفر كه كار هركدام از آنها به كارگاه هاي ۴ تا 
5نفره ربط دارد در معرض تهديد قرار گرفته است.«

   زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران 
    فراموش نكنيد كه مسئوليت حفاظت از هواي پاك و مقابله با آلودگي هوا با 
سازمان محيط زيست اســت. حاال شــهرداري تهران از آنجايي كه در كنار 
شهروندان قرار دارد، اداره محيط زيست شهرداري هم نسبت به موضوع آلودگي 
هوا فعاليت هايي انجام مي دهد. تمام تالش شهرداري تهران بر اين است كه بتواند 
از وضعيت صنايع آالينده در سطح شهر گزارش تهيه كرده و با آن مقابله كند. با 
اين حال، شــرايط امروز يك شــرايط خاص است. دانشــگاه ها، مدارس، 
آموزشگاه ها، همايش ها، سينماها و... تعطيل هستند و فعاليت بسياري از اصناف 
و رسته هاي فعاليتي در سطح پايتخت محدود شده اما مي بينيم امسال هم حجم آلودگي هوا قابل توجه است. 
درحالي كه هرساله با اشاره به سهم قريب به 80درصدي منابع آالينده متحرك و خودروها در بروز آلودگي هوا، 
بر ضرورت چاره انديشي براي غلبه بر اين موضوع تمركز مي شد، شيوع ويروس كرونا و اعمال محدوديت هاي 
جدي، زمينه كاهش قابل توجه تردد و عبور و مرور را فراهم آورد. اما مشــاهده مي شود كه كماكان با شرايط 
نامطلوب آب و هوايي از نظر ذرات معلق در هوا و بروز خطرات جدي براي شهروندان مواجه هستيم. تعجب ما 
اين است كه چرا آالينده هاي متحرك در تهران زياد است، اما محدوديت هاي تردد ميزان آلودگي را كمتر نكرده 
است. ما فكر مي كنيم منشأ اين آلودگي قوي تر از آن اســت كه به خودروها نسبت دهيم و به نظر مي رسد در 
ماه هاي پاييز و زمستان از نوع ديگري از سوخت در نيروگاه ها استفاده مي شود، اين سوخت مازوت است كه به 

گفته آقاي كالنتري ميزان آاليندگي را افزايش داده است.

امسال نبايد آلودگي هوا را تنها به آالينده هاي متحرك نسبت داد 

  محمود مواليي
خبر نگار

3پرسش از بانك مركزي در مورد اوراق مشاركت

    نقش جدي صنايع در خاكستري كردن آسمان تهران 
  ناهيد خداكرمي، رئيس كميته سالمت شوراي شهر تهران

 آلودگي هواي تهران يك علت ثابت و مشخص ندارد. 
درواقع علت هاي مختلفي دارد و چندين عامل سبب 
آالينده ها مي شود، اما يكي از مهم ترين آنها، صنايع 
آالينده اطــراف تهران هســتند به خصوص كه 
هم اكنون مازوت مصرف مي كنند. خوِد مازوت، يكي 
از سوخت هاي غيراستاندارد است كه مي تواند باعث 
توليد آالينده هاي مختلفي در هوا شــود. مازوت 
سنگين است و ماندگاري هم دارد. عامل مهم ديگر ناوگان حمل ونقل عمومي ما و 
به خصوص ناوگان بين شهري فرسوده است. هنگامي هم كه كارخانه ها و صنايع در 
نزديكي شهر تهران مستقر باشند، به هر حال محصوالت شان بايد توسط يكسري از 
كاميون هاي بعضا 30، 40ساله جابه جا شود؛ ضمن اينكه آن سختگيري كه شهرداري 
تهران براي معاينه فني اتوبوس ها در داخل شهر در نظر مي گيرد، در مورد كاميون ها 
انجام نمي شود؛ چراكه اغلب اين خودروها در تهران معاينه فني نمي شوند. همچنين 
اين روزها به دليل شرايط كرونا، استفاده از خودروهاي شخصي افزايش پيدا كرده 
است. البته اين را بگويم كه نقش سازمان محيط زيست در كاهش آلودگي هوا بسيار 
زياد است؛ چون طبق قانون تكاليفي براي اين سازمان پيش بيني شده كه عمل به آن 

مي تواند باعث شود تا تالش هاي شهرداري هم به ثمر مي رسد.
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   سهم منابع آالينده در تهران
آالينده های موجود در هوا را می توان به 2دسته 
كلی تقسيم كرد. يك دسته آالينده های گازی مثل 
co، no2 و so2 هســتند و دسته ديگر را ذرات 
معلق زير 2.5ميكرون و زير 10ميكرون تشكيل 
می دهند. شركت كنترل كيفيت هوای شهر تهران 
طی بررسی های فراوان، ســهم منابع مختلف را 
در توليد آالينده های گوناگون مشخص كرده كه  

جزييات  آن در زير آمده است.

 ميزان آالينده هاي گازي 
   منابع متحرك: 82.9درصد

   فرودگاه: 0.3درصد
   جايگاه سوخت: 1.9درصد

   راه آهن: 0.1درصد
   پايانه هاي اتوبوس: 0.2درصد

   منابع خانگي، تجاري و اداري: 3.3درصد
   نيروگاه: 5.3درصد

   پااليشگاه: 4.1درصد
   صنايع: 1.9درصد

ذرات معلق
   منابع متحرك: 60.8درصد

   فرودگاه: 0.2درصد
   جايگاه سوخت: 0.0درصد

   راه آهن: 0.2درصد
   پايانه هاي اتوبوس: 2.2درصد

   منابع خانگي، تجاري و اداري: 2.3درصد
   نيروگاه: 12.1درصد

   پااليشگاه: 4.4درصد
   صنايع: 17.8درصد

سهم منابع متحرك در آلودگي هواي تهران
   خودروهاي سواري: 37.8درصد

   تاكسي: 9.4درصد
   موتورسيكلت: 21.3درصد

   وانت: 9.5درصد
   ميني بوس: 0.8درصد

   اتوبوس واحد: 0.5درصد
   اتوبوس سرويس: 0.4درصد

   كاميون: 3.1درصد
ذرات معلق

   خودروهاي سواري: 13.9درصد
   تاكسي: 2.1درصد

   موتورسيكلت: 10.1درصد
   وانت: 1.8درصد

   ميني بوس: 0.4 درصد
   اتوبوس واحد: 5.7درصد

   اتوبوس سرويس: 7.4درصد
   كاميون: 15.7درصد

ادامه   در 
صفحه7
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نبض بازار

ستاد مشكل گشا براي مسكن ملي
در شرايطي كه همچنان 20درصد متقاضيان مسكن ملي از تكميل 
آورده اوليه باز مانده اند، معاون اول رئيس جمهوري دســتور تشكيل 

ستاد رفع موانع تأمين مالي طرح اقدام ملي مسكن را صادر كرد.
آخرين آمارهاي وزارت راه وشهرسازي حاكي از اين است كه با تمديد 
چندباره مهلت تكميل وجه طرح مســكن ملي، همچنان 20درصد 
متقاضيان واجد شرايط اين طرح خواسته يا ناخواسته نسبت به واريز يا 
تكميل مرحله اول آورده نقدي مسكن ملي اقدام نكرده اند. ناتواني مالي 
طبقه متوسط، دورنماي ركودي بازار مسكن و بي رغبتي متقاضيان به 
محل ساخت مسكن ملي به خصوص در تهران ازجمله عوامل مؤثر در 

كاهش استقبال از اين طرح است.
به گزارش همشــهري، طرح اقدام ملي مســكن كه قــرار بود موتور 
محركي براي رونق توليد مسكن باشد و ميانبري براي خانه دار كردن 
طبقه متوسط شهري فراهم آورد، حاال به واسطه تغييراتي در شرايط 
اقتصادي طبقه متوسط با كمي بداقبالي مواجه شده و نامساعد بودن 
آمارهاي مربوط به استقبال نهايي متقاضيان مسكن ملي باعث شده 
كارگروه رفع موانع جهش توليد، به دنبال تشكيل ستادي براي رفع 
موانع تأمين مالي اين طــرح و ارائه راهكارهاي ابتــكاري براي ارائه 
تسهيالت به متقاضيان مسكن باشد. اقدامي كه در جلسه ديروز اين 
ســتاد مورد تأكيد اســحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري 

قرار گرفت.

آخرين مهلت جاماندگان
آمارهاي جديد وزارت راه وشهرســازي نشــان مي دهــد از مجموع 
400هزار واحد مسكوني طرح اقدام ملي، 100هزار واحد مربوط به 
بافت هاي فرسوده بوده است كه سازوكار متفاوتي با 300هزار واحد 
ديگر دارد؛ اما در مورد 300هزار واحد مســكن ملي كه قرار اســت 
در مناطق شهري ســاخته شــود، متقاضيان بايد آورده اوليه 30 تا 
40ميليوني به حساب بانك مسكن واريز كنند كه فعال 60هزار نفر به 
هر دليلي از اين كار خودداري كرده اند. طبق اعالم محمود محمودزاده، 
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي، 240هزار متقاضي 
طرح اقدام ملي مســكن با واريز آورده اوليه تعيين تكليف شده اند و 
60هزار نفر باقي مانده فقط تا ســاعت 24روز 5دي ماه فرصت دارند 
نسبت به واريز يا تكميل آورده اقدام كنند در غيراين صورت از طرح 
حذف خواهد شد. بنا بر اظهارات او، 160هزار نفر از متقاضيان مسكن 
ملي نيز در فهرســت انتظار قرار دارند كه درصورت حذف هر تعداد 
از اين 60هزار نفر، جايگزين خواهند شــد. پيش ازاين فرصت افتتاح 
حساب و تكميل آورده طرح مسكن ملي، پايان شهريورماه اعالم شده 
بود اما به دليل مشاركت پايين متقاضيان، اين مهلت يك بار تا پايان 
مهرماه و بار ديگر تا پايان آذر تمديد شــد و اكنون نيز آخرين مهلت 

تكميل آورده نقدي تا 5دي ماه تمديد شده است.

از مسكن مهر تا ملي
طرح اقدام ملي مسكن، برشي از برنامه هاي توسعه اي حوزه مسكن 
است كه در طرح جامع مسكن نيز مطرح شده است. پيش ازاين دولت 
نهم با تغييراتي در برنامه هاي پيشنهادي طرح جامع مسكن، پيشنهاد 
ساخت مسكن اقشار كم درآمد در زمين هاي دولتي را با عنوان مسكن 
مهر ارائه داد كه تأمين مالي آن عمدتا به خط اعتباري بانك اتكا داشت. 
در اين طرح، ابتدا قرار بود فقط با حــذف قيمت زمين از هزينه اوليه 
ساخت مسكن احداث شود، اما در ادامه به واســطه تورم نهاده هاي 
ساختماني و تغيير در هزينه توليد مســكن، دولت ناچار شد اعتبار 
بيشتري به طرح اختصاص دهد و بدهي خريداران اين واحدها در گذر 
زمان با الزامي شدن آورده نقدي بيشتر شود ضمن اينكه هزينه تأمين 
زيرساخت هاي مسكن مهر در برخي شهرهاي جديد نيز به جاي تأمين 
شدن از دل اعتبارات طرح، به دستگاه هاي خدمت رسان تحميل شد 
كه به شكل گيري يك بحران چندوجهي دامن زد. تجربه تلخ ساخت 
مسكن مهر باعث شد اين بار پيشنهاد هاي طرح جامع مسكن با نگاهي 
كارشناسي و نســبتا واقع بينانه اجرا شود درنتيجه طرح مسكن ملي 
با اتكا به حذف قيمت زمين، آورده متقاضيان و تســهيالت بانكي در 
دستور كار قرار گرفت اما مقرر شــد هزينه ساخت اين طرح شناور و 
براساس نرخ هاي واقعي باشــد تا متولي پرداخت هزينه نهايي توليد 
شخص متقاضي باشــد و تحوالت اقتصادي نه كارفرمايان طرح و نه 
دولت را غافلگير نكند. اين مســئله گرچه يكي از معايب اصلي طرح 
مسكن مهر را برطرف كرد اما در مقابل متقاضيان مسكن را در شرايطي 
قرار داد كه با وسواس بيشتري نسبت به سرمايه گذاري در اين طرح 

مشاركتي اقدام كنند.

وضعيت متقاضيان مسكن ملي
مسكن ملي، طرح تأمين مسكن طبقه متوسط شهري است و در متن 
قرارداد اوليه آن نيز از متقاضي تعهد گرفته مي شــود كه توان مالي 
تأمين آورده نقدي موردنياز طرح و بازپرداخت اقساط بانكي اختصاص 
يافته به آن را داشته باشد. با اين حساب، متقاضي مسكن ملي مي داند 
كه در هر مرحله اي قادر به تكميل آورده اول، دوم يا ســوم نباشــد، 
احتمال حذف او از پروژه وجود دارد؛ درنتيجه بخشي از متقاضيان كه 
قدرت مالي پاييني دارند يا در اثر تحوالت اقتصادي ناتوان شــده اند، 
باوجود قرار گرفتن در فهرســت اوليه پذيرفته شدگان مسكن ملي 
تمايلي به ادامه مشــاركت ندارند. رشــد هزينه توليد مسكن ملي و 
قيمت نهايي اين واحدها در روند اعالم هزينه ساخت مسكن ملي كه 
به مرور زمان در محاسبات مختلف از 2 تا 2.5ميليون تومان براي هر 
متر تا 3.3ميليون تومان افزايش يافته، كامال مشهود است و بخشي 
از متقاضيان را ناگزير به انصراف كرده است؛ چراكه با احتساب هزينه 
3.3ميليون توماني براي ســاخت هر مترمربع مسكن ملي، متقاضي 
بايد بتواند بسته به محل احداث مسكن، براي 2 تا 3سال ماهانه حدود 
10 تا 20ميليون تومان براي تأمين مالي اين طرح كنار بگذارد. اين در 
حالي است كه روند رشد قيمت نهاده هاي ساختماني و باال رفتن هزينه 
توليد مسكن تناسبي با روند رشد درآمد متقاضيان نداشته و عمال آنها 

را از جرگه متقاضيان واجد شرايط مسكن ملي حذف كرده است.

ورود كارگروه رفع موانع جهش توليد
تغيير شرايط مسكن ملي و دورنماي نامســاعد توليد مسكن از نگاه 
ســازندگان بخش خصوصي، پاي كارگروه رفــع موانع جهش توليد 
را به ماجرا باز كرد تا شايد از مســير همكاري دستگاه هاي متولي و 
صاحب اختيار در مسكن و صنايع وابســته به آن، شرايط اين حوزه 
قدري مساعدتر شود. در جلسه ديروز اين كارگروه كه به رياست معاون 
اول رئيس جمهور برگزار شد، اسحاق جهانگيري بر تشكيل ستادي 
متشكل از سازمان برنامه وبودجه، بانك مركزي، وزارت راه وشهرسازي 
و وزارت اقتصاد و دارايي به منظور رفع موانع تأمين مالي طرح اقدام 
ملي مســكن تأكيد كرد و ارائه طرح هاي ابتكاري از سوي اين ستاد 
براي ارائه تســهيالت به متقاضيان مسكن را خواســتار شد. در اين 
جلسه مقرر شــد، كارگروهي متشــكل از نمايندگان اين دستگاه ها 
به طور هفتگي موضوعات مرتبط با طرح ساخت مسكن ملي را بررسي 
و راهكارهاي عملي براي تصميم گيري به كارگروه رفع موانع جهش 

توليد ارائه كنند.

آمارهاي رســمي از  صنعت
ريــزش 3.8درصدي 
تعــداد كارگاه هــاي 
صنعتي داراي 10نفر 
شاغل و بيشتر در ســايه بازگشت تحريم ها 
حكايت دارد كه زمينه ساز حذف 2.5درصد 
از شــاغالن اين حوزه را فراهم آورده است. 
البته با وجود فشارهاي تحريم و خروج آمريكا 
از برجام، جهش نرخ ارز و رشد نرخ تورم باعث 
شده ارزش توليد،  ســرمايه گذاري و ايجاد 
ارزش افزوده واحدهاي صنعتي نســبت به 
دوره قبل از تحريم بهبود يابد. اما آســيب 
وارده بــه فعاليت هاي صنعتــي و كاهش 

اشتغال آنها جبران نشده است.
به گزارش همشهري، نتايج طرح آمارگيري 
از كارگاه هاي صنعتي 10 نفر شاغل و بيشتر 
در سال 139۷ نشــان مي دهد در اين سال 
تعداد كارگاه هــای صنعتي فعال داراي 10 
نفر شاغل و بيشتر در كشــور به 29هزار و 
1۷0واحد رسيده كه نســبت به سال قبل 
از آن 3/8 درصــد كاهش داشــته اســت. 
به عبارت ديگر در طول ســال 9۷، همزمان 
با خروج آمريكا از برجام و بازگشت تحريم ها   
فعاليت هزار و 162كارگاه متوقف شده است. 
در اين شرايط، 43هزار و ۷80نفر از شاغالن 

واحدهاي صنعتي بيكار شده اند.

كارگاه هاي متوسط زير ضرب تحريم
اطالعات منتشر شده از ســوي مركز آمار 
ايران نشان مي دهد ۷9.1درصد از مجموع 
واحدهاي صنعتي باالي 10نفر كه در سال 
9۷فعال بوده اند، بيــن 10تا 49نفر كاركن 
داشــته اند و 20.9درصد از ايــن كارگاه ها 
بيش از 50كاركن داشته اند. بررسي ها نشان 
مي دهد بخش عمده فشــارهاي اقتصادي 
ســال 139۷، دامن گير واحدهاي صنعتي 
متوســط كه كمتر از 50 كارگر دارند شده 
و 4.6درصــد از آنهــا را غيرفعــال كرده؛ 
درحالي كه تعداد واحدهاي صنعتي داراي 
بيش از 50نفر كارگر فقط 0.1درصد نسبت 

به سال 96كمتر شده است.
براساس نتايج اين طرح، تعداد كارگاه هاي 
غيرفعال صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر در 
ســال 139۷ به 3هزار و ۷50واحد رسيده 

كه معادل 10.6درصد كل اين واحدهاست.

ريزش اشتغال صنعتي
آمارها نشــان مي دهد به دنبــال تغييرات 
بنيادين در شرايط اقتصادي و فعاليت هاي 
صنعتي در سال نخست تحريم ها، 2هزار و 

615كارگاه داراي بيــش از 10نفر، نيروي 
كار خــود را كاهــش داده انــد و به جرگه 
كارگاه هــاي كمتر از 10نفر پيوســته اند. 
بررسي ها حاكي از اين اســت كه در سال 
139۷ تعداد كاركنان كارگاه هاي صنعتي 
10 نفر و بيشــتر يك ميليون و ۷33هزار 
و ۷89نفر بوده كه نســبت به ســال قبل 
5.2درصــد كاهــش داشــته و 43هزار 
و ۷80نفر از شــاغالن ايــن بخش حذف 
شــده اند. همچنين 26.8درصد از مجموع 
شــاغالن صنعتي در كارگاه هاي 10نفره و 
بيشتر در كارگاه هاي متوسط )داراي 10تا 
49 كارگر( حضور داشته اند و ۷3.2درصد 
باقي مانده در كارگاه هاي صنعتي باالي 50 

نفر فعال بوده اند.

رشد ارزش افزوده و سرمايه گذاري
با وجود فشــار اقتصادي دوره تحريم بر 
بنگاه هاي صنعتي در سال اول تحريم ها، 
جهش نرخ ارز و رشــد تورم باعث شــده 
ايجاد ارزش افــزوده كارگاه هاي صنعتي 
با وجود فشــاري هايي كــه روي فعاليت 
اين كارگران وجود داشــته افزايش پيدا 
كند و تا 44.2درصد بيشتر شود. در اين 
شرايط هزينه مواداوليه مشاغل صنعتي 

به طور ميانگيــن 64درصد افزايش يافته 
و يكي از داليل غيرفعال شدن بخشي از 
كارگاه ها نيز بروز مشكالتي بوده كه از اين 
محل به تأمين سرمايه در گردش بنگاه ها 
وارد شده است. براساس آمارها، مجموع 
ارزش افزوده ايجاد شــده در كارگاه هاي 
صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر كشور در 
ســال 139۷ به 283هزار و 321ميليارد 
تومان رســيده كه نســبت به سال قبل 
44.2درصد افزايش نشــان مي دهد. از 
مجموع اين ارزش افــزوده، 14.8درصد 
ســهم كارگاه هاي داراي 10تا 49 كارگر 
بــوده و 85.2درصد آن بــه كارگاه هاي 
داراي 50كارگر و بيشتر اختصاص داشته 

است.
از ســوي ديگــر رشــد ارزش افــزوده 
كارگاه هــاي صنعتــي، بــه افزايــش 
ســرمايه گذاري در اين حــوزه نيز منجر 
شــده به گونه اي كه در ايــن دوره زماني 

كارگاه هــاي صنعتي 10 نفــر كاركن و 
بيشتر كشور حدود 63هزار و 9۷2ميليارد 
تومان سرمايه گذاري كرده اند كه نسبت 
به سال قبل 148. 6 درصد افزايش نشان 
مي دهــد. آمارها حاكي از اين اســت كه 

6.5درصد از ايــن رقم معــادل 4هزار و 
150ميليارد تومان به كارگاه هاي داراي 
10تا 49 كارگر و 93.5درصد باقي مانده 
به كارگاه هاي داراي 50 كارگر و بيشــتر 

اختصاص داشته است.

میزان ريزش كارگاه هاي صنعتي در تحريم
همشهري اثر 2سال فشار حداكثري را بر كارخانه هاي متوسط و بزرگ بررسي مي كند

 آمارهاي رسمي نشان مي دهد از سال 9۷و همزمان با برگشت تحريم ها و رشد نرخ ارز، 
3.8درصد كارگاه هاي صنعتي داراي 10نفر شاغل و بيشتر غيرفعال شده اند. 2.5درصد 

اشتغال اين واحدها  نيز از بين رفته است

با يك گل بهار نمي آيد و ســالي كه نكوست، از  بازار  ارز
بهارش پيداست. اين دو ضرب المثل به وضوح 
نشان دهنده آشفتگي در سياست هاي ارزي و 
تجاري و البته چشم انداز آينده است. ماجراي 
نامه نگاري اين روزهاي رئيس كل بانك مركزي و وزير صنعت درباره 
دامنه اختيارات و تعيين مرز دخالت در حوزه ارزي و تجاري، تازه ترين 
نماد از دوران سياه ارزي پس از اعالم ارز 4200توماني در بهار سال 9۷ 
است. پس از يك هفته اختالف نظر بين عبدالناصر همتي و عليرضا 
رزم حســيني، فعال بانك مركزي بخشــنامه خود را اصالح كرده تا 
اختالف ها فروكش كند، اما از قديم گفته اند كه با يك گل بهار نمي آيد 
و اصالح كردن بخشــنامه ها به اصالح فرايند و سياست هاي ارزي و 
تجاري منجر نمي شــود. به نظر مي رســد برچيده شــدن بساط ارز 
4200تومانــي در جريان بررســي اليحــه بودجــه 1400 و البته 
برداشته شدن تحريم ها، به معناي اعالم مراسم ختم روزگار سياه ارزي 
ايران باشد و شايد چنين اتفاقي را بتوان مصداق ضرب المثلي دانست 
كه مي گويد: سالي كه نكوست، از بهارش پيداست. آيا بهار سال آينده 
اقتصاد ايران با نظام چندنرخي ارزي وداع مي كند و فعاالن اقتصادي و 
مردم شاهد نمايان شــدن آثار اوليه فشــار تحريم ها و خنثي شدن 
خطاهاي سياستگذاري در اقتصاد خواهند بود؟ به جاي خوش بيني 
بايد واقع بين بود و تا زماني كه ايران از ليســت سياه مالي دنيا خارج 
نشود، مسير برداشته شــدن موانع و برچيدن بساط رانت ارزي بسته 
خواهد بود، زيرا وقتي بانكي حاضر به همكاري با بانك هاي ايراني نشود، 

معماي نقل و انتقال ارز همچنان به قوت خود باقي است.
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به گزارش همشــهري، نامه اخير عليرضا زرم حســيني، وزير صمت 
به رئيس جمهور در انتقاد از بخشــنامه هاي بانك مركزي را مي توان 
به يك ناهماهنگي تقليل داد كه با اصالح بخشــنامه اختالف برانگيز 
فعال دود سفيد بلند شــده اما عوارض خطاي تصميم سازي ارزي در 
جلسه 1۷۷ ستاد هماهنگي دولت تازه نمايان شده است. ماجرا ناشي از 
اختالف نظر كارشناسي بر سر دامنه اختيارات و وظايف بين عبدالناصر 
همتي و عليرضا رزم حسيني است كه از يك سو بانك مركزي در صدور 
بخشنامه ها به قوانين و مقررات باالدستي ناظر بر سياست هاي ارزي 
استناد مي كند و از ســوي ديگر وزارت صمت به اختيارات و وظايفي 

تكيه مي زند كه در مصوبه 6آبان ماه دولت به امضاي محمد نهاونديان، 
معاون اقتصادي رئيس جمهور تأكيد شده است. البته كه ريشه اصلي 
اين چالش به همان دالر 4200تومان برمي گردد و دشواري هاي نقل 
و انتقال ارز ناشي از تحريم ها و اگر بســاط رانت ارز 4200توماني و 

تحريم ها برچيده شود، نيازي به نوشتن نامه ها نخواهد بود.
پس از انتشار خبري مبني بر نامه عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك 
مركزي به مقام معظــم رهبري، عليرضا رزم حســيني، وزير صمت 
هم به رئيس جمهور نامه مي نويســد. گاليه همتي از عملكرد برخي 
دستگاه هاي اجرايي دولتي است كه ارز خود را گرفته اند و اشكاالت 
در ترخيص كاالها از گمرك را به بانك مركزي نسبت مي دهند. البته 
همتي به صراحت گفته كه با واردات كاالها از محل ارز متقاضي مخالف 

است و نسبت به تبعات آن براي اقتصاد ايران هشدار داده است.
يكي از مخاطبان نامه گاليه آميز همتي البته عليرضا رزم حســيني 
اســت كه پس از مصوبه جلســه 1۷۷ همچنان در حال گســترش 
دامنه اختيارات خود اســت. او در تازه ترين موضع گيري بخشــنامه 
28بانك مركزي را هدف قرار مي دهد و در نامه اي به حسن روحاني، 
رئيس جمهور محدوديت هاي تعيين شده در بخشنامه يادشده براي 
ترخيص كاالها را در تضاد با شرايط كرونايي كشور مي داند و مي نويسد: 
»بخشنامه بانك مركزي با توجه به مشكالت مربوط به نقل و انتقال ارز 
به دليل مسئله تحريم، محدوديت هايي براي واردات كاال هاي اساسي، 
ضــروري، مواداوليه و تجهيزات توليد مورد نيــاز واحدهاي توليدي 
صادراتي ايجاد كــرده و در نتيجه توليد، اشــتغال و نهايتا صادرات 

غيرنفتي و ارزآري ناشي از آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد.«
همشهري همان زمان كه مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ابالغ 
شد، نســبت به خطاهاي تصميم گيري در اين مصوبه ازجمله دادن 
اختيارات ويژه به وزير صمت و كاهش اختيارات ارزي بانك مركزي 
هشدار داده بود. ازجمله اينكه وزارت صمت قرار است اولويت بندي 
كاالها براي واردات را متناسب با ورودي ارز تعيين كند و متولي برآورد 
ميزان ورودي ارز نه بانك مركزي، كه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 
اعالم شده بود. حاال رزم حســيني مي گويد بخشنامه بانك مركزي با 
مصوبه ســتاد هماهنگي اقتصادي دولت همخواني ندارد و در نهايت 
خطاب به روحاني مي نويسد: درصورت تأييد وزارت صمت به عنوان 
مسئول تجارت خارجي كشور، دســتور فرماييد ضمن بازنگري در 
بخشــنامه بانك مركزي، صدور و ابالغ همه مقــررات، آيين نامه ها 

و بخشــنامه ها در حوزه تجارت خارجي بــا هماهنگي وزارت صمت 
صورت گيرد.

راه درست برداشتن تحريم هاست
اين در حالي اســت كه كميته ارزي اتاق ايران در واكنش به چالش 
بر ســر واردات بدون انتقال ارز مي گويد: اين كار تنها در شرايطي كه 
صادركنندگان تعهدي به بازگشــت ارز به كشور نداشتند، عملياتي 
و امكان پذير اســت. جالب اينكه اين نهاد بخش خصوصي با اشاره به 
ابهام هاي جدي بر واردات با ارز متقاضي، به صراحت مي گويد: هيچ گونه 
تقاضاي ارز جديدي در بازار ايجاد نشده است؛ چراكه در شرايط كنوني 
كه بازرگانان كشور به دنبال يافتن راه حل هايي براي عبور از تحريم ها 
هستند و فروشندگان خارجي نيز اين ريسك را نمي پذيرند كه كاال را 
به صورت غيرنقدي در اختيار تاجران ايراني قرار دهند، عمال ارز مورد 
نياز براي واردات كاالهاي مذكور در زمان خريد و پيش از حمل كاال، 

تسويه شده است.

عقب نشيني بانك مركزي
با باالگرفتــن اختالف نظرها، محمود واعظي، رئيــس دفتر روحاني 
وارد ماجرا مي شود و دستور وتوي بخشنامه بانك مركزي را مي دهد. 
براساس بخشنامه اصالح شده مهلت ورود كاالهاي اساسي و ضروري 
مشمول دريافت ارز رســمي 4200توماني به ازاي هر دالر از تاريخ 
صدور حواله ارزي تا ترخيص كاال به مدت حداكثر 3 ماه تعيين مي شود. 
همچنين مهلت ورود »ماشين آالت و تجهيزات خطوط توليد« كه نياز 
به طول دوره ساخت دارند، مشروط به تأييد طول دوره ساخت توسط 
معاونت امور صنايع و يا رئيس مركز ســاخت داخل، ماشين سازي و 
تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت حداكثر 18 ماه از زمان تأمين 
ارز تا ترخيص كاال مي شــود. افزون بر اينكه مهلت ورود ساير كاالها، 
اعم از مواداوليه توليد، كاالهاي واســطه اي و قطعات خطوط توليد، 
دارو و تجهيزات پزشــكي و... از زمان تأمين ارز تا ترخيص كاال براي 
واحدهاي تجاري حداكثر 6 ماه و براي واحدهــاي توليدي حداكثر 

8 ماه اعالم شده است.
به گزارش همشــهري، هرچند بانك مركزي عقب نشــيني كرده و 
مهلت بيشتري به بازرگانان و واردكنندگان داده، اما مسئله اصلي اين 
است كه چه نهادي مسئوليت رصد مصارف ارزهاي انتقال يافته براي 

واردات كاالها به كشور را مي پذيرد؟ وزارت صمت، بانك مركزي، ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت يا رئيس دفتر رئيس جمهور كدام يك قرار 
است مرزباني ارزي را بر عهده بگيرند؟ براساس بخشنامه اصالح شده، 
ظاهرا كه بانك مركزي مكلف شــده چارچوب دقيقي براي كنترل و 
رصد عملكرد كليه واردكنندگان و شعب ذيربط معمول و اقدامات الزم 
جهت ورود هرچه سريع تر كاال به داخل كشور را در چارچوب ضوابط و 
مقررات، به عمل آورد. آيا اين تكليف به معناي كاهش اختيارات ارزي 

قبلي است كه به وزير صمت داده شده بود؟

مجلس در برزخ تصميم گيري
گره اصلي در سياســت ارزي را هم مجلس مي توانــد باز كند يا آن 
را كورتر كند؛ چرا كه دولت در بودجــه 1400 تصميم گيري درباره 
ارز 4200توماني را در اختيار مجلس قــرار داده و به تازگي عليرضا 
رزم حسيني، وزير صمت از مجلس انقالبي خواســته تا پايان دالر 
4200توماني را اعالم كند. بانك مركزي هم موافق اين تصميم است 
و از آن حمايت مي كند اما سازمان برنامه و بودجه مخالفت مي كند 
و مي گويد تابع تصميم مجلس خواهد بود. آيا مجلس ريسك حذف 
دالر 4200توماني و نارضايتي هاي كوتاه مدت احتمالي را مي پذيرد؟ 
البته تنها حذف دالر 4200توماني راهگشاي معماي پيچيده ارزي 
نخواهد بود و گزينــه مهم تر تالش براي برداشــتن و خنثي كردن 
تحريم هاســت و هموار شــدن مســير همكاري  بانك هاي ايران با 
بانك هاي خارجي؛ اين چالشــي اســت جدي كه همه را در انتظار 
تصميم  نهايي مجمع تشــخيص مصلحت نظام براي خروج ايران از 

ليست سياه مالي دنيا بگذارد.
   پايان پیمان سپاري ارزي نزديك است؟

محمد رضا انصاري، رئيس كميته ارزي اتاق ايران از احتمال پايان يافتن 
پيمان سپاري ارزي در سال 1400 خبر داده و آن را بسيار اميدواركننده 
خوانده است. او با آزاردهنده توصيف كردن سامانه ارزي نيما و مخالفت 
بخش خصوصي با آن، مي گويد: امروز فضا نســبت به گذشــته بسيار 
مساعدتر شــده و اقدامات خوبي در حال انجام اســت، البته همراهي 
بانك مركزي بــا وزارت صنعت، معدن و تجــارت مي تواند اثرگذاري 
سياستگذاري هاي اخير را بيشتر كند. رئيس كميته ارزي اتاق ايران با ابراز 
خرسندي از اين خبر كه قرار است بساط پيمان سپاري ارزي در سال 1400 
برچيده شود، گفت: اميدواريم با اين تصميم بتوانيم از شرايط ايجاد شده 
براي توسعه صادرات بهره ببريم و بيش از اين فرصت ها را از دست ندهيم.

 مقصد پاياني تورم 99
در 6 سناريو

يك روز پس از انتشار گزارش رسمي مركز آمار 
ايران و رونمايــي از نرخ تورم يكســاله در پايان 
آذرماه امسال به ميزان 30.5درصد، اتاق تهران 
در گزارشي نرخ تورم پايان امســال را براساس 
6ســناريوي مختلف بين 30تا 38درصد برآورد 

كرده است.
به گزارش همشهري، صندوق بين المللي پول در 
اكتبر 2020نرخ تورم ايران براي سال 1399را 
برابر بــا 30.5درصد و بانك جهانــي هم برابر با 
34.1درصد پيش بيني كرده  بودند و بانك مركزي 
در اواسط بهار امسال نرخ تورم هدفگذاري شده 
خود را 22درصد با 2درصد نوسان مثبت و منفي 
اعالم كرده بود. البته معاون اقتصادي اين بانك 
اخيرا گفته بود كه منظور بانــك مركزي از نرخ 
تورم هدفگذاري شــده پايان خرداد سال آينده 
است و نه پايان امســال. تازه ترين گزارش مركز 
آمار ايران اما ميانگين تورم ماهانه ايران در 9 ماه 
نخست ســال 1399را حدود 3.8درصد و تورم 

9ماهه را هم برابر با 32.3درصد نشان مي دهد.
اتاق تهران در گزارشــي كه ديروز منتشر كرد، 
پيش بيني مي كند درصورت بروز تورم ماهانه يك 
تا 4درصد براي 3 ماه باقيمانده از سال يعني از دي 

تا اسفند سال جاري، تورم كل سال 1399متفاوت 
و بين حداقل 35.6تا 38درصــد متغير خواهد 
بود. در اين صورت، به نظر مي رســد تحقق ارقام 
پيش بيني شده توسط صندوق بين المللي پول 
يعني تــورم 30.5درصد و بانــك جهاني يعني 
تورم 34.1درصدي براي ســال جاري، احتمال 
ضعيفي داشته باشد. كاهش نرخ تورم ماهانه به 
2درصد در آذرماه، انتظارات  را براي كاهش نرخ 
تورم ساالنه و نقطه به نقطه افزايش داده است. اما 
برآورد همشهري اين است كه پازل تكميل كننده 
نقشــه بانك مركزي براي كاهــش دادن درجه 
حرارت اقتصاد ايران، شايد به كم شدن انتظارات 
براي جهش قيمت ها مربوط باشد؛ به ويژه اينكه با 

خروج قطعي دونالد ترامپ از كاخ سفيد و انتخاب 
جو بايدن، انتظارات براي كمتر شــدن تنش در 
سطح روابط خارجي ايران با ديگر كشورها به ويژه 
درخصوص برجام جدي تر شده و انتظار عمومي 
اين است كه با برداشته شدن احتمالي تحريم ها، 
بازارها به ثبات مي رسند و قيمت ها آرام مي گيرند. 
با اين حال، نكته  مهم آن است كه زمينه رشد تورم 
همچنان مساعد است، نرخ رشــد نقدينگي در 
اقتصاد ايران همچنان باالســت، عدم قطعيت ها 
زياد است، دولت با كسري بودجه سنگين 1۷0تا 
200هزار ميليارد توماني مواجه است و مولفه هاي 
ديگري كــه مي تواند رؤياي كاهش تــورم را به 

كابوس سخت تبديل كند.

وضعيت كارگاه هاي صنعتي فعال با 10نفر كاركن و بيشتر در سال 97نسبت به 96- ميليارد تومان
درصد تغييرات13961397شرح

3.8-30.33229.170تعداد كارگاه )واحد(
2.5-1.777.5691.733.789تعداد كاركنان )نفر(

58.58266.55413.6جبران خدمات
474.728792.61267ارزش مواداوليه

696.6781.107.98559ارزش توليد
25.73363.973148.6ارزش سرمايه گذاري
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216.616311.87444ارزش افزوده صنعتي

27.68837.92137ارزش پرداختي غيرصنعتي
7.5479.36824.1ارزش دريافتي غيرصنعتي

196.475283.32144.2ارزش افزوده
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همشهري تحوالت آذرماه پر رونق بازارسهام را بررسي مي كند
تقويت جريان ورود پول به بورس 

  ارزش معامالت سهام در آذر ماه 180درصد رشد كرده است
  ارزش سرمايه گذاري در بورس در يك ماه گذشته 218هزار ميليارد تومان افزايش يافت

آمارها نشــان مي دهد كه جريــان ورود پــول به بورس 
در آذر مــاه تقويت شــده. مطابق اين داده هــا ارزش كل 
معامالت بورس در اين ماه با 182درصد رشد به 33۷هزار 
ميليارد تومان رسيده است. به گزارش همشهري، با تغيير 
جهت بازار ها در آذر ماه جهت حركــت پول هاي داغ نيز از 
بازار هاي طال و ارز به سمت بورس تغيير كرد. اين موضوع به 
افزايش حجم ورود نقدينگي به بازار سهام و كاهش حجم 
ســرمايه گذاري در بازار هاي طال و ارز منجر شد. تازه ترين 
آمارها نشان مي دهد كه جريان ورود پول تازه به بورس در 
آذر ماه دست كم 182درصد افزايش يافته و اين خود عامل 
اصلي رشد شاخص هاي بورس در اين  ماه بوده و در همين 
دوره بازده ســرمايه گذاري در بازار طــال و ارز نزولي بوده 
است. اين اطالعات نشــان مي دهد حجم معامالت بورس 
تهران در آذر ماه امسال به يكباره 218هزار ميليارد تومان 
افزايش يافتــه و از 119هزار ميليارد تومــان به 33۷هزار 
و260ميليارد تومان رسيده است. دراين مدت همچنين با 
ورود دوباره سهامداران به بازار تعداد معامالت انجام شده 
به طور محسوسي افزايش يافته و با 220درصد افزايش به 
عدد شگفت انگيز 45ميليون معامله در طول يك ماه رسيده 

است كه ركورد تازه اي در معامالت بورس محسوب مي شود. 
در آذر ماه امسال 31ميليون معامله بيشتر از  ماه قبل انجام 

شده كه در تاريخ بورس بي سابقه است.

بازده بازارها
مقايسه بازده بازار ها در آذر ماه تأييد مي كند كه بخش عمده 
نقدينگي در اين  ماه وارد بازار سهام شده؛ زيرا در اين مدت 
بازده بازار سهام، تحت تأثير ورود نقدينگي جديد با افزايش 
مواجه شده است. اين اطالعات نشان مي دهد در اين مدت 
شاخص كل بورس تهران هم با ورود پول هاي تازه نزديك به 
94هزار واحد رشد كرده و از يك  ميليون  و345 هزار واحد به 
يك  ميليون  و439 هزار واحد در پايان آذر ماه رسيده؛ يعني 
سهامداران توانســته اند در آذر ماه به طور متوسط ۷درصد 
بازده در بورس را به دست بياورند؛ درحالي كه در اين مدت 
عمده سرمايه گذاراني كه طال و ارز خريده اند با زيان مواجه 
شده اند. قيمت هر سكه طال در آذر ماه با دست كم 2.5درصد 
نزول از 12ميليون و200هزا تومان به 11ميليون و900هزار 
تومان رسيده و قيمت هر دالر آمريكا هم بدون هيچ رشدي 

صرفا در كانال 25هزار تومان در نوسان بود.
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با وجود يك دور جهش ارزي در نيمه نخست  بازار  ارز
پاييز امســال در آذر ماه از شدت نوسان ارزي 
كاسته شــد و با مهار قيمت، بازار ارز از ثبات 
بيشتري برخوردار شد. چشم انداز كاهش نرخ 
تورم ماهانه نشان مي دهد با فرض حفظ روند فعلي تورم و تداوم آن، 
احتمال حفظ ثبات در بازار ارز افزايش يافته اســت. به نظر مي رسد 
كاهش ريسك هاي سياسي ناشــي از شكســت دونالد ترامپ در 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا و چشــم انداز كاهش نرخ تورم، 

2 عامل كليدي براي ايجاد ثبات در بازار ارز بوده اند.
به گزارش همشهري، ريشه  تالطم هاي ارزي در ايران از اسفند 1396 
آغاز شــد و بعد از آن يك دور در مهر ماه سال 1397 و بعد از آن هم 
مهر ماه 1399 به اوج خود رســيد. قيمت هر دالر آمريكا اسفند ماه 
1396در محدوده 4400تومان بود. يك ســال قبل يعني در طول 
سال 1395قيمت هر دالر آمريكا با يك شيب ماليم در طول 12 ماه 
فقط 1000تومــان افزايش پيدا كرده بود اما از اســفند 1396 يك 
جهش بزرگ ارزي آغاز شــد و قيمت هر دالر آمريكا تا تاريخ هفتم 
مهر ماه با 340درصد رشد به مرز 19هزارو 500تومان رسيد. بعد از 
آن قيمت دالر شروع به نزول كرد و تا محدوده 11هزارو 500تومان 
تا مهر ماه 98عقب نشيني كرد. از مهر ماه 98اما روند صعودي قيمت 
ارز دوباره آغاز شد و اين بار هم قيمت ارز با 190درصد رشد جهش 

ارزي تازه اي را تجربه كرد.
اين تالطم ارزي كه جوانه هاي آن از اسفند 1396نمايان شد به تالطم 
اقتصاد دامن زد و تا زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا 
در 13آبان امسال ادامه يافت اما با برگزاري انتخابات آمريكا و شكست 
دونالد ترامپ به نظر مي رسد بازار ارز قدري آرام گرفته و اكنون با پايان 
سياست فشار حداكثري وارد دوره ثبات شــده است. در اين مدت 
قيمت ارز 7هزار تومان كاهش يافته و هر دالر آمريكا در آذر ماه در 
يك كانال مشخص 25هزار توماني در نوسان است. به نظر مي رسد 

قيمت ارز با از بين رفتن ريسك هاي سيستماتيك به ثبات رسيده 
است و در شرايط فعلي آنچه اهميت بيشتري پيدا كرده اعداد و ارقام 
داخلي است كه مي تواند چشم انداز آينده ارز را ترسيم كند. به زعم 
كارشناسان انتظار براي رفع تحريم ها عاملي براي نزول قيمت دالر 
بوده است و كاهش تنش هاي سياسي مي تواند به افت بيشتر قيمت 
دالر حتي تا 18هزار تومان منجر شود، با اين حال داده هاي آماري 
نيز نشان مي دهد صرف نظر از انتظار براي رفع تحريم ها با كاهش نرخ 

تورم، چشم انداز ثبات ارزي افزايش يافته است.

 چشم انداز ثبات در بازار ارز
نرخ ارز يك اثر چرخشي بر تورم دارد به اين معنا كه هم از تورم تأثير 
مي پذيرد و هم بر تورم تأثير مي گذارد و شــايد اصلي ترين علتش 
اثري اســت كه بر هزينه توليد بر جاي مي گذارد به اين صورت كه 
قيمت مواداوليه وارداتي و نهاده هاي توليد افزايش مي يابد. اما از نظر 
كالسيك كاهش قدرت خريد پول تحت تأثير تورم خود يك ريشه 
بنيادي براي افزايش قيمت ارز است. اما مروري بر نمودار تورم هاي 
ماهانه نشان مي دهد رابطه عميقي بين اين دو نماگر اقتصادي وجود 
دارد به طوري كه در دوره هايي كه قيمت ارز افزايش مي يابد نرخ تورم 

ماهانه هم رشد مي كند. 
آمار ها نشان مي دهد نرخ تورم در سال جاري روند روبه رشدي داشته 
و مطابق تازه ترين گزارش هاي مركز آمار تورم ســاالنه در آذر ماه به 
30.5درصد رسيده است اما از سرعت رشــد تورم ماهانه در آذر ماه 
كاسته شده اســت. اين روند رو به رشــد نرخ تورم از تير ماه امسال 
شتاب بيشتري گرفت و به 6.4درصد رسيد بعد ازآن نرخ تورم ماهانه 
در تابستان در محدوده 3.5درصد در نوسان بود. اما از مهرماه همزمان 
با افزايش قيمت ارز، نرخ ماهانه تورم دوباره رشــد كرد و به 7درصد 
رســيد. اگرچه نرخ ارز خود از تورم تأثير مي پذيرد اما به زعم برخي 
كارشناسان سازمان برنامه و بودجه يكي از داليل تورم افزايش قيمت 

عضو اتحاديه طال و جواهر تهران در گفت وگو با همشهري: 

بازار طال در مرحله ثبات؛ 
خريد كنيد 

خريد طال به عنوان پشتوانه مالي از ديرباز  گفت وگو
يكــي از راه هاي امن ســرمايه گذاري 
محسوب مي شــده اما در يكي دو سال 
اخير افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول 
ملي، حفظ سرمايه هاي مالي را براي خانوارها به دغدغه اي 
بزرگ تبديل كرده و هركس متناسب با توان مالي، يكي از 
بازارهاي ارز، مســكن، بورس يــا طال و ســكه را براي 
سرمايه گذاري انتخاب مي كنند. اما هجوم سرمايه گذاران 
خرد براي خريد سكه در كنار عامل رشد نرخ دالر، قيمت طال 
و سكه را تا اوايل آبان ماه امسال به اوج رساند. پس از اينكه 
سكه از 16ميليون تومان فراتر رفت، تقاضا يكباره كاهش 
يافت.  طي دو ماه گذشته به گفته مسئوالن صنفي، بازار طال و 
سكه تهران در ركود مطلق بوده است. دبير اتحاديه طال و 
جواهر تهران معتقد است ريسك سرمايه گذاري در بازار فلز 
زرد كاهش يافته و مردم مي توانند به ثبات قيمت هاي كنوني 
اعتمــاد و خريد و فــروش را دوباره از ســر بگيرند. نادر 
بذرافشــان، در گفت وگو با همشهري از بهترين شيوه هاي 

سرمايه گذاري در اين بازار مي گويد.

وضعيت كنوني بازار طال از لحاظ تقاضا و فروش 
چگونه است؟

بازار طال پيش از تعطيالت كرونا دچار ركود بود و بعد از تعطيالت 
اين ركود تشديد شده است. هم اكنون مبادالتي در بازار طال انجام 
نمي شود. زماني كه نوسان قيمت بيشتر بود باز مبادالت انجام مي شد 
و بر حسب شرايط قيمتي تقاضا براي خريد يا فروش وجود داشت 
ولي االن و به ويژه بعد از بازگشايي بازارها نوسانات قيمتي به گونه اي 
بوده كه بيشتر خريداران يا فروشندگان ترجيح مي دهند براي معامله 

عجله نكنند و منتظر وضعيت آينده بازار بمانند.
يعني بازار وارد فاز ركود شده است؟

افزايش بهاي انس جهاني و همچنين رشــد قيمــت دالر در هفته 
گذشته قيمت ها را در بازار طال و ســكه افزايش داد ولي بعد دوباره 
بازار وارد فاز كاهش شد.طوري كه سكه حدود يك ميليون تومان و 
طالي 18عيار حدود 35هزار تومان نسبت به قيمت اوج آن كاهش 
قيمت داشتند. ركود بازار در هفته گذشته ادامه داشت و تقاضا براي 
خريد مصنوعات طال و سكه با كاهش چشمگير مواجه بود. مردم در 
شرايط كنوني تنها نظاره گر هستند؛ نه تقاضايي براي خريد وجود 
دارد و نه تقاضايي براي فروش. عــده اي معتقدند قيمت ها بيش از 
اين كاهش خواهد داشت و عده اي برعكس تصور مي كنند افزايش 
خواهيم داشت به همين دليل فعال هيچ داد و ستدي در بازار طال و 

سكه انجام نمي شود.
پيش بيني شما چيست؛ قيمت ها كاهش خواهد 

داشت يا افزايش؟
به اعتقاد من در يك هفته تا 10روز گذشــته بــازار طال ثبات پيدا 
كرده و از اين به بعد صاحبان نقدينگي مي توانند مبادالتشــان را 
انجام دهند. قيمت ها در چند روز گذشته تغيير چنداني نداشته و 
مي توان پيش بيني كرد نوسان چشمگيري در بازار نخواهيم داشت. 
با اين حال پيش بيني آينده بازار طال بدون درنظر گرفتن بهاي انس 
جهاني، قيمت ارز در بازارهاي داخلي و عامل تقاضا، ممكن نيست. 
هم اكنون عرضه فراوان اســت اما تقاضايي وجود ندارد. اگر نوسان 
زيادي در انس جهاني نداشته باشيم با توجه به ثبات نسبي قيمت 
دالر، احتمال اينكه در بازار طال نوســان زيادي داشته باشيم بسيار 
كم است. بازار به ســمتي رفته كه ثبات در بازار حاكم است و مردم 

مي توانند دادوستد كنند.
به نظر مي رسد سكه از 12ميليون فاصله زيادي 
نمي گيرد، آيا اين قيمت را قيمت واقعي و تعادلي ســكه 

مي دانيد؟
قيمت ســكه 11ميليون و 800تا 900هزار تومان است و نوسانات 
روزهاي اخير هم در همين محدوده بوده اســت. در شــرايطي كه 
تقاضايي در بازار ســكه مشاهده نمي شــود، كاهش و افزايش هاي 
كنوني بازار كامال وابسته به تغييرات جهاني و دالر ارزيابي مي شود و 
البته اين نوسانات طبيعي است. معتقدم قيمت هاي كنوني با توجه به 
ثبات بازار ارز تغييرات ماندگاري نخواهد كرد و افزايش قيمت سكه 

به 12ميليون يا باالتر، افزايش قيمت كاذب است.
پس به اعتقاد شما متقاضيان خريد مي توانند به 
قيمت هاي كنوني اعتماد كنند و خريد و فروش را از ســر 

بگيرند؟
بازار طال و سكه كامال در ثبات است ؛ توصيه مي كنم سرمايه گذاران 
مبادالت مورد نياز خود را انجام دهند. با توجه به اينكه در سال رونق 
توليد قرار داريم از سرگيري مبادالت در بازار طال و سكه مي تواند به 
رونق كار و توليد و فعاليت اين صنف نيز كه امسال با افت شديد تقاضا 

وضعيت چندان مناسبي نداشت كمك كند.
اگر كســي به قصد ســرمايه گذاري بازار طال را 
انتخاب كند، توصيه شما چيســت؛ خريد مصنوعات طال، 

سكه يا طالي آب شده؟
براي ســرمايه گذاري قطعا خريد مصنوعات طال را توصيه مي كنم 
و بعد از آن خريد ســكه. توصيه اكيد من اين اســت كه اگر براي 
سرمايه گذاري، بازار طال را انتخاب مي كنند، جز مصنوعات طال و 
سكه، به حوزه هاي ديگر ازجمله طالي آب شده وارد نشوند تا ضرر 
نكنند. توصيه من براي اينكه مردم بتوانند خريد خوب، مطمئن و در 
عين حال به صرفه تري داشته باشند اين است كه سراغ مصنوعات 
با اجرت ســاخت كمتر بروند. منظور به هيچ عنوان طالي دست 
دوم نيســت بلكه مصنوعاتي مثل انواع النگو و زنجير كه ساختار 
ساده تري دارند، كار كمتري برده اند و به همين نسبت اجرت ساخت 
پايين تري هم دارند. چنين خريدي هم مي تواند سرمايه خريدار را 
حفظ كند و هم مي تواند به رونق توليد كمــك كند. ضمن اينكه 
پيامدهاي احتمالي مثل تقلب در عيار طالي خريداري شده را نيز 

نخواهند داشت.

تثبيت يك ماهه نرخ ارز چگونه اتفاق افتاد؟

همشهري چشم انداز و آثار ثبات يك ماهه بازار ارز را بررسي كرد
كيش و مات دالر در 2حركت

مام بخريد، حتي در زمستان
خوشــبختانه ايــن روزها ديگر مثل ســابق،  سوپرماركت
ضدتعريق ها محصوالتــي مختص فصل گرما 
به حســاب نمي آينــد و دركنار ســاير اقالم 
بهداشتي به كاالهايي چهارفصل تبديل شده اند. 
همين پرمصرف بودن باعث شــده انواع محصــوالت ضدعرق- كه 
معموال و به غلط آنها را با عنوان كلي »مام« مي شناســيم- عالوه بر 
فروشگاه هاي آرايشي و بهداشتي، به پاي ثابت همه سوپرماركت ها 

تبديل شوند.
تا همين پارســال برندهاي نيوآ و فا حــرف اول را در زمينه رول ها و 
استيك هاي ضدتعريق مي زدند و نام هاي ديگر هم در كنارشان ديده 
مي شد اما از آنجايي كه ممنوعيت واردات شامل اين محصوالت هم 
شده و قاچاق هم به دليل گراني دالر چندان به صرفه نيست، ديگر مثل 
سابق نمي توان تنوع زيادي از برندها را در فروشگاه ها ديد، مخصوصا 
در ســوپرماركت ها كه فروشــنده اختصاصي محصوالت آرايشي و 
بهداشتي هم نيستند. برندهاي معروف نيوآ، ژيلت، ركسونا، فا و اكس، 
كه زماني بازار را در اختيار داشتند حاال كمتر خودنمايي مي كنند و 
اگر پيدا بشوند هم قيمت هاي بااليي دارند. اما با همه اينها بهتر است از 
ميان همين اقالم موجود در سوپرماركت ها يا ديگر فروشگاه ها حتما و 
حتما يكي را انتخاب و استفاده كنيد، مخصوصا اين روزها كه به دليل 
آلودگي بسيار زياد هواي تهران، در خانه ها و محل هاي كار، بيشتر در 
و پنجره ها بسته است و سرماي هوا هم پوشيدن لباس هاي زمستاني و 

گرم را اجتناب ناپذير كرده است. 
نكته جالب در زمينه مام ها و رول هاي ضد عرق جديد اين اســت كه 
به دليل افزايــش قيمت اين كاال، محصوالت جديــد موجود در بازار 
كم حجم تر و كوچك تر از انواع قبلي در بازار به فروش مي رسند. البته 
قديمی ها را هنــوز هم مي توان در بازار پيدا كرد ولي بســيار گران و 

چيزي در حدود 100هزار تومان يا حتي بيشتر.

 قيمت بعضي انواع رول هاي ضدعرق 
در سوپرماركت ها و فروشگاه هاي تهران )تومان(

قيمت مشخصاتبرند
117.000استيك ضدعرق مردانه -50ميلي ليتريلورآل
78.000استيك ضدعرق مردانه -70ميلي ليتريژيلت
38.900دئودورانت كرمي زنانه- 75ميلي ليتريكامان
28.800زنانه بنفش- 50ميلي ليتريماي

29.600پرنسس-زنانه- 60ميلي ليتريشون
29.600ضدعرق مردانه جنگلي- 60ميلي ليتريشون
28.800رول مردانه فرش اكت-50ميلي ليتريماي

29.600ضدعرق زنانه گلبرگ- 60ميلي ليتريشون
57.000دئودورانت مردانه – 150ميلي ليترييو اكس

28.800رول مردانه پاورليفت- 50ميلي ليتريماي

قيمت جديد گوشت مرغ در ميادين 

قيمت مرغ طي امسال نوسانات زيادي را از سر  تره  بار
گذرانده اســت. بعد از 3  ماه ابتداي امسال كه 
كاهش شــديد تقاضا، قيمت مرغ را با كاهش 
بسيار زيادي مواجه كرد و زيان مرغداران را باعث 
شد، از ابتداي تابستان ورق برگشت و مشكل دنباله دار تامين نهاده هاي 
دامي با افزايش شديد هزينه هاي توليد قيمت نهايي مرغ و پس از آن 

تخم مرغ را باال برد. 
قيمت هر كيلو مرغ در بازار به 40هزار تومان رسيد و صف هاي طوالني 
خريد مرغ پشت در فروشگاه هاي عرضه كننده اين كاال تشكيل شد. 
قيمت مرغ ســرانجام كمتر از يك ماه پيش با توزيع مرغ تنظيم بازار 
كاهش يافت و اكنون در محــدوده 22تا 23هزار تومان براي هركيلو 
مرغ كامل است. البته قيمت مرغ پاك شده و تكه شده در فروشگاه ها 
بيشتر از مرغ كامل است و اگر بخواهيد به طور مثال تنها ران يا سينه 

خريداري كنيد بايد بهاي بيشتري بپردازيد. 
در غرفه هاي فــروش مواد پروتئيني ميادين ميــوه و تره بار عالوه بر 
مرغ كامل، گوشت مرغ را نيز به صورت پاك شده و بسته بندي شده و 
آماده مصرف مي توانيد تهيه كنيد و قيمت كمتري نسبت به مغازه ها 
بپردازيد. نرخ هاي جديد انواع اين محصول در نرخنامه سازمان ميادين 

ميوه و تره بار شهرداري تهران اعالم شده است.

قيمت انواع گوشت و فرآورده هاي مرغ در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمت - تومانمشخصاتنوع محصول

32.200بدون پوست و دنبالچه چربي سرساقران
37.600بدون پوست و استخوان كعب رانمغز ران

38.400بدون پوست و سرساقساق
34.900بدون پوست، گردن و بالسينه

33.800بدون پوست، گردن و بالران و سينه
29.800ساده، بدون نوك بالبال كبابي

53.000-فيله
41.400بدون آرد- با بازوشنيتسل

50.900شنيتسل فيلهجوجه چيني
33.500-سينه سوخاري

33.500-كنتاكي
33.500بسته 10عدديپاچيني

35.500ساده- با استخوانجوجه كباب
7.400بسته 400گرميجگر

11ســال از زمــان اجراي  سكه و طال
بــر  ماليــات  اليحــه 
ارزش افــزوده در ايــران 
مي گذرد و به دليل شرايط 
ركود اقتصادي و البته تحريم ها و كرونا، نرخ آن 
9درصد باقي مانده و در اين 11ســال همچنان 
چالش بر ســر اينكه چرا بايد بر دادوســتد طال 
9درصد ماليات گرفته شــود، وجود دارد. سؤال 
اصلي اين اســت كه آيا بين واردات شمش طال 
توســط بانك مركزي و بخــش خصوصي بايد 
تبعيض باشــد، ماليات بايد از اجرت طال گرفته 
شــود يا اصل ارزش طال و آيا تجربه 11ساله به 
شــفاف تر شــدن بازار طــال و پايــان قاچاق و 

فاكتورهاي مبهم منجر شده است؟ 
تازه ترين گزارش مركــز پژوهش هاي مجلس به 
ماليات بر ارزش افزوده بر معامالت طال در اليحه 
جديد مالياتي دولت اشاره  و يادآوري مي كند: در 
اليحه پيشنهادي ماليات بر ارزش افزوده واردات 
شمش طال توسط بانك مركزي مشمول ماليات 
نمي شود و هدف حمايت از بانك مركزي در جهت 
اجراي وظايف حاكميتي عنوان شده است. اما اين 

اليحه تبعيض آميز است. چرا؟
كارشناســان مركز پژوهش ها مي  گويند: در اين 
رويكرد دو نوع تبعيض ديده مي شــود؛ تبعيض 
اول ميان توليد داخلي و توليد خارجي اســت، 
چراكه در اين حالت شــمش توليد داخل كه به 
بانك مركزي فروخته مي شود، 3درصد از مشابه 
خارجي آن گران تر اســت و اين اســتدالل نيز 
كه شــمش هاي توليد داخل استاندارد توليدات 
خارجي را ندارند، بــراي وضع اين قانون صحيح 
نيست و خريدار شمش بانك مركزي است و امكان 
تشخيص كيفيت توسط اين نهاد وجود داشته و 
درصورت استاندارد نبودن شمش، مي تواند آن را 
خريداري نكند. تبعيض دوم ناظر به خريدهايي 
است كه بانك مركزي براي اهداف غيرحاكميتي 
خود انجام مي دهد و براساس متن اليحه، هرگونه 
واردات شمش توسط بانك مركزي معاف شده و 
قيد حاكميتي در آن ذكر نشده است. بدين ترتيب 
ميان بانك مركزي و ســاير خريداران شمش در 

بازار طال تبعيض ايجادشده است.

معافيت يا تبعيض ناروا
بازوي تحقيقاتــي مجلس همچنيــن معافيت 
انتقال طال و مسكوكات آن از كانال صندوق هاي 
سرمايه گذاري را هم به نقد مي كشد و مي گويد: 
هــدف قانــون تفكيــك 2رويكــرد مصرفي و 

پس انداز در خريــد طال و سكه هاســت و براي 
همين افرادي كه با هدف ســرمايه گذاري اقدام 
به خريد طال مي كنند، مي توانند ايــن كار را از 
طريق صندوق هاي ســرمايه گذاري انجام داده 
و معامالت آنها در اين صنــدوق معاف از ماليات 
خواهد بود. اما ايــن رويكرد هرچنــد تا حدي 
مي تواند بــه بهبود وضعيت فعلــي كمك كند، 
اما همچنان داراي اشــكاالتي اســت. اين مركز 
مي گويد: معافيت اين نــوع معامالت خود باعث 
كاهش شفافيت و عدم شناسايي تمام حلقه هاي 
زنجيره ارزش در بازار طال مي شــود و متأسفانه 
ساختار صندوق هاي سرمايه گذاري نيز به صورتي 
است كه بســتر مناسبي براي اســتفاده از رانت 
در آنهــا فراهم بوده و خود نياز به شفاف ســازي 
دارند و ماليات بر ارزش افــزوده مي تواند يكي از 
ابزارهاي ايجاد اين شفافيت باشد.  عالوه بر اينكه 
همچنان مشكالتي كه در حلقه توليد مصنوعات 
و همچنين خرده فروشــي وجود داشــت، باقي 

خواهد ماند.
ايــن گــزارش مي افزايــد: در اليحــه دولــت 
پيش بيني شــده كه طال و پالتين، اعم از شمش 
و مصنوعات، مشــمول نــرخ ترجيحي 3درصد 
خواهد بود و بدين ترتيــب توليدكنندگان تنها 
درصورتي كه شمش طال را از طريق صندوق هاي 
ســرمايه گذاري تهيه كنند، از پرداخت ماليات 
معاف خواهند بود. امــا از آنجا كه بنكداران براي 
واردكردن شــمش طال به صــورت قانوني بايد 
3درصد ماليات پرداخت كننــد و برخي از آنها 
نيز تمايلي به شفافيت عملكرد خود ندارند، عمال 
عرضه شمش از اين طريق صورت نخواهد گرفت 
و در حلقه خرده فروشــي نيز با توجه به مشمول 

بودن طال، مشكالت پابرجا مي ماند.
چه بايد كرد؟

مركز پژوهش هاي مجلــس توضيح مي دهد كه 
در مبادالت طــال، معموال اجرت و ســود 20 تا 
30درصد قيمت تمام شده را تشكيل مي دهند و 
دولت نيز با توجه بــه اين موضوع، نرخ ترجيحي 
3درصــد را روي كل قيمت طال پيشــنهاد داده 
اما با توجه به قيمت بــاالي طال و مصنوعات آن، 
به نظر مي رســد تعيين اين نرخ اثر چنداني روي 
رفتار فعاالن اين صنف نخواهد داشــت. راهكار 
پيشنهادي در اليحه دولت نمي تواند انگيزه هاي 
الزم در فعاالن اقتصادي اين حــوزه را به نحوي 
ساماندهي كند كه لزوما در بخش رسمي اقتصاد 
فعاليت كنند و همچنــان انگيزه هاي الزم براي 
تداوم فعاليت  هاي غيررســمي وجود دارد. اين 

نهاد تحقيقاتي پيشنهاد معافيت مالياتي طالي 
ســرمايه گذاري و همچنين معافيت اصل طال و 
اخذ ماليات از اجرت و سود را داراي ابهام مي داند 
و درنهايت به اين جمع بندي مي رسد كه راهكار 

مجلس بهتر از دولت است. 

راهكار مجلس چيست؟ 
براساس پيشــنهاد مطرح شــده در كميسيون 
اقتصادي مجلس، قرار اســت كه شــمش طال 
چه وارداتي چه توليد داخل، مشــمول نرخ صفر 
مالياتي شــود و به جاي آن با نرخ اســتاندارد از 
ساير اجزاي مصنوعات طال شامل اجرت، سود، 

حق العمل كاري و... ماليات گرفته شود.
اما كار بــه اين راحتي هم نيســت و خود بازوي 
تحقيقاتي مجلس هم معتقد اســت كه مشمول 
نرخ صفر شدن اصل طال مشروط به برقرار بودن 
شرايطي است كه باعث مي شود يكي از مهم ترين 
نقاط ضعف ناظر بر عدم شــفافيت فعاليت هاي 
اقتصادي در صنعت طال، تا حد زيادي رفع شود. 
گزينه پيشنهادي مركز پژوهش ها اين است كه 
سازمان امور مالياتي موظف به ايجاد يك سامانه 
به نام ســامانه مؤديان موضوع قانون پايانه هاي 
فروشگاهي و سامانه مؤديان شود و در اين سامانه 
خريداران موظف به ثبت فاكتور خريد نهاده هاي 
خود هســتند. از طرفي فروشــندگان نيز مانند 
قبل معامالت فروش خود را ثبت مي كنند و اين 
سامانه قابليت بررســي متقابل اين معامالت و 
تشــخيص تطبيق يا عدم تطبيق آنها با يكديگر 
را دارد. براســاس اين راهكار، تنها زماني نهاده 

اصلي مصنوعات طال يعني شــمش مشــمول 
نرخ صفر مي شــود كه خريد آن در اين ســامانه 
ثبت شده و با اســتفاده از قابليت بررسي متقابل 
با فاكتور فروشــنده آن تطبيق داده شده و مورد 
تأييد قرارگرفته باشــد. بدين ترتيب اين انگيزه 
در بنكــداران و به خصــوص توليدكننــدگان و 
خرده فروشــان به وجود خواهد آمد تا معامالت 
خود را به صورت رسمي ثبت كنند. عالوه بر اين، 
با توجه به نرخ صفر بودن شمش، امكان استرداد 
ماليات نهاده هاي توليد براي فروشــندگان آن 
ازجمله معدن كاران وجود خواهد داشت كه اين 
موضوع به نوعي مشوق توليدات داخلي نيز خواهد 
بود. البته مجلس اصرار دارد كه الزامات ديگري 
هم در اليحه ماليات بــر ارزش افزوده در ارتباط 
با صنف و صنعت طال پيش بيني شــود ازجمله 
حساب هاي بانكي شــخصي افراد از حساب هاي 
تجاري آنها، رصد تراكنش هاي بانكي و ساماندهي 
سيستم هاي پرداخت كشور نظير كارتخوان هاي 
بانكي و درگاه هاي پرداخت الكترونيك، لزوم اخذ 
جريمه به ميزان 9درصد ارزش اصل طال از فعاالن 
اقتصادي متخلف اين صنف و لغو پروانه فعاليت 
واحدهاي صنفي متخلف. اما مركز پژوهش هاي 
مجلس مي گويد: درصورت اســتقرار ســامانه 
مؤديان و همچنيــن توجه به الزامــات اجرايي 
مذكور از سوي سازمان امور مالياتي امكان افزايش 
شفافيت اقتصادي در اين صنعت، افزايش ميزان 
درآمدهاي مالياتي و همچنين رفع مشــكالت 
و موانع توليدكنندگان داخلــي و معدن داران را 

فراهم سازد.

آيا تقاضاي سرمايه گذاري با »طالي خام« از ماليات 9درصدي ارزش افزوده معاف مي شود

نقشه مالياتي دولت و مجلس براي طال

ارز است. اين اختالف نظري بود كه تير ماه امسال بين بانك مركزي 
و سازمان برنامه و بودجه رخ داد. در شرايطي كه بانك مركزي علت 
شتاب گرفتن نرخ تورم را از تير ماه، كسري بودجه و استقراض دولت 
مي دانست سازمان برنامه و بودجه علت آن را رشد نرخ ارز مي دانست.

با وجود اين اســتدالل ها با توجه به اثري كه هر يك از اين دونماگر 
اقتصادي بر يكديگر دارند چشم انداز موجود اقتصادي نشان مي دهد 
احتماال قيمت ارز در روز هاي آينده روند با ثبات تري را تجربه خواهد 
كرد زيرا مطابق تازه ترين گزارش مركــز آمار از آهنگ تورم ماهانه 
كاسته شــده و درحالي كه تورم ماهانه آبان ماه 5.2درصد بود اين 
ميزان در آذر ماه به 2درصد رسيد. اين پايين ترين  نرخ تورم ماهانه 
از خرداد ماه امسال تاكنون است. مركز آمار همچنين گزارش كرده 
نرخ تورم نقطه به نقطه با 1.6درصد كاهش به 44.8درصد در آذرماه 
رسيده است. بانك مركزي هم وعده داده است تا خرداد سال آينده 
ميانگين تورم ســاالنه در كانال 22درصد قــرار خواهد گرفت. اگر 
وعده هاي بانك مركزي محقق شــود و نرخ تورم در محدوده فعلي 
باقي بماند، با فرض ثابت بودن شرايط فعلي و حفظ آهنگ نزولي نرخ 
تورم مي توان انتظار داشت ثبات در بازار ارز حفظ شود. ضمن اينكه 
به نظر مي رسد حل تنش هاي سياسي و كاهش تحريم ها مي تواند 
قبل از تورم، اثرات عميق تري بــر قيمت ارز بگذارد و زمينه كاهش 

آن را فراهم كند.

آثار ثبات نرخ ارز
از منظر اقتصاد كالن، ثبات نرخ ارز آثار و فوايد بسياري براي اقتصاد 
دارد اما اگر بتوان فقط برخي از آثار و ثبات نرخ ارز را در يك  ماه اخير 
برشمرد مي توان به كاهش انتظارات تورمي، كاهش نرخ تورم و تأثير 
آن بر هزينه هاي توليد اشاره كرد با اين حال كاهش و ثبات نرخ ارز 
به بالتكليفي برخي صنايع در بازار سهام منجر شده است. هرچند 
هنوز آثار اين ثبات ارزي به طور دقيق محاسبه نشده اما انتظار مي رود 
درصورت تداوم ثبات در بــازار برنامه ريزي براي توليد بهبود يابد و 
انتظارات تورمي كاهش يابد. به طور كلي باتوجه به آنكه 40درصد 
از صنايع كشور به مواداوليه وارداتي وابسته هستند افزايش قيمت 
ارز تأثير زيادي در هزينه تمام شــده توليد و در نتيجه رشد قيمت 
محصوالت اين شــركت ها دارد. چرا كه افزايش هزينه هاي توليد 
به معناي افزايش قيمت محصوالت شركت هاي توليدي و در نهايت 

تورم است.
 انتظار مي رود با حفظ ثبات در قيمت ارز بنگاه هاي اقتصادي بتوانند 
برنامه ريزي دقيق تــري براي آينده انجام دهنــد و از اثرات تورمي 
قيمت ارز هم كاسته شود. درعين حال شواهد ميداني نشان مي دهد 
كه كاهش قيمت ارز در كوتاه مدت مي توانــد به كاهش انتظارات 
تورمي منجر شود. به طور كلي براساس يك عقيده رايج در بين مردم 
قيمت ها همگام با افزايش قيمــت ارز افزايش مي يابد و اين عقيده 
نقش زيادي در انتظارات تورمي جامعه دارد. بديهي است در چنين 
شرايطي ثبات قيمت ارز مي تواند به كاهش انتظارات تورمي منجر 
شود. با وجود اين منافع كاهش و ثبات ارزي در آذر ماه به بالتكليفي 
در برخي صنايع موجود ازجمله شركت هاي صادرات محور در بازار 

سهام منجر شده است.
 به طور كلي قيمت ارز موتور محركي براي رشــد بازار سهام است و 
افزايش قيمت ارز مي تواند به افزايش شاخص بورس منجر شود. بر 
اين اســاس كاهش قيمت ارز در آذر ماه با توجه به چشم اندازي كه 
پيش پاي شــركت هاي صادرات محور ايجاد كرده مانعي در برابر 
رشد قيمت سهام اين شركت هاست و حتي به افت قيمت سهام اين 

شركت ها در بازار سهام منجر شده است.
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به طور كلــي مهم ترين و قاطع تريــن واكنش هاي مديران 
فوتبال ايران به بي اهميت ترين مســايل ممكن است. مثال 
كافي است يك نفر يك جايي يك چيزي بگويد يا بنويسد، 
بعد 20 تا بيانيه شديداللحن منتشر مي شود. حاال اگر پاي 
تلويزيون وســط بيايد كه ديگر معركه اســت. با توجه به 
محبوبيت صداوســيما بين مردم)!( باشگاه ها از هم سبقت 
مي گيرند كه عليه اين ســازمان بيانيــه بدهند يا مصاحبه 
كنند. در همين راستا باشگاه اســتقالل هم به استفاده از 
پوشــش هوادار اين تيم براي يك تروريســت داعشي در 
يك سريال تلويزيوني واكنش نشــان داده و كلي سروصدا 
كرده است. اين اعتراض آنقدر بي پايه است كه با پرداختن 
به آن وقت مان را تلف نمي كنيم، اما انصافا هيچ كس در كل 
باشگاه استقالل هيچ كاري واجب تر از واكنش به يك سريال 

تلويزيوني ندارد؟

كار مهم تري نداشتيد؟

با توجه به عقب نشيني اولسان هيونداي در نيمه دوم بازي 
با پرسپوليس، به نظر مي رســد يك سوءتفاهم براي برخي 
كارشناســان فوتبال ايران به وجود آمده و آنها تيم كره اي 
را بســيار ضعيف ارزيابي مي كنند. درحالي كه واقعا اينطور 
نيست. مسئله اينجاســت كه با توجه به روند بازي، اساسا 
اولسان نيازي نداشت به آب و آتش بزند و ساده و سرراست 
دنبال هدفش رفت. اين تيم اوايــل نيمه دوم گل برتري را 
»هديه« گرفت و پس از آن مثل هر فيناليست ديگري كه 
جلو مي افتد، اقدام به اداره بازي كرد. پرسپوليس با احتساب 
اوقات تلف شده 40دقيقه فرصت داشت از شكست خالص 
شود، اما حتي يك موقعيت گل نساخت و در نتيجه اولسان 
هم مهم ترين بازيكن ذخيره اش يعني جانسن را در دقيقه 

90 وارد زمين كرد. برخي تحليل ها شگفت انگيزند.

سوءتفاهم در مورد اولسان

ايران براي ميزباني از جام ملت هاي2027 آســيا ثبت نام 
كرده و قصد دارد در اين مسير رقباي ضعيف و بي امكاناتي 
مثل قطر و عربستان را شكست بدهد. حاال اينكه اينجا زنان 
نمي توانند به ورزشــگاه بيايند و ساير مســايل به كنار؛ در 
بحث سخت افزاري دوســتان 14ورزشگاه معرفي كرده اند 
كه بعضي هاي شــان واقعا بامزه اســت. يكي از اين موارد 
ورزشگاه المپيك كيش است كه هنوز نديده ايم يك بازي 
رسمي آنجا برگزار شود. همچنين آقايان ورزشگاه ثامن را 
هم معرفي كرده اند كه خود تيم هاي مشهدي از آن فراري 
هستند. اســتاديوم تختي تهران هم همين شرايط را دارد؛ 
ورزشگاهي كه تيم ها براي بازي در آن عزا مي گيرند و روشن 
نيســت چطور 7 ســال ديگر جام ملت ها بايد در آن سازه 

فرسوده برگزار شود. بابا عجب اعتماد به نفسي داريد شما!

عجب اعتماد به نفسي!

نكته بازي

  آنتن تلویزیون، پیشکش به بازنده ها 
   منصوریان که 3ماه قبل زنوزی را »برادر بزرگ« خودش خوانده بود، چگونه خودش را به تلویزیون رساند

 تا یک ساعت علیه او حرف بزند؟

 ماجراهای عجیب بازی 
پرسپولیس-ذوب آهن

پرسپوليســی ها مدعی شــده اند اگر باشگاه 
ذوب آهن در خصوص اعــالم نفرات كرونايی 
تيمش تخلفی كرده باشــد، بــازی بايد 3 بر 
صفر به سود پرســپوليس اعالم شود. رحمان 
رضايی در پاســخ به اين ادعــا می گويد: »ما 
آماده بازی بوديم و به تهران سفر كرده بوديم 
و همه مراحل برگزاری بازی انجام شــده بود 
ولی نمی دانم چرا بازی لغو شــد. جالب است 
كه االن می گويند بايد بازی 3 بر صفر شود.« 
رسول كربكندی، سخنگوی باشگاه ذوب آهن 
هم به فارس گفته: »پرسپوليسی ها دنبال چه 
هستند؟ حاال قهرمان آســيا نشده اند و دنبال 
بحث های ديگر هستند؟ 4، 5هفته داور پدر ما 
را درآورد، بعد كرونا گرفتيم و حاال هم دنبال 
3 بر صفر كردن بازی با پرسپوليس هستند.« 
در اين ميان البته رحمان عليه مديرعامل تيم 
خودش هم حرف زده كه كربكندی پاسخش 
را داده و گفته رحمان هميشــه از يك چيزی 
شاكی اســت! در نهايت از يحيی گل محمدی 
هم بشــنويد كه گفته »بازی با ذوب آهن بايد 
حداقــل 6روز با بازی قبلی ما فاصله داشــته 
باشد وگرنه من نيستم.« اين فاصله االن 5روز 
است و برای جلب رضايت آقايحيی 24ساعت 

كم دارد!

    چهارشنبه  شب فوتبالي
در برنامه كاري چهارشــنبه حتمــا فوتبال را هم 
بگنجانيد. طرفداران فوتبال انگليس تا دير نشده و 
به خاطر ويروس جهش يافته و جديد كرونا موسوم 
به كوويد-20در اين كشور فوتبال به تعطيلي نرفته، 
مسابقات فعلي را غنيمت بشمرند. امشب در ادامه 
دور يك چهارم پاياني جام اتحاديه ساعت21استوك 
با تاتنهــام بــازي دارد و ســاعت23:30اورتون با 
منچستريونايتد. در الليگا رئال مادريد به پشتوانه 
5برد پياپي به مصاف گرانــادا مي رود. رئالي ها فعال 
نگران بازيكناني مثــل مودريچ، رامــوس و حتي 
واسكس هســتند كه قراردادشــان در حال اتمام 
اســت و طبق قانون مي توانند از هفته آينده با هر 
باشــگاهي كه خواســتند وارد مذاكره شوند و در 
پايان فصل به صورت آزاد تيم را تــرك كنند. تنها 
دلخوشي آنها اين اســت كه ممكن است به زودي 
خبر توافق با داويد آالبا رســمي شود. البته اگر 2 تا 
منچسترها و يوونتوس و پاري سن ژرمن او را از دست 
رئال نربايند. ايسكو هم احتمال زياد دارد كه برود. 
آرســنال جديدترين تيم عالقه مند به اين بازيكن 
است. اگر اين اتفاق بيفتد و ايســكو برود، زيدان با 
حسام عوار از ليون قرارداد مي بندد و اين يعني پوگبا 
از ليست خريد او حذف خواهد شد. در سري آ بازي 
ميالن- التزيو عالقه مندان خودش را خواهد داشت؛ 
البته بدون زالتان كه همچنان مصدوم و غايب است.
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 جدید ترین لژیونر فوتبال ایران در گفت و گو با همشهري مدعي شده سرمربي 
  سابق نفت آبادان قصد داشته او را به لیگ عربستان ببرد

  سلماني: طارمي بهترین الگو براي من است

  سرجیو مي خواست مرا به عربستان هم ببرد
ســلماني اعتقاد دارد كاركردن با پائولو سرجيو براي او يك 
شانس بزرگ است. او درخصوص حضورش در ليگ پرتغال 
مي گويد: »از اين اتفاق خيلي خوشــحالم و مي دانم كه حاال 
فرصت خوبي نصيبم شده تا خودم را نشان دهم. براي من كار 
كردن با پائولو سرجيو يك شانس بزرگ است. نخستين بار در 
صنعت نفت با اين مربي كار كردم و يادم مي آيد كه او به من 
مي گفت بايد خيلي زود به فوتبال اروپا بروم. سرجيو از همان 
اول به من اعتماد داشت و حتي وقتي از صنعت نفت به ليگ 
عربستان رفت، قصد داشت مرا هم ببرد ولي شرايط مناسب 
نبود، چون من مشكل خدمت سربازي و تحصيل داشتم. حاال 

خيلي خوشحالم كه اين فرصت نصيبم شــده و البته بايد از 
تالش هاي آقاي عيســي زاده مديرعامل باشگاه صنعت نفت 
هم تشــكر كنم كه خيلي به من كمك كرد تا بتوانم به ليگ 

پرتغال بيايم.«
   هدف هاي بزرگي دارم

از ســلماني در مورد هدف هايش در فوتبال پرتغال ســؤال 
مي كنيم كــه او اينگونه جواب مي دهد: »مــن بايد قدر اين 
موقعيت مناسب را بدانم. حتي ســرجيو هم در اين زمينه با 
من صحبت كرد و گفت اگر تالش كنم مي توانم به تيم هاي 
بزرگ تر و ليگ هــاي معتبرتر بروم. همه  چيز دســت خودم 
اســت و بايد خيلي ســخت تالش كنم. فكر مي كنم مهدي 

طارمي كه حاال يكــي از بازيكنان كليدي 
پورتو محسوب مي شود بهترين الگو براي 

فوتباليست هايي مثل من است. 
او خودش را در يك مســير 

خيلــي خوب قــرار داد و 
مي تواند بــراي من يك 
الگــوي خوب باشــد. 
هدف هاي مهمي دارم 
و مي خواهم با درخشش 

در تيم جديــدم، موقعيت 
بهتري پيدا كنم و حتي به تيم 

ملي هم برسم. شرايط فوتبال 
اروپا نسبت به ايران متفاوت است 
و اينجا همه  چيز سر جاي خودش 
قرار دارد. ايــن موضوع مي تواند به 
پيشــرفت يك بازيكن كمك كند؛ 
خصوصــا بازيكناني كــه از فوتبال 

ايران به اروپا مي آيند.«
  صنعت را فراموش نمي کنم

اينطور كه مشــخص اســت سلماني 
هنوز نفت را فراموش نكرده است. او در 

قســمتي از حرف هايش درخصوص نفت 
مي گويد: »من در اين باشــگاه رشــد كردم و 

خودم را مديون صنعت نفت مي دانم. وقتي اين تيم 
نتيجه بگيرد من هم خوشحال مي شوم. 

صنعت نفــت هميشــه در قلب من 
است و اميدوارم آنها هميشه نتايج 
خوبي بگيرنــد تا هــواداران هم 

خوشحال شوند.«

دكتر آلفــردو كاهه با حضور در برنامــه اي تلويزيوني 
احتمال داده كه دليل مرگ مارادونا خودكشي باشد. 
يك بار وقتي از او پرســيده بود كه به خودكشــي فكر 
مي كند، پاســخ مثبت گرفته بود. شــايد مارادونا از 
بيماري اش خسته شده و قرص هايش را قطع كرده بود. 
يك بار هم گويا مي خواسته خودش را با ماشين جلوي 
يك اتوبوس بينــدازد كه منصرف شــده. او بيماري 
خاصي نداشــت و تنها جراحي آنوريسم كرده بود. در 
همين حين مشخص شــد كه جنارو گتوزو، سرمربي 
ناپولي هم به دليل يك بيماري خاص چشــم راستش 
را مي بندد. او كه بار ديگــر بازيكنانش را براي تنبيه و 
تمرين سخت به اردوگاه نظامي برده، مدتي است كه 
متوجه شــده دچار بيماري نادر »مياستني گراويس 
چشمي« اســت. اين بيماري افراد را به افتادگي پلك 
و دوبيني دچار مي سازد. دليل استفاده از چشم بند از 
سوي گتوزو هم تمرين و پيشــگيري از پيشرفت اين 
بيماري است. ورزشكاران سرشــناس زيادي بوده اند 
كه از بيماري هــاي خاص رنج برده انــد. محمد علي 
)كلــي( را همه ديده و شــنيده ايم كه پاركينســون 
داشته و 4سال قبل درگذشته اســت. ويلما رودولف 
كه در المپيك1960ســه طال گرفــت، در كودكي 
فلج اطفال داشت. ورزشــكاران زيادي هم بودند كه 
سرطان گرفتند؛ نمونه اش كريم عبدالجبار -اسطوره 

بسكتبال- يا مارتينو ناوراتيلووا يكي از سرشناس ترين 
زنان تنيسور تاريخ كه ســرطان گرفت. تيم هاوارد، 
دروازه بان آمريكايي ســابق اورتون سندروم »توره« 
داشت شامل مجموعه اي از تيك هاي عصبي. ونوس 
ويليامز، تنيسور آمريكايي مبتال به نشانگان)سندروم( 
شوگرن است كه نوعي اختالل در غدد برون ريز مثل 
اشك يا بزاق محسوب مي شــود. ليونل مسي هم در 
كودكي با اختالل هورمون رشد يا GHD دست وپنجه 
نرم مي كرد و زماني كه بارسلونا در 13سالگي سراغ او 
رفت در خطر كوتاه قامت ماندن يا نانيسم قرار داشت 
كه زيرنظر كادر پزشكي اين باشــگاه و هورمون ها و 
رژيم خاصي كه برايش تجويز شــده بود توانســت از 
اين اختالل عبــور كند. برخي منابع هــم او را مبتال 
به اوتيسم دانسته اند كه البته تأييد نشده است. فيل 
ميكلســون، گلف باز مشــهور آمريكايي پسوريازيس 
دارد كه يك بيماري پوســتي عصبي بــدون درمان 
است. شكيل اونيل بسكتباليست و تايگر وودز گلف باز 
آرتروز دارند و بد نيســت بدانيد كوبي برايانت هم به 
اين بيماري دچار بود. گارينشا، همبازي تكنيكي پله 
پاي راستش از پاي چپش 6 ســانتي متر كوتاه تر بود. 
مجيك جانسون بسكتباليست هم ايدز داشت و... همه 
اينها نشان دهنده اين نكته مهم است كه ورزش براي 

بيماري زيان آور است!

  تیم منتخب بیماران خاص

شیر و کفتار؟ شهر و روستا؟ چقدر شرم آور!
رســول بهروش| اگر محمد مايلي كهن هزار حرف غلط زده باشد، 
بعضي جمالتــش هم واقعا بــوي عطر و عبير مي دهــد؛ مثل اين 
تأكيد هميشگي او: »همه جاي دنيا از فوتبال لذت مي برند، ما زجر 
مي كشيم.« به خدا كه راست مي گويد. پرسپوليس در فينال  آسيا 
باخته و ناراحتي و شادي بعد از اين ماجرا در حد معقول هيچ ايرادي 
ندارد. برخي عكس العمل ها اما حقيقتا سخيف و زننده است. يكي 
مثل كنعاني زادگان پاي شــير و كفتار را وسط كشيده و يكي مثل 
اميرحسين صادقي هزاربار زشت تر از او، داستان را به شهرنشيني 
و روستانشيني كشــانده اســت. خداوكيلي خجالت نمي كشيد؟ 
شما مثال آدم هاي شناخته شــده اين مملكت هستيد؛ بعد به خاطر 
»فوتبال« اينطور به اصل و اســاس آدميت، به خاستگاه اجتماعي 

هم يورش مي بريد؟
به خدا قسم ما به اين دنيا نيامده ايم كه به خاطر پرسپوليس و استقالل 
همديگر را فحش كش كنيم، سينه چاك و ماله كش يك تيم يا مربي 
و بازيكن باشيم و همه عيب و اشكاالت قديس هاي خودساخته را رفو 
كنيم. قبل از همه اينها ما آدميم. هركدام مان از ضعيف تا قوي، از فقير 
تا غني منزلت داريم، حرمت داريم، كرامت داريم. چه چيزي ما را به 
اينجا مي رساند كه هوادار تيم رقيب را – حتي اگر زياده روي كرده 
باشد- كفتار صدا كنيم؟ اين چطور دنائتي است كه باعث مي شود 
بابت »بچه تهران« بودن مــان فخر بفروشــيم و هموطن محروم 
كم امكانات را به شالق تحقير و تمسخر ببنديم؟ اگر عاقبت تهراني 
بودن غره شدن به يك فضيلت كاذب من درآوردي است، كاش تا ابد 
هيچ كودكي در پايتخت به دنيا نيايد. اين چه تفاخر زشت و دروغيني 
است؟ همه ما مخلوقات خدا در درجه اول انســانيم و بعد از آن به 
ايراني و آمريكايي، سفيد و سياه، مرد و زن، عالم و جاهل، مسلمان 
و مسيحي، شهري و روســتايي يا هزار دســته بندي ديگر تقسيم 
مي شويم. در چنين ساختاري، پرسپوليسي و استقاللي و تراكتوري 
بودن اولويت چندم است كه برخي از ما به خاطرش همديگر را » له« 
مي كنيم و سواد و شعور نداشته مان را جار مي كشيم؟ با اين ظرفيت 
كم، با اين كاسه هاي كوچك خدا را صدهزار مرتبه شكر كه قدرت 
اول فوتبال دنيا نيستيم، وگرنه البد در روز روشن در خيابان همديگر 

را به رگبار مي بستيم.
فوتبال از باشــكوه ترين ســاخته هاي دست بشر اســت. جذاب، 
ســرگرم كننده، زندگي بخش، مشق عاشــقي، كارآفرين و مقسم 
منصف ثروت؛ رابين هودي كه پول را در قالب ماليات از اسپانسرهاي 
گردن كلفت و بازيكنان ميلياردر مي گيرد و به ســود فقرا تقســيم 
مي كند، برايشان مدرسه و مريضخانه و راه و جاده مي سازد. در 5ليگ 
برتر دنيا همه حقوق بگيرها 30 تا 50درصد ماليات مي دهند. معامله 
ما با اين پديده جذاب اما چيزي جز جنايت نيســت. پول هايش در 
جيب اغنياي فرصت طلب است؛ از بازيكن و مربي معاف از ماليات تا 
پيشكسوت دنبال فالوئر و گردانندگان سايت هاي شرط بندي. سهم 
فقرا هم توهين و فحش و فضيحت به مرده و زنده هم اســت؛ اينكه 
به دست خود بتي بتراشند و در ســتايش از او، قوم و قبيله، خانه و 
خاندان طرف مقابل را به باد بد و بيراه بگيرند. چه ننگي از اين باالتر كه 
صرف عالقه به يك رنگ ديگر، چنين هيوالهايي از ما ساخته است؟

يادداشت

دوشنبه شبی كه گذشــت، عليرضا منصوريان ميهمان 
برنامه »فوتبال برتــر« بود كه حضــور او در اين برنامه 
و صحبت هايــش باعث ايجاد حواشــی و بازخوردهای 
متعددی شــد. منصوريان پس از حضوری كوتاه مدت 
در باشگاه تراكتور و بعد از كســب 6امتياز در 5بازی از 
ســرمربيگری اين تيم بركنار شد و تمام صحبت هايش 
در اين برنامه پيرامون همين موضوع بود. او حرف های 
زيادی عليه مالك باشگاه تراكتور زد كه خيلی از آنها در 
تناقض كامل با صحبت های پيشين او در اين باره بودند.

  دلبري از قرمز و آبی و تبریز
عليرضا منصوريان ســخنور خوبی است. اگرچه خيلی 
وقت ها با استفاده از واژه های انگليسی بساط سرگرمی 
مخاطبــان را فراهم كرده و گاهی هم بــا تناقض گويی 
به مرز رســوايی نزديك شــده اما خيلی از اوقات هم با 
چرب زبانی توانســته كلمات را به ســود خودش به كار 
بگيرد. او دوشنبه شــب در تلويزيون هم ســعی كرد از 
همين ترفند اســتفاده كند. همان ابتدا از كری خوانی 
ابراهيم شكوری انتقاد كرد تا دل استقاللی ها را به دست 
بياورد و بالفاصله از حضور پرسپوليس در فينال و كادر 
فنی اين تيم تعريف و تمجيد كرد تا دل پرسپوليسی ها 
را هم با خودش نرم كند. به مــوازات اينها در حالی كه 
از مالك تراكتور به شــدت انتقاد می كرد از خوبی های 
مردم تبريز گفت و در تعريــف از 3كاپيتان اين تيم هم 
سنگ تمام گذاشت. او برای همراه كردن افكار عمومی با 
خودش تالش زيادی انجام داد كه شايد اگر اين تالش را 
در شغل مربيگری اش به خرج می داد هر 3تيم اخيرش را 

با كارنامه ای شكست بار ترك نمی كرد.
  آدیداس های مید این مرند!

عليرضا منصوريان كه اصرار داشت اسمی از زنوزی نبرد 
و او را »مالك« خطاب كند در بخشــی از حرف هايش 
گفت: »من از مالك خواستم در شــروع كار 30درصد 
از قرارداد بازيكنان و كادرفنی و... را پرداخت كند و اگر 
تيم نتيجه نگرفت در همان هفته سوم مرا بركنار كند. 
ايشــان هم قبول كرد اما تا قبل از بــازی هفته پنجم با 
فوالد هيچ پرداختی به كادر فنی و پزشــكی نداشتند و 

قبل از اين بازی هم فقط 3درصد از قرارداد را پرداخت 
كردند كه مثل پرتاب يك بمب ميــان تيم بود.« مربی 
اخراجی تراكتور با تكيه بر همين بدقولی مالك، تاكيد 
كرد كه وقتی نصيرزاده بعد از هفته پنجم به او خبر داده 
در فكر اخراج او هستند، پاسخ داده: »به مالك بگو مگر 
چه داده ای كه از ما توقع پيروزی داری؟« منصوريان در 
بخش ديگری از حرف هايش به مشكالت تيم در بخش 
لباس و ملزومات اشاره كرد و مدعی شد روزهای زيادی 
را بدون امكانات اوليه سپری كرده چون مسئوالن باشگاه 
ادعا می كردند منتظر لباس های آديداس هستند. اما در 
نهايت آديداس های تقلبی ســاخت تبريز و مرند به تيم 
داده اند. او در ادامه گفت: »باشــگاه تراكتور طی 2سال 
اخير 8مدير و 8سرمربی تغيير داده است. علت اين مساله 

هم مالك محور بودن تراكتور است.«
   سالخِی برادر بزرگ تر

اما شايد تندترين و عجيب ترين صحبت های منصوريان 
عليه مالك تراكتور جايی بود كه از تصميم زنوزی برای 
رياست در فدراسيون فوتبال خبر داد و گفت: »اگر ايشان 
رئيس فدراسيون فوتبال شــود، قطع به يقين بنده در 
فوتبال ايران مربيگری نمی كنم. اين خبر را به فوتبالی ها 
علی الخصوص هواداران استقالل و پرسپوليس بدهم كه 
اگر ايشان رئيس فدراسيون فوتبال شود، با اين ديدگاهی 
كه در ذهنش دارد، اســتقالل و پرسپوليس را سالخی 
خواهد كرد. خواهش می كنم فوتبال را به فوتبالی ها يا 
به مديران ارشد بدهيد كه فارغ از رنگ مديريت كنند.« 
منصوريان تمامی اين صحبت ها را در حالی عليه زنوزی 
به زبان آورد كه همين دو ســه ماه قبل در بدو ورودش 
به باشگاه تراكتور با تعريف و تمجيد از زنوزی او را برادر 
بزرگ خودش خوانده بود! بــه صحبت های منصوريان 
در تاريخ 27شــهريورماه توجه كنيد: »زمانی كه آقای 
زنوزی و آقای الياسی با من تماس گرفتند، گفتم به خاطر 
شور هواداران و احترامی كه برای شما قائلم به تراكتور 
می آيم. من خيلی راحت به تراكتور آمدم، چون احترام 
ويژه ای برای آقای زنوزی قائلم و ايشان مانند برادر بزرگم 
هستند. آقای زنوزی برای فوتبال از جيب خودش خرج 

می كند و به همين خاطر احترام ايشان واجب است.« 
برای اينكه »آقای زنوزی« به »مالك« تبديل شود و اين 
همه انتقاد به »برادر بزرگ« شــكل بگيرد، فقط 3ماه 

زمان الزم بود!
   اتحادیه بازنده هاي مقیم مرکز

عليرضا منصوريان طی يك ساعت حضور در »فوتبال 
برتر« حرف های پرحاشــيه ای زد كه نوك پيكان اغلب 
آنها به سمت باشگاه تراكتور و مالكش بود. اما در دقايق 
پايانی با يك ادعای عجيب ســعی كرد يك تير هم به 
سمت ديگری شليك كند. او مدعی شد پيش از آمدن 
به اين برنامه تهديد شده كه اگر در تلويزيون حاضر شود 
ديگر اجازه كار در فوتبــال را به او نخواهند داد. ادعايی 
عجيب و غريب كه ابتدا اذهان را به سمت باشگاه تراكتور 
و اطرافيانش می برد، اما در ادامه مجری فوتبال برتر از 
اين پاس تودر منصوريان استفاده كرد و حرف جالب تری 
زد: »بله، اين اتفاق برای اغلب مهمانان برنامه ما می افتد. 
با آنها تماس می گيرند و تهديدشان می كنند.« ميثاقی 
با اين ادعا، شــكل ديگری به داســتان داد و سعی كرد 
برای حواشی مربوط به برنامه خودش و دوگانه ای كه از 
ابتدای راه اندازی اين برنامه شكل گرفته هم امتياز جمع 
كند. در اين لحظات، دو طرف ميــز در مظلوم نمايی از 
يكديگر ســبقت می گرفتند. پيش از آن هم منصوريان 
با اشــاره به پخش زنده فينال از شبكه3 به مديران اين 
 AFC شبكه تبريك گفته بود كه با وجود كارشكنی های
موفق به اين كار شــده اند. او در پايان حرف هايش هم 
يك بار ديگر به اين موضوع اشاره كرد تا برای ميزبانش 
سنگ تمام گذاشته باشد. اما سوالی كه از ابتدای حضور 
منصوريان در اســتوديو تا همين لحظه كسی پاسخی 
برايش ندارد اين اســت كه اساسا ســرمربی اخراجی 
تراكتور با چه منطقی در اين برنامه حضور داشــت؟ تا 
جايی كه به ياد می آوريم چهره هــای برتر هر هفته )يا 
هر فصل( به پاس موفقيت شان ميهمان مهم ترين برنامه 
ورزشی تلويزيون می شدند. مربی شكست خورده تراكتور 
با چه منطقی ميهمان ويژه تلويزيون شد و يك ساعت 

آنتن را در اختيار گرفت تا حرف های دلش را بزند؟ 

اميرحسين اعظمي| جعفر سلماني حاال جدید ترین لژیونر فوتبال ایران به حساب مي آید؛ بازیكني که با 23 سال سن سر از فوتبال 
پرتغال درآورده و با پورتیموننزه قرارداد بسته تا بعد از طارمي، علیپور، عابدزاده و مغانلو، پنجمین ایراني لیگ این کشور باشد. البته 
برخالف سایر لژیونر هاي ایراني در پرتغال حتي نام سلماني براي فوتبالي هاي ایران هم چندان آشنا نیست چه برسد به هواداران 
فوتبال! قبل از هر چیز بد نیست بدانید سلماني اهل شادگان از استان خوزستان است و فوتبالش را از آکادمي فوتبال نفت آبادان 
آغاز کرده است. او پس از آقاي گلي در لیگ امیدهاي کشور، سر از تیم بزرگساالن درآورده و پس از حضور پائولو سرجیو روي 
نیمكت نفت فرصت بازي در لیگ برتر را پیدا کرده؛ سرجیویي که در حال حاضر هدایت پورتیموننزه را برعهده دارد و بیشترین 
نقش را در انتقال سلماني به پرتغال داشته است. او در زمان سرجیو در نفت، به عنوان دفاع و وینگر چپ بازي مي کرد اما پس از 
حضور اسكوچیچ، جلو رفت و این بار پشت مهاجمان توپ زد. براساس اطالعات ثبت شده او براي نفت آبادان روي هم رفته 53 بازي 
انجام داد و پس از زدن 3 گل سر از لیگ پرتغال درآورد. او قرار است در ادامه لیگ پرتغال براي تیمي توپ بزند که در پایان هفته 
دوم روي پله هجدهم و پایاني ایستاده و گزینه اول سقوط به حساب مي آید. همین حضور ناگهاني سلماني در فوتبال اروپا بهانه اي 

شد تا همشهري ورزشي گفت و گویي اختصاصي با او داشته باشد.
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معصومهعلينقيپور
كارشناس مديريت شهري

»مدرسه آماده« عنوان طرحي 
است كه اجراي آن از سال94 گزارش

در تهران توســط ســازمان 
پيشگيري و مديريت بحران و اداره كل آموزش 
و پرورش شهر تهران، شــروع شده است. به 
واسطه اين طرح كارهاي مهمي چون آموزش، 
شناسايي مخاطرات غيرســازه اي و تجهيز 
مدارس به اقالم اضطــراري در مواقع بحراني 
انجام شده و البته همچنان در حال انجام است. 
با موفقيت هاي حاصل شده در اجراي اين طرح 
دي ماه سال گذشــته با انعقاد تفاهمنامه اي 
ميان وزارت آموزش و پرورش، سازمان پدافند 
غيرعامل، شــهرداري تهران و وزارت كشور، 
تصويب شد نمونه ملي اين طرح تهيه شود كه 
روز گذشــته با حضور اسماعيل نجار، رئيس 
ســازمان مديريت بحران كشور و رضا كرمي 

محمدي، رئيس سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران، از نسخه ملي آن رونمايي 
شد. در تهران حدود 4100باب مدرسه وجود 
دارد كــه 1500مدرســه غيرانتفاعــي و 
2600مدرسه دولتي هستند. به گفته رئيس 
سازمان پيشــگيري و مديريت بحران شهر 
تهران طي 5ســال، طرح مدرســه آماده در 
3500باب مدرسه اجرايي شــده است: »از 
ســال94 تاكنون اين طرح به طور كامل در 
1800مدرسه اجرايي و نهايي شده و در برخي 
ديگر از مدارس هم مباحث آموزشي ارائه شده 
و بعضي ديگر هم مشغول تهيه سند مخاطرات 
مدارس هستيم.« رضا كرمي محمدي با بيان 
اينكه تهيه يك كمد با تمامي تجهيزات و اقالم 
ســتاد بحران حدود 20 تا 30ميليون تومان 
هزينه دارد گفت: »در طرح مدرسه آماده به هر 
يك از مدارس يك كمد با تمام تجهيزات امداد 
و نجات داده مي شــود و هرهفتــه به يكي از 
مدارس تهران كمد با تجهيزات امداد و نجات 

مي دهيم.«  جمعيت باالي شــهرها و تمركز 
صنايع بزرگ و پر هزينه باعث شده درصورت 
بــروز زلزله يا ســيل بزرگ خســارت هاي 
جبران ناپذيري وارد شــود. رئيس ســازمان 
پيشــگيري و مديريت بحران شهر تهران در 
ادامه اين مطلب را بيان كرد و گفت كه براساس 
تحقيقات انجام شده درصورت بروز زلزله اي به 
قدرت 6.5 ريشتر در تهران، حدود 56درصد از 
درآمد ناخالــص ملي به دليــل هزينه هاي 
مســتقيم و غيرمستقيم از دســت مي رود. 
بنابراين يكي از اقدامات مهم و جدي و مقابله با 
اين خسارت ها بحث آموزش است كه مي توان 
با صرف 20درصد هزينه در اين بخش ميزان 

خسارت ها را كم و 80درصد سود كرد.

مصونسازيجامعه
اســداهلل كريمي، معاون فرهنگي سازمان 
پدافند غيرعامل در مراسم رونمايي از سند 
طرح ملي مدرســه آماده با بيان اينكه در 
بسياري  ازكشــورها وقتي حادثه اي پيش 
مي آيد مــردم هم امدادرســاني مي كنند، 
گفت: »از نظر ســازمان پدافند غيرعامل 
همه مردم براي مواجهه با حوادث طبيعي 

و غيرطبيعي بايد آمادگي داشــته باشند. 
پدافند غيرعامــل بايد تمهيدات الزم براي 
مقابله با بحران ها را داشته باشد و به همين 
دليل طرح مدرســه آماده بسيار مهم است 
چرا كــه نگاه ما به مدرســه يــك مكان با 
تجمع انســاني اســت كه بايد از خودشان 
محافظت كنند و از ســوي ديگر در مواقع 
بحراني پناهگاه امني باشد براي مردم.« او 
در پايان تأكيد كرد كه كار سازمان پدافند 
غيرعامل مانند واكســني است كه قبل از 
بروز بيماري مورد استفاده قرار مي گيرد و از 
اين رو پدافند غيرعامل وظيفه مصون سازي  

جامعه را دارد.

بروزحادثهدرمدرسه،فاجعهملي
مدرسه ها محل تجمع فشرده دانش آموزان 
هســتند و حوادثي كه در مــدارس اتفاق 
مي افتد مي تواند يك فاجعه ملي باشــد. 

مهرزاد حميدي، معاون سالمت و سازمان 
تربيت بدني وزارت آمــوزش و پرورش در 
آيين رونمايي از ســند ملي طرح مدرسه 
آمــاده اين مطلــب را بيان كــرد و گفت 
كه سياســت وزارت آمــوزش و پرورش 
در ساخت وســاز مدارس، اين اســت كه 
ســختگيرانه ترين اســتانداردها رعايت 
 شــود و تاكنون حدود 70درصد مدارس 
مقاوم ســازي  شــده اند؛ چرا كه مدارس 
در مواقع بحــران مي تواننــد مكان هايي 
براي مقابلــه با بحران باشــند. او به بحث 

تاب آوري هم اشاره و عنوان كرد: »سازمان 
پژوهش آموزش و پرورش در آماده كردن 
محتواهايي براي مقابله با بحران و آمادگي 
دفاعي تالش هاي بسياري مي كند و سعي 
ما بر اين است تا از طريق آموزش عمومي 
جامعه، از بحران پيشگيري كرده و ميزان 

تاب آوري را افزايش دهيم.«
به گفته حميدي سال گذشته وزارت آموزش 
و پرورش همه بخاري هاي نفتي مدارس را 
در جاهايي كه گازكشي شده جمع آوري و 

بخاري ايمن را جايگزين كرده است.

سند ملي طرح »مدرسه آماده« ديروز با حضور رئيس سازمان مديريت بحران كشور رونمايي شد

 1800مدرسه  تهران
آماده در برابر بحران 

يادداشت

ضرورتحضورپررنگزنان
درمديريتشهري

زينبزينالزاده
خبر نگار

پيروز حناچي: سامانه هشدار سريع زلزله تهران بايد سريع تر عمل كند

   سامانه هشدار زلزله تهران بايد سريع تر عمل كند
»سامانهپيشبينيزلزلهدرژاپن7۰ثانيهزودتراطالعرسانيميكند
درحاليكهدرزلزلهاخيردماوندسامانهتهران۲۵ثانيهزودترهشدار
داد.بايداينفاصلهاصالحشود.هرچهبتوانيماينزمانرابيشتر
كنيمتأثيرگذارياقداماتمفيدترميشود«.اينمطلبيبودكه
ديروزشهردارپايتختدرجلسهفصليستادمديريتبحران
شهرتهرانعنوانكرد.پيروزحناچيبابياناينكهدربافت
فرسودهآمارنشانميدهد۴۰درصدبخشهايفرسوده
بازسازيشدهاماتهرانهمچنانآسيبپذيراست،گفت:
»ساختمانهايبسياريدرشــرايطناپايدارهستند
هرچندآمارهانشانميدهدمكانيسمهابرايتشويق
مردمبهنوســازيخانههاوبافتفرسودهمؤثربوده
است.«اوبراتصالخودكاروبدوناپراتوراينسامانهها
بهدستگاههايذيربطاشارهكردوافزود:»اطالعرساني
بايدمستقيمابهشبكههايديگروصلشودتاباوقوعزلزله
خودكارعملكند.قطعاتاسيســاتيهستكهدرشرايط
زلزلهبايدخدماتشرامتوقفكرد.بايدآنهاشناساييشوند

واتصالشانبههشدارسريعميتواندآمادگيماراباالببرد.«

   سامانه هشدار سريع زلزله مشاء به سازمان ها وصل نيست
تيرماهامسالبودكهخبرفعالشدنسامانههشدارسريعزلزلهرويگسلمشاءرسانهايشدورضا
كرميمحمدي،رئيسسازمانپيشگيريومديريتبحرانشهرتهرانگفتكهتا۲ماهآينده۲۲سنسور
نصبواينسامانهكاملميشود.زلزلهاخيريكهدرتهرانرخدادفرصتمناسبيبودبرايسنجش

عملكرداينسامانههشدارسريعكهكرميدرگفتوگوباهمشهريفعاليت
اينسامانهراخوبودرســتارزيابيكردوگفتكهسامانهبهموقع
هشدارداداماازآنجاكهبههيچسازمانوارگانيمتصلنيست،عمال
كاريانجامنشد.اوبابياناينكهبراياقداماتالزمنيازاستاينسامانه

بهسازمانهاييمانندآتشنشانيوهاللاحمرمتصلشودگفت:
»هنوززيرســاختهاياتصالاينسامانهبهسازمانهافراهم
نشدهاست.«بهگفتهاوزيرساختالزمدرسازمانآتشنشاني
فراهمشدهوتاپايانامسالسامانههشدارسريعزلزلهمشاء

بهاينسازمانمتصلخواهدشد.

   مدارس تهران رنگين شده اند
براساسطرحمدرسهآمادهوتهيهســندمخاطراتمدارس،وضعيتاينمراكزآموزشي
درقالب3رنگمشخصميشود.رنگسبزبهمعنايانجاماجرايكاملطرحوايمنبودن
مدرسه،رنگزردبهمعنياينكهاقداماتيبرايايمنسازيمدرسهانجامشدهاماكاملنيست
ورنگقرمزهموضعيتنامناسبمدارسرانشانميدهد.ايناعدادمربوطبه۴1۰۰مدرسه

شهرتهراناست
3۰درصدقرمز ۲۰درصدسبز ۵۰درصدزرد

رشد شتابان شــهر و شهرنشيني و گسترش مســائل و مشكالت 
زندگي شهري باعث شده تا نياز به حضور فعاالنه و تأثيرگذار زنان 
در عرصه هاي مديريت شهري بيش از پيش احساس شود. در اكثر 
كشورهاي توسعه يافته، يكي از مســائل مهم در مديريت شهري 
مشاركت پايدار همه گروه هاي اجتماعي در رسيدگي به امور شهري 
است. بدون شك، مشاركت مردم و شــهروندان از تمامي اقشار و 
گروه هاي ســني، اصلي ترين عامل در راه موفقيــت مواد قانوني و 

دستيابي به شهري ايده آل در تمامي زمينه هاست.
طبق آمار، در طول بيشتر از 10سال گذشته و به ويژه در دوره پنجم 
مديريت شهري، سهم زنان در بدنه شهرداري تهران همواره رو به 
افزايش بوده و از حدود 16درصد در سال1392 به حدود 20درصد 
كاركنان در ســال1399 رسيده اســت. همين آمارها رشد سهم 
زنان در پســت هاي مديريتي را در طول 2سال گذشته و مقارن با 
استقرار مديريت شهري جديد نشان مي دهد؛ به گونه اي كه سهم 
كمتر از 6درصدي زنان از پست هاي مديريتي شهرداري تهران در 
سال1392، امسال به حدود 15درصد افزايش يافته است. بانوان 
درصورت ورود به عرصه هاي علمــي، فرهنگي و هنري مي توانند 
توانمندي هاي جامعه را افزايش داده و ظرفيت هاي انساني جامعه 
را رونق بخشــند. اين در حالي است كه از ســوي ديگر براساس 
دســتاوردهاي زنان، نگاه به ضرورت ايفاي نقــش زنان به عنوان 
شــهروند مشــاركت جو و مطالبه گر بايد 50درصد از پست هاي 
مربوط به جوانان در اختيار زنان قرار گيرد. حال طبق آخرين آمار 
در مجموع 7773نفر از شاغالن رسمي شهرداري به جز سازمان ها 
يعني ســتاد و مناطق 1016نفر را بانوان تشكيل مي دهند كه اين 
آمار يك هفتم جمعيت اصلي است. 665نفر از بانوان داراي مدرك 
ليسانس و فوق ليسانس و دكتري هســتند و زمينه ارتقا را دارند. 
70درصد اين بانوان شاغل بين سنين 30 تا 40سالگي هستند كه 
با توجه به سطح تحصيالت و سنوات خدمت آنها، مي توان در آينده 

انتظار بيشتري از حضور بانوان در مناصب مديريتي داشت.
رئيس شــوراي شــهر تهران از ارائه نتايج يــك گزارش درباره 
تأثير عملكرد زنــان در دســتگاه هاي اداري نيز براين مســئله 
تاكيد كرده و گفته: حضــور زنان در حوزه هــاي اداري و اجرايي 
موجب افزايش نظــم، كاهش رانت و فســاد اداري و ايجاد رقابت 
حرفه اي مي شود. براساس برنامه سوم توســعه شهرداري تهران 
و الزام شــهرداري به ارائــه اليحه افزايــش انتصــاب بانوان در 
پســت هاي مديريتي، اين موضــوع بايد مــورد توجه جدي تري 
قرار بگيــرد. اگر براســاس توانايي هاي جمعي پيــش برويم و به 

فكر كارآفريني باشيم، قطعا موفق خواهيم شد.

 اعضاي شــوراي شهر تهران 
در جلســه ديروز تذكرات و 
پيشنهادهايي داشــتندكه به طور خالصه در ادامه 

مي خوانيد.
اجرايدرستطرحتهران1۴۰۰

ناهيــدخداكرمي:طرح 
رويــداد تهــران1400 از 
جانب كميسيون سالمت، 
با هــدف ايجــاد تحرك و 
شور و نشــاط در شهر در 
96 به تصويب  اســفندماه
رسيد اما ســال 97 و 98 تمام شــد و برايش اتفاقي 
نيفتاد و برنامه به شــورا نيامد. از اســفند98 هم كه 
كشور درگير ويروس كرونا شــد و ديروز باالخره از 
لوگوي رويداد تهران1400، آن هم با تمركزي عجيب 
بر حوزه فرهنگي، اجتماعي رونمايي شد. نوروز1400 
يك نوروز اســتثنايي اســت؛ تغيير قرن است كه تا  
100سال ديگر تكرار نمي شــود؛ بنابراين الزم است 
شهرداري در اين مسير به عنوان تسهيلگر عمل كند و 
عالوه بر اجراي برنامه هاي بين بخشي در شهرداري، 
تمامي سازما ن ها، نهادهاي فرهنگي، ورزشي، هنري، 
آموزش و پرورش، دانشگاه ها، اصناف و سازمان هاي 
خصوصــي و دولتــي به خصــوص وزارت ميــراث 
فرهنگي را به مشــاركت بطلبــد. از طبيعت تهران، 
 روستاهاي تهران، كوه هاي تهران از بي بي شهربانو تا 
توچــال و فرحزاد، بــازار تهــران، پتانســيل هاي 
فرهنگي، تجاري، تاريخي پايتخت و مراســم نوروز 
از چهارشنبه ســوري تا ســيزده به در، آداب و سنن 
اقوام هاي ساكن در تهران، قرار بود در برنامه رويداد 

تهران1400 لحاظ شود.

تعللدرپيگيريپروندههايامالكنجومي
ميرلوحي: سيدمحمود
متأسفانه شهرداري تهران 
در پيگيري  3پرونده تعلل 
به خــرج داده اســت كه 
جاي تأسف دارد. در تلفيق 
بودجه93 هم حراست و هم 
بازرسي شهرداري بايد 23مورد را بررسي مي كردند، 
اما هنوز نتيجه اي را شــاهد نيســتيم و متأســفانه 
مي بينيم در بخش اقتصادي تغييراتي صورت مي گيرد 
كه همين مختصر افراد مؤثــر را هم تغيير مي دهند. 
يكي پرونده امالك نجومي است كه با كمال تأسف در 
دوره فعلي شورا اين پرونده منع تعقيب خورده است 
و بازرسي كل كشــور با اينكه 10روز وقت داشته اما 
22روز بعد اعتراض كرده و دادگاه هم به واسطه فوت 
وقت ابراز داشته پرونده قابل رسيدگي نيست و اين 
باعث تأسف است. اين روند، روند صحيحي نيست؛ آن 
هم با توجه به حساسيت افكار عمومي نسبت به اين 
موارد. 3سال و نيم از دوره شورا گذشت، اما متأسفانه 

با اين پرونده ها برخورد نمي شود.

افزايشحقوقكارگرانفضايسبزورفتوروب
زهــراصدراعظمنوري: 
نگهــداري  كارگــران 
فضاي ســبز و رفت و روب 
شــهرداري تهران بخش 
قابل توجــه و مهمــي از 
بدنه شهرداري و كارگران 
خدوم جامعه را تشــكيل مي دهند. توجه به حقوق 
و دستمزد اين قشر زحمتكش از ضرورت و اهميت 
بااليي برخوردار اســت. ميزان دســتمزد و حقوق 
دريافتي اين كارگران نســبت بــه تالش هايي كه 
مي كنند، فاصله دارد و دولت مصوب كرده است كه 
اين فاصله كمتر شــده و حقوق افزايش يابد. اكنون 
مشكالت اقتصادي و معيشتي بســيار زياد است و 
انتظار توجه ويژه و دستور اكيد شــهردار تهران را 

داريم.

شهرداريارادهايبرايساماندهيدستفروشان
ندارد

علــياعطــا: مصوبــه 
ســاماندهي مشاغل سيار 
و بي كانــون شــهر تهران 
اجرايي نشده است. به رغم 
پيگيري هــاي متعدد كه 
توســط اعضاي شــوراي 
شــهر تهران انجام شد، اما بررســي ها نشان داد در 
شــهرداري تهران اراده ويژه اي بــراي اجراي اين 
مصوبه وجود ندارد. دســتاورد اصلــي اين مصوبه 
شايد اين بود كه براي نخستين بار فرهنگ سازماني 
شهرداري كه هميشه دستفروشي را جزو مصاديق 
سد معبر مي دانست، دستفروشي را از مصاديق سد 
معبر خارج كرد. اين مصوبه معطوف به ساماندهي 
دستفروشان از 3منظر زماني )دستفروشان در چه 
ساعت هايي مي توانند فعاليت داشته باشند(، مكاني 

)به اين معنا كه در چه مكاني كدام پياده روها و كدام 
بازارهاي خاص مي توانند فعاليت كنند( و به لحاظ 
هويت بخشي و شناسنامه دار كردن، دستفروشان را 
ســاماندهي مي كند. عدم اجراي مصوبه ساماندهي 
مشاغل سيار و بي كانون در بخشي از افكار عمومي، 
براي طرح موضوع ســاماندهي پياده روها در صحن 

شوراي شهر، تأثير منفي ايجاد كرده است.

تعيينتكليفپروژههاينيمهتمامشهر
محمدساالري: پروژه هاي 
بالتكليف در شــهر تهران 
به دليــل مشــكالت در 
فرايند انعقــاد قراردادها 
و نواقص در مســتندات و 
مدارك ســندي و حقوقي 
و قــراردادي از مديريت شــهري گذشــته به ارث 
رسيده و هنوز تعيين تكليف نشــده اند. پروژه هاي 
مشاركتي متعددي در شــهر تهران وجود دارد كه 
بايد هرچه سريع تر تعيين تكليف شــوند؛ ازجمله 
پايانه شــرق، پروژه باغ صبا در خيابان شريعتي كه 
در آســتانه افتتاح همچنان بالتكليف است، پروژه 
مشــاركتي صادقيه، پروژه هزار و يك شهر كه سند 
آن تعيين تكليف شــد و اكنون بايــد براي تكميل 
آن تصميم گيري شــود، انتقال خالزير كه به عنوان 
يك كانون نابسامان و آشــفته همچنان بالتكليف 
است،  اتوبوس هوايي در منطقه يك كه بارها مطرح و 
جلساتي براي آن برگزار شده و كميسيون تخصصي و 
اعضاي شورا به آن ورود كرده اند، اما هنوز نمي دانيم 
به كجا رسيد. متأسفانه به رغم سلسله جلساتي كه 
تاكنون با شهردار و معاونين ايشان داشتيم، بسياري 
از پروژه هاي شهر تهران همچنان بالتكليف هستند؛ 
بنابراين بهتر اســت كارگروهي براي تعيين تكليف 
پروژه هاي نيمه تمام شهر تشكيل شود تا پروژه هاي 

بالتكليف به فوريت بررسي و تصميم گيري شود.

الزامشهرداريبهارائهبرنامهمسئوليتاجتماعي
ادامهاز
صفحه3

اسماعيلنجار،رئيسسازمانمديريتبحرانكشور 
كشورمابسيارحادثهخيزاستواز۴6عنوانحادثهقطعا3۴مورددركشوررخميدهدواز
اينروايمنيمراكزجمعيتيبسيارمهماست.ازآنجاكهآموزشوپرورشمتولي1۴ميليون
دانشآموزوكادرآموزشياست،تالشكرديمازهمهظرفيتهادرارتقايآگاهيمردمدر

زمينهمخاطراتاستفادهكنيمكهآموزشيكيازاقداماتمهم
انجامشدهاست.سالهاياخيربابرنامهريزيانجامشده،تالش
كرديمدروسمديريتبحرانتادورهمتوســطهرابگنجانيم

ودرماده1۴قانونســازمانمديريتبحرانكشور،
وزارتآموزشوپرورشمكلفاســتدروسرابا
محتوايبسيارخوبارائهدهد.درمباحثنوسازيو
مقاومسازيمدارسكشوراتفاقاتخوبونادري
افتادهاستوسال96جايزهساساكاوايژاپن

بهمااهداشد.

جايزه ساساكاواي ژاپن به ايران رسيد
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نقص دارد، اما ارزشش بيشتر است 
مسعود جودت، شهروند تبريزي به كاهش زماني 
تردد بين تبريز و سهند اشاره كرد و گفت: پيش از 
افتتاح آزادراه براي تردد به سهند حدود 30دقيقه 
در راه بوديم؛ تازه اگر ترافيك نبود. اما اكنون از آخر 
فاز3 سهند تا اتوبان كسايي و ورود به الله حدود 
7دقيقه شده و براي ما كه هر روز مجبور به تردد در 
اين مسير هستيم، اتفاق خوبي است. عالوه بر اين 
مسير ورودي پليس راه تبريز- آذرشهر- سهند هم 
تا چندوقت پيش سربااليي بود و در فصل زمستان 
و با بارش برف و باران خودروها با مشكالت زيادي 
مواجه مي شدند اما اكنون اين سربااليي هم حذف 
شده است. امير خداپرست، ساكن شهر سهند هم 
گفت: 5روز هفته براي تردد بين محل كار و منزل 
در ترافيك عجيبي گرفتار مي شديم. غروب ها هم 
بار ترافيك در مسير تراكتورســازي تا پليس راه 
وحشتناك بود. در مســير قديمي سهند-تبريز، 
شــهرك هاي صنعتي، كارخانه هــاي تراكتور و 
بنيان ديزل قرار دارند و روزانه هزاران كارگران در 
آن رفت وآمد مي كنند. اما اكنون از خانه كه خارج 
شوم ، با وسيله نقليه شخصي حدود 13 تا 14دقيقه 
طول مي كشد كه به محل كارم برسم. امين سرابي، 
ساكن فاز يك شهر سهند اما بازگشايي اين اتوبان 
را بيشتر به نفع ساكنان فاز3 دانست و تأكيد كرد: 

اگر بخواهيم به فاز3 برويم و بعد وارد مسير شويم، 
20دقيقه زمــان مي برد اما با وجــود اين، ارزش 
معطل نشــدن در ترافيك را دارد. البته كه امكان 
بروز تصادف و حادثه به ويژه شب ها وجود دارد و 
مسئوالن بايد اين نواقص را به سرعت رفع كنند. 
اگر چند سانحه رانندگي خطرناك رخ دهد، ديگر 
كام مردم براي تردد در اين آزادراه شيرين نخواهد 

بود و مشكالت متعددي به وجود مي آيد.

 تأثير آزادراه بر گردشگري كندوان 
حبيب اهلل طاهرخاني، معاون وزير راه و شهرسازي 
و مديرعامل شــركت مــادر تخصصــي عمران 
شــهرهاي جديد بهره بــرداري از آزادراه تبريز-
ســهند را موجب تعادل بخشــي بازار مسكن در 
منطقه به ويژه در كالنشهر تبريز عنوان كرد و گفت: 

اين آزادراه همچنين موجب توسعه ساخت و ساز در 
اين شهر شده و از توسعه بي رويه حاشيه نشيني در 
تبريز جلوگيري مي كند. افزايش ظرفيت مسكوني 
شهر جديد سهند از ديگر مزيت هاي اين آزادراه 
بوده و عالوه بر رونق ساخت وســاز در اســكو، بر 
توسعه گردشگري روستاي تاريخي كندوان هم 

تأثير دارد.

تحقق مطالبه ديرين مردم 
استاندار آذربايجان شــرقي هم افتتاح اين پروژه 
را خواســته اصلي مردم تبريز و ســهند عنوان 
كرد و گفت: اين پروژه به دليل كوهســتاني بودن 
مسير با 9ميليون و 500هزار مترمكعب عمليات 
خاكبرداري و خاكريزي، 8دستگاه پل و ابنيه فني 
بزرگ و خاص، 50دســتگاه ابنيه فني كوچك و 

200هزار تن آسفالت ريزي تقديم مردم بزرگوار 
شد. محمدرضا پورمحمدي بر لزوم توجه به طرح 
جامع تهيه شده براي حريم آزادراه تبريز-سهند 
تأكيد كرد و افزود: براساس اين طرح، پهنه هاي 
مختلفي ازجمله پهنه فنــاوري، بيوتكنولوژي و 
گردشگري در مسير طراحي شده و كسي خارج 
از اين طرح نبايد ساخت و سازي در اطراف جاده 
انجام دهد كه اين موضوع شامل زمين هاي دولتي 

و خصوصي نيز مي شود.
  

سهند يكي از شــهرهاي جديد آذربايجان شرقي 
با هدف انتقال بخشــي از جمعيت شــهر تبريز 
احداث و به سرعت به شــهري با جمعيت باالي 
100هزار نفر بدل شد. افزايش و استقبال مردم، 
ايجاد يك آزادراه براي تردد ســاكنان دو شــهر 
از همــان ابتدا را ضــروري كرد. بر اين اســاس 
ســاخت آزادراه تبريز-ســهند با هدف كاهش 
زمان سفر آغاز شد و مسئوالن مزاياي ديگر اين 
طرح را صرفه جويي در مصرف ســوخت، كاهش 
آالينده هــاي زيســت محيطي و ارتقاي كيفيت 
ايمني در اين منطقه عنوان كردند. به گفته آنها 
پيش بيني مي شود كه روزانه 30هزار خودرو در 
اين مسير تردد داشته باشند و ساالنه ۶ميليون و 

300هزار ليتر سوخت صرفه جويي شود.

آزادراه تبريز- سهند ديروز زير بار ترافيك رفت، همشهري اثرات مهم افتتاح اين آزادراه را در آذربايجان شرقي بررسي كرده است
بررسي 6 ويژگي افتتاح آزادراه تبريز-سهند

   نگاه ويژه دولت به پروژه هاي حمل ونقل آذربايجان شرقي 
وزير راه و شهرسازي در مراسم افتتاح آزادراه تبريز-سهند با اشاره به اينكه اين پروژه يكي از مهم ترين 
طرح هاي راهسازي استان آذربايجان شرقي بود، عنوان كرد: اين آزادراه بعد از ۱۳سال به بهره برداري 
رسيد و گام مهمي براي كاهش ترافيك در استان اســت. محمد اسالمي، با تأكيد بر اينكه وزارت راه و 
شهرسازي نگاه ويژه اي به توسعه پروژه هاي حمل ونقل اين استان دارد، تأكيد كرد: از اين رو پروژه هاي 
زيادي در اين استان تا پايان دولت به بهره برداري خواهد رسيد. اسالمي درباره پروژه هاي حمل ونقل 
ريلي اين استان نيز بيان كرد: با تكميل ايستگاه خاوران در مسير راه آهن تبريز-ميانه، شاهد تحول 
ديگري در حوزه ريلي استان خواهيم بود. راه آهن تبريز يك مسير براي خط اروپايي و شمال قفقاز است 

و تالش مي كنيم با همكاري روسيه و آذربايجان، مسير ريلي نخجوان هم بازگشايي شود.

كارآفرينان ستاره حجتي پيگيری
خبرنگار

فاطمه عباسي
خبرنگار

شــايد تاكنون نام »هليان« 
يــا »ســرابله« و يــا حتي 
»چــرداول« به گوشــتان 
نخورده باشد؛ شهرستان هايي 
محروم در ايــالم كه با وجود 
محروميت زياد، هنر دست 

بانوانــش در بازارهاي آلمان به فروش مي رســد. مينا نجف نيا، بانوي 
كارآفريني كه بعد از سال ها تالش در زمينه چرم طبيعي و دست دوز، 
بيش از 50 بانوي ايالمي را توانمند كرد و حاال ساالنه هزار كمربند روانه 

بازار آلمان مي كند.
خودش مي گويد: بعد از ســال ها كار و تالش، حاال چــرداول يكي از 
مستعدترين مناطق در زمينه توليد كيف و كفش چرم در استان ايالم 
است كه حرف هاي زيادي براي گفتن دارد. او ادامه مي دهد: اين روزها 
كه كشور با مشكالت متعدد اقتصادي روبه روست، راه اندازي كارگاه هاي 
كوچك و خانگي به راه حل بسياري از جوانان تحصيل كرده تبديل شده 
اســت. نجف نيا كه تاكنون به بيش از 800 هنرجو آموزش چرم دوزي 
داده، ادامه مي دهد: براي ايجاد و توسعه كارآفريني بايد زير ساخت ها 
در اين منطقه محروم فراهم شود. هدف كارآفريني توليد ارزش افزوده 
است و كارآفرين با اين نگاه سراغ مشاغلي مي رود كه كمتر مورد توجه 
قرار گرفته اند. بازار چــرم بكر و دارای توان باالســت كه كارآفرينان 
مي توانند در بخش  هاي طراحي، توليد، بازاريابي و فروش در آن فعاليت 
كنند. به اين صورت مي توانند هم درآمدي براي خود داشته باشند و هم 
سفره اي در خور براي ديگران پهن كنند. او 10 سال است در اين صنعت 
كار مي كند و استان هاي داراي دامپروري در كشور را مستعد ورود به 
اين صعنت مي داند. نجف نيا مي گويد: امسال با وجود همه مشكالت 
تعداد كارگاه ها از 2 به 4 رسيد و تا به حال موفق شديم براي 100 بانوي 
تحت پوشش كميته امداد، 18نفر در مناطق محروم هليان و 32 نفر 
در سرابله به صورت مستقيم اشتغال زايي كنيم و براي نخستين بار هنر 
كفش تمام دست دوز را به استان بياوريم. او همچنين مهم ترين هدف 
و وظيفه خود را اشتغال زايي براي زنان بي  سرپرست مي داند تا بتوانند 
راهي براي گذران زندگي خود پيدا كنند. او از مسئوالن انتظار خاصي 
ندارد و معتقد اســت كارآفرين شبيه آب اســت كه راهش را در قلب 
سخت ترين صخره ها هم باز مي كند. با وجود اين، فكر مي كند توجه به 
صنعت چرم مي تواند تحول اقتصادي مطلوبي در ايالم ايجاد كند. او 
مي گويد: كافي است مسئوالن مسير را هموار كنند تا كارآفرين يا حتي 
شــخصي كه فقط مي خواهد براي خودش كار كند، بتواند از امكانات 
مورد نياز با كمترين سرمايه و در كمترين زمان بهره مند شود. كم كردن 
كاغذبازي ها در سيستم اداري و بانكي به ويژه در مورد دريافت تسهيالت 

نيز كمك بسياري خواهد كرد. 

فعاليــت ســامانه بارشــي 
جديد كه از امــروز همراه با 
نفوذ هواي ســرد به كشور 
وارد مي شــود، كاهش دما را 
براي اغلب استان ها به دنبال 
خواهد داشــت. كارشناسان 
هواشناســي پيش بيني مي كنند كه از امروز تا يكشنبه هفته آينده با 
كاهش 5تا 10درجه اي دماي هوا در نيمه شمالي، غربي و شرقي كشور، 

احتمال خسارت به محصوالت كشاورزي دور از انتظار نخواهد بود.
مسعود حقيقت، مديركل شــبكه پايش هواشناســي كشاورزي در 
اين باره مي گويد: با توجه به احتمال وزش باد شــديد در سيســتان و 
بلوچستان، شرق هرمزگان و جنوب كرمان به گلخانه داران اين مناطق 
توصيه مي شود كه مراقب سازه هاي گلخانه اي خود باشند. همچنين 
زنبورداران مناطق غربي و مركزي آمادگي داشته باشند كه براي پايان 

هفته كندو هاي خود را در جايي دپو كنند.
او با اشاره به اينكه تاريخ كشت كلزا به پايان رسيده است، اضافه مي كند: 
بهتر است كشاورزان استان هاي مختلف ديگر اقدام به كشت كلزا نكنند؛ 
زيرا احتمال خســارت وجود دارد. عالوه بر اين، به كشاورزان توصيه 
مي شود طي روز هاي آتي به ســبب كاهش دما به هيچ عنوان از كود 

سرك در مزارع و باغ ها استفاده نكنند.
سازمان هواشناســي نيز طي اطالعيه اي توصيه هايي را تا 3دي ماه به 
كشاورزان اســتان هاي مختلف كشــور ارائه كرد. طبق اين اطالعيه، 
كشاورزان در استان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل، 
زنجان و همدان بايد اقدام به تنظيم دماي گلخانه ها، مراكز كشت قارچ، 
مرغداري ها و گاوداري ها و حفاظت از كندوهاي زنبور عســل كنند و 
محصوالت برداشت شده را هرچه سريع تر به انبارهاي سرپوشيده انتقال 
دهند. در استان هاي گيالن، مازندران، گلستان و خراسان شمالي نيز 
دامداران بايد تنظيم دما و شــرايط محيطي دامداري ها و ايجاد موانع 
در برابر نفوذ هواي سرد به محيط نگهداري دام ها را مدنظر قرار دهند. 
همچنين رنگ آميزي تنه درختان با رنگ سفيد در برابر بازتابش برف 

در اين استان ها الزامي است.
پرورش دهندگان ماهی استان هاي كردســتان، كرمانشاه، لرستان، 
ايالم، چهارمحال و بختياري و مركزي طبق توصيه هاي هواشناســي 
بايد دريچه هاي ورودي و خروجي آب اســتخرهاي پرورش ماهي را 
تنظيم كنند و در استان هاي خوزستان، هرمزگان و بوشهر نيز هوادهي 
استخرهاي پرورش ماهي و ميگو و تعويض آب اســتخر از كف را در 

اولويت قرار دهند.
در استان هاي اصفهان، يزد، فارس، قم، خراسان جنوبي و كهگيلويه و 
بويراحمد توصيه شده كه كشاورزان برداشت محصوالت چغندرقند، 
ســيب زميني، ذرت علوفه اي و محصوالت باقيمانده را تسريع كنند. 
همچنين توليدكنندگان استان هاي البرز، تهران، قزوين و سمنان نيز 
سوخت الزم براي كنترل دما و رطوبت در سالن هاي توليدي همچون 

گلخانه ها، دامداري ها و مرغداري ها را در اسرع وقت تأمين كنند.

مينا نجف نيا، بانوي كارآفرين ايالمي با هنر دست دوزي روي 
چرم، بسياري را صاحب شغل و توليداتش را روانه بازارهاي 

جهاني كرده است

چرم ايالم در بازار آلمان هشدار هواشناسي به كشاورزان

باالخره مشكل ساكنان شهر ۱۳۰هزار نفري سهند 
براي تردد به مركز استان و بالعكس رفع شد. آزادراه 
2۰كيلومتري تبريز-سهند، پروژه اي ۱۳ساله در 
حوزه حمل ونقل آذربايجان شــرقي، صبح ديروز با حضور محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي 
و جمعي از مقام هاي ارشد آذربايجان شــرقي به صورت رسمي زير بار ترافيك رفت. افتتاح اين 
آزادراه عالوه بر سهولت در حمل ونقل روزانه بين دو شهر استان و كاهش ترافيك، مزاياي ديگري 
ازجمله جلوگيري از حاشيه نشيني در اطراف تبريز، توسعه ساخت و ساز و افزايش ظرفيت مسكوني 
خارج از مركز استان، تعادل قيمت در بازار مسكن، كاهش مصرف سوخت و آاليندگي ها و رونق 
گردشگري روستاهاي اطراف تبريز را هم رقم خواهد زد. اجراي اين اتوبان از سال89 آغاز شد اما 
تا همين يكي دوسال گذشته حتي به پيشرفت زير 2۰درصد هم نرسيده بود. اهميت اين مسير براي 
مردم تبريز و سهند را بايد مانند اهميت اتوبان كرج-تهران و تردد روزانه صدها هزار نفر از ساكنان 
البرز به پايتخت تصور كرد. مطالبه اي جدي از سوي ساكنان سهند و تبريز كه موجب شد اين آزادراه 
حتي با وجود برخي نواقص زودتر افتتاح شود. از صبح ديروز هزاران نفر از ساكنان اين دو شهر 
مسير روزانه شان از سهند به تبريز و بالعكس را در ۱۰دقيقه و بدون ترافيك طي مي كنند. شيريني 
همين موضوع باعث شده فعال هيچ اعتراضي به وجود برخي نواقص مثل گاردريل، دوربين هاي 

كنترل سرعت، جايگاه عوارض راه و روشنايي وجود نداشته باشد.

مريم سرخوش 
خبرنگار
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 مــازوت، بــاي جديد ريــه ســاكنان تهــران و برخي 
آلودگي
كانشهرهاست؛ سوختي كه كوره هاي عظیم نیروگاهي و هوا

برخي صنايع مي توانند آن را بسوزانند و پس از احتراق، انواع 
آالينده هاي سمي و خطرناك را به هوا بیفزايند. بخش زيادي از ذرات معلق 
آلودگي هوا، از خودروهاي گازوئیلي و صنايعي وارد هواي شهرها مي شود 
كه ناشي از سوزاندن گازوئیل و مازوت است. اين گزارش كه آمارهای درج 
شده در آن براساس گزارش های وزارت نفت، شركت كنترل كیفیت هوای 
تهران و دانشگاه شريف منتشر شده است، به هیچ وجه قرار نیست از سهم 
فزاينده وسايل نقلیه در آلودگي هوا بگذرد. اما افزايش استفاده از مازوت در 
سوخت مصرفي صنايع كه اين روزها بیشــتر از پیش شده است، بحراني 
وسیع و غیرقابل چشم پوشي براي هواي كشور ايجاد كرده است. اين مايع 
سیاه رنگ و ســنگین، تنها در يك پنجم نیروگاه هاي كشور قابل استفاده 
است؛ نیروگاه هايي كه هنوز به روزرساني نشده اند و مازوت سوزي هم براي 

برخي از آنها در شرايط تحريم تبديل به سود اقتصادي شده است.

متهمانمازوتسوزي
متهمان پرونده مازوت ســوزي بیش از همه، نیروگاه ها و برخي صنايع، 
نظیر كارخانه هاي سیمان هستند. دادستان اصفهان همین چندي پیش 
از فعالیت 3واحد صنعتي بزرگ در اصفهان خبر داد كه از سوخت مازوت 
استفاده كرده اند. سازمان حفاظت محیط زيست هم اعام كرده است يك 
كارخانه سیمان تنها در يك روز، يك میلیون لیتر مازوت مي سوزاند. حتي 
اداره محیط زيست شهرســتان ري هم خبر داده كه در فصول سرد سال، 
به دلیل مصرف باالي گاز خانگي، گاز صنايع قطع مي شود و به همین علت، 

بسیاري از صاحبان صنايع به سمت استفاده از سوخت مازوت مي روند.

نيروگاهيمهمومغفول
در نظارت هايي كه بر صنايع آالينده تهران صورت مي گیرد، به 3نیروگاه داخل 
شهر توجه مي شود؛ درحالي كه ســازمان حفاظت محیط زيست و مركز تغییر 
اقلیم و آلودگي هوا ســال گذشــته اعام كردند، نیروگاه منتظرالقائم واقع در 
10كیلومتري غربي تهران بايــد در اولويت يكــي از مهم ترين اهداف كاهش 
آالينده ها در برنامه هاي دولت باشد. انتشــار آاليندگي ناشي از اين نیروگاه كه 
براساس بررسی های شــركت كنترل كیفیت هوای تهران درست در مسیر باد 
غالب به سمت تهران است و نتايج يك مدل سازي مركز تغییر اقلیم، مشخص 
كرده كه نیروگاه منتظرالقائم كه سوخت مازوت مصرف مي كند و در منطقه مارد 
قرار دارد، اگر كاما مازوت را كنار بگذارد، ساالنه به میزان ۵00تن ذرات معلق 
و 8هزار تن دي اكسیدگوگرد از انتشار آالينده هاي هواي تهران كاسته مي شود.

مازوتچيست؟
مازوت يا نفت كوره يكي از هیدروكربن هاي سنگین نفتي است كه در مراحل 
پااليش نفت خام پس از نفتا و بنزين و نفت سفید به دست مي آيد و چون سیاه رنگ 
است به نام نفت سیاه نیز خوانده مي شود. اين ماده ارزان ترين ماده سوختني براي 
كوره ها، حمام ها، تنور نانوايي ها، موتورهاي ديزلي و برخي نیروگاه هاست. نفت 
كوره به علت هیدروكربن هاي سنگین، داراي تركیبات گوگردي، اكسیژنه و فلزات 
است و به دلیل سنگیني به آساني نمي سوزد، در چرخه احتراق نیز اكسیدهاي 
كربن و اكســیدهاي گوگرد بســیاري برجا مي گذارد كه 9۵درصد آن سمي و 
سرطان زاست. احتراق مازوت و ذرات ايجادشده ناشي از آن، نقش مستقیم در 
آلودگي هوا دارد. يك آالينده مستقیم و اولیه در آالينده هاي جوي وجود دارد 
كه از منبع بیرون مي آيد و در هوا پراكنده مي شــود. امــا نوع خطرناك تر آن با 
حبس شدن در جو كانشهرها بازتولید مي شود و پس از تبديل به گازهاي سمي و 
ذرات معلق، به سطح زمین بازمي گردد تا غلظت آلودگي هوا بد و بدتر شود. ذرات 

معلق ناشي از سوزاندن مازوت اما در هر دو گروه قرار دارد.

مازوتوكرونا
يكي از موارد مهمي كه اغلب در آلودگي هواي شهرهاي بزرگ، به خصوص 
در فصول سرد سال تأثیرگذار است، سوخت نیروگاه هاست. سوخت مازوت 
ماده اي سرطان زا و براي سامتي افراد بسیار مضر است. اين، به ويژه در 
شرايط اپیدمي كرونا اهمیت دوچندان مي يابد. امسال به علت برقراري 
قرنطینه، افراد با شرايط خاص و بیماري هاي زمینه اي بايد بیش از سايرين 
مراقبت كنند و در خانه بمانند. از طرفي اين ماندن در خانه، موجب افزايش 
مصرف برق مي شود و نیروگاه ها بايد سوخت بیشتري بسوزانند تا انرژي 
بیشتر تولید كنند. البته مازوت سوزي صنايع مي تواند شامل جريمه هاي 

سنگین شود و بايد اين سوخت نامناسب از چرخه استفاده دور بماند.

فقدانسيستماندازهگيريآاليندهمازوت
كارشناســان موضوعات اقلیمي و آلودگي هوا معتقدند سیستم پايش و 
اندازه گیري جامع كشوري در موضوع مازوت ســوزي وجود ندارد. اين 
يك اعتراف ســخت و نگران كننده است. ســهم بندي آالينده هاي هوا 
)emissionnerry( تنها 2بار در تهران انجام شده و در هیچ كانشهر 
ديگري در كشور امتحان نشــد. اندازه گیري سهم آالينده هاي جوي در 
ايران در شرايطي اهمیت دارد كه با استفاده از اين مطالعات مي توان سهم 
منابع متعدد در آلودگي هواي شهرها را مشخص كرد كه مبناي درست 

تصمیم گیري مديران در موضوع كاهش آلودگي هوا شود.

معضلمازوتتوليديايران
يكي از مهم ترين مصارف مازوت، براي سوخت كشتي است. اين سوخت ارزان 
كه هر تن آن 136دالر قیمت دارد، براي كشــتي هاي باري كاربرد دارد، اما 
اكسیدهاي گوگرد آن در پااليشگاه هاي كشور بسیار باالست. درواقع مازوتي 
كه پااليشگاه ايراني تولید مي كند، باالي ۵00واحد در میلیون، سولفور دارد؛ 
درحالي كه كشتي ها به مازوت زير ۵0واحد در میلیون گوگرد نیاز دارند. از 
سال 97نفت كوره موردنیاز ناوگان دريايي كشور با كمترين گوگرد ممكن، 
در داخل كشور تولید شده، اما هنوز ســهم آن بسیار اندك است. در چنین 
شرايطي، طبق مشاوره هاي محیط زيستي قرار است سهم گوگرد در مازوت 
به كمترين حد خود برسد، اما هنوز زماني براي اجراي اين مهم مشخص نشده 
است و تا آن روز، همچنان مشــكل مازوت بي كیفیت براي كشتي ها برقرار 
است. طبق معاهده جهاني پاريس كه به امضاي دولت ايران نیز رسیده است، 
كشورهاي امضا كننده اين معاهده متعهد هستند كه تولید گازهاي گلخانه اي 
را تا سال 20۵0 میادي تا ۵0درصد كاهش دهند. ايران نیز درنظر دارد سهم 
كشتیراني در انتشــار گازهاي گلخانه اي را تا اين سال به 17درصد برساند. 
هم اكنون 20درصد از مازوت هاي تولید شده در صنعت حمل ونقل دريايي 
مورد استفاده قرار مي گیرد. به همین دلیل سهم اين بخش در تولید گازهاي 
گلخانه اي شــامل 3درصد دي اكســید كربن، 1۵ تا 19درصد اكسیدهاي 

نیتروژن و ۴ تا 9درصد اكسیدهاي گوگرد است.

اجتنابناپذيریمصرفمازوتباليمازوتسوزي
محمدمهديميرزايي
قمي،رئيسمركزهوا
وتغييراقليمسازمان
حفاظتمحيطزيست

متعــددي جلســات
بادستگاههاياجراييداشــتهايموهربارنسبتبه
استفادهازســوختمايعوبهويژهسوختنفتكوره
اعتراضكردهايم.بارهادرجلســاتيكهدرباالترين
ســطحهمبرگزارميشــدوهمچنينطيمكاتبات
رسميمتعدد،لزومرعايتاستانداردهاياستفادهاز
سوختدرنيروگاههامطرحشدهوحتياگرازسوخت
مازوتهماستفادهشود،بايدميزانسولفورسوختدر
حداستانداردباشــد؛بهطوريكهزيريكدرصدوزن
حجميباشدودرصورتيكهامكانتزريقسوختمايع
استانداردفراهمنباشــد،نيروگاههابايدبهفيلترهاي
مخصوصجذبآاليندههاتجهيزشــوندتاازانتشار
آاليندگيجلوگيريشود.اماباتوجهبهشرايطفعلي
كشوروبحرانهايبهوجودآمده،استفادهازسوخت
مازوتدربعضيازمواقعاجتنابناپذيراست؛درحاليكه
سوختمازوتومازوتسوزيدرنيروگاههاوصنايع
بهدليلمضراتزياديكهبرايسالمتيشهرونداندارد
بايدازچرخهسوختمورداستفادهصنايعونيروگاهها

خارجشود.

مازوتسوزیبرايتوليدبرق
شــهرياركوراونــد
عضوهيــأتعلمي

دانشگاهتهران

مازوتهيچنقطهروشني
برايمحيطزيستشهري

ايرانندارد.نيروگاههامتأسفانهبيشاز۳۰درصدروزهاي
ســالازمازوتبهعنوانســوختدرچرخهتوليدبرق
استفادهميكنند.اينحجمازمازوتسوزي،نقشمؤثري
درايجادآلودگيهواداردوخســارتبسيارباالييبراي
محيطزيستايجادميكند؛تاجاييكهمصرفآنبهجز
درمواقعضروري،ممنوعشدهاســت.آماراستفادهاز
سوختمازوتدرنيروگاههادر۳۰درصدازسالبسيار
نگرانكنندهونشانگرافزايشبيسابقهميزانخسارتهاي
ناشيازآلودگيمحيطزيســتبهاقتصادايراناست.
بنابراينكاهشآلودگيهوادرهنگاممصرفســوخت
مازوتازجملهنيازهايضروريبخشهاينيروگاهيبراي
جلوگيريازبروزآسيبهايمحيطزيستيوخوددارياز

انتشارآاليندههايجوياست.

سيدمحمدفخار
خبرنگار

محرمانههایمصرفسوختمازوت

اعالمنظــردرخصوصتأثيراســتفاده
ازســوختمازوتدرنيروگاههاوصنايع
نيازمندوجوديكسيستمپايشقوياست
كههماكنوندركشوروجودندارد.يعنياگر
بههرسازمانودستگاهوصنعتيمراجعه
كنيدوازآنهاآمارمصرفسوختمازوترا
بخواهيد،بهنتيجهنخواهدرسيدوهمهآنها
اعالمميكنندكهسوختمازوتمصرفندارند.صنايعونيروگاههابهكلي
مصرفسوختمازوتراانكارميكنند.سازمانحفاظتمحيطزيستنيز
كهبايدازرویاندازهگيريهامتوجهمصرفسوختمازوتشود،آمارياز
مصرفاينسوختندارديااگرهمداشتهباشداينآماررااعالمنميكند.
وزارتنفتهمدرموضوعمصرفسوختمازوتآمارنميدهدوميگويد
بهصنايعونيروگاههاسوختمازوتتوزيعنميكند.سوختمازوتدر
ايرانتوليدميشود،چونبخشيازفرايندپااليشنفتاستونميتوان
اينمادهرادوبارهبهچاهبرگرداندياجايديگراستفادهكرد.بنابراينتنها
راهمصرفمازوتسوزاندنآناســت.بااينحالامكانفروشسوخت
مازوتايرانهموجودنــداردوحتينميتواناينمــادهرابهمصرف
كشتيرانيرساند،چوندربحثفروشمازوتبرايكشتيراني،مازوت
مصرفيآنهازير5۰۰پي.پي.اماســت؛درحاليكهمازوتايران5برابر
بيشترازايناستاندارداستوهركشتيكهچنينسوختيرابسوزاند
توقيفميشود.اگراينامكانوجودداشــتكهپااليشگاههايكشور
مازوتزير5۰۰پي.پي.امتوليدكنند،شايدآنزمانميشداينسوخت
راالاقلدربخشكشــتيرانيفروخت،بنابراينراهيجزسوزاندناين
ســوختدرنيروگاههاوصنايعايرانباقينميماند.استفادهمداوماز
ســوختمازوتدرنيروگاههانيزصرفهاقتصاديندارد.چونبهتدريج
موجبخوردگيديگهايبخارواســتهالكزودرسآنهاميشــود.
مازوتذراتمعلقمتعددواكسيدهايگوگردتوليدميكندكهبهتشديد
ميزانآلودگيهواميانجامد.ازمدتهاقبلپااليشگاههاميتوانستندبا
توجهبهآگاهيازمضراتمازوتسوزي،واحدهايگوگردزداييازمازوت
وتبديلاينمادهبهمحصولسبكترراايجادكنندتابتوانامكانفروش
اينمادههمچونبنزينرافراهمكرد.امامتأســفانهفكريبهحالاين

موضوعنشد.

آمارنمیدهيم!
سخنگويشركتمليپخشفرآوردههاي
نفتيايــراندرگفتوگوباهمشــهرياز
منتفيشدنتوزيعمازوتدرنيروگاههاي
تهرانخبرداد،اماازاعــالمآمارتوزيعو
مصرفمازوتدركشــورخودداريكردو
گفت:آمارتوزيعومصرفمازوتدركشور
رابهخاطرشــرايطموجوداعالمنمیكنيم.
فاطمهكاهيدربارهميزانمصرفمازوتدركشورگفت:بهخاطرشرايط
خاصكشوربرايگفتنآمارمصرففرآوردههاينفتيمحدوديتوجود
دارد.اينمقاممسئولدرپاسخبهاينپرسشهمشهريكهبرنامهايبراي
جلوگيريازسوزاندنمازوتدركشوروجودداردياخير؟اعالمكرد:متولي
اينموضوعسازمانمحيطزيستاستواقداماتسختگيرانهايتوسطآنها
اعمالميشود.بهگفتهســخنگويشركتمليپخشفرآوردههاينفتي
ايران،درنيروگاههاياطرافتهران،مازوتسوزاندهنميشودوايننيروگاهها

بههيچوجهمجوزاستفادهازسوختمازوتندارند.

يوسفرشيدي
استاد پژوهشكده علوم محیطي دانشگاه شهیدبهشتي

جايگاه ايران در 
توليد نفت كوره جهان

اول

تعداد پااليشگاه هاي 
توليدكننده مازوت كشور

۹ پااليشگاه 

احتمال استفاده از مازوت
20درصد نيروگاه هاي كشور 

سوخت نيروگاهي اطراف كالنشهرها
6درصد مازوت سوز/ 3درصد گازوئيل

۹1درصد گاز 
حجم آلودگي هاي مازوت سوزي در تهران

36853تن گاز سمي
1266تن ذرات معلق

اثر مازوت سوزي بر سالمت انسان 
6برابر شدن مرگ بر اثر آلودگي هوا

3برابر شدن بيماري هاي تنفسي

توليد ساالنه مازوت در 
ايران

23.7ميليارد تن

كالنشهرهاي مشتري مازوت
 تهران/ كرج / مشهد 

تبريز / اصفهان 
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   چه بايد كرد؟
 مطالعات تيمز و پرلز يك كار پژوهشي عميق و نوعي ارزشيابي هوشمندانه است كه در وسيع ترين اليه ها و ابعاد، نظام 
آموزشي را از نظر روش ها، اهداف، سياست ها و برنامه ريزي ها و ميزان تحقق اهداف تعيين شده مي سنجد. به عنوان مثال 
براساس گزارش پژوهشــگاه مطالعات آموزش و پرورش، يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كشورهاي شرق دور مثل 
سنگاپور، ژاپن و كره به بيش از 70درصد اهداف تعيين شده برنامه درســي خود دست يافته، اما اين عدد براي كشور ما 
حدود 30تا 40درصد بوده است. اين يافته ها مي تواند هشداري روشنگرانه براي سياستگذاران و برنامه ريزان آموزشي در 
طراحي نظام آموزشي و فرايند ياددهي و يادگيري باشد. مطالعات تيمز و پرلز مي تواند به مثابه يك ديده بان، نظام آموزشي 
كشورمان را در 3درس اساسي علوم، رياضي و سواد خواندن مورد ارزيابي قرار دهد. در اين مطالعه، عملكرد دانش آموزان 
ايراني هم در مقايسه با ساير كشورهاي شركت كننده و هم در مقايسه با عملكرد خود كشور در سال هاي گذشته، قابل 
بررسي است. با بررسي شكاف آموزشي بين برنامه هاي تعيين و اجرا شده، مي توان نقاط ضعف و قوت اقدامات و مشكالت 
موجود در ساختار نظام آموزشي را شناسايي كرد. در مرحله بعد، مي توان با ارائه راهكارهاي برخاسته از يافته هاي مطالعه و 
بهره گيري از تجارب كشورهاي موفق به بهبود عملكرد نظام آموزشي كشور مبادرت ورزيد. از كاربردهاي يافته هاي تيمز و 
پرلز، آگاهي از وضعيت موجود، امكان مداخله مؤثر و به موقع، تجديدنظر در تخصيص منابع، بهبود سياستگذاري آموزشي 

و حتي ارزشيابي ميزان تحقق اهداف سند تحول بنيادين است.

  انتشار نتايج اوليه مطالعه بين المللي 
»تيمز« در ســال 2019از عملكرد گزارش

ضعيــف دانش آمــوزان ايرانــي در 
مقايسه با ساير كشورهاي شــركت كننده در اين 
مطالعه حكايت دارد. براســاس نتايــج اوليه اين 
مطالعه كه از سوي پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
پرورش منتشــر شــده، دانش آموزان كشورهاي 
سنگاپور، چين تايپه، كره جنوبي، ژاپن و هنگ كنگ 
بهتريــن عملكرد را ارائــه كرده اند، امــا عملكرد 
دانش آمــوزان ايرانــي در مقايســه بــا ســاير 
شركت كنندگان چندان قابل قبول نبوده است. در 
درس رياضــي پايــه چهــارم، ميانگيــن نمرات 
دانش آمــوزان ايرانــي، 182نمــره از ميانگين 
دانش آموزان كشــور اول پايين تر بوده و آنها حائز 
رتبه 50در ميان 58كشور شركت كننده شده اند. 
اين در حالي اســت كه دانش آمــوزان تركيه اي، 
قزاقستاني، اماراتي، بحريني و قطري در اين آزمون 

عملكرد بهتري از دانش آموزان ايراني داشته اند.
در درس رياضي پايه هشــتم هــم دانش آموزان 
ايراني، به طور متوسط 170نمره كمتر از ميانگين 
دانش آموزان كشور سنگاپور – كه بهترين عملكرد 
را در اين آزمون به ثبت رسانده اند- كسب كرده  و از 
حيث رتبه، پايين تر از كشورهايي همچون تركيه، 
قزاقســتان، بحرين و امارات به رتبه 29در ميان 
39كشور شركت كننده دست يافته اند. در آزمون 
درس علوم هم كارنامه دانش آموزان كشــورمان، 

چندان متفاوت با درس رياضي نبوده؛ به طوري كه 
در علوم پايه چهارم، پايين تر از كشورهايي همچون 
تركيه، قزاقستان، ارمنســتان به رتبه 48در ميان 
58كشور شركت كننده دســت يافته اند، در علوم 
پايه هشــتم هم در ميان 39كشور شركت كننده، 
دانش آموزان ايراني، رتبه اي بهتر از 32به دســت 

نياورده اند.

مطالعه تيمز و پرلز چيست؟
»تيمــز« و »پرلز«، يك مطالعــه جامع و جهاني 
در حوزه آموزش است كه سياســت ها، بافت ها، 
منابع و تصميم گيري هاي آموزشــي و همچنين 
نگرش، عــادات و روش ها در فراينــد يادگيري و 
ياددهي را بررسي مي كند. يكي از ابعاد مهم اين 
مطالعه، آزمون پيشــرفت تحصيلي است و در آن 
عوامل پيشينه اي پيشرفت تحصيلي در نظام هاي 
آموزشي كشورهاي عضو ارزيابي مي شود. مطالعه 
تيمز شــامل 2درس پايه اي علــوم و رياضي در 
پايه هاي چهارم و هشــتم و آزمون پرلز مربوط به 

سواد خواندن در دوره ابتدايي است.
به گفتــه عبدالعظيم كريمي، رئيــس مركز ملي 
مطالعات تيمــز و پرلز در پژوهشــگاه مطالعات 
آموزش و پرورش، تيمز و پرلز بيش از آنكه محدود 
و معطوف به پيشــرفت تحصيلي باشــد ناظر به 
جنبه هاي تشخيصي و تحليلي اســت؛ يعني به 
تشــخيص عوامل كاهش و افزايش پيشــرفت و 
پســرفت كشــورها در فعاليت هاي آموزشــي 

مي پردازد.
كريمي سال گذشته درباره روند انجام اين مطالعه 

در كشــورهاي مختلف، به رســانه ها گفته بود: 
»انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 
IEA سيستم آموزش و پرورش كشورهاي عضو را 
ارزشيابي مي كند كه شــامل اهداف، سياست ها، 
برنامه هاي تعيين و اجرا و كســب شده مي شود؛ 
يعني اينكه ما در نظام آموزشــي خود در كل چه 
چيزي را قصد مي كنيــم و در فرايند اجرا، چگونه 
اجرا مي كنيم تا بــه اهداف برســيم و اينكه چه 
دســتاوردي در عمل داريم و درنهايت از مبدأ تا 
مقصد، از نيت تا نتيجه، از درون داد تا برون داد را 

در يك چرخه سيستماتيك مي سنجيم.«

تفسير عملكرد دانش آموزان ايراني در آزمون 
تيمز

در گزارشــي كه پژوهشــگاه مطالعات آموزش و 
پرورش از عملكرد دانش آموزان ايراني در مطالعه 
تيمز 2019منتشــر كرده، اعالم شــده متوسط 
درصد پاســخ دانش آموزان ايراني به ســؤاالت از 
ميانگين كشورهاي شركت كننده 20تا 30درصد 

پايين تر بوده است.
براساس اين گزارش، درصد پوشش سؤاالت طرح 
شــده در مطالعات تيمز به طور متوسط بين 80تا 
90درصد است؛ به اين معنا كه بيش از 80درصد 
مطالب ســؤال شــده از دانش آموزان ايراني جزو 
برنامه درســي اجرا شــده در مدارس ايران است 
و صرفاً 10تا 20سؤال ممكن اســت جزو برنامه 
درســي تدريس شــده به آنها نبوده باشد. با اين 
مقدمه، اين مســئله حائز اهميت است كه درصد 
پاسخ درســت دانش آموزان ايران به مطالبي كه 
حتما در برنامه درســي خــود خوانده اند، به طور 
متوسط 30اســت. اين نسبت براي ساير كشورها 
حدود 45و براي كشــورهاي رده هــاي اول مثل 
سنگاپور، به طور متوســط حدود 75درصد است. 
معناي اين يافته، تسلط نســبتا كم دانش آموزان 
ايراني به محتواي درســي مصوبي اســت كه در 
مدارس اجرا مي شود. اين مســئله نگران كننده 
هم مي تواند در گســترس فزاينده توجه به كتب 
كمك آموزشــي كه تا حدي منجر به مهجوريت 
كتب درسي شــده، ريشه داشته باشــد و هم در 
ميزان كارآمدي شيوه هاي تدريس برنامه درسي 

رسمي كشور.
ديگــر نكتــه مهــم در يافته هاي مطالعــه تيمز 
درخصوص عملكــرد دانش آمــوزان ايراني، اين 

است كه پاسخ آنها به ســؤاالت 4گزينه اي بهتر از 
سؤاالت تشريحي و پاســخ آنها به سؤاالت دانشي 
ســطح پايين، بهتر از اليه هاي عميق تر يادگيري 

بوده است.
اين مسئله افزون بر برنامه ريزي درسي و روش هاي 
ياددهي و يادگيري در مــدارس، مي تواند به رواج 
روش هاي يادگيري كنكورمحور حتي در پايه هاي 
پايين ارتباط داشته باشد. ديگر ريشه اين مشكل 
مي تواند سبك يادگيري دانش آموزان و همچنين 
ســبك تربيتي خانواده ها باشــد كه از همان آغاز 
پشــتكار در تفكر، حل مســئله و دامنه تحمل و 
بردباري دانش آموزان پرورش نيافته است. عامل 
مؤثر ديگري هم در اين زمينه وجود دارد و آن باز 
هم رواج بيش از اندازه كتب كمك درسي است كه 
منجر به حفظ كردن پاســخ هاي آماده و از پيش 

تعيين شده از سوي دانش آموزان مي شود.

زنگ هشدار عدالت آموزشي 
نتايج اوليه عملكرد دانش آموزان ايراني در آزمون 
تيمز 2019درحالي منتشر شــده كه هم در اين 
مطالعه و هم در مطالعه پرلز، شــاخص هايي براي 
سنجش عدالت آموزشي در كشــور نيز به چشم 

مي خورد.
رضوان حكيم زاده، معاون آمــوزش ابتدايي وزير 
آموزش و پــرورش، پيش از ايــن در گفت وگو با 
خبرگزاري تســنيم، گفته بــود: در آزمون تيمز 
و پرلز 3دســته دسترســي به منابع يادگيري از 
طريق خانواده تعريف شده اســت كه عبارتند از: 
دسترسي به منابع زياد، دسترسي به منابع متوسط 
و دسترســي به منابع كم؛ به طــور طبيعي وقتي 

كودكي در خانواده اي با دسترســي به منابع زياد 
حضور دارد به اين معناست كه وضعيت اقتصادي و 

فرهنگي خانواده باالست.
وي تأكيد كــرده بود كــه طبــق يافته هاي اين 
مطالعــات بين المللــي، در ايران فقــط 4درصد 
دانش آموزان در خانواده هايي هستند كه دسترسي 
به منابع زياد دارند؛ درحالي كه اين رقم براي كره 
50درصــد، نيوزيلند 41درصد و براي ســوئيس 
38درصد گزارش شده است و ميانگين بين الملل 
بدين ترتيب اســت كه 18درصــد دانش آموزان 
در خانواده هايي هســتند كه دسترسي به منابع 
يادگيري زياد اســت. به گفته حكيم زاده براساس 
نتايج آزمون پايه چهــارم، 62درصد دانش آموزان 
ايراني در خانواده هايي هســتند كه دسترسي به 
منابع يادگيري آنها متوسط و 33درصد كم است. 
اين نسبت براي پايه هشتم بدين ترتيب است كه 
55درصد دسترسي به منابع متوسط و 36درصد 
دسترسي به منابع كم اســت. نمره دانش آموزان 
در خانواده هاي با دسترســي بــه منابع يادگيري 
زيــاد 528و در خانواده هاي با منابــع يادگيري 
متوســط 443اســت كه 85نمره فاصله را نشان 
مي دهد. در ميانگين جهاني 9درصد دانش آموزان 
از خانواده هايي هســتند كه دسترســي به منابع 
يادگيري خيلي كم است؛ درحالي كه در ايران اين 

رقم 33درصد بوده و رقم بااليي است.
اين عدد و رقم ها، مشــخصا از توســعه شــكاف 
طبقاتي در حوزه آموزش و فاصله گرفتن از عدالت 
آموزشي حكايت دارد كه اين روزها بيش از اينكه 
يك واقعيت ميداني باشــد، تبديل به يك آرمان 

دست نيافتني شده است. 

تفسير يافته هاي مطالعه بين المللي »تيمز« عملكرد دانش آموزان ايراني را قابل قبول نشان نمي دهد

 زنگ خطر براي پيشرفت تحصيلي و عدالت آموزشي
 فهيمه طباطبايي

خبر نگار

يادداشت

 تالش اميدوارانه جنبش زنان ايران، 
فرصت يا تهديد؟

حضور زنان در مديريت هاي كالن و مياني 
كشــور همواره به عنوان يكــي از اهداف 
شــكل گيري جنبش زنان ايــران مطرح 

بوده اســت. اين هدف را بايد ذيل هدف تالش براي ايجاد دسترسي به 
فرصت هاي برابر تعريف كرد. درواقع رفع همه اشكال تبعيض و نابرابري 
عليه زنان مي تواند مقدمه اي براي حضور آنها در مديريت هاي كالن و 
مديريت هاي مياني و در سطح قدرت و مقدرات اساسي مملكت باشد. 
با اين مقدمه بايد نگاه منصفانه اي به آنچه در طول بيش از 4دهه پس از 
انقالب اسالمي در حوزه زنان رخ داده است، داشته باشيم. با اين نگاه در 
سطوحي مانند آموزش و بهداشت و سالمت و حضور زنان در حوزه عمومي 
جنبش زنان ايران توانسته است موفقيت هاي قابل توجهي را كسب كند. 
اساساً يكي از جنبش هاي پويا و فعال ايران در بين جنبش هاي مدني، 
جنبش زنان ايران است كه به رغم محدوديت ها و موانعي كه در اين راه 
وجود داشته، به موفقيت هايي دست پيدا كرده است و به باور من همين 
تالش هاي فعاالن حوزه زنان باعث شده كه زنان ايران اميدوارانه تالش 
كنند تا به اين نابرابري ها خاتمه دهند. به همين دليل است كه دولت ها 
و نهادهاي مستقر در كشور ما خاصه نهادهاي انتخابي در سطوحي كه 
اين جنبش وارد مي شود و تبديل به مطالبات فراگير در كشور مي شود، 
قادر به مقاومت نيستند و از اين منظر آنچه در سطوح دولت ها در حال رخ 
دادن هست به ويژه در سطح نهادهاي انتخابي، واكنشي است به آنچه در 

فضاي عمومي جامعه در جريان است. 
مطالباتي كه امروز ديگر به خصوص نهادهــاي انتخابي به دليل اينكه 
حيات آنها وابســته به رأي مردم و انتخاب مردمـ  مردم اســت، سعي 
مي كنند خود را با اين مطالبات همسنگ و همراه كنند. به همين دليل 
فراگيري جنبش زنان كه وابسته به حضور زنان در عرصه عمومي هست 
و حضور زنان در عرصه عمومي كه ديگر مقاومت در برابرش غير از اينكه 
شكاف هاي موجود بين حاكميت و ملت را افزايش دهد، نتيجه ديگري 
نخواهد داشت؛ درنهايت اين چشم انداز روشن را پيش روي زنان ايران هم 
قرار مي دهد كه به رغم هزينه هايي كه مي پردازند، اميدوارانه به تالش 
خود ادامه دهند. حضور زنان در سطوحي از اشتغال مانند آتش نشاني 
يا مديريت هاي ديگري كه ما شاهد آن هستيم هم به نظر من بازتاب و 
بازخوردي از همين پويايي و فعاليت مؤثر است كه ناشي از حضور مؤثر 

جنبش زنان در ايران است.
زنان ايران با اين چشم انداز از يك سو براي حضور مؤثر تر در حوزه عمومي 
تالش مي كنند و از سوي ديگر با تأثير گذاري در اين سطح براي تثبيت 

جايگاه خود به عنوان رجل سياسي دست از تالش برنمي دارند.
حاكميت نيز اگر به دنبال دسترسي به شاخص هاي حكمراني خوب باشد، 
بايد به اين تالش، پويايي و انگيزه نيمي جدانشدني از جمعيت كشور به 

چشم فرصتي مغتنم نگاه كند، نه تهديد.

فرمانده ستاد مقابله با كروناي تهران اعالم كرد:
پيشنهاد تداوم محدوديت ها در هفته آينده

 فرمانده ســتاد كرونا در كالنشهر تهران با بيان اينكه شــرايط تهران كماكان 
ناپايدار و شكننده تلقي مي شود، گفت: اميدواريم با برنامه هاي مداخله اي كاهش 
بيشتر موارد ابتال و فوتي ها را شاهد باشيم. عليرضا زالي با بيان اينكه در روزهاي 
اخير با كاهش نسبي آمار روند بيماري اعم از بستري، سرپايي و مرگ ومير در 
كشور ازجمله استان تهران روبه رو بوديم، گفت: در حال بررسي و تحليل آماري 
دقيق در اين زمينه هستيم، اما بارها اعالم كرده ايم كه به دليل ماهيت پيچيده 
اين بيماري و قدرت باالي ســرايت پذيري و همچنين خدشه دار شدن فاصله 
گذاري هاي فيزيكي، كماكان وضعيت كالنشــهرهايي مانند تهران شكننده و 

ناپايدار تلقي مي شود.
 زالي با بيان اينكه برخي از محدوديت هاي اعمال شــده در طول 2 ماه گذشته 
در هفته جاري هم اعمال شــده، گفت: اين محدوديت ها عمدتا شامل كاهش 
ظرفيت كاركنان و بخشي از گروه هاي 3 و 4 اســت. به نظر مي رسد كه ادامه و 
استمرار محدوديت ها در تناســب با وضعيت اپيدميولوژي بيماري در استان 
تهران خواهد بود. او با بيان اينكه براساس توافق با ســتاد ملي مقابله با كرونا 
و وزارت بهداشت، هر هفته شــاخص هاي مرتبط با بيماري استخراج مي شود، 
عنوان كرد: شرايط شهر تهران در روزهاي آخر هفته سنجيده مي شود و براساس 
آن استمرار، تشديد يا تقليل محدوديت ها در تناسب با اين شاخص هاي آماري 

خواهد بود.
 زالي وضعيت تهران را همچنان نارنجي توصيف كرد و افزود: هنوز بالغ بر 2 هزار 
990 بيمار بســتري در تهران داريم و در 24 ساعت گذشته در تهران قريب به 
300 بيمار جديد بستري كرديم كه 101 نفر آنان در بخش مراقبت هاي ويژه 
بستري شدند. بنابراين حضور 3 هزار بيمار در شــرايط فعلي در استان تهران 
كماكان نشــان مي دهد كه آمار قابل توجهي از افراد مبتال به كرونا هستند. به 
گفته فرمانده ستاد كرونا در كالنشهر تهران شــاخص هاي ما در تهران تفاوت 
چشمگيري با هفته گذشته نداشته است؛ بنابراين پيشنهاد ما براي هفته آينده 
اين است كه دقيقا شرايط همين هفته و محدوديت هاي فعلي كماكان در هفته 

آتي ادامه داشته باشد.

 سمينار ساالنه سالمت روان و رسانه
 برگزار مي شود

دهميــن همايش ســالمت 
روان و رسانه با موضوع انگ و 
چالش هاي رواني-اجتماعي در 
گذر از بحران كرونا در تاريخ 17 
و 18 دي ماه به صورت وبينار و از 
طريق دانشكده مجازي برگزار 

خواهد شد.
مصطفــي معيــن، رئيــس 
كرســي يونســكو در آموزش 
ســالمت و رئيــس همايش، 
آيلين مردان پور دبير كرســي 
يونســكو در آموزش سالمت و 
دبير اجرايي همايش، ارســيا 
تقــوا دبيــر علمي و حســن 

نمك دوست دبير رسانه اي همايش هستند.
براي دريافت اطالعات بيشتر به سايت iranmhm.com و يا صفحه اينستاگرام 

به آدرس mental_health_media_congress مراجعه كنيد.

آذر منصوري
فعال مدني
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 بــه تازگــي مهــران 
بانكداري 
معــاون الكترونيك محرميــان، 

فناوري هاي نوين بانك 
مركزي در توييتر خــود اعالم كرد كه 
اطالعات ۷0 هزار قمارباز فعال توسط 
سامانه هوشمند كشــف جرايم مالي 
شــبكه پرداخت شناســايي شده و به 
مرجع قضايي ارسال شد. اين توييت اما 
با واكنش هاي مختلفي در شبكه هاي 
اجتماعي روبه رو شد. گروهي از كاربران 
اعتقــاد داشــتند كه به جــاي پيگرد 
قماربازها بايد به سراغ عوامل اصلي اين 
مسئله بحراني يا قمارسازها و مسيرهاي 
نقــل و انتقال پــول به صاحبــان اين 
سايت ها رفت. محرميان در پاسخ به اين 
انتقادها اعالم كرد كه جرايم اين حوزه 
چــه بــراي قماربــازان و چــه براي 
قمارخانــه داران و چــه كســاني كه 
پولشــويي مي كنند، به طور هوشمند 
شناســايي و به مرجع قضايي گزارش 
مي شود. از سال ها قبل بارها رسانه هاي 
مختلــف ازجمله روزنامه همشــهري 
درباره خطر ســايت هاي قمار هشدار 
داده بودند، اما واقعيت اين اســت كه 
شبكه بانكي طي چند سال گذشته كار 
جدي و قاطعــي در ايــن رابطه انجام 
نداده. اكنون بيشتر از هر زمان ديگري 
ماجراي سايت هاي قمار، بحراني شده و 

تعداد قربانيان هر روز بيشتر مي شود.
يك بررسي ساده نشــان مي دهد كه 
صاحبان اين ســايت هايي كه اكثرا در 
كشورهايي مثل تركيه و ارمنستان پناه 
گرفته اند به وسيله درگاه هاي اجاره اي، 
فروش ووچر يا اســتفاده از روبات هاي 
نرم افزاري بــراي كارت به كارت جيب 

مردم را خالي مي كنند.

سرعت كند برخورد 
واقعيت مشــخص اما اين است كه هر 
روشــي را كه در نظر بگيريد در نهايت 
صاحبان خارج نشين سايت هاي قمار 

در حال اســتفاده از خدمات شــبكه 
بانكداري الكترونيك كشور و شاپرك 
زير نگاه بخش هــاي نظارتي و امنيتي 
آن هســتند. نيما اميرشكاري، مشاور 
بانك مركــزي كه ســابقه طوالني در 
پژوهش هــاي بانكــداري الكترونيك 
دارد، در گفت وگــو با همشــهري با 
تأكيد بر روي چالش هاي كنوني رصد 
فعاليت هاي اين ســايت ها مي گويد: 
سرعت، يك مسئله مهم براي مقابله با 
اين سايت ها به حساب مي آيد. به گفته 
اين كارشناس بانكداري الكترونيكي، 
صاحبان اين سايت ها به صورت سريع از 
درگا ه ها و كارت هاي مختلف اجاره اي 
اســتفاده مي كنند و در سيستم فعلي 
2 تا 3 روز طول مي كشد كه هماهنگي 
بين دســتگاهي صورت بگيرد و تا آن 
موقع اين حساب ها از مدار خارج شده  
و پول هاي آن جابه جا شــده اســت. 
وقتي هم حســاب ها شناسايي شود، 
در بســياري از موارد حساب ها مربوط 
به افراد بي بضاعت و از همه جا بي خبر 
است كه براي مبلغي حساب خود را در 
اختيار اين افراد گذاشــته اند. به گفته 
اميرشــكاري، در واقع خالفكاران در 
حال سوءاســتفاده از خالءهاي فعلي 

بانكداري الكترونيك كشور هستند كه 
بايد حل و فصل شوند.

يك نفر؛۴ هزار حساب!
به گفته نيمــا اميرشــكاري، راهكار 
اساسي براي مقابله با اين نوع تخلفات 
راه اندازي و اســتفاده از ســامانه هاي 
 Fraud detection رصد تخلف يــا
مثل كشــورهاي ديگر جهان اســت. 
به گفته او، براي مقابله با اين مســئله 
بانك مركزي برنامه عميق تري را براي 
شناسايي اين موارد شروع كرده است. 
نيما امير شــكاري مي گويد: بسياري 
از اين ســايت ها اكنون از اسكريپت يا 
برنامه هاي روبات براي كارت به كارت 
غيرقانوني اســتفاده مي كنند. به گفته 
او، نبود چنين ســامانه اي باعث شده 
كه مثال يك نفر ۴ هزار حساب داشته 
باشــد و از اين روبات ها براي كارت  به 
كارت به اين حساب ها استفاده كند. به 
گفته او، ممكن است يك نفر متخلف در 
بانك ها هم در چنين روندي با متخلفان 

همكاري كند.
 API او درباره سوءاستفاده متخلفان از
برخي پرداخت يارها و مســئوليت آنها 
هــم مي گويد: معمــوال درصورتي كه 

شناسايي هم صورت بگيرد، بعد از رخ 
دادن اتفاق اســت. اصل مهم اين است 
كه بتوان مثال حساب هاي مشكوك را 
عالمتگذاري كرد تا تحت رصد و نظارت 
باشند. ما چون سيستم هاي الزم را روي 
سوييچ هايمان نداريم اين اتفاق صورت 

نمي گيرد.
او دربــاره ايــن اتهــام كــه برخي از 
اپليكيشن هاي پرداخت يا پرداخت يارها 
به خاطر سود باال چشــم خود را روي 
چنيــن سوءاســتفاده اي مي بندنــد 
مي گويد: هيچ وقت نمي توان به صورت 
كلي يــك صنف را متهم كــرد. در هر 
حــوزه و صنفــي طيــف مختلفي از 
شــركت ها از خوب تا بد وجــود دارند. 
پرداخت يارها هم خيلــي موارد كمك 
حال مردم بوده اند، اما به هر حال در هر 
قشري ممكن است تعدادي باشند كه 
منافع شخصي خود را به منافع جمعي 
 ترجيح بدهند. راه حل اساســي سامانه
Fraud Detection و به صورت كامل تر 
 Two way Confirmation داشــتن
است تا به وسيله آن تراكنش ها تا زماني 
كه به وسيله Fraud Detection تأييد 
نشوند متوقف بمانند و موارد مشكوك 

با صاحب حساب كنترل شود.

صاحبان سايت هاي قمار در نبود سامانه هاي رصد تخلفات در حال سوءاستفاده از خالءهاي سيستم هاي بانكداري 
الكترونيكي كشور براي پولشويي و خالي كردن جيب مردم هستند 

پيگرد قضايِي قمارباز يا قمارساز؟ جهان استارت آپي

احياي استارت آپي دوربين هاي چاپ فوري

اگرچه بسياري از عكاس ها دوســت دارند دوربين هاي چاپ فوري 
قديمي را مورد آزمايش قرار داده و تجربه عكاســي با آنها را كســب 
كنند و يا دوباره به دســت بياورنــد، اما اين دوربين هــا معموال فاقد 
كنترل دستي هستند كه براي عكسبرداري هاي جدي، امري بسيار 
 InstantKon ضروري به حساب مي آيد. در اينجاســت كه دوربين
SF70InstantKon براي ورود به بازار حرفه اي ها و كمك به كسب 
چنين تجربه ارزشمند و هيجان انگيزي طراحي شده است. به گزارش 
 MiNT وب سايت نيواطلس، اس اف۷0توسط استارت آپ هنگ كنگي
ساخته شــده و از فناوري به روز و مدرن شده دوربين فوري با قابليت 
تاشــو Polaroid SX-70متعلق به دهه19۷0بهره برده است. اين 
دوربين كه ۴۷سال پيش به بازار آمده است، در آن زمان به »سلطان 
دوربين هاي پوالرويد« معروف شده بود. اما اكنون با بهينه سازي هاي 
انجام شده توســط اســتارتاپ هنگ كنگي، بار ديگر مي تواند توجه 
بســياري از حرفه اي ها و حتي عالقه مندان به هنر عكاسي را به خود 

جلب كند.
برخالف امكانات ايــن دوربين كالســيك، اس اف۷0داراي كنترل 
دستي و تنظيم ســرعت ديافراگم كامل است. اين دوربين همچنين 
داراي يك فالش داخلي است. مانند اس ايكس-۷0، كنترل فوكوس 
دستي نيز ارائه مي دهد و حتي درصورت تمايل كاربر مي توان همه  چيز 
را به حالت خودكار تغيير داد. تفاوت كليدي ديگر اس اف۷0با مدل 
قبلي يعني پوالرويــد اس ايكس-۷0اين واقعيت اســت درحالي كه 
 اس ايكس-۷0از فيلم پوالرويد استفاده مي كرد، مدل اس اف۷0از فيلم

 Fujifilm Intax Square كه به طور گسترده تري در دسترس است 
استفاده مي كند. عالوه بر اين، درحالي كه اس ايكس-۷0يك دوربين 
رفلكس تك لنز بود - به اين معنــي كه كاربران با نگاهي دقيق به لنز 
عكس مي گيرند - اس اف۷0يك دورياب اســت كــه در آن كاربران 
از طريق يك روزنه به يــك طرف لنز نگاه مي كننــد. برخي ديگر از 
ويژگي هاي اين دوربين شــامل لنزهاي 3اليه اي شيشه اي با روكش 
چند اليه با قابليت انجام تعداد نامحدود از نوردهي هاي متعدد، به عالوه 
كابل هاي مرتبط، پايه و سه پايه است. وزن كل اين دستگاه 6۷9گرم 
اســت و نيروي آن توســط 2 باتري قلمي آلكالين تامين مي شود. 
قيمت پايه اين وســيله پس از توليد آن، چيزي در حدود 6930دالر 

هنگ كنگ معادل تقريبي 82۴دالر خواهد بود.

برخي منابع آگاه به خبرگــزاري رويترز 
گفته اند كه شركت اپل با استفاده از فناوري 
اتومبيل هاي خــودران و هدف قرار دادن 
ســال202۴قصد دارد كه يــك خودروي 
سواري توليد كند كه مي تواند شامل فناوري 
باتري خود اين شركت نيز باشد. رويترز در 
گزارش خود آورده است كه به نظر مي رسد 
اپل بار ديگر به طور جدي به دنبال ساخت 
خودروست. گزارش خبرگزاري رويترز در 
مورد چگونگي ساخت اين وسيله نقليه تا 
حدودي مبهم اســت و مشخص نيست كه 
قرار اســت چه مقدار فناوري جديد وارد 
نخستين وسيله نقليه ســواري اپل شود، 
اما اين نشان مي دهد كه اپل پس از تعطيل 
كردن برنامه هاي مربوط به ساخت خودرو، 
بار ديگر در حال بررســي توليد آن است. 
تالش ها براي ساخت خودرو توسط سازنده 
آيفون كه به »پروژه تيتان« معروف شــده 
است، از سال201۴با طراحي وسيله نقليه 
آغاز شــد، اما آنگونه كه به نظر مي رسيد، 
خوب پيــش نرفت. در برهــه اي از زمان، 
اپل تــالش براي تمركــز روي نرم افزار را 
پس گرفت و اهداف خــود را دوباره مورد 
ارزيابي قرار داد. »داگ فيلد«، پيشكسوت 
اپل كه در تسال هم ســابقه كار داشت، در 
ســال2018براي نظارت بر پروژه بازگشت 
190نفر را در سال2019از تيم اخراج كرد! از 
آن زمان، اپل به اندازه كافي پيشرفت كرده 
است كه اكنون قصد دارد وسيله نقليه اي 
براي مصرف كنندگان بسازد. نكته مهمي كه 
باعث جلب توجه شده است تالش اپل براي 
تحول در باتري خودروهاي الكتريكي است. 
باتري در خودروهاي الكتريكي قلب تپنده 
به حساب مي آيد كه قدرت، سرعت و ميزان 

مسافت قابل پيمايش را تعيين مي كند.

خيز براي توليد انبوه
2منبع موثق كه خواسته اند، نام شان فاش 
نشــود، گفته اند كه هدف اين شركت از 
ساخت يك وسيله نقليه شخصي براي بازار 
انبوه در تضاد با رقبايي مانند ويموي گوگل 
است كه روبوتاكسي هايي ساخته است تا 
مسافران را با يك ســرويس بدون راننده 
در نقاط مختلف شهر جابه جا كند. به گفته 
شخص ديگري كه طراحي باتري اپل را از 
نزديك ديده است، در استراتژي اين شركت 
يك طراحي جديد براي اين مهم وجود دارد 
كه مي تواند به طور اساســي هزينه باتري 
را كاهش دهد و دامنه مســافت طي شده 
وسيله نقليه را افزايش دهد. گفته مي شود 
اين شركت در حال بررسي و آزمايش هاي 
شيميايي باتري به نام LFP يا فسفات آهن 
ليتيوم است كه ذاتًا احتمال گرم شدن آن 
كمتر بوده و در نتيجه از ســاير باتري هاي 

ليتيوم يون ايمن تر خواهد بود.
ساخت وسيله نقليه اما حتي براي اپل، يك 
چالش زنجيره تامين را در پي دارد؛ شركتي 
كه ساالنه به توليد صدها ميليون محصول 
الكترونيكي با قطعات مختلفي كه در سراسر 
جهان توليد مي شود، مشغول بوده، اما هرگز 
خودرويي را توليد نكرده است. بد نيست به 
اين نكته هم اشاره كنيم كه تسالي ايالن 
ماسك، 17سال طول كشيد تا سرانجام به 
يك ســود پايدار در توليد اتومبيل دست 
پيدا كند. يكي از افرادي كه در پروژه تيتان 
مشغول به كار اســت، مي گويد: »اگر يك 
شــركت در كره زمين وجود داشته باشد 
كه منابع الزم براي انجــام چنين كاري را 
داشــته باشــد، احتماال آن اپل است. اما 
 در عين حال، اين موضوع، مســئله توليد

تلفن همراه نيست.« 

پس از آنكه گزارش عملكرد ســال98 سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي منتشــر شد، آنچه بيش از 
همه توجه كارشناســان را جلب كرد، ميزان نارضايتي 
مردم از كيفيت اينترنت بود. تفكيك شكايات سال98 
نشانگر آن است كه بيشــترين مورد مربوط به اينترنت 
و كمترين آن، مربوط به خدمات ارزش افزوده اســت؛ 

به طوري كه اينترنت با 55درصد در رتبه اول شكايات 
مردمي قرار گرفته است. پس از آن، تلفن همراه 28درصد 
شــكايات و تلفن ثابت 15درصد شــكايات را به خود 
اختصاص داده اند. خدمات پســتي، تشعشعات و دفاتر 
پيشخوان هريك با 5درصد در رتبه هاي بعدي قرار دارند 
و دست آخر، خدمات ارزش افزوده با 3درصد كمترين 
شكايات مردمي را در پي داشته است. در حوزه اينترنت 
بيشترين شكايت هايي كه در ســامانه195 ثبت شده، 
شامل مواردي چون عدم دسترسي به اينترنت پرسرعت 

در اينترنت تلفن همراه، فعال سازي سيم كارت، بسته و 
ارزش افزوده بدون درخواست، عدم رعايت تعرفه ترافيك 
داخل و بين الملل محتواي داخلي)يك دوم( در اينترنت 
تلفن همراه و ADSL، عدم تضمين كيفيت ســرويس 
ارائه شده در اينترنت پرسرعت ADSL، تأخير در نصب 
و راه اندازي اينترنت پرســرعت ADSL و عدم جبران 
خسارت مطابق با قرارداد شركت در اينترنت پرسرعت 
ADSL بوده است. آنچه قابل توجه مي نمايد، اين است 
كه با توسعه اينترنت 5G احتماال بخش عمده اي از اين 
شكايات كاهش خواهد يافت. به همين منظور در بخش 
مطالعات و پژوهش هاي اين گزارش، عنوان شــده كه 
ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي »پروژه 
مطالعه و بررسي نسل پنجم موبايل و نحوه ارائه خدمات 

آن در كشور« را انجام داده است. 

مقارنه زيباي سياره هاي زحل و مشــتري كه براي نخستين بار در 
800سال اخير رخ داده است، عالقه مندان به نجوم در سراسر جهان نجوم

را واداشت تا اين لحظه ديدني را از دست ندهند. گرچه از نظر جسمي 
اين دو سياره غول پيكر گازي تقريبا نيم ميليارد مايل از يكديگر فاصله دارند، اما 

حركت مداري آنها از منظــر زمين به طور دوره اي آنها را بــه هم نزديك مي كند. 
مشتري هر 12سال يك بار به دور خورشيد مي چرخد و از زحل كه سرعت كمتري 
دارد، سبقت مي گيرد كه در اين زمان، به همگرايي بصري آنها، پيوند بزرگ گفته 
مي شود. به گزارش گاردين، تا سال 2080طول مي كشد تا بار ديگر اين دو سياره 
به يكديگر نزديك شوند. آخرين باري كه جهان شاهد چنين پديده اي بوده مربوط 

به زماني است كه سعدي حدودا 10 ساله و موالنا حدودا 13 ساله بوده است. 

هيجان جهاني براي رصد مقارنه تاريخي

خودروي اپل در 202۴ مي آيد
سازندگان گجت هاي مشهور دنيا هم قصد دارند وارد دنياي خودروهاي 

الكتريكي شوند و با تحول در حوزه باتري برگ برنده اي رو كنند 

ICT اينترنت؛ رتبه اول نارضايتي حوزه
در گزارش عملكرد سال98 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، 55درصد شكايت هاي مردم 

مربوط به اينترنت بوده است

عكاسان، تقارن زيباي زحل و مشتري را در منطقه كويري السلمي در 120كيلومتري غرب 
شهر كويت به تصوير مي كشند.

تصويري از كهكشان راه شيري و مقارنه زحل و مشتري كه در منطقه كوه چانگ تايلند به 
وضوح مشخص است.

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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تشديد محدوديت ها در انگليس
سرعت زياد ســرايت گونه جديد ويروس كرونا موجب شــده تا مقامات انگليس اخيرا باالترين سطح 
محدوديت يعني سطح 4قرنطينه را براي ميليون ها نفر در مناطق جنوبي و شرقي اين كشور ازجمله شهر 
لندن اعمال كنند. بر اين اساس، مردم جز در موارد ضروري حق خروج از منزل را ندارند و نمي توانند با 
افرادي كه با آنها در يك خانه زندگي نمي كنند، ديدار داشته باشند. بسياري از كسب وكارها نيز تعطيل 
شده اند. اين كشور با اوج گرفتن شمار مبتاليان و كشــته ها در هفته هاي گذشته، بارها محدوديت هاي 
مختلفي را براي كنترل اين بيماري تجربه كرده و قرار بود در آستانه سال نو و تعطيالت كريسمس، شرايط 
براي مردم آسان تر شود؛ اما شيوع گونه جديد كرونا همه برنامه ها را تغيير داد. تاكنون بيش از 2ميليون نفر 
در انگليس به كرونا مبتال شده اند و بيش از 67هزار نفر بر اثر ابتال به اين بيماري جان خود را از دست داده اند.

ث
مك

شيريني توليد واكســن كرونا هنوز زير زبان مردم در 
نقاط مختلف جهان نرفته بود كه خبر شناسايي يك 
گونه جديد ويروس در انگليس، دوبــاره كام ها را تلخ 
كرد و باز هم دنيا را در وضعيت هشدار قرار داد. مقامات 
انگليس به تازگي اعالم كرده اند كه نوع جديد از ويروس 
كرونا در اين كشور مشاهده شده كه قدرت سرايت آن 
70درصد بيشتر از گونه هاي شناسايي شده قبلي است. 
60درصد موارد ابتالي جديد اين كشور در هفته گذشته 
مربوط به اين گونه جديد بوده و پيش بيني مي شود در 
هفته هاي آينده نيز روند ابتال همچنان صعودي باشد. 
نخستين واكنش كشورها به اعالم اين خبر، لغو پروازها 
به مقصد و از مبدا كشــور انگيس بود. تاكنون بيش از 
40كشــور در اروپا، آســيا و آمريكا اين محدوديت را 
اعمال كرده اند؛ از ايران و هند تا كانادا و آرژانتين. حتي 
برخي كشورها مانند عربستان سعودي، كويت و عمان 
پا را فراتر گذاشتند و به طور كلي مرزهاي كشور خود را 
به مدت يك هفته به روي مسافران بين المللي بستند. 
مقامات آمريكا اما تا لحظه تنظيم اين گزارش، تصميمي 

براي لغو پروازهاي انگليس نگرفته اند، اما اندرو كومو، 
فرماندار نيويورك از دولت فدرال خواسته كه پيش از 
اينكه دير شود واكنش نشان بدهد و پروازها را متوقف 
كند. با اين حال نوع جديد ويروس كرونا فقط محدود 
به مرزهاي انگليس نماند و به سرعت طي همين چند 
روز به كشــورهاي ديگر راه پيدا كرده است. براساس 
آمار سازمان بهداشت جهاني، تاكنون موارد مشابه در 
دانمارك، بلژيك، ايتاليا، هلند و استراليا نيز مشاهده 
شده است. به گفته كارشناسان هيچ تضميني وجود 
ندارد كه كشورهاي ديگر هم درگير نوع جديد ويروس 
نشده باشــند. همچنين گونه متفاوت اما مشابهي در 
آفريقاي جنوبي گزارش شــده كه گفته مي شــود به 
سرعت در مناطق ساحلي اين كشور در حال گسترش 
است. برخي كشورها پروازهاي خود به اين كشور را نيز 

لغو كرده اند.

قابليت كنترل ويروس
هنوز مشخص نيست گونه جديد ويروس كرونا به نام 

B. 1.1.7كه به سرعت در حال جايگزيني گونه هاي 
ديگر است، نسبت به گونه هاي قبلي چقدر عفوني تر و 
خطرناك تر است و بايد تحقيقات بيشتري در اين باره 
انجام شــود. كريس ويتي، عالي ترين مقام پزشــكي 
انگليس گفته كه اين گونه جديد تاكنون 23بار تغيير 
كرده است. به گفته او، 60درصد موارد ابتالي جديد 
انگليس در هفته گذشته مربوط به نوع جديد است كه 
نسبت به هفته قبل از آن 2 برابر شده است. به گزارش 
سي ان ان، مت هنكوك، وزير بهداشت انگليس نيز گفته 
كه اين گونه قابل كنترل نيست. هرچند مايك رايان، 
مدير امور اضطراري ســازمان بهداشــت جهاني نظر 
ديگري دارد و معتقد است ظهور گونه هاي جديد، بخش 
عادي از فرايند همه گيري است و اين نوع جديد خارج 
از كنترل نيست. سازمان بهداشت جهاني همچنين در 
توييتر خود اعالم كرده كه در مورد گونه جديد كرونا 
با مقامات كشور انگليس در »ارتباط نزديك« است و 
اين كشور، هر نوع اطالعات تازه اي در اين باره را مرتبا 
با ســازمان بهداشت جهاني به اشــتراك مي گذارد و 
اين سازمان هم آن را به كشورهاي عضو اطالع  رساني 

مي كند.

نخستين مورد ابتال
گونه جديد ويروس كرونا ابتدا در ماه ســپتامبر)اواخر 
تابستان( در انگليس شناسايي شد. تا 2 ماه بعد يعني ماه 
نوامبر تقريبا يك چهارم موارد ابتال در لندن مربوط به 
اين گونه بود. اين ميزان در اواسط دسامبر يعني چند 
روز پيش به دوسوم موارد رسيد. هنوز مشخص نيست 
كه اين گونه از ابتدا در انگليس جهش يافته يا از كشور 
ديگري وارد شده است. اين گونه ممكن است در همه 
نقاط اين كشور وجود داشته باشد، اما هم اكنون بيشتر 
در لندن، جنوب و شرق انگليس ديده شده است. نوع 

جديد ويروس معموال در افرادي ديده شده كه سيستم 
ايمني ضعيفي دارند. بنابراين اين احتمال وجود دارد 
كه اين جهش جديد در بدن يك بيمار با سيستم ايمني 

ضعيف رخ داده باشد.

جهش ويروس
جهش زماني اتفاق مي افتد كه ساختار ژنتيك ويروس 
تغيير كند. اين تغيير تنها به ويــروس كرونا محدود 
نمي شود و همه ويروس ها با گذشت زمان، جهش پيدا 
مي كنند. يكي از داليل جهش ويروس ها، انتقال بين 
افراد مختلف است كه باعث مي شود كد ژنتيك ويروس 
عوض شود. به گزارش بي بي سي، ويروس كرونا تاكنون 
25بار جهش پيدا كرده است؛ يعني تقريبا 2بار در ماه. 
ويروسي كه سال گذشته ابتدا در ووهان مشاهده شد 
همان نوعي نيست كه در يك سال گذشته در سرتاسر 
جهان منتشر شده است. ماه فوريه سال جاري ميالدي 
)بهمن و اسفند 98( جهش D614G در اروپا مشاهده 
و تبديل به فرم غالب ويروس كرونا شد كه تقريبا به همه 
نقاط جهان راه پيدا كرد. جهش ديگر به نام  A222V كه 
در اروپا شيوع زيادي پيدا كرد ابتدا در افرادي ديده شد 
كه در تعطيالت تابستان به اسپانيا رفته بودند. تحقيقات 
نشــان مي دهد كه جهش ها، تغييراتــي در پروتئين 
شــاخكي ويروس ايجاد مي كنند؛ پروتئيني كه كليد 
ورود ويروس به سلول هاي بدن است. جهش ديگر به 
نام N501Y مهم ترين قسمت پروتئين شاخكي يعني 
محل اتصال به گيرنده را تغيير مي دهد. اين قســمت 
در واقع جايي است كه اين پروتئين نخستين تماس 
را با سطح بدن پيدا مي كند.  H69/V70، نام جهش 
ديگري است كه قبال نيز چندبار مشاهده شده ازجمله در 
راسوهايي كه مدتي پيش در دانمارك به ويروس كرونا 
آلوده شدند. تحقيقات دانشگاه كمبريج نشان مي دهد 

كه اين جهش در شرايط آزمايشگاهي، قدرت انتقال 
عفونت را 2 برابر افزايش مي دهد.

خطر مرگ 
هنوز هيچ مدركي حاكي از مرگبارتر بودن گونه جديد 
وجود ندارد و دانشــمندان مي گويند بايد تحقيقات 
بيشتري انجام شود. حتي اينكه نوع جديد بتواند عفونت 
شديدتري ايجاد كند نيز تأييد نشده است. اما همين 
ويژگي سرايت پذيري باال به معني ابتالي تعداد افراد 
بيشتر و افزايش بستري در بيمارستان هاست. عده اي 
از دانشــمندان مي گويند برخي گونه هاي ويروسي 
وقتي سرايت بيشــتري پيدا مي كنند، از شدت ايجاد 
بيماري و مرگباري آنها كاسته مي شود. نگراني ديگر 
درباره ابتــالي كودكان به نوع جديد ويروس اســت. 
اينديپندنت در گزارشي نوشت كه گونه جديد كرونا 
نسبت به گونه هاي ديگر قدرت سرايت چشمگيري در 

افراد زير 15سال دارد.

واكنش واكسن
هم اكنون به نظرمي رســد كه واكســن ها براي گونه 
جديد ويروس نيز كارساز اســت. هر 3واكسن  اصلي 
موجود يعني فايزر، مدرنا و آسترازنكا باعث مي شوند 
كه سيستم ايمني بدن انسان به پروتئين شاخكي حمله 
كند. اما از سوي ديگر، همانطور كه ويروس جهش پيدا 
مي كند، تأثير واكسن بر آن كمتر مي شود و پديده اي به 
نام »واكسن گريزي« روي مي دهد كه مي تواند يكي از 
مهم ترين نگراني ها در اين باره باشد. راوي گوپتا، استاد 
دانشــگاه كمبريج مي گويد: »ويروس همواره تالش 
مي كند تا با انواع جهش ها، تأثير واكسن را كم و به بدن 
حمله كند و به نظر مي رسد كه ويروس كرونا با جهش 
جديد، نخستين گام ها را در اين مسير برداشته است.«

شناسايي گونه جديد ويروس كرونا در انگليس كه قدرت 
سرايت آن 70درصد بيشــتر از گونه هاي ديگر است 
باز هم كشورهاي جهان را در وضعيت هشدار قرار داد

شوك جديد كرونا به جهان
سمانه معظمي

خبرنگار

بريتانيا قرنطينه تمام عياري را در لندن و ديگر نواحي 
اين كشور به اجرا گذاشته است. تعداد زيادي از كشورها 
سفر به اين كشور و پذيرش مســافر از آن را به حالت 
تعليق درآورده اند. همه  چيز درباره جهشي است كه در 
ويروس كرونا در اين كشور رخ داده و به آن مي گويند 

ويروس بريتانيايي كرونا، اما ماجرا چيست؟
 همه ويروس ها در طول زمــان جهش پيدا مي كنند و 
خود را با شــرايط تازه وفق مي دهند. پس پيدا شدن 
چنين زيرمجموعه هــاي تازه اي بــراي يك ويروس، 
عجيب نيست. به نوشته يورو نيوز، تاكنون بيش از 4هزار 
گونه زيرمجموعه ويروس كروناي جديد مشاهده شده 

كه تعداد بسيار كمي از آنها اهميت خاصي داشته  اند.
مقامات بهداشــت بريتانيا اعالم كرده اند اين گونه تازه 
ممكن است تا 70درصد ُمسري تر از نوع شناخته شده 
اين ويروس باشــد، اما گونه جديد، براساس اطالعات 
فعلي، لزوما احتمال بيماري حاد يا مرگ ومير را افزايش 
نمي دهد. ايــن گونه تازه كه چند هفتــه پيش، گفته 
مي شد حدود 10 تا 15درصد موارد ابتال به آن مربوط 
هستند، هفته گذشته 60 درصد موارد ابتال در لندن را 

دربرگرفت.

متخصصان چه مي گويند؟
مسعود يونســيان، متخصص اپيدميولوژيست ديروز 
به ايسنا گفته در اين جهش ســرايت پذيري بيماري 
افزايش يافته، اما هيچ تغييري در عالئم باليني بيماري 
گزارش نشــده است. او گفت: براســاس دانسته هاي 
فعلي ما از جهش جديد ويــروس كوويدـ 19 تاكنون 
شدت بيماري افزايش نيافته و تنها بيماري واگيردار تر 
شده اســت. با وجود جهش در ويروس در محل مورد 
هدف واكســن هنوز تغيير آنتي ژنتيكي كه بخواهد 
دستاوردهاي واكســن كرونا را به مخاطره  اندازد، رخ 
نداده و ايمني زايي 3 واكسن  پيشگام كرونا تحت تأثير 

قرار نگرفته است.
 مخاطره ديگر ويروس بريتانيايي كرونا اين اســت كه 
جهش ژنتيك تازه ممكن است توان رشد آن را افزايش 
دهد. پرزهاي پروتئيني بخشــي از ويروسند كه توان 
نفوذ به سلول هاي بدن را به آن مي دهند. واكسن كرونا 
دقيقا به شكلي طراحي شده كه روي همين پروتئين ها 
تأثير بگذارد. حاال مسئله چيست؟  مسئله اين است كه 
محققان بريتانيايي مي گويند ممكن است جهش اين 

گونه تازه در كار واكسن اختالل ايجاد كند.

ويروس بريتانيايي معادالت 
را به هم مي زند؟

نماینزدیک

واكسن هاي كرونا براساس mRNA تا به  
حال موفق ترين واكسن ها براي پيشگيري 
از دچار شــدن به بيمــاري كوويد-19 
بوده اند. اهميت اين نوع جديد واكسن ها 
كه تابه حال براي پيشگيري هيچ بيماري 
به كار نرفته اند، فراتر از پيشگيري از شيوع 
كروناست و مي تواند عرصه هاي جديدي را 
در پزشكي بگشايد. اما اين واكسن ها چه 
تفاوتي  با واكسن هاي مرسوم دارند و چه 

چيزي آنها را اين قدر مهم مي كند.

واكسن هاي سنتي چگونه عمل مي كنند؟
هدف اصلي از ساختن واكسن براي يك 
عامل عفوني معيــن مانند كروناويروس 
اين است كه دستگاه ايمني بدن با چيزي 
كه شــبيه به اين ويروس است، آموزش 
داده شود. ويروس ها حاوي هسته اي از 
 RNA يا DNA ژن هاي ساخته شده از
)مولكول هاي حــاوي رمزهاي ژنتيك(  
هســتند كه در پوششــي از پروتئين  
قرار دارند. براي ســاختن اين پوشش 
پروتئيني، با نســخه برداري از ژن  هاي 
DNA يا RNAويــروس يك مولكول 
ريبونوكلئيكــي تك رشــته اي به نام 
 mRNA ساخته مي شود. اين mRNA
در مرحله بعد باعث ساختن يك پروتئين 
معين مي شــود. برخي از واكسن هاي 
مرسوم از ويروس تضعيف شده استفاده 
مي كنند، برخي ديگــر فقط حاوي يك 
بخش كليدي پوشش پروتئيني ويروس 
هســتند. در مورد كروناويروس جديد، 
بخشــي به نام »پروتئيــن گل ميخي«         
)spike protein( بخــش كليــدي 
شمرده مي شود. واكســن هاي سنتي 
توانســته اند تأثير بزرگي در بهداشت 
عمومي بگذارند؛ فلج اطفال و سرخك 
فقط 2نمونــه از بيماري هــاي وخيمي 
هستند كه با اســتفاده از واكسن ها در 
جهان ريشه كن يا مهار شده اند. درواقع 
واكسن ها در مجموع بيش از هر پيشرفت 
پزشكي ديگري در تاريخ براي انسان ها 

سودمند بوده اند.

اما مشكل اين است كه كشت دادن مقدار 
زيادي ويروس و بعد ضعيف كردن آن يا 
استخراج بخشــي كليدي مانند پوشش 

پروتئيني وقت زيادي مي گيرد.

شيوه اي نوين براي ساختن واكسن
حدود ۳۰ســال پيــش معــدودي از 
دانشــمندان شــروع به كاوش درباره 
ساختن واكسن به روشي ساده تر كردند. 
پرســش اين بود: اگر ســاختار دقيق 
mRNA   را بدانيد كه بخشي كليدي از 
پوشش پروتئيني ويروس )مانند پروتئين 
گل ميخي ويروس كرونا( را مي سازد، آيا 
مي شود با آن واكسني بر ضد  اين ويروس 

ساخت؟
ســاختن مقادير زيــاد mRNA در 
آزمايشگاه نسبتا آســان است. اگر اين 
mRNA را به فردي تزريق كنيد و اين 
mRNA از راه جريان خون به سلول هاي 
دستگاه ايمني برسد و اين سلول ها شروع 
به ساختن بخش كليدي ويروس كنند، آيا 
در آن فرد مصونيت ايجاد مي كنند؟ آيا 
اين كار دستگاه ايمني را براي پاسخ دادن 
به ويروس آموزش مي دهد؟ با اينكه اين 
ايده، ساده به نظر مي رسد، اما دهه ها طول 
كشيد تا دانشمندان با غلبه بر رشته اي 
از موانع توانستند واقعا واكسن هايي از 
نوعmRNA بسازند. اول، دانشمندان 
دريافتنــد چگونــه mRNA را تغيير 
دهند تا باعث ايجاد واكنش هاي شديد 
دســتگاه ايمني در هنگام تزريق اوليه 
نشود. دوم، آنها كشــف كردند چگونه 
سلول هاي دســتگاه ايمني را وادارند 
كه اين mRNA ها را كه با جريان خون 
گردش مي كند، به چنگ آورند. ســوم، 
آنها فهميدند چگونه اين ســلول ها را 
وادار كنند تا مقادير زيادي از اين بخش 
كليدي پروتئيني را بســازند. درنهايت، 
آنها توانستند دريابند چگونه mRNA را 
درون كپسول هاي كوچك ميكروسكوپي 
محصور كنند تا از آن در برابر نابود شدن 
به وسيله مواد شيميايي موجود در خون ما 

محافظت كنند.
آنها همچنين در اين مسير دريافتند كه در 
مقايسه با واكسن هاي سنتي، واكسن هاي 
mRNA درواقع مي توانند نوع قوي تري 
از ايمني را ايجاد كننــد. اين نوع جديد 
واكسن ها دســتگاه ايمني را به ساختن 
آنتي بادي ها يا پادتن ها و نيز ســاختن 
»سلول هاي كشنده« دســتگاه ايمني 
تحريك مي كنند؛ يعني حمله اي دوگانه بر 

ضد ويروس را برمي انگيزند.

شيوع كرونا فرصتي بي سابقه ايجاد كرد
بنابراين ۳۰ ســال تالش طاقت فرساي 
چند گروه دانشمندان- ازجمله گروهي 
در شــركت فايزر كه با شــركت آلماني 
بيونتك همكاري مي كردند و يك شركت 
تازه تاسيس در ماساچوست آمريكا به نام 
مدرنا - امــكان داد فناوري mRNA را 
به حدي از كمال برســانند كه واقعا در 
پيشــگيري از عفونت ويروس اثربخش 
باشد. اين شركت ها پلتفرم هايي ساختند 
كه به طور نظري براي ساختن واكسن براي 
هر بيماري عفوني قابل استفاده هستند و 
كافي است توالي درست mRNA براي 

آن بيماري در آنها قرار داده شود..
بعد همه گيري كوويد-19شــروع شد. 
دانشمندان در چين در طول چند هفته 
ويروس مسئول را پيدا كردند و ساختار 
همه ژن ها ازجمله ژن هاي سازنده پروتئين 
گل ميخي را يافتند و اين اطالعات روي 

اينترنت منتشر شد.
در طــول چند دقيقه دانشــمنداني در 
هزاران كيلومتر آن طرف تر شروع به كار 
براي طراحي واكســن mRNA كردند. 
فقط 11 ماه بعد از كشف كروناويروس جديد 
يا سارس-كوو-2 مقامات بهداشتي در 
بريتانيا و آمريكا تأييــد كردند كه يك 
واكسن mRNA براي كوويد-19 اثربخش 
و بي خطر اســت و راه براي ايمن سازي 
گســترده مردم گشوده شــده است. 
پيش ازاين هيچ واكسن جديدي در مدتي 

كمتر از 4 سال ساخته نشده بود.

ونا  موفق ترين واكسن های كر
چطور كار  می كنند؟ آنسو
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یادداشت یک

احترام بيضایي واجب است
هميشه غريبه، هميشه استاد 

   این نه ادعا كــه واقعيتي ملموس 
و قابل اثبات اســت: هيــچ هنرمندي 
در تاریخ معاصر ایران بــه اندازه بهرام 
بيضایي، احساس غریبه بودن در جمع را نداشته و این حس را در 
آثارش به نمایش نگذاشته است. نخ تسبيح آثار پرتعداد بيضایي 
شامل فيلم هاي ساخته شــده و ساخته نشده و نمایش هاي روي 
صحنه رفته و از اجرا باز مانده، همين غرابت تمام نشــدني اســت. در آثار بيضایي معموال 
غریبه اي هست و آرماني. سوي مقابل، جمعيتي هست و اصراري بر نشدن و نتيجه نگرفتن. 
از معلمي كه در »رگبار« )اولين فيلم بلند بيضایي( به محله اي قدیمي مي آید و در نهایت از 
صحنه محو مي شود تا كارگردان »وقتي همه خوابيم« )آخرین فيلم استاد( كه شرایط حاكم 
بر سينماي ایران اجازه ساختن فيلم مطلوبش را نمي دهد، كاراكترهاي برگزیده فيلمساز، 
غریبه هایي بوده اند كه تفاهم با جمع برایشان غيرممكن بوده. مي گویم كاراكتر و نه قهرمان 
كه بيضایي همواره از ساختن قهرمان، دست كم به تعریف كالسيكش پرهيز داشته است 
)این جمله حكمتي در رگبار هنوز در ذهن ها مانده؛ »در من هيچ عنصر قهرماني نيست.«(. 
شخصيت هاي بيضایي حتي آنها كه به ظاهر شمایل قهرماني دارند، چنان مشحون از اندوهي 
تراژیک و تقدیري تغيير ناپذیرند كه در نهایت گریزي از قرباني شدن ندارند؛ گویي خروج از 
دایره غرابت و جدا افتادگي امكان پذیر نيست. استثناهایي البته هست؛ مثل »باشو« كه در 
نهایت غریبه در جمع پذیرفته مي شود یا »مسافران« كه با روشنایي و اميد به پایان مي رسد 
ولي قاعده همان است كه گفتم. استادي كه جهان اثر را مي آفریند، در نهایت همين راه را 

مي رود و تک افتادگي و ناهمگوني اش را با جامعه نمایان مي كند.

   فيلم هاي بهرام بيضایي، معموال در فضاي صفر و صدي قضاوت مي شــوند. یک طرف 
دوستداران استاد ایستاده اند و به ستایش هر محصولي از این مظهر فرهيختگي مشغولند. 
سمت دیگر هم گروهي پرشــمار قرار دارند كه با احترام به استاد و پذیرش سواد و دانایي 
غيرقابل انكارش )چگونه مي شــود فرهيختگي بيضایي را انكار كرد؟( پاي تكلف و تصنع 
را وسط مي كشــند. مي گویند در ســرزميني كه صفا و صميميت و حس و حال، هميشه 
بيشتر از تكنيک و فرم و توجه به جزئيات مورد عنایت قرار گرفته، طبيعي است كه رگبار 
كه ضعيف ترین فيلم بيضایي به لحاظ تكنيكي اســت )و فيلمبردارش با زوم هاي بي دليل 
و فيلمفارسي وار، بخشــي از زحمات كارگردان را هدر داده( به خاطر گرما و حس و حالش 
بيشتر از مثال »غریبه و مه« )كه از نظر ساختار بصري تجربه اي كم نظير در سينماي ایران 
است( در یادها مانده. جنس دیالوگ هاي فيلم هاي بيضایي، ميزانسن ها و مجموعه عناصر 
سبكي استاد، سليقه، بينش و نگاهي را بازتاب مي دهند كه مي شود با آن موافق یا مخالف 
بود ولي نمي شود انكارش كرد. این سينماي بيضایي است با همه اندوخته ها و دانش فراواني 
كه همه اذعان داریم استاد از آن برخوردار است. این سطح از دانایي و فرهيختگي احترامي 
را مي طلبد كه به نظرم هميشه بيضایي در سطحي شاید فراتر از هم نسالنش از آن بهره مند 
بوده است؛ احترام و ستایشي كه جامعه روشنفكري، روزنامه نگاران، منتقدان و مخاطبان 
كه خاستگاه شان طبقه متوســط شهري است، هميشــه نثار بيضایي كرده اند. در جامعه 
روشنفكري و ميان هنرمندان، بيضایي هميشه در صدر ایستاده و به درستي از قله ها بوده. 

نقدها و تفسيرها به جاي خود، احترام بيضایي همواره واجب شمرده شده.

   »زمســتان ۵۴ هر كس در هر مقامي كوشيد تا این فيلم ســاخته نشود.«؛ این شاید 
معروف ترین نقل قولي باشــد كه از بيضایي در یادها مانده اســت؛ جمله اي كه بر پيشاني 
فيلمنامه »حقایق درباره ليال دختر ادریس« نقش بست؛ یكي از انبوه فيلمنامه هاي بيضایي 

كه در نهایت ساخته نشد.
این نقل قول كليدي، زندگي و هنر بيضایي اســت؛ هنرمندي كه هميشه سدي مقابلش 
دیده كه نمي گذاشته او كار كند و این سد الزاما و صرفا دستگاه مميزي نيست و بسيار فراتر 
از اینهاست. این حســي كه خرده گيران از آن به عنوان توهم توطئه بيضایي یاد مي كنند و 
اینكه او هميشه استاد دیدن نيمه خالي ليوان بوده، به گمانم احساسي صادقانه است كه به 
نوعي با بيضایي متولد شده. بيضایي هميشه خود را زیر فشار و اتهام دیده، چنان كه وقتي 
خاطراتش از دوران مدرسه را هم مرور مي كند راوي رخدادهاي تلخ مي شود كه در 6 سالگي 
در مدرسه خسرو خاور از همكالســي اش كتک مفصلي خورده و در همه این سال ها اسم 
پسري كه از او كتک خورده یادش مانده؛ اینكه هميشه همكالسي ها اذیتش مي كرده اند و 
معلم و ناظم و مدیر خواسته یا ناخواسته عليه او بوده اند. اینها را بيضایي در كتاب »جدال با 
جهل« روایت كرده. این احساس غریبگي با جمع كه بن مایه اغلب آثار بيضایي است، از اینها 
مي  آید. این نكته اساسي زندگي و هنر بيضایي است. همه آن غرابت ها، فاصله ها و پرهيز از 
دادن تصویر معمول و متداول از مردم و جامعه، این گم شدگي و جست وجو براي یافتن هویت 
فردي و ریشه ها و این شک كردن به هر چيز به ظاهر مسلم، از اینجا مي آید. همه آن فيلم ها 
و فيلمنامه ها و نمایشنامه ها و پژوهش ها و تحقيقات و همه آنچه كارنامه استاد را تشكيل 

مي دهد از همين نقطه آغاز مي شود؛ از واكنش به غریبه شمرده شدن.

   بيش از یک دهه اســت كه بيضایي مهاجرت كرده و به سياق هميشه اش در غربت هم 
بسيار پركار بوده؛ تدریس و پژوهش و كار تئاتر و...

بيش از یک دهه است كه بيضایي حضوري در سينماي ایران ندارد. جایش قطعا خالي است 
اما آیا خودش هم اینگونه فكر مي كند. آخرین فيلمش وقتي همه خوابيم، كمتر كســي را 
راضي كرد و در انتهاي دهه80، بيضایي به این نتيجه رسيد كه خانه پدري را ترك كند. او 
كه سال ها متهم به ناسيوناليسم افراطي بوده و شاید بيشتر از هر سينماگري درباره پيشينه، 
فرهنگ، اسطوره ها و آیين هاي ایراني پژوهش و كار كرده، حاال دلمشغولي هایش را در غربت 
دنبال مي كند. نمي دانم دلش هواي این خيابان ها را كرده یا نه اما مي دانم در اینجا خيلي ها 
دلتنگش هستند. خيلي ها كه شاید جزو شيفتگانش هم نباشند و آثار فاخرش را متصنع و 
متكلف بدانند اما آنها هم دلتنگ مرد مو سپيد كرده محترم و هميشه معترضي هستند كه 
برخالف ظاهر تلخش، با نااميدي ميانه اي نداشت و هيچ سدي جلویش را نمي گرفت. وراي 
دوست داشتن و دوست نداشــتن این فيلم و آن نمایشنامه، حضورش همواره مغتنم بوده. 

گفتم كه احترام بيضایي هميشه واجب است.
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جشننامه

بهرامبيضايی

این شماره

  رگبار در تاریخ ســينمای ایران 
ماندگار است. این ماندگاری هم در 
ارزش های نهفته و طبعا مستقل آن 
است و هم در ارتباط با پدید آورنده 
آن. ارتباط با زندگی، شخصيت هنری 
و آثار بهرام بيضایی. نادیده انگاشتن 
رگبار و بيضایی و بی توجهی به تو درتو 
بودن این اثر و صاحب آن، نشدنی و در 

نهایت جفایی بر تاریخ سينمای ایران است. رگبار سومين اثر 
بيضایی است. پيش از عمو سبيلو )۱۳۴۹( فيلم تجربی خانوادگی وجود 
دارد و برای نمایش عمومی ساخته نشده است. رگبار محصول ۱۳۵0 است. 

محصول دوران مهمی در تاریخی عمومی سياست، اقتصاد...

   خدا را شكر! خدا را هزار مرتبه 
شكر كه بهرام بيضایي بعد از »وقتي 
همه خوابيم« دیگر فيلمي نساخت 
تا مــا همچنان اســتاد را به خاطر 
تئاترهایش دوست بداریم، به خاطر 
همان اندك فيلم هایــش. خدا را 
سپاســگزاریم كــه در ســينماي 
بي سروته ما سرمایه گذاران هموطن 

جرأت نكردند ســرمایه خيلي از فيلم هاي بعدي بيضایي 
را تامين كنند كه اگر اینطور مي شــد كم كم باید به دیدن فيلم هاي 
نه چندان دلچسبش عادت مي كردیم و كم كم یادمان مي رفت كه اصال 

چرا او را دوست داریم...
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فقدان تاريخ و اهميت بيضايی کاش آخرين فيلمتان را نمی ساختيد دست هايش 

 حقيقت
و مـرد دانا
بهرام بيضايي 
در آستانه هشتاد و سه سالگي

آيا آثار بهرام بيضايي »متصنع« و »متكلف« است؟ و اگر 
هست، آيا اين اساسا ضعف است يا ُحسن؟ به سياق يكي 
از قدما، تصميم گرفتم در چند بند شماره  گذاري شده 
به دنبال جواب بروم كه هم ســاده تر است و دردسر 
چفت وبســت بندها را ندارد و هم امكان از اين شاخه 
به آن شاخه پريدن مي دهد و بي نياز از پيگيري فكري 
واحد است. البته، تنها مزيت اين سبك و سياق براي 
نگارنده سهولت آن است وگرنه وحدت فكر گريزناپذير 
است. پس، با اينكه خودنويس و كاغذ پيش روست، البته 
نه پيش روي هركس- چون خيلي ها به داليل مختلف 
سر و كارشان به نوشتن نمي افتدـ  سراغ كيبورد لپ تاپ 

مي روم براي توضيح چيزهايي در اين حدود: 

 1
در لغتنامه آنالین »دهخدا« در برابر واژه »متصنع« 
چنين آمــده: »]ُم َت َص ْن ن[ )ع ص( خویشــتن 
را آراینده. )آننــدراج( )از منتهــي االرب( )از اقرب 
الموارد(. آراسته و زینت كرده شده. )ناظم االطباء( - ساخته. 
برخاسته. ساختگي. )یادداشت به خط مرحوم دهخدا( - به 
تكلف نيكوســيرتي نماینده. )آنندراج( )از منتهي االرب( 
)از اقرب الموارد(. كســي كه به تكلف نيكوسيرتي مي كند. 
كسي كه مي نمایاند هنر و صفت خویش را. )ناظم االطباء( - 
پریشان خاطري كه مي گذرد از خوشي- آنكه حرف مي  زند و 
كار مي كند نه از روي ميل و رضا. )ناظم االطباء( )از فرهنگ 
جانسون(. « پس، در لغت، مراد از »متصنع« چيزي است كه 

ساختگي بودن و پر تكلف بودن آن مشهود است.

 2
 در همين لغتنامه، »متكلف« چنين تعریف شده:
 »]ُم َت ك ْل ف[ )ع ص( آنچه بــه رنج و زحمت 
انجام شود. )از فرهنگ فارســي معين(.ـ  آنچه به 
طبع گران آید، مقابل مطبوع. )از فرهنگ فارسي معين(: و از 
فاصله ها یكي در بيشتر طباع خفيف و مطبوع بود یكي ثقيل 
و متكلف و این قسم را از این سبب ثقيل خواندند. )المعجم 
چ مدرس چ دانشگاه، ص ۳۲(- شعر یا نوشته اي كه به تكلف 
گفته شــود و به طبع گران  آید مقابل مطبوع....« جاي آن 
سه نقطه هم توضيح این اســت كه نظم و نثر اساسا ميدان 
تكلف است، ولي چنانچه شــاعري بخواهد شعري غریب و 
نظمي مشكل بســازد، ناچار از به كاربردن الفاظ و صنایعي 

است كه ممكن است او را به بيراهه بكشانند.

 3
سينما هم عرصه ســاخت است: ساخت داستان، 
ساخت شخصيت، ساخت روایت، ساخت نظرگاه، 
ساخت تصویر، ساخت صدا. حاال مي توان داستان و 

شخصيت و روایت و نظرگاه و تصویر و صدایي ساخت سخت 
سســت و قصير و بي مایه یا بنياني برافكند استوار و رفيع و 
جانانه. اگر تماشاگر را همت سر از گریبان برآوردن نيست تا 
نظر به بلندي كند، معمار را چه گناه؟ اگر شاعر و نویسنده بنا 
به طبع و دانش خود كالمي سازد كه شنونده را آشنا نياید، 
مقصر شاعر و نویسنده است یا گوش نياموخته تماشاگر؟ 
براي ورود به هر ســرزميني باید ابتدا زبان آن سرزمين را 
آموخت؛ زباني كه ناآشناست و تكلم به آن به رنج و زحمت 

انجام شود.

 4
چرا شاعر/ نویسنده/ كارگردان باید بخواهد به زباني 
ناآشنا سخن كند؟ ویكتور شكلوفسكي، نظریه پرداز 
مكتب فرماليســم، در ســال۱۹۱7 در مقاله »هنر 
به  مثابه تكنيک« وجه تمایز زبان شــاعرانه را از زبان ساده 
روزمره در آشنایي زدایي زبان شاعرانه مي داند و با بسط دادن 
این تمایز به سایر شكل هاي هنري مي نویسد: »هدف هنر، 

افشاي آن حســي اســت كه از طریق ادراك )شهود( اشيا 
حاصل مي شود نه از دانســتن )سطحي(شان. تكنيک هنر 
»بيگانه سازي« )ناآشناگري، غریب سازي( ابژه هاست تا به 
واسطه دشوار ساختن فرم ها مدت زمان ادراكشان فزوني یابد؛ 
چراكه عمل ادراك در نهایت خود داراي جنبه اي از زیبایي 
اســت«. بنابراین، مي توان گفت شاعر/ نویسنده/ كارگردان 
خالق بهتر آشــنایي زدایي مي كند، چيزهاي عادي را جور 
دیگري نشان مان مي دهد، چشــمان مان را روي چيزهایي 
باز مي كند كه همواره مقابل مان بوده اما صرفا نگاهي ساده 
و روزمره به آنها داشــته ایم. اما آیا همه تماشــاگران خوش 
دارند چيزي روزمره و تكراري را جور دیگري ببينند و درك 
كنند؟ جور دیگر دیدن و درك كردن درنظرشان متصنع و 
متكلف نيست؟ چرا باید رنج زیبایي ادراك را در حضور خيل 
محصوالت تكراري و كليشه اي بر خود هموار كرد؟ فهميدن 
و اندیشيدن كار سختي اســت و بهاي آن دست كشيدن از 
الگوهاي تكراري اطمينان بخش و دل سپردن به تجارب نو  و 

مضطرب كننده است.

 5
فقط عامه تماشاگران نيســتند كه از چيزهاي نو 
و ناآشــنا هراس دارند. به این تكه از نقدي بر فيلم 
»رگبار« )۱۳۵۱( بيضایي كه در ســال۱۳76 در 
 ماهنامه فيلم و سينما منتشر شــده توجه كنيد: »... فيلم

]رگبار[ از طرح و پيرنگ اوليه اش گرفته تا آنچه در نهایت 
از كار درآمده، فيلم آسان فهم و روبه راه و ملموس است، لذا 
واقعي مي نماید. به نظر مي رســد آدم ها و داستان و روابط 
قهرمان ها و فضا و همه چيزش واقعي است و از مثال تصنع 
سایر فيلم هاي بيضایي به دور است. اما این فقط ظاهر ماجرا 
اســت. فيلم اما به ذائقه ما یک فيلم نمونه اي است از بهرام 
بيضایي«. واضح است كه تصنع با واقعي بودن در تضاد است 
اما معيار واقعي بودن چيست؟ بيضایي درباره علي حاتمي 
مي گوید: »... مشكل بزرگش ]یعني حاتمي[ این است كه 
همه ]شخصيت هاي فيلم هایش[ عارف هستند: از دربان و 
باغبان گرفته تا شاه و وزیر، از فاسق و فاجر تا عالم و عاشق 
همه عارف اند و اینكه آدم، مشرب یا تفكر و تصور خودش 
را به همه تعميم بدهد و همه مثل او حرف بزنند و مشرب 
یكسان داشته باشــند، غلط اســت«. عارف مسلک بودن 
دربان و باغبان تصنعي نيست؟ یا شاید مشكل در این است 
كه حرف و زبان شخصيت هاي فيلم هاي حاتمي راحت تر 
به فهم درمي آیند تا زبان ثقيل و باســتاني شخصيت هاي 
بيضایي. تک گویي هاي بلند شخصيت هاي مسعود كيميایي 
و دنياي مردانه و دوســتي ها و خيانت هاي شان بي منطق 
و تصنعي اســت یا غریبي و جداافتادگــي و رنج و حرمان 

شخصيت هاي بيضایي كه در پي هویتشان مي گردند؟

 6
فيلم ها و نمایشنامه هاي بيضایي زباني را مي طلبند 
كه نياز طبيعي شان است. خودش گفته: »...صحنه 
نمي تواند محل مشاعره یا لغزگویي باشد، یا جایگاه 
خطابه و مسابقه ادبي؛ زبان باید زندگي كند؛ همان قدر كه 
شــخصيت هاي تاریخي روي صحنه باید زندگي طبيعي 
خودشــان را بكنند، نه زندگي طبيعي ما را و نه آنكه براي 
نشان دادن سبک و شيوه اي یا پيامي لباس پوشيده باشند. 
حتي تصنع و تكلف زماني دلپذیر اســت كه گوشــه اي از 
روش زندگي یا شخصيت كسي یا كساني باشد....« نتيجه: 
بيضایي به فراخور روایت، زبان و دكوپاژ و ميزانسن را خلق 
مي كند. در چارچوب این زبان و دكوپاژ و ميزانسن است كه 
مي توان وارد دنياي او شد و در گام بعدي، درباره تناسب اجزا 
و روابطشان با هم و با كل فيلم داوري كرد. به صرف اینكه 
زبان و تصویر و باند صوتي آثار او متفاوت- پرداخته شــده، 
چشمگير، مهيب، حماسي، اساطيري، باستاني و هر صفت 
دیگري- اســت، نمي توان مهر تصنع و تكلف و گسست از 

واقعيت را بر آثارش كوبيد.

محمدناصر احدي 
روزنامه نگار

زندگی طبيعی يك  شخصيت تاريخی
آیا فيلم هاي بيضایي متصنع و متكلف است؟

زمستان 1350 - پشت صحنه فيلم رگبار / نشسته از راست: بهرام بيضايي، پرويز فني زاده، باربد طاهري و جمشيد اليق
ايستاده از راست: محمدحسين پرتوي)مدير تداركات(، محمدعلي كشاورز و منوچهر فربد

سعيد مروتي
روزنامه نگار

  بهــرام بيضایي همه عمــر را به 
دیدن و خوانــدن و پژوهيدن گذرانده 
اســت. مجموعه اي اســت بي نظير از 
اســطوره و تاریخ و ادبيات و فرهنگ 
عامه كه بسياري از دیده ها و خوانده ها 
و پژوهش هــا را از صافــي ذهن خود 
گذرانده و به متن تبدیل كرده اســت، 
چه آنها كه به صحنه تئاتر یا پرده سينما 

آمده اند، چه انبوه آنها كه در قالب كتاب منتشــر شــده اند، چه 
بســياري كه هنوز كتاب نشــده اند، اما آنچه او تاكنون خلــق كرده اگرچه 
كارنامه اي پربرگ و بار است، همه بضاعت بهرام بيضایي نيست. محدود كردن 
او به هنرهاي نمایشي و سينما و قدري بيشتر مثل پژوهش جفا در حق اوست...
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 » رگبار « در تاريخ سينماي ايران ماندگار است. 
اين ماندگاري، هــم در ارزش هاي نهفته و طبعا 1

مستقل آن است و هم در ارتباط با پديد آورنده  آن. ارتباط 
با زندگي، شــخصيت هنري و آثار بهرام بيضايي. ناديده 
انگاشتن رگبار و بيضايي و بي توجهي به تودرتو بودن اين 
اثر و صاحب آن، نشــدني و در نهايــت جفايي بر تاريخ 

سينماي ايران است.
  رگبار سومين اثر بيضايي است. پيش از عموسبيلو 

)13۴9( فيلم تجربي خانوادگي وجود دارد و براي 2
نمايش عمومي ساخته نشده است. رگبار محصول13۵0 
است. محصول دوران مهمي در تاريخي عمومي سياست، 

اقتصاد، فرهنگ و اجتماع
جامعه ايراني و تاريخ خاص سينماي ايران و جاافتادن 
فيلم هنري در رودررويي با فيلمفارســي و تكوين موج 
نو شــكل گرفته  اواخر دهه ۴0 اســت. شناسنامه فيلم 
حاكي از دو نكته اســت. اول اينكه سينمايي ديگر دارد 
پاورچين پاورچين مهر خودش را در مجاور جريان عادي 
سينماي ايران حك مي كند و دوم اينكه بهرام بيضايي 
از خيل دســت اندركاران روز به گزينش خاص دست 
مي زند. او از بازيگران تئاتر دعــوت مي كند )فني زاده، 
كشاورز، فرخنده باور، اليق، كسبيان، محجوب( و واروژ 
كريم مسيحي را به عنوان منشــي صحنه در كنار خود 
مي نشــاند و با فيلمبردار و تهيه كننده اي خارج از عرف 
و روال روز كار مي كند و شــيدا قره داغي برايش آهنگ 
مي سازد. تمامي گروه حكايت از ايجاد و گسترش مسير 
ديگري دارد. و اين وجهي از خصيصه  آثار بيضايي است كه 
تا به امروز ادامه دارد. فيلم هميشه تحسين شده و اثري 

است كه به همراه باشو از خوش اقبال ترين ها بوده اند. 
  به نظر مي رســد تمامــي خصايص فيلم هاي 

بيضايي يكجا در اين فيلم جاسازي شده است: از 3

گروه همــكاران در فيلم گرفته تا دنياي نشــانه ها و 
كنايه ها و همين طور تا جواب به فيلمفارسي و نيش و 
نوش به داســتان كهن عشق بهتر اســت يا ثروت و 
همينطور تا اتخاذ شيوه  تقابل در فرض بر اينكه يكي از 
راه هاي كم خطر و موفق مبارزه، عكس العملي رفتار 
كردن است و عكس العمل مي تواند هميشه در دستور 
كار قرار گيرد و همين طور تا مخالفت و برخالف جريان 
آب شنا كردن و به نرمي چپ زدن و باالخره تا مايه ها و 

موضوعات هميشه جاويد بيضايي؛
الف: ورود غريبه به جمعي و دنيايي و به هم خوردن آن جمع و 

دنيا و تأثيرات متقابل آنها
ب: تبعيض 

ج: رفتار مردم با ناشناخته ها 
د:جدال ابدي حقيقت و واقعيت مظلوميت كه اين همه، از 
مايه ها و دلمشغولي و ذهن مشغولي هميشگي بيضايي است.

   2 فيلم بيضايي تــا به امروز نزد روشــنفكران 
خوش اقبال ترين بوده اند. باشو...ي اين سال ها و 4

رگبار آن سال ها بررســي و جمع بندي نظرات كتبي )و 
حتي شفاهي(روشنفكران، جوينده اي را كه جست وجوگر 
پاسخ به سؤال چرا و چگونگي اين اقبال مي گردد، به يك 
نكته مركزي رهنمون مي كند. آن نكته مربوط به سويه 
چپ در فيلم اســت. كه فيلم به هرحال مخالف اوضاع و 
شرايط روز و روزگار خويش است. كه شرايط براي زندگي 
قهرمانان فيلم هموار نيســت. كه فيلــم برمال كننده و 
افشاكننده است. صحنه  آخر، اين مهم را توضيح مي دهد. 
گاريچي عينكي با حــركات مشــكوك و رفتار كنايي 
اطرافيان مويد اين است كه حكمتي قرار است به جايي 
ديگر برود؛ جايي كه حتما نبايد خوب و راحت باشد. زمينه  
ديگري در فيلم وجــود ندارد كه تا به ايــن حد و با اين 
صراحت از اينكه براي قهرمانان فيلم جايي براي زندگي 
نيســت، گفت وگو كنند. تا پيش از ايــن صحنه، آقاي 
حكمتي بايد به منطقه ديگر و جايي ديگر و مدرسه اي 
ديگر برود. همانطور كه در آغــاز از جايي آمده بود. اين 
رفت وآمدش تا پيش از صحنه  پايان فيلم عادي و در خط 
روال داستان فيلم است. ميزانسن و گفت وگوها و حس و 
حال صحنه پاياني چنين مي نمايد كه اين بار رفتن، يك 
رفتن عادي نيســت. و چنين اســت كه روشنفكران را 

شگفت زده كرده است. و فيلم را به عنوان يك فيلم معترض 
به حال و هواي شــرايط روز اجتماعي معرفي مي كند. و 
ديگر بحث واقعيت و واقعيت نمايي يا بازآفريني واقعيت 
است كه موضوع مجذوب و سرسبز هميشگي روشنفكران 

است كه معتقدند رگبار واقعي واقعي واقعي است.
  و حاال با فاصله  اين همه سال و در آستانه بيست 

و پنج ســالگي رگبار، فكر مي كنيــم اين فيلم 5
همچون ساير فيلم هاي بيضايي است. بي كم و كاست 
تمام عناصر و خصايص او )چــه خوب و چه بد( در اين 
فيلم جاسازي شده است. از ساخت و پرداخت گرفته تا 
موضوع و دلمشــغولي و ذهن مشــغولي فيلمساز و 
همين طور... تنها تفاوت در يك نكته  ساده است. و آن 
اينكه بيضايي در اين فيلم چون باشو... به نفع تماشاگر 
عام و به نفع تهيه كننده و به نفع روشــنفكر كنار آمده 
است و فيلمي ســاده و قابل فهم و در دسترس ساخته 
است. فيلم از طرح و پيرنگ اوليه اش گرفته تا آنچه در 
نهايت از كار درآمده، فيلم آسان فهم و رو به راه و ملموس 
است. لذا واقعي مي نمايد. به نظر مي رسد آدم ها و داستان 
و روابط قهرمان ها و فضا و همه  چيزش واقعي است و از 
مثال تصنع ساير فيلم هاي بيضايي به دور است. اما اين 
فقط ظاهر ماجراســت. فيلم اما به ذائقه  ما يك فيلم 

نمونه اي است از بهرام بيضايي.
  مظلوميت و پرداختن بــه آن، از محبوب ترين 

مايه هاي مورد عالقه  بيضايي است. فكر مي كنيم 6
در رگبار مهم ترين شــخصيت فيلم مادر اســت. مادر 
خاموش كار مي كند؛ با دســت هايش و بيمار اســت و 
دل نگران، اما همچنان كار مي كند، با دست هايش. در 
صحنه اي عاطفه دكتري را براي حال جويي و مداواي 
مادر مي آورد تا از وضع حال و روز دروني او خبردار شود. 
اين صحنه عصــاره  رگبــار و عصاره  بيضايي اســت. 

گفت وگوهاي دكتر و عاطفه را مرور مي كنيم:
دكتر: »عجيبه، واقعا عجيبه. فقط دست هاش، دست هاش 
هنوز كار مي كنه.« عاطفه: »چي مي شــه آقاي دكتر؟« 
دكتر:»نمي شه گفت. زنده موندن اون طبيعي نيست. از 
اون هيچي نمونده. غير از دست هاش. بايد يه علتي داشته 
باشه كه اون هنوز زنده است. شايد علتش شماها باشين.«

دانيال معمال
روزنامه نگار

  پرويز دوايی: دل آدم می سوزد، مثل برگمان كه می گويد: هر فيلمی، آخرين فيلم من است، آدم حس 
می كند كه بهرام اين ترس را داشته كه اين فيلم بلند، آخرين فيلم او باشد، پس نه فقط خواسته خيلی 
از درددل هايش را توی فيلم بريزد بلكه در اين فصــل آخری كه ديگر بايد با فيلم خداحافظی می كرده 
يك جوری هول هولكی همه سمبل ها و حرف ها را يك كاسه می كند و می گذارد جلوی خاليق: معلم بايد 
از محله برود، زندگی اش بسته بندی شده، حركتش حالت حركت تابوت را به خود می گيرد و مشايعين 
به هيأت جنازه كش ها در می آيند، خونی سمبليك بر پيراهن معلم می چكد، مرد عينكی كه بنده تصوير 
پيك مرگ بر او بسته بودم، در عين حال عامل زبان بريدن و زبان بستن جلوه می كند. صاحب خياط خانه 
به دختر تكليف می كند كه برود ولی برادر دختر سر راه او ايستاده، پس دختر می ماند، معلم می رود و بر 
سر بلندی از نظر محو می شود؛ بی آنكه برای اين جور نمايش، برای يك چنين لحظه سوررئاليستی صرفی 

هيچ سابقه ای، هيچ تذكر قبلی در فيلم ارائه شده باشد.
دعا كنيم كه رگبار، آخرين فيلم بيضايی نباشد و اين ترس از او بريزد كه مجال گفتن نيست و بايد همه چيز 
را يك جا گفت و بايد خيلی چيزها را گفت و اين بار يك قصه همچه شسته و رفته تر، كوچك تر و محدود تر 
دست بگيرد و باهوش و حساسيت خودش آن را در جهت طبيعی ســير عاطفی و زندگی پنهانی وقايع 
به جلو براند و مطمئن باشد كه اگر قصه اش، فيلمش، اين راه را ساده و راحت طی كند، همه چيز در آن 

گفته خواهد آمد؛ بی آنكه در وسط راه نياز به جا به جا كاشتن سمبل ها و شعارها و عالئم راهنمايی باشد.
سپيد و سياه، 1۷ خرداد 1351

  هژير داريوش: چريكه، واژه اي باستاني است 
بازمانده در گويش كردي به معناي روايت شفاهي 
هر داستان عاشقانه  اي كه با سرنوشت قومي پيوند 
داشته باشد و در پرتو افت و خيز هاي قبيله اي به 
دلدادگي فردي ابعادي حماسي ببخشد... چريكه تارا، گويا ترين و در عين حال مبهم ترين اثري است كه تاكنون 
از به قولي، زيبايي شناس ترين فيلمساز ايراني ديده ايم... يكي از راه هاي نفوذ به درون اليه ضخيم استعاري اين اثر 
جسارت آميز اين است كه تارا را تمثيلي از ايران بدانيم و سردار را تمثيلي از تاريخ ايران. و اين تاريخي است كه 
خنجر آسا در سويداي دل مي نشيند، تاريخي پر اشك و خون و مشحون از سركوب ها، قيام ها، پيمان هاي شكسته، 
خيانت ها و در يك كالم، درد و رنج محض... پيچش هاي سبك پردازانه و بسيار چريكه تارا، هرچند شايد به چشم 
نيايد، به طرزي مؤثر و پرداخته تر از غريبه و مه، دين بسيار به اشكال تعزيه ايراني دارد و شيوه هاي فاصله گذاري 
آن براي ايجاد تأثير نهايي و نمايشي، بازيگري و روايتي ايران و شرق دور است و تنها محصول تأثير هاي سينمايي 

نيست، هرچند بيضايي هيچ گاه تحسين خود را نسبت به كوروساوا پنهان نكرده است.
مجموعه مقاالت در نقد و معرفي آثار بهرام بيضايي )زاون قوكاسيان( به نقل از راهنماي بين المللي فيلم 1۹۸1

جشننامه

بهرامبیضایی

این شماره

چريكه تارا   ۱۳۵۸رگبار     ۱۳۵۱

  رضا براهني: بهرام بيضايي، در مرگ يزدگرد، 
به تاليف جديدي از تراژدي كهن دســت يافته 
است. اساس اين تاليف جديد بر ايجاد ايجاز در 
زبان، حذف روابط منثور كالمي، كاستن از منطق 
عقاليي مفردات بيان و افزودن بر هيجان و حس نمايشي از طريق شعري كردن صوري و بطني زبان، تقليل توضيحات 
و توصيف هاي اجراي صحنه اي به تقريب هيچ، ادغام شخصيت ها در يكديگر از طريق استفاده از نقاب كالمي، فراروي 
از جداسازي جنسي شخصيت ها براي بيان جنس بني نوع بشر، كاستن از عنصر »در زماني« ابزار ادبي بيان و افزودن 
بر شيوه شيواي »همزماني« قرار گرفته است؛ در واقع مرگ يزدگرد بوطيقاي تراژدي كهن را به مبارزه مي طلبد، 
به رغم آنكه عناصر اصلي آن را به كار مي گيرد و از تجدد خيره سرانه و كاسبكارانه و غربي نمايانه، روي برمي تابد، بي آنكه 
از تجدد واقعي، يكسر رويگردان شده باشد. به جاي فلش بك هاي مبتني بر تداعي هاي ساده، حافظه را به دور خود 
مي چرخاند و رجعت به مركز، يعني رجعت بر سر جنازه يزگرد، را به حالت هاي گريز از مركز نثري مرجح مي دارد 
و درصورت ظاهر زبان، همه  چيز را به يك جا گرد مي آورد؛ هم زبان شكيل اوستايي- پيمبرانه را هم زبان كالسيك 
و ريتميك نثر كهن را و هم زبان امروزين و جديد را و آنها را بــا قدرت در يكديگر ادغام مي كند... در مرگ يزدگرد 
شخصيت هاي اصلي، آسيابان، زن و دختر، به بهانه شاه كشي، مدام تغيير جنسيت مي دهند. در واقع هدف اسطوره، 
گاهي، فرار وي از جنسيت به سوي معناست، چگونه من معنا پيدا كنم؟ اين پرسش است كه معنا دارد، نه پاسخ. در 
واقع ما پاسخ را به دست مي گيريم و به دنبال معنا مي گرديم. از پيش معلوم است كه شاه فرار كرده است. پيشاپيش 
معلوم است كه او مرده است، كشته شده است. اين پاسخ آنقدر بديهي است كه كهنه شده است. ولي ما به دنبال اين 

هستيم بدانيم كه براي او چه سؤالي پيش آمده است؛ يعني بايد بدانيم سؤال او چيست؟ 
مجموعه مقاالت در نقد و معرفی آثار بهرام بيضايی )زاون قوكاسيان( نشر آگاه 13۷1

مرگ يزدگرد     ۱۳۶۱ 

غريبه و مه ۱۳۵۳

کالغ 1357 

   جمشيد اكرمی: غريبه و مه بيش از آنكه يك فيلم بزرگ باشد، می تواند يك بحث بزرگ باشد. اين از 
جهد مصرانه فيلم به غريب بودن ناشی می شود. غريبه و مه يك كار گيج كننده است. چنين خصيصه ای 
ذاتی فيلم است و به نقاط قوت و ضعف آن مربوط نمی شود. چه فيلم شاهكار قلمداد شود و چه بی ارزش، 
به هر حال اثری گيج كننده و پر رمز و راز است. »پر رمز« البته از ويژگی های فيلم های بيضايی است. حتی 
كار سهل تر و دلچسب تر او رگبار، هم جا به جا از رمز و راز آكنده بود. غريبه و مه از اين لحاظ شفاف ترين جلوه را دارد؛ چه اين بار عالمت های سؤال نه در البه ال بلكه درست بر 
پيشانی فيلم نقش بسته اند... غريبه و مه اگر هيچ امتياز ديگری نداشته باشد، دست كم يك »سينما«ی  فوق العاده قوی است  كه بيش از اين در ايران هرگز نداشته ايم. پرداخت 
تصويری فيلم ، غنی و بی نظير است . »سينما« ی غريبه و مه، سينمای فيلمسازی كه از تئاتر آمده است، هيچ دينی به تئاتر ندارد. سينمای محض است، تصوير ناب است. 
وجود مشخص پرداخت و لمس سبك پروازانه بيضايی را آدم هايی كه»سامورايی« وار فرياد می  كشند، فضای جنگلی مه آلود »برگمانی« حركت های »يانچو«ئی شخصيت ها و 
آكندگی فضای دريايی دهكده از وهمی رخوت انگيز ، می سازند. نماهايی از فيلم هرگز فراموش نمی شود؛ نماهايی از گورستان، دريا، جنگل و آن دو نمای  جادويی: نمای حركت 
شبح وار آيت بر زمينه ای از دور در تاريكی شب و نمايی كه »رعنا« زيرباران خود را تطهير می كند، اين نما به راستی »جادو« می كند... يك شعر تغزلی مست كننده به زبان 
تصوير است. بيضايی مطمئنا هيچ چيز را تلف نكرده است؛ نه وقتش را و نه سرمايه كالنی را  كه خرج فيلم شده است. غريبه و ، فصلی استثنايی در تاريخ سينمای ايران است.
رودكی، آبان و آذر 1353

   ميهن بهرامی: كالغ به مفهوم خالص يك فيلم اســت كه به دست 
آدمی دانا ساخته می  شــود؛ كاری اســت باارزش كه می شود روی آن 
بحث و حساب كرد؛ بحث  هايی مثل اينكه چرا آدم   های بيضايی همواره 
غريبه هســتند؟ غريبه با خود و جامعه. چرا اين آدم هــا نمی توانند در 
استثنايی بودنشان مثالی باشند؟ حتی مثال يك امر استثنايی. در ميان 
آنها، كاراكترهايی مثل اصالت كه نمونه ای از تيپ ساده و سهل و بی عمق 

آدم امروزی است، هم شباهتی با ديگر نمونه ها در جامعه ندارد.

چرا مفاهيم پيچيده ذهني فيلمساز، قابل تعميم به شمولي گسترده تر 
نيست و تنها امتياز غريبه و مه كه طرح مبحثي كلي و فلسفي ابرمرد و 
نقطه سقوط هايش بود، اينك جا به يك اندوه كهنه مي سپارد و تا حدي 
حديثي زنانه و بدبينانه مي شود. چرا، صحنه هاي اضافه، صحنه هايي كه 
در آن توضيح پيش مي آيد و اين توضيح با اســتعاره هاي توضيح نيافته 
مقدمه كار به هيچ وجه متعادل و متناسب نيست، لطمه به لحن محكم 
فيلم مي زند و باالخره چرا بيضايي در هيچ فيلمي نمي تواند با بيننده اش 

رفيق باشد. من همواره او را موجودي احساس كرده ام كه با ما فاصله دارد. 
من بيضايي را در تمام آثارش، كارگرداني مي يابــم كه خود را از مردم، 

مردم عادي و معمولي برتر مي پندارد، وگرچه اين واقعيتي است...
... از اين مثال ها گذشته، بيضايي در آزمايشي است كه فرم هاي نمايشي را در 
سينما شكل ببخشد، لحن گفتارهاي فيلم، تئاتري است و بسياري از نماها، 
شكل صحنه اي را دارد اما كارگردان در اين حدود مي تواند، حتي از بازيگران 
معمولي، كار شايسته اي بيرون بكشــد، نمونه اعاليش كار خانم معصومي 

است كه به نسبت دو فيلم گذشته و با حسن نظري كه كارگردان نسبت به 
شخصيت ايشــان دارد و اين در وفور تصاوير درشت قابل ديد است، كاري 
خوب عرضه مي كند. اما كل اثر، به مفهوم فيلمي كه سرشار از چشم نوازترين 
تصاوير با فيلمبرداري خــوب و نورپردازي خوب، يك نمونه اســت و حد 
اعاليش بازسازي صحنه هاي گذشته در فضايي قصه  وار و تخيلي است كه 

بي گمان نخستين نمونه واقعي يك فيلم ايراني در اين بحث خواهد بود.
نشريه روزانه ششمين جشنواره جهاني فيلم تهران، 4 آذر 1356

کاش آخرين فیلمتان را نمی ساختید
 خدا را شكر! خدا را هزار مرتبه شكر كه بهرام 

بيضايي بعــد از »وقتي همــه خوابيم« ديگر 1
فيلمي نســاخت تا ما همچنــان اســتاد را به خاطر 
تئاترهايش دوســت بداريم، به خاطــر همان اندك 
فيلم هايش. خدا را سپاســگزاريم كه در ســينماي 
بي سروته ما ســرمايه گذاران هموطن جرأت نكردند 
ســرمايه خيلي از فيلم هاي بعدي بيضايي را تامين 
كنند كه اگر اينطور مي شــد كم كم بايــد به ديدن 
فيلم هاي نه چندان دلچســبش عــادت مي كرديم و 
كم كم يادمان مي رفت كه اصال چرا او را دوست داريم. 
خوشــحاليم كه خيلي ها از نوشــته هاي استاد سر 
درنياوردند و به همين دليل فيلمنامه هاي بعدي اش 
مجوز نگرفتنــد. خداوند متعال را صد هــزار مرتبه 

به خاطر اينها شاكريم.
 من يكي هنوز هم به خاطر ديدن فيلم وقتي همه 

خوابيم در جشنواره سال87 شگفت زده هستم، 2
دقيق يادم هست كه وقتي از سينما فلسطين كه در آن 
سال سينماي رسانه ها در جشنواره بود بيرون آمدم، 
مسيري طوالني را پياده رفتم تا بتوانم به خودم بيايم و 
باور كنم اين فيلم بيضايي بود كه ديده ام. باورم نمي شد 
كه نتيجه 7سال انتظار براي ديدن يك فيلم جديد از 
استاد، چنين نتيجه اي داشته باشــد. باورم نمي شد 
كارگردان خوش ذوق، مســلط و باسليقه »مسافران« 
كارگردان وقتي همه خوابيم هم باشد. ما شگفت زده 
شده و البته از خجالت سرمان را پايين انداخته بوديم 
كه چرا ميان دوست و آشــنا براي كم كار بودن استاد 
تأسف مي خورديم و به ديگران مي گفتيم كه بيضايي 
يكي از فيلمسازان قدر ناشناخته سينماي ماست. واقعا 

چه اتفاقي افتاده بود كه بيضايي چند ماه پس از اوجي 
مثل »افرا« در صحنه تئاتر به آنجا رسيده و وقتي همه 

خوابيم را روي پرده سينما ساخته بود؟ 
  اصــوال كارگردان هــا موظف نيســتند كه 

ديالوگ هاي لوس و بي مزه بنويســند و شعور 4
مخاطبشــان را دســت كم بگيرند. قرار نيســت كه 
كاراكترهاي فيلمنامه هايشان قربان صدقه هم بروند و 
هر چند دقيقه فداي هم شوند. هيچ قانون مكتوب يا 
نانوشته اي هم نمي گويد كه نصف زمان فيلم ها بايد به 
سالم و عليك و احوالپرســي و تعارف تكه پاره كردن 
آدم ها تلف شود. تماشاگران سينما هم خفه شدند از 
بس اين ديالوگ ها را از زبان شخصيت هاي فيلم هاي 
ايراني شنيدند. اما قرار هم نيست كه ديالوگ هايي كه 
در سالن سينما شنيده مي شود مربوط به يك دنياي 
ديگر باشند. قرار نيســت ديالوگ ها آنقدر عجيب و 
غريب و غيرمتعارف باشــند كه ما حسابي شير فهم 
شويم اين جمالت را بيضايي نوشته و براي همين هم 
تفاوت دارد، خوب اســت و هيچ نقصي ندارد! تقريبا 
بيشــتر ديالوگ هاي وقتي همه خوابيم فرزند زمانه 
خودشان نبودند و هنوز هم نيستند و اين نقطه ضعف 
را با بازي هاي اغراق شــده، موســيقي كامال شبيه 
پدرخوانــده يا چند تــا حركت دوربين بي ســروته 
نمي توان رفو كرد. شايد يكي بايد به استاد مي گفت كه 
با حذف بي مورد كلمه ها در ديالوگ ها، در زمان فيلم ها 
اسراف نمي كند، وقت فيلم ها و تماشاگران زماني تلف 
خواهد شد كه يك نما، 10 بار از زواياي مختلف نشان 
داده مي شود و تعقيب و گريزهاي شخصيت ها بيش از 

حد كش مي آيند.
  بيضايي بارها اعالم كرده بود كه مديوم سينما و 

تئاتر بــراي او هيــچ تفاوتــي نــدارد و اين 5

خط كشي ها زاييده فكر نادان ناقدان است. اما درست 
مشــكل فيلم هاي بيضايي از نقطه اي آغاز مي شد كه 
ديالوگ ها تئاتري نوشته مي شدند، بيشتر بازيگران از 
روي صحنه تئاتر مي آمدند،ميزانسن ها تئاتري  بودند و 
اصال انگار همه  چيز رنگ و بوي تئاتر مي داد. اگر واقعا 
اين پديده ها در ســينما و تئاتر براي اســتاد تفاوتي 
نداشت، پس چرا ما عاشق نمايش هاي بيضايي شديم و 
حاضر بوديم براي ديدن شان سر و دست بشكنيم، ولي 
با ديدن وقتي همه خوابيم نااميد شديم و فقط حسرت 

خورديم و دعا كرديم كه بيضايي ديگر فيلم نسازد.
 آقاي بيضايي! باور كنيد كه دوست داشتم در 

اين قحطي فيلم خوب در سال هاي اخير، دوباره 6
شما فيلم مي ســاختيد و ما لذت مي برديم. آن وقت 
مي توانستم سرم را ميان دوستان و اطرافيان باال بگيرم 
و به آنها بگويم كه چرا در سال هاي جواني براي ديدن 
فيلم هاي استاد لحظه شماري مي كردم، ولي حيف! 
حيف كه در ســينماي ما هيچ چيــز قابل پيش بيني 
نيســت و يكدفعه كارگردان مــورد عالقه ات فيلمي 
مي سازد كه باعث سرخوردگي ات مي شود. اگر درباره 
فيلم آخرتان تندروي مي كنم به خاطر توقعي است كه 
از فيلم هايتان داشتم. مشكل اصلي تان هم همين است 
كه قرار نيست بيضايي هم مانند بقيه فيلمسازان فيلم 
بسازد. شما در همان سال ها گفته بوديد كه اليه هاي 
اسطوره اي فيلم وقتي همه خوابيم سال ها بعد ديده 
خواهد شد، خب چه شد؟ چرا اين اليه هاي اسطوره اي 
حاال بعد از يك دهه ديده نمي شوند؟ مطمئن باشيد 
كه 100ســال  بعد هم براي اين فيلم تان هيچ اتفاقي 
نمي افتد. كاش در كارنامه تــان، به جاي اينكه تعداد 
كارهاي سينمايي بيشتر باشد،كارهاي تئاتري بيشتر 
بود. كاش مي شــد كــه آخريــن فيلم تــان را هم 
نمي ســاختيد و فيلم ســاختن را به طور كل تعطيل 
مي كرديد و مــا فقط هنــر ناب تــان را روي همان 

صحنه هاي تئاتر مي ديديم.
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وايتگر تاريخ حسرت هايی برای سينمای ايرانفقدان تاريخ و اهميت بهرام بيضايی در مقام ر
فيلم هاي نساخته بيضايي

   براي ۴دهــه حضــور در ســينماي ايران، 
ساخته شــدن تنها 10 فيلم بلند مي تواند نشانه 
وسواس و كمال گرايي فيلمسازي باشد كه اتفاقا به 
همين صفات هم شهره است. تعداد فيلمنامه هاي 
نوشته شده توسط بيضايي كه بسياري شان پس 
از نااميدي از امكان ساخت شــان منتشر شده اند، 
نشان مي دهد كه استاد يكسره دلمشغول آفرينش 
و تالش براي شروع فيلمي تازه بوده و اين فرصت 
هرچند ســال يك بار )و گاهي هر 10ســال يك 
بار( فراهم شــده است. مشــكالت و سوءتعبيرها 
و ســوءتفاهم هاي تمام نشــدني با مميزي يك 
طرف، منطبق نشــدن بيضايي با مناسبات توليد 
در سينماي ايران هم طرف ديگر. طبيعي بود كه 
بهرام بيضايي در سال هاي قبل از انقالب نتواند در 
دل سينماي جريان اصلي )فيلمفارسي( كار كند 
و پس از انقالب هم شهرت او به عنوان كارگرداني 
ســختگير و بي توجه به مناســبات گيشه، كار را 
دشوارتر كرد. دو نقل قول از بيضايي درباره دو دوره 
متفاوت نشان مي دهد كه او در دو دوره متفاوت چه 

مشكالتي با تهيه كنندگان داشته است: 
»روزي يكي از سرشناس ترين تهيه كنندگان، يكي 
از دوستان تئاتري ام را واسطه مالقات كرد. او گفت 
كه معتقد شده است سينما به نيروها و نگره هاي 
جوان احتيــاج دارد... او دورنماي يك آينده بهتر 
و يك سينماي اساســي تر را به ما نشان داد... من 
چهارچوب 3داســتان را تعريف كردم كه همه را 
به شدت پســنديد و بالفاصله پيشنهادهايي براي 
بهتر شدن آنها داد. پيشنهادهايش بسيار ظريف 
بود، به طوري كه وقتي به آنها عمل مي كردي هر 

سه داستان تبديل مي شدند به گنج قارون...«.
»براي »افرا« تهيه كنندگان زيادي اعالم آمادگي 
كردنــد. بعدها فهميــدم همه آنهــا فيلم درجه 
ج ســاخته اند و مايلند از طريق ايــن فيلم ارتقا 
پيدا كنند و بشــوند مثال الف يا ب، اما شــرايط 
پيشنهادهاي آنها طوري است كه در عوض ارتقاي 

سطح آنان، من درجه ج خواهم شد«. 
نتيجه اينكه فيلمنامه هاي بيضايي يا با سد مميزي 
مواجه مي شد يا تهيه كننده و سرمايه گذار مطلوب 
نمي يافت و فقط گاهي ايــن امكان پيش مي آمد 
كه استاد پشــت دوربين برود. از ميان فيلم هاي 
ساخته نشده، چند نمونه را مي شــود نام برد كه 
جزو حســرت هاي نه فقط بيضايي كه سينماي 

ايران محسوب مي شوند.

  حقايق درباره ليال دختر ادريس
 ادامه منطقي فيلم »رگبار« كه به نوعي شخصيت 
عاطفه )پروانــه معصومي( را تكامل مي بخشــد 
و پيشــنهاد تازه اي به ســينماي ايران در زمينه 

نگاه به شخصيت زن است. مســئله هويت )ليال 
شناســنامه ندارد( و اشــتباه گرفته شدن با زني 
ديگر )ليال در خانه اي ساكن مي شود كه قبال محل 
اقامت زني بدنام بوده( بر مشــكالتش مي افزايد. 
بيضايي پس از شكســت تجــاري »غريبه و مه« 
تالش زيادي كــرد تا »حقايق دربــاره ليال...« را 
بســازد و حتي با بهمن فرمان آرا هــم به عنوان 
تهيه كننده به توافق رســيد در نهايــت اما فيلم 
ســاخته نشــد. توضيح كوتاه بيضايي در ابتداي 
فيلمنامــه حقايق درباره ليال نشــان مي دهد كه 
مشــكل فقط اختالف نظر بــا تهيه كننده نبوده 
است؛»در زمســتان13۵۴، هر كس در هر مقام، 
در حد توانايي خود كوشــيد تا اين فيلم ساخته 
نشــود«. فيلمي شــهري و كم هزينه كه البته به 
روايت فرمان آرا به علت اصرار بيضايي براي حضور 
پروانه معصومي در نقش ليال ساخته نشد. بيضايي 
پس از 3 همكاري پياپي در رگبار، »سفر« و غريبه 
و مه معصومــي را بهترين انتخاب مي دانســته و 
فرمان آرا اعتقاد داشته بايد بازيگر جوان تري اين 
نقش را ايفا كند. نتيجه ســاخته نشــدن يكي از 
بهترين و منسجم ترين فيلمنامه هاي بيضايي بود. 
بيضايي بارها ساخته نشدن اين فيلمنامه را يكي از 

بزرگ ترين حسرت هاي خود دانست.

  اشغال
مي توانست فاخر ترين و باشكوه ترين فيلم بيضايي 
شود. داســتان »اشــغال« در دهه20مي گذرد؛ 
سال هايي كه ايران به اشغال ســربازان متفقين 
درآمده بود و روزگار دشــوار جنگ جهاني دوم و 
مصايبي كه بر سر ملت ايران آوار شد. در اين بستر 
تاريخي، بيضايي داســتان زني را روايت مي كند 
كه در تهران شــلوغ و به هم ريخته و اشغال شده 
به جســت وجوي شوهر گمشــده اش برخاسته. 
فيلمنامه اشــغال در دهه 60،غيرقابل ســاخت 
تشخيص داده شــد و ظاهرا شرط توليدش تغيير 
خط داستان از زني كه دنبال همسرش مي گردد به 
مردي كه در جست وجوي زن گمشده اش است، 
بوده كه طبيعتا بيضايي زير بار چنين تغييري كه 
همه بنيان هاي اثر را ويران مي ســاخت نمي رود. 
در سال هاي بعد كه فيلمنامه اشغال براي ساخت 
بدون اشــكال دانسته مي شود، مســئله اي ديگر 
به وجود مي آيد؛ حاال هزينه توليــد چنين اثري 
باالســت و بخش خصوصي بضاعــت توليدش را 
ندارد و بخش دولتي هم تمايلي به سرمايه گذاري 

در فيلم بيضايي نشان نمي دهد.

  آيينه هاي روبه رو
ماجرا از دهه30 آغاز و تا روزهاي پيروزي انقالب 
ادامه مي يابد. ماجراي زن جواني كه در سن پايين 
هرچه مي كوشــد نمي تواند جلوي اعدام برادرش 
را كه مبارزي سياســي اســت بگيرد و در نهايت 

تيمساري كه مسئول پرونده است هم برادر مبارز را 
اعدام مي كند و هم باعث سيه روزي دختر نوجوان 
مي شــود. روزهاي انقالب فرصت مناسبي است 
تا زن، تيمســار را بيابد و انتقام خود و برادرش را 
بگيرد. »آيينه هاي روبه رو« يكي از خوش ريتم ترين 
فيلمنامه هاي بيضايي است كه درصورت ساخته 
شدن مي توانست اثر پرمخاطبي هم شود. بيضايي 
فيلمنامه را سال۵9 مي نويسد و با ورود به دهه60، 

ديگر امكاني براي توليد فيلم وجود ندارد.

  چه كسي رئيس را كشت
بعد از فيلم »مســافران« بيضايــي چند فيلمنامه 
مي نويسد كه ميانشان »فيلم در فيلم« و »چه كسي 
رئيس را كشت« بيشتر از بقيه براي ساخته شدن 
محتمل هســتند. در اين ميان چه كسي رئيس را 
كشت كه تجربه اي در ژانر كمدي است حتي پروانه 
ساخت هم دريافت مي كند وكار به انتخاب بازيگران 
مي كشد. ازجمله اكبر عبدي كه قرار است يكي از 
نقش هاي اصلي را بازي كند. كمي بعد به بيضايي 
گفته مي شــود عبدي فعال اجــازه فعاليت ندارد، 
بيضايي در تركيب بازيگــران تغييراتي مي دهد و 
وقتي اكبر عبدي سر از پروژه اي ديگر درمي آورد، 
بيضايي متوجه مي شود خودش ممنوع الكار است.

  مقصد
فيلمنامه اي جاده اي با شــخصيت هاي محدود و 
خط داستاني ساده و روان و دور از پيچيدگي هاي 
معمول آثار بيضايي. ماجراي زني كه شــوهرش 
مرده و حاال طي طريق به سمت مقصد ميان برادر 
شوهر و يك راننده گرفتار شده است. برادر شوهر 
به زن گوشه چشمي دارد و راننده در طول سفر به 
او عالقه مند شده است. بيضايي فيلمنامه »مقصد« 
را در دوره ســيف اهلل داد به ارشــاد ارائه كرد. با 
ساخت فيلمنامه مقصد موافقت نشد و در عوض 

»سگ كشي« پروانه ساخت گرفت.

  لبه پرتگاه
 فيلمنامه »لبه پرتگاه« جزو آثاري بود كه به نظر 
مي رسيد مخالفتي با توليدش نخواهد شد. بيضايي 
با حميد اعتباريان قرارداد بست و لبه پرتگاه وارد 
مرحله پيش توليد شد. امضاي قرارداد با محمدرضا 
گلزار ســر و صداي زيادي به پا كــرد و كمي بعد 
بيضايي از ساخت لبه پرتگاه انصراف داد؛ انصرافي 
كه دليلش دخالت هــاي تهيه كننده بود. در ابتدا 
به نظر مي رســيد ماجرا تحميل محمدرضا گلزار 
به بيضايي بوده ولي بعدها مشــخص شد مشكل 
انتخاب بازيگر نقــش اول زن بــوده. لبه پرتگاه 
در آســتانه توليد كنار گذاشته شــد و كمي بعد 
بيضايي فيلمنامه »وقتي همه خوابيم« را نوشت 
و كارگرداني كرد كه خيلي ها آن را واكنشــي به 

روزهاي پيش توليد لبه پرتگاه دانستند.

مرتضي كاردر
روزنامه نگار

مهرنوش سلماسي
روزنامه نگار

جشننامه

بهرامبیضایی

این شماره

  بهرام بيضايي همه عمر را به ديدن و خواندن و 
پژوهيدن گذرانده است. مجموعه اي است بي نظير از 
اسطوره و تاريخ و ادبيات و فرهنگ عامه كه بسياري 
از ديده ها و خوانده ها و پژوهش ها را از صافي ذهن 
خود گذرانده و به متن تبديل كرده است، چه آنها كه 
به صحنه تئاتر يا پرده سينما آمده اند، چه انبوه آنها 
كه در قالب كتاب منتشر شــده اند، چه بسياري كه 
هنوز كتاب نشده اند، اما آنچه او تاكنون خلق كرده 
اگرچه كارنامه اي پربرگ و بار اســت، همه بضاعت 

بهرام بيضايي نيست.
محدود كردن او به هنرهاي نمايشــي و ســينما و 
قدري بيشــتر مثل پژوهش جفا در حق اوست. او 
روشــنفكري اســت كه فراتر از هنرهاي نمايشي و 
ســينما بر بلنداي تاريخ ايران ايستاده. وقتي سخن 
مي گويد شــايد ســينما و نمايش و ديگــر هنرها 
دستمايه او باشند، اما در حقيقت به روايت تاريخ و 
فرهنگ و هنر ايران مي پردازد. او نه تنها بخشي زنده 
و انكارناپذير از هنر معاصر ايران است بلكه مي تواند 

از روايتگران تاريخ معاصر ايران نيز باشد.
شايد بســياري روايت او را از تاريخ دوست نداشته 

باشــند يا در جزئيات روايت هاي او مناقشه كنند 
اما مسئله بيشتر از آنكه درستي يا نادرستي روايت 
او باشد، فقدان تاريخ اســت و مهم تر از آن فقدان 
روايتگراني كه بتوانند تصويري از گذشته نه چندان 
دور به دست دهند و بهرام بيضايي آگاهي و اشرافي 
به تاريخ و فرهنگ و هنر گذشته و امروز ايران دارد 

كه مي تواند يكي از اين روايتگران باشد.
حتي آنچه او در قالب جســتارها و تك نگاري ها و 
روايت هاي شــخصي خود از آدم ها ارائه مي كند نه 
فقط روايت زندگي و تحليل كارنامه  آنها كه روايت 
تاريخ اســت. يعني به جاي روايت صرف زندگي يا 
كارنامه اكبر رادي و هوشنگ گلشــيري و آيدين 
آغداشلو و شاهرخ مسكوب و ديگران جايگاه ايشان 
را در موقعيت تاريخي شــان در ايران معاصر تصوير 

كرده است.
شمار آثار منتشر نشــده بهرام بيضايي آن قدر زياد 
است كه كوششي براي سامان دادن به نوشته هاي 
پراكنده و سخنراني هاي او انجام نشده، حتي احتماالً 
معلوم نيست شمار سخنراني هاي او در طول نيم قرن 
چقدر بوده اســت، امــا آنچه او در ســخنراني ها و 

جستارهاي پراكنده اش به دست داده، يگانه است.
نمونه آخر سخنراني او در برنامه دانشگاه استنفورد 
در گرامي داشت شاهرخ مسكوب است كه نه درباره 
»مسكوب و اساطير ايراني« كه در حقيقت روايت 
تكه هاي فراموش شــده و مغفول مانده تاريخ تجدد 

در ايران اســت كه در غلبه روايت هاي دوگانه سياه 
و سفيد مغفول مانده. ســخنراني او در يكي دو ماه 
گذشــته محل بحث ها و مناقشــه هاي بســيار در 
شــبكه هاي اجتماعي شده اســت كه در حقيقت 
مؤيد يگانگي روايت او از تاريخ معاصر است. نمونه 
ديگر ســخنراني او هنگام اهــداي مجموعه اي از 
دست نوشته هاي هوشنگ گلشــيري در دانشگاه 
اســتنفورد است كه جز ســيماي روشــني كه از 
گلشيري تصوير مي كند، آكنده از جزئياتي است كه 
تاريخ شفاهي ادبيات امروز به شمار مي روند. ميان 
اين دو اتفاق ۴سال فاصله است و معلوم نيست كه آيا 
اين دو تنها سخنراني هاي او در اين فاصله بوده اند يا 
او در خالل درس هاي خود درباره سينما و اسطوره 
و نشانه شناسي افسانه هاي ايراني و سينما و نمايش 
ايران و... سخنراني هاي ديگري نيز انجام داده است.
نمي دانم بايد خوشحال بود از اينكه بهرام بيضايي 
حاال در دانشگاه استنفورد اســت و همه درس ها و 
سخنراني هاي او ثبت و ضبط مي شــود و به لطف 
اينترنت و شبكه هاي اجتماعي به دست ما مي رسد 
يا ناراحت از اينكه چرا اين سخنراني ها در ايران انجام 
نمي شود و انبوه دوســتداران او اقبال نمي يابند كه 
حرف هاي بيضايي را بي واسطه از دهان او بشنوند. 
اما پرســش اينجاست كه آيا ســخنراني هاي او در 
سال هاي حضورش در ايران جايي ثبت و ضبط شده 
اســت و روزي كنار هم قرار خواهد گرفت و روايت 
بهرام بيضايي از شــخصيت ها و تاريــخ فرهنگ و 

ادبيات و هنر امروز ايران منتشر خواهد شد؟ 

شايد وقتی ديگر ۱۳۶۷

مسافران ۱۳۷۱

وقتی همه خوابيم ۱۳۸۸

باشو غريبه كوچك ۱۳۶۴
  كوكب هدايت )بهروز توراني(: »باشو غريبه كوچك« تنها فيلم بهرام بيضايي است كه 
براي دوست داشتنش الزم نيست آدم هواخواه سينه چاك و سرسپرده كارگردانش باشد. 
شايد به اين علت كه اين ظاهرا تنها فيلم اوست كه مسئله اي ملموس و همگاني و امروزي 
و اينجايي را به زباني ملموس و همگاني و اينجايي بيان مي كند. و شايد از اين روست كه در 
پايان فيلم، باشو ديگر نه غريبه است و نه كوچك. غريبه نيست، چون ديگر نه »از ما« كه »خود 
ما«ست؛ كوچك نيست چون به اندازه كافي رشد كرده است تا بتواند به جست وجوي بي وقفه 
و چندين ساله و وسواس آميز كارگردان براي يافتن ريشه و پيوند و مادر با موفقيت خاتمه 
دهد و گوهر مقصود را در وجود مام وطن تجسم و تجلي بخشد. جست وجو براي هويت، اين 
بار خوشبختانه به سرانجامي خجسته رسيده است: درك اهميت سرزميني كه در آن زندگي 
مي كنيم و هرچه هست براي ديگران و بيگانگان تا آن پايه غبطه برانگيز است كه حتي بر دين 
و دل ساكنانش نيز دشمنند. سرانجام سينماي ايران درون خود به كيفيتي مستقل و يگانه 
بسط پيدا كرده است؛ به كيفيتي ايراني. همان قدر ايراني كه قالي ايران، كه معماري و نقاشي 
و موسيقي و خط نستعليقش. كيفيتي كه باعث مي شود تا فيلم ايراني را با فيلم هيچ سرزمين 
ديگري اشتباه نگيرند. براي دستيابي به اين كيفيت و اين ويژگي نيازي به سر دادن شعارهاي 
ملي گرايانه نيست. باشو غريبه كوچك شور ميهني را بدون شعار و سرود بيدار مي كند و به 
جوشش درمي آورد. باشو غريبه كوچك خود سرودي شورانگيز است كه بي آنكه در فيلم به 
زبان بيايد در گوش جان تماشاگر شنيده مي شود كه »همه جاي ايران سراي من است«... 
حدود 2دهه پيش مرحوم فريدون رهنما فيلمي ساخت به نام »پسر ايران از مادرش بي اطالع 

است«. به نظر مي رسد اين اطالع اينك حاصل شده است.
سروش، اول ارديبهشت 1۳۶۹

  شهرام جعفري نژاد:... به تعبير من، حتي ساختار سينمايي و روايتي »شايد وقتي ديگر« هم 
نشانگر بازتاب بيضايي در برابر سينماي غالب زمانه اش است. همان سينمايي كه تاب تحمل »چريكه 
تارا«، »مرگ يزدگرد« و باشو را نداشت و در عوض، طي سال ها تبديل به دستاويزي براي بسياري شد 
كه با كمترين دانش نداشته از سينما، قدم به آن بگذارند و زير عناوين متظاهرانه و غلط اندازي مثل 
سينماي بومي، ساده، عرفاني، متعهد، واقع گرا و غيره، فيلم هايي بسازند كه هيچ نشانه اي از سينما در خود نداشتند. مي توان اينطور در نظر گرفت كه همانطور كه واكنش بيضايي در 
برابر پيله هاي دروغيني از قبيل تاريخ، واقعيت و غيره، به اين ترديد در ذهن او و الجرم به سينماي او راه باز مي كند كه»تاريخ؟ كدام تاريخ؟... واقعيت؟ كدام واقعيت؟...«، اين بار يك 
مفهوم ديگر هم در بردارد:»سينما؟ كدام سينما؟...« حال كه فيلم هايي در گوشه و كنار با يك دنيا ادعا مبني بر دور بودن از »فيلمفارسي« سربلند مي كنند و اما در عمل و ساختار، 
الفبايي غيراز »فيلمفارسي« بلد نيستند، پيش به سوي يك كليشه تمام عيار از همين سينما با مضموني ديرينه در آن... كه اما نوترين بنيان ها در آن گذاشته شود و آن را از اين سينما 
فرسنگ ها دور كند، از كوشش به غايت براي ارتقاي سطح كيفي شاخصه هاي فني اين سينما گرفته تا عالي ترين استفاده ها از مواد و ابزار در دسترس براي دست يافتن به بهترين 

مفاهيم زيبايي شناختي در زمانه خود... و حتي اداي دين به سينما و استفاده از نفس حضور آن به شكل هاي مختلف و در لحظات مختلف...
10سال دوم/ مجموعه مقاالت در نقد و معرفي آثار بهرام بيضايي/ زاون قوكاسيان/ آگاه بهار 1۳۷1

   مسعود فراستي: بيضايي برخالف اكثر فيلمسازان ما، هم دلمشغولي و ذهن مشغولي اي دارد 
و دانش جدي در نمايش و هم تسلطي بر مديوم سينما، و هرچند كه مرتب- و بدبختانه- حرفش 
هم تكراري شده و هم سينمايش نيز سطحي تر و تكنيك نماتر. »مسافران« نمايانگر هر دو مشكل 
جدي بيضايي است؛ به نمونه اي ترين و بارزترين شكل خود. كل فيلم مقدمه اي است بر فصل نهايي 
آن؛ فصلي كه به باور من از كليدي ترين لحظات فيلم هاي بيضايي است و در برگيرنده فشرده همه آشفتگي ها، هم در ايده و هم در نحوه بيان و ميزانسن 
سينمايي. سكانس رويارويي ميهمانان با مسافران، ظاهرا بر دو آيين استوار است؛ تعزيه خواني و آيين سوگ كه بدل به آيين عروسي مي شود و انتظار براي 
»ظهور«مردگان و نزول آينه »نمادين«. مسافران بنا به ادعاي فيلم، ارواح مردگانند كه بازگشته اند- با نماهايي از پشت آينه و قاب خالي آنكه انگار موجوديت 
جسماني آنهاست- اما اين ارواح، كه »خاطره« هم نيستند، توسط جمع كثير مدعوين مجلس سوگ عروسي به طور همزمان قابل رويت اند. همگي هم پس 
از رويت آنها به احترام از جاي برمي خيزند. گويي حضار يا صاحب خاطره اي واحدند و به يكسان نزديك به مسافران يا همگي يك تن بيش نيستند. همه 
»هويتي« جمعي دارند؛ بدون فرديت. يا جملگي احضار روح كرده اند. مردگان تازه وفات يافته، به دنياي زندگان بازمي گردند تا تازه عروس و همه خانواده ها 
و آشنايان و سياهي لشكرها، پير و جوان، خود را در آينه دست قهرمان اول مرده-مهتاب- بنگرند و احيانا دريابند ]به زعم فيلمساز »مردگان و زندگان، آينه 
همند.«[ چهره ها در آينه يا آينه هاي تكثير شده متقارن كش مي آيند، استحاله مي شوند و درهم مي آميزند و به »يگانگي« مي رسند، به »هويت گمشده 

جمعي«فيلمساز و نه به هويت مستقل خود. آينه نيز به يك اشاره فيلمساز مي بايستي»نمادين« شود، كه طبعا نمي شود.
سوره، پاييز ۷۲

  جهانبخش نورايي: »وقتي همه خوابيم« سه پايان دارد. فيلم دستكاري شده بدلي با لبخند و خوشي قاب 
گرفته مي شود و به آخر مي رسد، فيلم اصلي در ذهن پرند پايا و نجات شك وندي با مرگ چكامه پايان مي يابد 
و خود فيلم كه با اشك هاي پرند پايا بسته مي شود. ياسمن با روپوش مدرسه در صندلي عقب نشسته و كتاب 
نقاشي هاي شاهنامه را در دست دارد. نيرم نيستاني جفا ديده دل شكسته قبال به ياسمن در صحنه رستوران 
گفته بود كه شاهنامه اش يك هزار آفرين است، ياسمن از مادر مي خواهد گريه نكند. پرند پايا توضيح مي دهد 
كه اين تمريني است براي فيلم بعدي. با همه درد و خواري و رنجي كه شاهد بوده ايم جريان خالقيت خشك 
نشده و ياسمن و شاهنامه اش اين حســن را به وجود مي آورند كه هنوز ريشه در آب است، ناداني در كار خود 
يكسره كامياب نبوده و پرند پايا در سواري اش به سوي آينده مي راند. پوستر فيلم مسافران كه در »جلجتاي« 
چكامه لحظه اي از برابر ديدگان ما عبور مي كند و پاسخ پرند پايا به دخترش كه فيلم ديگري ساخته خواهد شد، 

پژواك آخرين سخن شيخ شرزين پيش از مثله شدن است كه گفت »دانايي را نمي توان كشت.«
فيلم، ارديبهشت ۸۸
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امام علي)ع(- افتخار كردن
2- شادمان- چهارمين روز 

هفته- ضمير مذكر عربي
3- پاي وارونه!- حالل رنگ- 

پايتخت پرتغال
4- كاركرده و كهنه- شاهد- 
وسيله حمل بار كه به پشت 

خودرو بسته مي شود
5- گهواره- آشكار- دستوري

6- طول معينــي از زمان- 
خالصه عنصر جذاب خبر- 

زهري كشنده
7- پانسمان- از شخصيت هاي 

رمان بينوايان
8- ميـــــان- معصيــت- 
يكســو كننده الكترونيكي- 

حرف همراهي
9- نوعي طالق- قرارداد اوليه 
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»شايد وقتي ديگر«، پرتماشاگرترين فيلم بيضايي، »سگ كشي«، پرفروش ترين فيلم اكران تهران در سال80 

فيلمساز خاص، مخاطب عام
از 10 فيلم بلند استاد، 8 فيلم اكران عمومي شدند

فيلمساز نخبه گراي سينماي ايران، در 2دوره متفاوت، شــاهد اكران عمومي آثارش بود. در سينماي قبل از انقالب، بيضايي فيلمساز 
مخاطب خاص است با اكران كوتاه و محدود و ناموفق كه بخشي از اين ناكامي محصول شرايط نامطلوب و بد اقبالي است. در سال هاي بعد 
از انقالب، بيضايي مثل ديگر هم نسالنش سال هايي طوالني را پشت سر مي گذارد تا به امكاني به نام اكران عمومي دست يابد. ميان آخرين 
اكران فيلمي از بيضايي در قبل از انقالب تا نخستين نمايش عمومي فيلمي از او در سال هاي پس از انقالب، يك دهه فاصله وجود دارد. در اين 10 سال اتفاقا بيضايي 
كم كار نبوده و 4فيلم ساخته كه 2 فيلم )چريكه تارا و مرگ يزدگرد( هرگز اكران عمومي نمي شوند. يك فيلم )باشو غريبه كوچك( با 4سال تأخير روي پرده مي آيد و 
در نهايت اين »شايد وقتي ديگر« است كه طلسم ده ساله را مي شكند. بيضايي در طول 4دهه حضور در سينماي ايران، با وجود شهرتش به عنوان فيلمسازي نخبه گرا، 

2 فيلم پر تماشاگر در دهه هاي 60 و 70 در كارنامه دارد.

شاهرخ شانجاني
روزنامه نگار

رگبار
پرتماشاگر ترين فيلم قبل از انقالب بيضايی 

رگبار محصول سال1350 ، پس از درخشش 
در نخستين جشــنواره جهاني فيلم تهران، 
در ســال1351 اكران عمومي مي شود. اين 
تنها فيلم بيضايي در دهه 50 است كه گروه 
سينمايي در اختيارش قرار مي گيرد )غريبه 
و مه و كالغ تنها در يك سينما اكران شدند(. 
همه اميدهاي باربد طاهري، تهيه كننده فيلم 
براي موفقيت رگبار نقش برآب مي شود و در 
نهايت به علت بدهكاري بــه زندان مي افتد. 
البته زندان رفتن باربد طاهري را ماجرايي براي لطمه زدن به خودش مي داند و 
معتقد است كه طاهري به دليل بدهي براي فيلمي ديگر، دچار مشكل شده بود 
نه رگبار. به هر حال رگبار تنها يك هفته در اكران اول تهران روي پرده ماند. 
400هزار تومان فروش، انتظار سينماداران را برآورده نكرد تا فيلم از پرده پايين 
بيايد. با توجه به متوسط بهاي بليت، فيلم بيضايي حدود 200هزار نفر در اكران 
اول تهران تماشاگر داشت. رگبار با همين ميزان تماشاگر، پر مخاطب ترين فيلم 

بيضايي در دهه50 است.

مسافران 
غافلگيری در اكران

چند ماه پس از موفقيتي تمام عيار در دهمين 
جشنواره فيلم فجر و دريافت چندين سيمرغ 
بلورين، مســافران روي پرده سينماها آمد و 
فروش پايين تر از حد انتظارش همه را غافلگير 
كرد. در سال71، تنها 514هزار و 951نفر به 
تماشاي فيلم ستايش شده بيضايي شتافتند. 
مطابق معمول فيلم هاي بيضايي، مسافران 
بيشتر در تهران بيننده داشت تا شهرستان ها. 
در فاصله نمايش فيلم در جشــنواره فجر و 
اكران عمومي، بيضايي سر حذف تكه اي از مسافران با وزارت ارشاد به مشكل 

برخورد.10سال بعد نسخه مطلوب فيلمساز، دوباره اكران شد.

غريبه و مه 
اكران مهجور در كاپری

فيلم غريبه و مه پس از طي كردن مســيري 
طوالني، به عنوان توليدي دشــوار و پرهزينه، 
ســال54 در ســينما كاپري )بهمن( اكران 
مي شود. در آن سال ها، سينما كاپري، پاتوق 
دوســتداران فيلم هاي موج نو بود ولي غريبه 
و مه در طــول 2هفته نمايــش عمومي تنها 
250 هزار تومان مي فروشد و 100  هزار نفر به 
تماشايش مي نشينند. غريبه و مه فرم گرا ترين 
فيلم بيضايي در سال هاي قبل از انقالب است.

شايد وقتی ديگر 
استقبال تماشاگر دهه60

10ســال پس از اكران كوتاه مدت كالغ و پس 
از ســاخت 3 فيلم كه موفق به دريافت پروانه 
نمايش نمي شوند، سرانجام شايد وقتي ديگر 
با درجه كيفي الف پروانه مي گيرد و روي پرده 
مي رود. با توجه به زمان طوالني شــايد وقتي 
ديگر فيلم عمال يك سانس را از دست مي دهد 
ولي با اين همه، استقبال از فيلم در اكران اول 
تهران قابل قبول است. شايد وقتي ديگر به دليل 
هزينه باالي توليدش، دســت كم در سال اول 
اكرانش فيلم سودآوري براي تهيه كنندگانش نبود ولي نمايش عمومي فيلمي از 
بيضايي پس از گذشت يك دهه، اتفاق مهمي بود و طبقه متوسط به عنوان مخاطب 
هدف بيضايي، از فيلم اســتقبال به عمل آورد. در اكران سال67، يك ميليون و 

94 هزار و 559 نفر به تماشاي فيلم بيضايي نشستند.

باشو غريبه كوچك 
اكران پس از پايان جنگ

باشو غريبه كوچك، محصول سال64 پس از 
پايان جنگ تحميلي، پروانه نمايش مي گيرد 
و اكران مي شود. فيلم از اسفند 68 روي پرده 
ســينماها مي رود و تا بهار 69 اكرانش ادامه 
مي يابد. 773هــزار و 955 نفر فيلم بيضايي 
را در اكران اولش مي بينند. باشــو به عنوان 
محصــول كانون پرورش فكــري كودكان و 
نوجوانــان و به عنــوان يكــي از مهم ترين 
فيلم هاي سينماي ايران با مضموني مرتبط 
با جنگ، بيهوده 4 سال پشت خط اكران مي ماند و شايد اگر زودتر روي پرده 
مي آمد، سينماروهاي بيشتري هم جذب مي كرد. باشو غريبه كوچك، به عنوان 
محبوب ترين و دوست داشتني ترين فيلم بيضايي، در تلويزيون بيشتر ديده شد 

و مورد توجه قرار گرفت.

كالغ
پايان اكران قبل از انقالب

كالغ با فضايي ملموس تر و به عنوان اثري شهري به نوعي در امتداد فيلم رگبار قرار مي گيرد. فيلم محصول سال56 است. در اكران آشفته 
سال57 كه هم سينماداران با دولت دچار اختالف هســتند و كار به اعتصاب و تعطيلي سينماها مي كشد و هم جامعه ملتهب شده و آتش 
انقالب به مرور شعله ور مي شود، قرار است با اكران كالغ، فصل تازه اي از اكران فيلم هاي ايراني آغاز شود. كالغ با چنين اميدها و آرزوهايي از 
11 آبان در سينما بلوار اكران عمومي مي شود ولي بعد از رخدادها و درگيري هاي روزهاي 13 و 14 آبان، سينماها تعطيل مي شوند تا فيلم 
بيضايي تنها 3روز بر پرده دوام بياورد. اينطور كه جمال اميد در تاريخ سينماي ايران روايت كرده، فروش كالغ در همان اكران سه روزه خوب 

و اميد بخش بوده و شايد اگر فيلم در زماني مناسب به نمايش درمي آمد، پرمخاطب ترين فيلم بيضايي در سال هاي قبل از انقالب مي شد.

وقتی همه خوابيم
شكست در گيشه

 آخرين فيلم بهرام بيضايي پس از نمايش در بيست وهفتمين جشنواره فيلم فجر و گرفتن چند جايزه، روي پرده سينماها آمد. وقتي همه 
خوابيم در برنامه اكران نوروز 88 قرار گرفت؛ اكراني كه در آن »اخراجي ها 2« ده نمكي ركورد گيشه را شكست. وقتي همه خوابيم با حدود 
238هزار نفر تماشاگر، كم مخاطب ترين فيلم بيضايي در سال هاي بعد از انقالب است. به اين ترتيب آخرين فيلم بيضايي با برخورد سرد 
سينماروها و انتقادات تند منتقدان و روزنامه نگاران مواجه مي شــود. درحالي كه در دهه50 اگر مثال غريبه و مه مورد توجه تماشاگر قرار 
نمي گرفت، منتقدان به ستايش از آن مي پرداختند. در انتهاي دهه 80 همه  چيز تغيير كرده بود. درحالي كه فيلم قبلي بيضايي مورد توجه 

تماشاگر و منتقد قرار گرفته بود، بازگشت استاد پس از 8 سال غيبت، چندان با استقبال مواجه نشد.

سگ كشی 
وش ترين فيلم تهران در سال ۸0 پرفر

»فيلمي از بهرام بيضايي پس از 10ســال«؛ 
سگ كشــي با چنين شــعار تبليغاتي اي پا 
به اكران 80 گذاشــت. فيلم محصول دوران 
اصالحات است و بيضايي امكان بيشتري براي 
انتقاد اجتماعي و به تصوير كشيدن يك دوران 
يافته. ريتم پر كشــش و جذاب فيلم و ميزان 
استقبال تماشاگران بيست و نهمين جشنواره 
فيلم فجر، آينده اكران عمومي سگ كشي را 
اميدوار كننده نشان مي داد ولي كمتر كسي 
فكر مي كرد كه سگ كشي پرفروش ترين فيلم سال در اكران تهران شود. فيلم 
پس از كش و قوس هايي ميان بيضايي و بهروز هاشميان )كه به صورت مشترك 
با بيضايي تهيه فيلم را برعهده داشت( روي پرده آمد و نزديك به يك ميليون 
نفر به تماشايش شتافتند. صدر نشيني فيلمي از بيضايي در گيشه تهران، به 

ارتقاي سليقه تماشاگر هم تعبير شد.
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  زنگ زدن به تعزيرات كوبيدن آب در هاون است
مدام به مردم اعالم مي شود درصورت مشاهده گرانفروشي و احتكار 
و... با شــماره فالن با تعزيرات تماس بگيريد. وقتي با تعزيرات تماس 
مي گيريم اتفاقي نمي افتــد. در نهايت گرانفروش جريمه اي مختصر 
مي شود و بعد از رفتن تعزيرات دوباره به گرانفروشي خود ادامه مي دهد. 

تدبيري جدي براي برخورد با اينگونه تخلفات نياز است.
فراهاني از تهران 

  معابر نهاوند اليروبي نشده اند
اغلب معابر و جوي هاي شهر نهاوند اليروبي و آماده سازي  نشده اند و با 
يك بارندگي حتي متوسط ممكن است سيلي بزرگ در شهر راه  بيفتد 
كه تبعات جبران ناپذيري برجاي گذارد. تجربه ســال هاي گذشته 
نشان داده اســت كه آبگرفتگي معابر جدي است و مي تواند واقعه اي 

تلخ رقم بزند.
آوايي از نهاوند

  چرا سود سهام از طريق سجام واريز نمي شود
به رغم تأكيد سازمان بورس مبني بر واريز سود سهام از طريق سجام به 
شماره حساب سهامداران هنوز خبري از اجراي كامل اين كار نيست 
و شركت ها به آن عمل نمي كنند و ممكن اســت شما براي دريافت 
سود 30هزار تومانی مجبور شويد به بانك مراجعه كنيد؛ درحالي كه 
نيمي از شعب بانكي تعطيلند و همين باعث شلوغي شعب بانكي داير 
مي شود. با شركت هايي كه سود سهام را از طريق سجام نمي پردازند 

برخورد شود.
بهروزي از تهران

  خريد قسطي گوشت مفاهيم زيادي دارد
بازنشسته تامين اجتماعي هستم كه چند روز قبل پيامكي دريافت 
كردم كه در آن آمده بود مي توانيد گوشت و مرغ را به صورت قسطي 
از فروشگاه تعاوني بازنشستگان بخريد و اقساط آن از حقوقتان كسر 
شود. اين پيامك نشان مي دهد مســئوالن مي دانند كه قشر ما توان 
خريد گوشت و مرغ ندارد، از طرفي مي دانند به جهت سالمت به  اين 
اقالم نياز داريم، از سويي هم كمكي نمي كنند و ته قضيه اين است كه 

ما بدهكار تر شويم.
محمدي بازنشسته خودروسازي

  سد معبر در ورودي شهرك صنعتي عباس آباد
در ورودي شــهرك صنعتي درســت مقابل ورودي شهرك صنعتي 
عباس آباد در جاده خاوران به سمت تهران، توسط اورژانس 115 سد 
معبري ايجاد شــده كه صبح ها باعث راهبندان و گاهي هم تصادف 

مي شود. لطفأ در مورد اين مشكل و معضل اقدام كنيد.
عبادتي از شاغالن شهرك

  تعويض باركد قيمت كاالها روزانه شده است
در فروشگاه هاي بزرگ متأسفانه قيمت كاالها را روزانه باركد جديد 
مي زنند كه اين بسيار ناگوار است و از مسئوالن فروشگاه ها توقع داريم 
اقال كاال را به قيمت منصفانه با سود عادالنه بفروشند نه اينكه كاالي 

چندماه قبل را قيمت امروز بزنند.
رحيمي از تهران 

  برخوردهاي نامناسب در كلينيك هاي تامين اجتماعي 
درست اســت كه مراكزدرماني وابسته به ســازمان تأمين اجتماعي 
ويزيت و درمان و داروي افراد تحت پوشش اين بيمه راباضوابط وشرايط 
خودرايگان خدمات  رساني مي كنند ولي اين رايگان بودن حق همه 
بيمه شدگان است و منتي بر سر بيمه شدگان نيست، ولي برخوردها در 
اين مراكز اغلب به گونه اي است كه گويا لطفي در حق مراجعه كننده 
مي شــود. كاهش تكريم مراجعه كنندگان، بي دقتي در تجويز دارو، 
بي ادبي برخي پرسنل و... تنها بخشــي از اين برخوردهاي نامناسب 
است. مگر پرسنل آنجا حقوق و مزايا نمي گيرند مگر از حق خود چيزي 

به مراجعه كنندگان مي دهند؟
شوقي از كرج

  ظرفيت تماس با سامانه137 افزايش يابد
براي تماس با شماره137 بايد وقت زيادي صرف كرد، بدون اطمينان از 
اينكه پاسخي دريافت خواهيد كرد يا خير. زمان تماس پشت خط بسيار 
معطل مي شويم و اگر خوش شانس باشيم پياممان ضبط مي شود كه 
معلوم نيست كسي به آن توجه مي كند يا خير. در طول تماس هم مدام 
پيام هاي بهداشتي و تبليغاتي پخش مي شود. از مسئوالن تقاضا داريم 
تعداد خطوط137 اضافه شود تا براي تماس اين همه معطل نشويم 
و در ثاني در پايان هر تماس كد پيگيري به تماس گيرنده داده شود 
كه مشكل مطرح شده قابل پيگيري باشد و مهم تر از همه مسئوالن به 

پيام هاي مردم توجه كنند.
شريفي از تهران 

  پايانه مسافري كاوه اصفهان در نقشه تاكسي هاي آنالين نيست
هيچ نام و نشــاني از پايانه اتوبوس هاي مســافربري كاوه كه يكي از 
باسابقه ترين و بزرگ ترين پايانه هاي مسافري كشور است، در نقشه 
آنالين تاكسي هاي اينترنتي نيست و در هيچ كدام از نقشه هاي آنالين 
نام آن لحاظ نشده اســت درحالي كه در طول شبانه روز افراد زيادي 
نيازمند ثبت درخواست خود از مبدأ اين پايانه هستند. همين موضوع 

به ظاهر ساده مشكالت بسياري براي مسافران ايجاد كرده است.
بليغيان از اصفهان

  پروتكل هاي بهداشتي در شهرري رعايت نمي شود
در دولت آباد شهرري پروتكل هاي بهداشتي براي جلوگيري از شيوع 
كرونا و قوانين قرنطينه رعايت نمي شود. رســتوران ها و آرايشگاه ها 
همانند ايام قبل از كرونا فعاليت دارند و ساير فعاليت ها هم بي توجه 

به كرونا ادامه دارد.
همتي از شهرري 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

 نشت گاز جان 
زن و شوهري را گرفت

نشــت گاز از بخاري خانه اي در اهر به قيمت 
جان زن و شوهري ميانسال تمام شد.

به گزارش همشــهري، اين حادثه در يكي از 
محله هاي شــهر هوراند اهر واقع در اســتان 
آذربايجان شــرقي اتفاق افتاد. ماجرا از اين 
قرار بود كه به پليس خبر رســيد زن و مردي 
ميانســال در خانه شــان دچار مســموميت 
شــده اند. زماني كه مأموران در محل حاضر 
شدند گروه هاي امداد و نجات در آنجا حضور 
داشتند و بررســي ها نشــان مي داد كه زن 
50ســاله و مرد 55ســاله به دليل نشت گاز 
منواكسيدكربن از وسيله گرمايشي خانه شان 
دچار مسموميت شده و جان خود را از دست 

داده اند.
ســرهنگ قدرت آقاپور، فرمانــده انتظامي 
شهرســتان اهر با اعالم جزئيات اين حادثه 
گفت: اجساد قربانيان براي سير مراحل قانوني 
به پزشــكي قانوني منتقل شد. وي همچنين 
به شــهروندان توصيه كرد هنگام استفاده از 
وسايل گازسوز نكات ايمني را رعايت كنند تا 

شاهد چنين حوادث دلخراش نباشيم.
 

 اختالف خانوادگي
 در بندرعباس

2قرباني گرفت
عامالن جنايــت خانوادگــي در بندرعباس 
كه 2نفر را با شــليك گلوله به قتل رسانده و 
يك نفر را مجروح كــرده بودند در دام پليس 

گرفتار شدند.
به گــزارش همشــهري، چنــد روز قبل به 
مأموران پليس آگاهي بندرعباس خبر رسيد 
در جنايتــي هولناك در يكــي از محله ها دو 
نفر به قتل رســيده اند. دقايقي بعد مأموران 
براي بررســي اين جنايت راهي محل حادثه 
شدند. شواهد نشــان مي داد عامالن جنايت 
كه چندين نفر بودند با يورش به خانه مقتوالن 
2نفر را با شليك گلوله به قتل رسانده و يك نفر 
ديگر را مجروح كرده اند. در همان بررسي هاي 
اوليه عامالن جنايت شناسايي شدند و معلوم 
شــد به دليل اختالفــات خانوادگي مرتكب 
قتل شــده اند. همچنين تحقيق از شاهدان 
نشان داد آنها با 2خودروي پژو405 از محل 
جنايت گريخته اند. همين اطالعات كافي بود 
تا مشــخصات متهمان در اختيار واحدهاي 
مختلف پليس قرار گيرد. چند ســاعت بعد 
مأموران در خروجي شهر يكي از خودروهاي 
متهمــان را شناســايي و 4سرنشــين آن را 
دســتگير كردند. اين پايان كار نبود؛ چرا كه 
بررسي ها نشان مي داد 3متهم ديگر كه در اين 
جنايت دخالت داشتند هنوز فراري هستند. 
آنها توانســته بودند از استان هرمزگان خارج 
شده و در يكي از اســتان هاي همجوار پنهان 
شوند. در اين شرايط بود كه گروهي از مأموران 
با نيابت قضايي راهي مخفيگاه شــان شدند و 

3متهم تحت تعقيب را نيز به دام انداختند.
ســردار غالمرضا جعفري، فرمانده انتظامي 
اســتان هرمزگان در اين باره گفت: براساس 
اعترافات اوليه دستگيرشــدگان انگيزه اوليه 
اين جنايت اختالفات خانوادگي بود. وي ادامه 
داد: در بازرسي از مخفيگاه متهمان يك قبضه 
اسلحه كلت كمري به همراه يك تيغه خشاب 
و 4فشنگ جنگي كشف و متهمان به مرجع 

قضايي تحويل داده شدند.

 سكوت قناري
 خبر از مرگ مي داد

كنجكاوي همسايه ها راز مرگ 2زن 
و 2مرد را كه در 2حادثه جداگانه پيگيري

قرباني گازگرفتگي شــده بودند، 
فاش كرد.

به گزارش همشهري، نخستين حادثه چند روز 
قبل حوالي دربند اتفاق افتــاد و قربانيان خاله و 
خواهرزاده بودند كه 70و 35ســال سن داشتند 
و ساكن طبقه همكف ساختماني 3طبقه بودند. 
ماجرا از اين قرار بود كه زن همسايه چند ساعتي 
مي شد كه صداي آواز قناري قربانيان را از خانه 
آنها نشــنيده بود. ســاكنان طبقه همكف يك 
قناري داشتند كه معموال هر چند ساعت يك بار 
در روز مي خواند. ســكوت قناري كنجكاوي زن 
همسايه را برانگيخت و احتمال داد كه حادثه اي 
رخ داده است. او خود را به مقابل آپارتمان طبقه 
همكف رساند اما هرچه زنگ زد كسي پاسخگو 
نبود. ساكنان طبقه همكف )خاله و خواهرزاده( 
به تازگي در آنجا ســاكن شــده بودند و سابقه 
نداشت كه قناري آنها ساكت باشد. از سوي ديگر 
زن 70ســاله اغلب در خانه بود و به دليل شيوع 
كرونا بيرون نمي رفت. زن همســايه كه احتمال 
مي داد حادثه اي رخ داده است با يكي از اعضاي 
خانــواده آنها كه در آن حوالــي زندگي مي كرد 
تماس گرفت و گفت كه حدس مي زند براي اين 

خاله و خواهرزاده اتفاقي رخ داده است.

قاتل نامرئي
يكي از بستگان خاله و خواهرزاده پس از تماس 
همسايه نگران شده و فورا راهي محل زندگي آنها 
شد. چرا كه او هم از چند ساعت قبل مدام با تلفن 
خانه خاله و موبايل خواهرزاده تماس مي گرفت 
و پاســخي نمي شــنيد. وي خودش را به مقابل 
آپارتمان رساند اما در از داخل قفل بود و در اين 
شرايط ماجرا به آتش نشاني اعالم شد و گروهي 
از آتش نشــانان راهي محل حادثه شدند. آنها با 
شكســتن قفل، قدم در خانه گذاشته و با صحنه 
هولناكي روبه رو شدند. جسد زن 70ساله روي 
كاناپه و جسد خواهرزاده 35در آشپزخانه افتاده 
بود و به نظر مي رســيد وي پس از آنكه از حمام 
بيرون آمده در آشــپزخانه از حال رفته است. با 
توجه به مرموز بودن ماجرا، گزارش اين حادثه به 
پليس و قاضي مصطفي واحدي كشيك جنايي 
تهران اعالم شد. تحقيقات در اين خصوص آغاز و 
مشخص شد كه هر دو قرباني بر اثر گازگرفتگي 
جان باخته اند. كارشناســان آتش نشاني اعالم 
كردند كه نامناســب بودن دودكش آبگرمكن 
و بســته بودن همه منافذ خانه باعث انتشارگاز 
و مرگ خاموش 2 زن شده اســت. اين درحالي 

بود كه قناري آنها نيز كه داخل قفس بود به دليل 
گازگرفتگي تلف شــده بود. به دنبال اين حادثه 
اجساد قربانيان با دستور قاضي جنايي به پزشكي 
قانوني انتقال يافت. از سوي ديگر خانواده قربانيان 
راهي دادسراي جنايي تهران شدند و از صاحبخانه 
كه آپارتمان را به قربانيان اجاره داده بود به دليل 
عدم رعايت موارد ايمني شكايت كردند. هم اكنون 
با دســتور قاضي تحقيقات در اين خصوص آغاز 

شده است.

مرگ خاموش 2 برادر
دومين حادثه گازگرفتگي شامگاه دوشنبه اول 
دي ماه در جنوب تهران رخ داد. در حادثه دوم نيز 
كنجكاوي زن همسايه راز اين ماجراي مرگبار را 
فاش كرد. وي كه به سكوت ساكنان طبقه دوم 
مشكوك شده بود، به ســراغ آنها رفت. ساكنان 
طبقه دوم خانه قديمي 2 برادر بودند كه معموال 
مهمان داشتند و هميشــه سر و صدا مي كردند. 

به همين دليل زن همســايه بارها به آنها تذكر 
داده بود و حاال كه مي ديد يكي دو روز از 2 برادر 
خبري نيست به سراغشــان رفت. او از پشت در 
شيشــه اي نگاهي به داخل خانه انداخت و ديد 
كه آنها بي حركت روي زميــن افتاده اند. اگرچه 
در نگاه اول به نظر مي رســيد خواب هستند اما 
زن همسايه چندبار به شيشه كوبيد و وقتي ديد 
آنها تكان نمي خورند به ماجرا مشكوك شد. وي 
به سراغ همســايه هاي ديگر رفت و با كمك آنها 
شيشه در ورودي را شكســت. بوي گاز در تمام 
فضاي خانه پيچيده شــده و به نظر مي رسيد كه 
2 برادر جوان دچار گازگرفتگي شده اند. به اين 
ترتيب ماجراي اين حادثه مرگبــار به پليس و 
قاضي مصطفي واحدي كشيك دادسراي جنايي 

تهران گزارش شد. 
با حضور تيم تحقيق در محل حادثه علت مرگ 
2 برادر گازگرفتگي عنوان شد و با دستور قاضي 

اجساد به پزشكي قانوني انتقال يافت.

آدم ربايي ساختگي براي تنبيه شوهر
زن جوان كه با شوهرش 

اختالف داشــت، نقشه داخلي
آدم ربايــي ســاختگي 
كشيد تا او را تنبيه كند، غافل از اينكه 
اجراي اين نقشه او را به دردسر خواهد 

انداخت.
به گزارش همشــهري، چند روز پيش 
مأموران پليس در جريان ربوده شــدن 
زنــي در خياباني در غــرب تهران قرار 
گرفتند. اين زن همراه مادرشــوهرش 
در حال عبور از خيابان بود كه خودروي 
تيبايي سد راه او شده و سرنشينان آن 
كه مرداني مســلح بودند، با تهديد زن 
جوان را مقابل چشمان مادرشوهرش 
ربوده، سوار بر تيبا كرده و متواري شده 
بودند. مادر شوهر گروگان مي گفت كه 
آدم ربايان صورتشان را با نقاب پوشانده 
بودند و اسلحه به دســت داشتند و او را 

تهديد به قتل كرده بودند.
با شروع تحقيقات پليسي، مأموران به 
بررسي تصاوير دوربين مداربسته اي كه 
مشرف به محل آدم  ربايي بود، پرداختند. 
مشخصات خودروي تيبا به دست آمد اما 
مشخص شد كه اين خودرو ساعتي قبل 

از گروگانگيري به سرقت رفته بود.
صاحب تيبا به مأموران گفت: در حال 
مسافركشي بودم كه 3مرد جوان نزد من 
آمدند و ماشينم را دربست كرايه كردند. 
آنها مي خواستند به يكي از خيابان هاي 

جنوب تهران بروند اما در بين راه شروع 
كردند به تهديد. يكي از آنها اسلحه اي از 
جيبش بيرون آورد و روي سرم گذاشت. 
مي گفت كه اگر كنار خيابان توقف نكنم، 
ماشه را مي كشــد و جانم را مي گيرد. با 
ديدن اسلحه وحشت كردم و تسليمشان 
شدم. وقتي توقف كردم آنها با لگد مرا به 
بيرون از ماشين پرتاب كردند و ماشينم 
را به همراه مدارك و كيف پولم دزديدند 

و فرار كردند.

يك سرنخ
ماموران كه حدس مي زدند گروگانگيران 
زن جوان را مي شناخته و با نقشه قبلي 
او را ربوده اند، شروع به شناسايي افرادي 
كردند كه با ايــن زن در ارتباط بودند 
يا بــا او اختالف داشــتند. بررســي ها 
نشــان مي داد كه اين زن مدت هاست 
با همســرش اختالف دارد و به تازگي با 
يكي از آشنايان دور خود به نام جالل كه 
صاحب يك سوپرماركت است، در تماس 
بوده است. از سوي ديگر معلوم شد كه 
دقايقي قبل از ربوده شدن اين زن، جالل 
با او تماس گرفته بود و احتمال مي رفت 

كه وي از راز آدم ربايي باخبر باشد.
با اين سرنخ، دســتور بازداشت جالل 
صادر و او دستگير شد. وي در ابتدا مدعي 
بود كه نقشــي در آدم ربايي ندارد، اما 
وقتي شــواهد را عليه خود ديد، لب به 

اعتراف گشــود و اســرار اين آدم ربايي 
عجيب را فاش كرد. وي گفت: همه  چيز 
ساختگي بود و سميرا )زن ربوده شده( 

قصد داشت همسرش را تنبيه كند.
متهم ادامه داد: ســميرا از آشــنايان 
دورمان است و چون مغازه ام در نزديكي 
خانه وي بود، اغلب براي خريد به مغازه 
مي آمد. او هميشه ناراحت بود تا اينكه 
يك روز سفره دلش را برايم پهن كرد و 
گفت همسرش خيلي او را اذيت مي كند. 
سميرا از شوهرش گاليه كرد و گفت كه 
او كتكش مي زند. به او گفتم بهتراست 
همســرت را تنبيه كني و 2روز بعد به 
من زنــگ زد و گفت قصد دارد نقشــه 
ربودن خودش را طراحي كند. تصورش 
اين بود كه اگر شــوهرش متوجه شود 
او را ربوده اند و جانش در خطر اســت، 
عالقه اش به وي بيشــتر مي شود. من 
هم تصميم گرفتم به او كمك كنم. به 
همين دليل با 2نفر از دوستانم موضوع 
را در ميان گذاشتم و آنها حاضر شدند به 

من كمك كنند.
وي گفت: روز حادثه كلت قالبي تهيه 
كرديم و با آن خودروي تيبا را دزديديم. 
بعد با هماهنگي قبلي درحالي كه سميرا 
به همراه مادرشوهرش در حال گذر از 
خيابان بودند، به سراغشــان رفتيم و با 
تهديد اسلحه او را ربوديم. در اين مدت 
هم قرار شد او به خانه يكي از دوستانش 

برود. از ســوي ديگر، با شــوهر سميرا 
تماس گرفتيم و گفتيم قصد كشــتن 
همسرش را داريم اما در نهايت دستمان 

رو شد.
 در ادامه مأموران به سراغ سميرا كه در 
خانه دوستش پنهان شده بود، رفتند و 
او در تحقيقات به اجراي نقشه آدم ربايي 
ساختگي اقرار كرد. وي گفت: با وجود 
اينكه شوهرم قبال ازدواج كرده و فرزند 
داشت، اما وقتي به خواستگاري ام آمد، 
قبول كردم و همسرش شدم اما او خيلي 
مرا اذيت مي كرد. در دام اعتياد گرفتار 

شــده بود و مدام كتكم مــي زد. خرج 
زندگي را هم نمــي داد و همين باعث 
شد تا فكر تنبيه او به ســرم بزند. فكر 
مي كردم با اين كار شايد سر عقل بيايد و 
بدرفتاري هايش را كنار بگذارد اما تصور 
نمي كردم كه همه  چيز به سرعت لو برود 

و به دردسر بيفتم.
بازپرس جنايي تهران بعد از شــنيدن 
اظهارات سميرا و صاحب سوپرماركت، 
بــراي آنها قــرار قانوني صــادر كرد و 
تحقيقات براي دســتگيري همدستان 

فراري آنها ادامه دارد.

سگ هاي نگهبان اشرار فراري را زمينگير كردند

نسخه خانم دكتر قالبي راز او را فاش كرد

 در جريان 2 حادثه گازگرفتگي 
در پايتخت 4زن و مرد جان باختند

پاسخ الزم به مشتري صندوق امانات بانك ارسال شد
روابط عمومي بانك پارسيان پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان »تخليه 
اجباري صندوق امانات در بانك پارســيان« درســتون با مردم روز 
18آذرماه پاسخ داده است: روابط  عمومي بانك ضمن دلجويي از اين 
مشتري گرامي اعالم مي دارد كه پاســخ الزم از طريق ايميل به اين 

مشتري ارائه شده است.

2نفر از اشرار تحت تعقيب جنوب تهران كه در شــبكه هاي اجتماعي رجزخواني مي كردند وقتي 
فهميدند مأموران در تعقيب شان هستند به يك باغ پناه بردند اما سگ هاي نگهبان آنها را دريدند 
و باعث دستگيري شان شدند. به گزارش همشــهري، تحقيقات پليس امنيت در اين باره از چندي 
قبل به دنبال كري خواني چند نفر از اشرار در شــبكه هاي اجتماعي آغاز شد. اين 4شرور با انتشار 
كليپ هايي از خود افرادي را تهديد مي كردند. در اين شرايط دستگيري متهمان در دستور كارگروهي 
از مأموران مركز عمليات پليس امنيت عمومي قرار گرفت. زمان زيادي از تشكيل اين پرونده نگذشته 
بود كه مأموران موفق شــدند مخفيگاه متهمان را شناسايي كنند. 2نفر از آنها در جريان عملياتي 
ضربتي در مخفيگاه شان واقع در شهرري دستگير شدند. مأموران در بازرسي مخفيگاه آنها چند قبضه 
سالح سرد كشف كردند و هر دومتهم براي انجام تحقيقات تكميلي به پليس امنيت منتقل شدند. با 
وجود دستگيري 2متهم اما 2متهم ديگر همچنان تحت تعقيب قرار داشتند. بررسي ها نشان مي داد 
آنها در حوالي كهريزك مخفي شده اند. به اين ترتيب مأموران راهي كهريزك شدند. وقتي به آنجا 
رسيدند صداي سگ هاي نگهبان باغي توجه شان را جلب كرد و زماني كه وارد باغ شدند 2متهم تحت 
تعقيب را ديدند كه توسط سگ ها گرفتار شده اند. آنها در باغ مخفي شده بودند اما سگ هاي نگهبان 
آنها را گرفتار و از ناحيه دست به شدت مجروح كرده بودند. در اين شرايط بود كه مأموران از اورژانس 
كمك خواستند و با حضور امدادگران، متهمان به مركز درماني منتقل شدند. سرهنگ سعيد راستي، 
رئيس مركز عمليات پليس امنيت عمومي تهران بزرگ در اين باره گفت: با مداواي متهمان تحقيقات 

از 4متهم ادامه يافت و پرونده اتهامي شان براي سير مراحل قانوني به دادسرا ارسال شد.

پزشــك ايراني ســاكن اســتراليا وقتي چشمش به 
نسخه اي افتاد كه اسم و شماره نظام پزشكي خودش 

پاي آن بود، راز يك پزشك قالبي را فاش كرد.
به گزارش همشــهري، مدتي قبل يكي از پزشــكان 
متخصص استان گلستان هنگام ويزيت بيمارش متوجه 
نسخه اي در دفترچه او شد. نام پزشكي كه پاي نسخه 
بيمار درج شده بود برايش آشنا بود. او و پزشك مورد 

نظر سال ها قبل با هم در يك دانشگاه درس خوانده و 
فارغ التحصيل شده بودند اما نكته عجيب اين بود كه 
پزشك مورد نظر در همان سال ها به استراليا مهاجرت 

كرده بود و ديگر در ايران طبابت نمي كرد.
پزشك متخصص با ديدن اسم و فاميل هم دانشگاهي 
قديمي اش پاي نسخه، ابتدا تصور كرد كه شايد ماجرا 
شباهت اســمي است اما بعد از بررســي شماره نظام 

پزشكي او، مطمئن شــد كه وي همان هم دانشگاهي 
قديمي اش است. وي كه مطمئن بود هم دانشگاهي او 
در استرالياست، حدس زد كه پاي يك فرد متقلب در 
ميان است. كسي كه با سوءاستفاده از نام و شماره نظام 
پزشكي هم دانشگاهي او در حال طبابت است. به همين 
دليل با پزشك ساكن استراليا تماس گرفت و ماجرا را 

به او اطالع داد.

پزشك ساكن استراليا با ديدن نسخه و اسم و فاميل و 
همچنين شماره نظام پزشــكي اش پاي اين نسخه، با 
نظام پزشكي شهرستان آمل تماس گرفت و ماجرا را به 
آنها اطالع داد. به اين ترتيب تحقيقات براي شناسايي 
فردي كه با سوءاســتفاده از اين مشــخصات طبابت 
مي كرد آغاز و مشخص شد كه اين فرد زن جواني است 
كه به تازگي در درمانگاهي در شهرســتان علي آباد 

استان گلستان مشغول كار شده است.
سيدباقر طباطبايي، دادستان شهرستان علي آباد با بيان 
اين خبر گفت: خانم دكتر قالبي دستگير و در نخستين 

جلسه دادگاه، عالقه زياد به پزشكي را انگيزه خود براي 
سوءاستفاده از نام و مشخصات پزشك ساكن استراليا 
عنوان كرد. متهم مدعي شد كه فقط يك ماه كار طبابت 
را در يكي از درمانگاه هاي علــي آباد آغاز كرده بود كه 

دستش رو شده و دستگير شده است.
دادستان علي آباد ادامه داد: هم اكنون پرونده اين فرد 
به اتهام تهديد عليه بهداشت عمومي از طريق تجويز 
دارو و بدون داشتن مدرك پزشكي و استفاده غيرمجاز 
از عنوان علمي دكتر در دادســراي علي آباد در حال 

رسيدگي است.
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نخستينگاو
»نخستين گاو« اقتباسي 
سينمايي از رمان »نيمه 
زندگي« نوشته جاناتان 
ريمونــد بــه كارگرداني 
»كلي ريجارد« است. در 

اين فيلم كه در 6مارس2020 )16اسفند1398( 
در آمريكا اكران شد، جان ماگارو، اوريون لي، توبي 
جونز و ايون برمنر بازي مي كنند. اين فيلم داستان 
2مهاجر، يك نانوا و يك مهاجر چيني فراري كه 
يك مرد روسي را به قتل رسانده، روايت مي كند. 
اين دو با يكديگر كار پخت كيك را آغاز مي كنند؛ 
البته كيكي كه با شير دزديده شــده از يك گاو 

محلي پخته مي شود.

كالكتيو
فيلم »كالكتيو« مســتندي رومانيايي است كه 
توسط آلكساندر نانائو ساخته، نوشته و توليد شده 
است. اين فيلم داستان گروهي از روزنامه نگاران 
تحقيقــي را روايت مي كند كــه در يك روزنامه 

رومانيايــي كار مي كنند 
و در ســفري ســخت و 
دشــوار، تــاش دارند 
فساد و ســوء مديريت در 
زمينه بهداشــت عمومي 
در روماني را برما كنند. 

اين فيلم براي نخستين بار در جشنواره بين المللي 
فيلم ونيز در ســال2019 به نمايش درآمد و در 
28فوريه2020 )9اسفند1398( در روماني اكران 
و در 20نوامبر2020 )30آبان1399( در آمريكا و 

انگليس نمايش داده شده است.

دادگاهشيكاگو7
»دادگاه شيكاگو7« فيلمي تاريخي به كارگرداني 
آرون سوركين و بازي يحيي عبدالمتين2، ساشا 
بارون كوهــن و دانيل فاهرتي اســت. دادگاه 
شيكاگو7 در 25سپتامبر2020 )4مهر1399( 
در آمريكا اكران شد. اين فيلم داستان يك گروه 
از معترضان به جنگ ويتنام را روايت مي كند كه 
متهم به توطئه و رد شدن از خطوط امنيتي ايالت 

 »ايلينويز« و تاش براي 
بر پا كردن شــورش در 
زمان برگزاري كنوانسيون 
ملي حزب دمكرات آمريكا 
در ســال1968 شده اند. 
آرون سوركين فيلمنامه 

دادگاه شيكاگو7 را با هدف ساخت اين فيلم توسط 
استيون اسپيلبرگ در سال2007 نگاشته بود.

اتوپيايآمريـــكايي
ديويدبايرن

»اتوپيــاي آمريكايــي 
ديويــد بايــرن« فيلمي 
بــــه كـارگـــرداني و 
تهيه كنندگي اســپايك 

لي اســت. در اين فيلم بايرن به عنوان خواننده و 
نوازنده گيتار آكوســتيك در كنار 11عضو ديگر 
گروه كنسرت خود، ايفاي نقش مي كند. اين فيلم 
براي نخستين بار در جشنواره بين المللي تورنتو 
در ســال2020 به نمايش درآمد. فيلم اتوپياي 
آمريكايي نيز مانند اغلب كارهاي واكنشي - هنري 
كه طي دوران رياســت جمهوري دونالد ترامپ 
ساخته شده اند، به طور غيرمســتقيم به فضاي 
سياســي و تاريخي كه منجر به روي كار آمدن 
دونالد ترامپ و افزايش گرايش هاي نژادپرستانه 

در آمريكا شد، مي پردازد.

الورزراك
»الورز راك« فـــيلمي 
است به كارگرداني استيو 
مــك كوئين، فيلمســاز 
بريتانيايــي. اين فيلم در 
اصــل به عنــوان يكي از 

قسمت هاي ميني سريال»تبر كوچك« ساخته 
شده است. الورز راك در 22 و 27نوامبر2020 )2 
و 7آذر1399( به ترتيب در بريتانيا و آمريكا نمايش 
داده شــده اســت. اين فيلم در بريتانيا از طريق 

بي بي سي وان و در آمريكا از طريق آمازون پرايم 
ويدئو براي مخاطبان پخش شده است. الورز راك 
فيلمي عاشقانه است كه به روايت آشنايي 2نفر در 
جريان يك مهماني موســيقي»رگي« و داستان 

عاشقانه اين دو مي پردازد.

اما
فيلم »امــا« يك اقتباس 
ســينمايي از كتابــي به 
هميــن نــام اثــر جين 
آســتين در ژانر كمدي 
- درام تاريخي، ســاخته 

شده توسط آتمن د ويلده اســت. الئانور كاتون 
فيلمنامه اين اقتباس سينمايي را نگاشته است. 
آنيا تيلور جوي در اين فيلم در نقش  اما وودهاوس 
بازي مي كنــد. او فردي اســت كــه در زندگي 
عاشقانه دوســتانش مداخله مي كند. اين فيلم 
در 21فوريه2020 )2اســفند1398( در آمريكا 

اكران شده است.

ولفواكرز
»ولف واكــرز« فيلم كارتوني ســاخته شــده 
توســط تام مور در ژانر فانتــزي - ماجراجويانه 
است. اين فيلم براي نخســتين بار در جشنواره 

بين المللي فيلــم تورنتو 
در 12ســپتامبر2020 
 )1399 22شــهريور (
نمايــش داده شــد. اين 
فيلم كارتوني در 13نوامبر 
)23آبان( در سينماهاي 

آمريكا و كانادا اكران شد. داستان »ولف واكرز« 
درباره يك جوان شكارچي است كه همراه پدرش 
براي كمك به از بين بردن آخرين گروه از گرگ ها 

به ايرلند سفر مي كنند.

سرزمينكوچنشينان
»سرزمين كوچ نشينان« 
ساخته كلوئه ژائو ازجمله 
تـحسـين شـده تـــرين 
فيلـــم هاي سال2020 
توســط منتقــدان بود. 

اين فيلم در جشــنواره فيلم ونيــز2020 جايزه 
شير طايي را از آن خود كرد. در جشنواره فيلم 
تورنتو نيز جايزه »به انتخاب تماشاگران« به اين 
فيلم اختصاص يافــت. منتقدان همچنين بازي 
فرانســيس مك دورمند را در اين فيلم تحسين 
كرده اند. سرزمين كوچ نشينان از هم اكنون يكي 
از شانس هاي جايزه اسكار در بخش هاي بهترين 

فيلم، بهتريــن كارگردانــي و بهترين فيلمنامه 
محسوب مي شــود. در اين فيلم داستان فرن )با 
بازي فرانسيس مك دورمند( روايت مي شود كه 
در جريان ركود بزرگ همه  چيز را از دست داده و 
سوار بر يك ون به مانند يك كوچ نشين معاصر به 

غرب آمريكا مي رود.

خانمجونتينت
»خانــم جونـــتينت« 
يك فيلــم آمريكايي به 
كارگردانــي چانينــگ 
گادفري پيپلز با بازيگري 
نيكول بيهاري و كندريك 

سيمپسون است. در اين فيلم، داستان يك مادر 
مجرد كه ســابق بر اين ملكه زيبايي بوده روايت 
مي شــود كه درصدد اســت دخترش را نيز وارد 
مسابقات ملكه زيبايي كند؛ اين درحالي است كه 
دخترش تمايلي به دنبال كردن زندگي مادر ندارد. 
بازي نيكول بيهاري در فيلم خانم جونتينت مورد 
تحسين منتقدان قرار گرفته است. اين فيلم براي 
نخستين بار در ژانويه2020 )دي و بهمن 1399( 
در جشنواره فيلم ساندنس نمايش داده شده بود.

بيـــلوتدباموسيقي
مواجهميشوند

»بيل و تد با موسيقي مواجه 
مي شوند« فيلمي آمريكايي 
بــه كارگردانــي ديـــن 
پــاريـسـوت و نويسندگي 

كريس ماتسون و اد سولومون است. اين سومين فيلم 
از فيلم هاي سه گانه بيل و تد است. اين فيلم از طريق 
پرميوم وي اودي در 28اوت2020)7شهريور1399( 
در آمريكا انتشــار يافت. كيانو ريوز، آلكس وينتر و 
كريستن شــال در اين فيلم نقش آفريني كرده اند. 
در بيل و تد با موســيقي مواجه مي شوند، بيل و تد 
بايد ترانه اي براي اتحاد بشــريت تا پيش از نابودي 

زمان و فضا بسازند.

ادامهاز
صفحهاول

معرفي هيأت داوران و 
نامزدهاي دوره چهاردهم

هيأتداورانمتشكلازخسرودهقان،علي
لقماني،سيدســليمغفوري،عليراضي،
آيداپناهنده،مرتضيپايهشناسوحسام
اسالمي،فهرستنامزدهايدريافتجايزه
دربخشهايمختلفبخشمسابقهمليرا

بهاينشرحاعالمكردند.

بهترينكارگردانيفيلممستندكوتاه
برانازا)برادرخشكيها(،علياسديورسول

داوري
هميشهشب،هميشهروز،ياسرخير

دربارهپدر،دربارهمرگ،فرهادبهبهاني
وايو،پناهبرخدارضايي

پريزاد،مهديايمانيشهميري
خانجان،بابكطاهري

بهترينكارگردانيفيلممستندنيمهبلند
كلفاطمه،مهديزمانپوركياسري

برسرخاك،محسنخانجهاني
ف-الف،فرشاداكتسابي

بازگشتدوباره،فرهادورهرام
هوبره،فتحاهللاميريونيماعسگري

بهترينكارگردانيفيلممستندبلند
جاهايخاليپرشود،عطيهزارعآرندي
روياهايخالكوبيشده،مهديگنجي

خانه،افسانهساالري
هجدههزارپا،مهديشامحمدي
اياقچي،محمدحسندامنزن

آنجاسپيدهدم،محســنجهانيوهاشم
مسعودي

بهترينپژوهشگر
انيميشنايراني،مهردادشيخان

طاهر،اميرمسعودحسيني
بازگشتدوباره،فرهادورهرام
برسرخاك،محسنخانجهاني

ميرومار،امينپاكپرور
بهترينفيلمبردار

كلفاطمه،داوودرحماني
روياهايخالكوبيشده،محمدحدادي
براناز)برادرخشكيها(،رسولداوري

آخريننفسها،فرازفدائيان
وايو،فرشيدآذري

بهترينصدا
سنجاقكهايبركهخشك،آرشقاسمي

روياهايخالكوبيشده،حسنشبانكارهو
احمدصابري

جاهايخاليپرشود،محمدحسينابراهيمي
رشاو،اميرحسينصادقي
كلفاطمه،آرشقاسمي

بهترينتدوين
برانازا)برادرخشكيها(،بابكحيدري

جاهايخاليپرشود،محدثهگلچينعارفي
پريزاد،صدراشرق

روياهايخالكوبيشده،اميراديبپرور
هوبره،مصطفيگندمكاروسوگلمرادي
بهتريننويسندهگفتارمتنياگوينده

طاهر؛نويســندهگفتارمتن:اميرمسعود
حسينيوگوينده:سيامكصفري

بازگشتدوباره؛نويسندهگفتارمتن:فرهاد
ورهراموگوينده:شهرامدرخشان

برســرخاك؛نويســندهمتن:محسن
خانجهانيوشــهرامدرخشانوگوينده:

شهرامدرخشان
بهترينموسيقي

هجدههزارپا،افشينعزيزي
خانه،شيداشهابي

برانازا)برادرخشكيها(،ياشاراطاعتي
رشاو،صباندايي

آخريننفسها،كياوشصاحبنسق
ســنجاقكهايبركهخشــك،سهراب

شهيدي
بهترينفيلم)تهيهكننده(

كلفاطمه،سميهزراعتكارومهديزمانپور
كياسري

جاهايخاليپرشود،عطيهزارعآرندي
انيميشنايراني،مهردادشيخان

برانازا)برادرخشــكيها(،علياسديو
رسولداوري

هجدههزارپا،مهديشامحمدي
آييناختتاميهچهاردهمينجشــنواره
»سينماحقيقت«بعدازظهرامروزسوم
ديماهبهصورتآنالينبرگزارميشود.

10بازيگر برتر به انتخاب تايم
10بازيگربرترمجلهتايملزوماهمگيازميانبازيگرانفيلمهايمنتخباينمجلهبرگزيده
نشدهاندونامبازيگرانيكهدرفيلمهايديگرنقشآفرينيكردهاندنيزدراينفهرستبهچشم
ميخورد.دراينبخشنگاهيداريمبه10بازيگرمنتخبمجلهتايم.درفهرستبازيگرانمنتخب
مجلهتايم،نامچادويكبوزمنبرايبازيدر2فيلم»پنجهمخون«و»ريشهسياهماريني«،داين
لينبراينقشآفرينيدرفيلم»بگذاربرود«،كايلچندلربرايبازيدر»آسماننيمهشب«،
آمانداسيفريدبرايبازيدر»مانك«،جانكاروللينچبرايايفاينقشدر»دادگاهشيكاگو
هفت«،جولياگارنربرايبازيدر»دستيار«،لزليادومبرايبازيدر»هميلتون«،نيكولبيهاري
براينقشآفرينيدر»خانمجونتينت«،پيرفرانچسكوفاوينوبرايبازيدر»خيانتكار«وويوال

ديويسبرايبازيدر»ريشهسياهماريني«بهچشمميخورد.

ث
مك

موسيقي

همايــون شــجريان تازه تريــن پــروژه 
موســيقايی خــود را بــا همــكاری فردين 
 خلعتبــری توليد و منتشــر خواهــد كرد.

به گــزارش همشــهري، فرديــن خلعتبری 
)آهنگســاز( درباره اين پروژه گفت: موضوع 
توليد اين پروژه از ســال گذشــته بر اساس 
گفت وگوهــا و همفكری های انجام شــده با 
همايون شــجريان برای ارائه يك اثر جديد 
و طبيعــا بــا رويكــرد متمايز مطرح شــده 
و هم اكنون نيز در دســت پيــش توليد قرار 
گرفته اســت. البتــه مهم ترين وجــه تمايز 
اين اثــر، بخش بين المللــی آن خواهد بود و 
با برنامــه ريزی های انجام شــده اميدواريم 
 در مــرداد مــاه 1400 منتشــر شــود.

فردين خلعتبری و همايون شجريان كه طی 
ســال های اخير آثار چندی را در قالب آلبوم 
منتشــر كرده اند. آبان ماه سال 1396 آلبوم 
»امشب كنار غزل های من بخواب« را بر اساس 
اشعار زنده ياد افشين يداللهی توليد كردند. در 
چند سال اخير بيشــتر همكاري شجريان با 
سهراب پورناظري بوده است. آلبوم ايران من 
از جمله آثار مشترك شــجريان و پورناظري 
بوده و به نظر مي رسد در آلبوم جديد شجريان 

با خلعتبري همكاري خواهد داشت.

امير جديدي، تنابنده و صدرعرفايي بازيگران جديد فرهادي

سينما

انتشارليستكاملبازيگران
فيلم»قهرمان«

حقيقِتمجاز

سرانجام با به پايان رسيدن فيلمبرداري »قهرمان« اصغر فرهادي، 
نخستين خبر رســمي فيلم با اعام نام بازيگران منتشر شد. به 
گزارش همشهري، قهرمان، نهمين ســاخته اصغر فرهادي پس 
از 75جلســه فيلمبرداري، روز شنبه، بيســت و نهم آذر ماه طبق 

برنامه ريزي انجام شده به پايان رسيد. 
امير جديدي، محســن تنابنده، فرشــته صدرعرفايي، ســارينا 
فرهادي و جمعي ديگر از بازيگران كه اغلب آنان چهره هاي جديد 
هستند در اين فيلم ايفاي نقش كرده اند. تدوين فيلم توسط هايده 
صفي ياري آغاز شده است. يكي از بازيگران فيلم محسن تنابنده 
بود؛ نويســنده و بازيگر اصلي ســريال »پايتخت« كه تا چندي 
پيش همه منتظر ساخت فصل هفتم ســريال بودند و درنهايت 
تنابنده اعام كرد كه پايتخت7 را نمي سازد و به نظر حضورش در 
فيلم اصغر فرهادي و البته زمان شروع كار مهم ترين دليل براي 

ساخته نشدن فصل هفتم اين مجموعه است. 

پرسش  اينجاست كه صدا و سيما در اين ميان 
چه مي كند؟ آيا صدا و سيما به جز وضع قوانين 
و كوشش براي ذيل نظارت خود قرار دادن شبكه هاي نمايش خانگي 
كار ديگري كرده است؟ آيا چنين بستري نمي توانست در تلويزيون 
اتفاق بيفتد؟ آيا شبكه مستند نمي توانست ميزبان جشنواره چهاردهم 
سينماحقيقت باشد و نمايش شماري از آثار جشنواره از شبكه مستند 
سيما بهانه اي براي ماندن در خانه فراهم كند و به خيل تماشاگران 

سينماي مستند ايران بيفزايد؟ 
پرسش هايي كه اگر صداوسيما نتواند خيلي زود به آنها پاسخ بدهد از 
شبكه هاي نمايش خانگي و شبكه هاي اجتماعي عقب مي ماند و صرفا 
بايد تماشاگر سيل انبوه مخاطباني باشد كه اين شبكه ها را جايگزين 

صداو سيما كرده اند.

فيلمهايخوبسالبدآغازيكهمكاريجديد
10فيلمي كه در سال 20 20  تحسين منتقدان و شوق مخاطبان را برانگيخت

شــيوعويروسكرونا،امسالساخت
ونمايــشفيلمهــارابــاچالشهاو
دشواريهايزياديمواجهكردهاست؛
بااينحال،امسالنيزمانندسالهايقبلمنتقدانسينمايينشرياتمختلفدر
ماههايآخرسال،فيلمهايبرترخودرابرگزيدهاند.مجلهتايمازجملهمجالتي
بودكهباهمكاريمنتقدانسينماييمطرح،10فيلمبرتر2020راانتخابكرد.البته
مجلهتايمدراينميان10بازيگربرترسالرانيزانتخابكردهبود.دراينمطلب

بهطورخالصهبهتشريح10فيلممنتخبمجلهتايمپرداختهايم.

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

جشنوارهچهاردهمسينماحقيقتبهپايانرسيد؛جشنوارهايكه
در7روزبرگزارشدودراينروزها4پلتفرماكرانآنالينفيلمها
راهمراهبابرگزاريكارگاههايآموزشيداشتند.سينماحقيقت
دومينتجربهآنالينبعدازبرگزاريفيلمكــودكونوجوانرا
ســپريكردوبازخوردهاتقريبانشــانازرضايتداشت.حاال
برگزاركنندگانجشنوارهمعتقدندكهسالآيندهباتوجهبهويروس
كروناوبودونبوداينمهمانناخوانده،شــايدبتوانجشنوارهرا

بهشكلتركيبي)فيزيكالوآنالين(برگزاركرد؛اكرانآنالينيكه
ميتواندمخاطبگستردهتريداشتهباشدوجشنوارهفيزيكال
كهميتواندشوروهيجانهميشگيعرصهرابازگرداند.درميان
موضوعبرگزاريجشنوارهبهشــكلآناليننكتهديگرپيشي
گرفتنفضايمجازيواكرانهادرپلتفرمهاستواينكهشبكههاي
تلويزيونيتاچهاندازهميتواننددراينعرصهرقابتداشتهباشند.
بهزعمبرخيازمستندسازانتلويزيونباتوجهبهاينكهراحتتر
ورايگاندردسترسعموماست،مخاطبشرادارد،امادررنگو
لعاباكرانهاوويترينپلتفرمهاوازهمهمهمترمميزينميتواند

موفقعملكند.

مستندسازان در گفت وگو با همشهري از تجربه اكران آناين فيلم هايشان گفتند

به نظر مي رسد جشنواره اي كه پرونده اش امروز بسته مي شود در اكران آناين موفق بود
يك تركيب درست و حرفه اي

دستاوردخوبدرزمانيكوتاه
آرمان قلي پور از مستندسازاني است كه براي سومين بار متوالي 
در جشنواره سينماحقيقت شركت كرده است. او در اين دوره 
با فيلم »چامون« در بخش مســابقه ملي حضور دارد و با ابراز 
رضايت از برگزاري آناين جشنواره به همشهري مي گويد: »با 
توجه به زمان كم، جشنواره امسال توانست در برگزاري آناين 
موفق باشد. به شــخصه با توجه به اينكه در پايتخت نيستم، 
توانستم فيلم ها را تماشا و از كارگاه هاي آموزشي استفاده كنم. 
اين موضوع تجربه خوبي براي برگزاري جشنواره هاست. درست 
است كه در جشنواره هاي حضوري شور و ذوق ديده مي شود و 
افراد در كنار هم فيلم نگاه مي كنند، اما در آناين مي توان گفت 
نظم و انضباط خوبي وجود دارد. قبل از آنكه در جشنواره فيلم 
داشته باشم به عنوان عاقه مند در جشنواره شركت مي كردم. آن 
زمان، عاوه بر هزينه هايي كه براي رفت وآمد و اسكان داشتم، 
مي توانستم در يك هفته تنها چند فيلم ببينم، اما اكران آناين 

باعث شده كه بتوانم در خانه فيلم هاي بيشتري ببينم.« 

نگرانيازكپيفيلمها
كارگردان مستند »چامون« همچنين به ايجاد دسترسي  راحت 
براي تماشاگران عام اشــاره مي كند و اينكه برگزاركنندگان 
جشنواره شــايد بتوانند اين دسترســي را براي عموم مردم 
راحت تــر كــرده و حتي بــا وجــود اسپانســرها و حمايت 
مستندســازان، فيلم ها را رايگان اكران كنند. وي در توضيح 
بيشــتر مي گويد: »نكته اي كه در اكران آناين وجود داشت، 
بحث قاچاق و كپي فيلم ها بود كه خوشبختانه تا به امروز خبري 
در اين باره نشنيده ام. البته وقتي سراغ فيلم مستند مي روي، 
تماشاگراني كه عاقه مند به فيلم مستند هستند، سختي هاي 
كار را مي دانند و هيچ وقت به خود اجازه نمي دهند كه فيلم ها را 
كپي كنند. خوشبختانه جشنواره امسال برايم تجربه جذابي 
بود. فيلمساز رضايت مخاطب را مي خواهد و اين رضايت، تقريبا 

وجود داشت.«

پلتفرمهاودسترسيراحتبرايعموممردم
اين مستندساز شــهركردي با اشــاره به اين موضوع كه براي 
سال هاي آينده هم مي توان جشــنواره را به شكل حضوري و 
آناين برگزار كرد، يادآور مي شود: »تنها يك مشكل كوچك 
وجود دارد. وقتي اكران آناين است براي عموم مردمي كه در 
روستاها و شهرهاي ديگر زندگي مي كنند بايد آگاهي و شناخت 
كامل را براي تماشــاي فيلم ها ايجاد كنيــم؛ اينكه پلتفرم ها 
راهكارهاي ساده تري براي تماشاي فيلم يا خريد بليت داشته 
باشند و البته همانطور كه گفتم، اگر بتوانيم براي عموم مردم 
رايگان فيلم را نشــان دهيم و حقوق مستندسازان را از طريق 
جشنواره يا اسپانسر ها پرداخت كنيم، عاقه مندان بيشتري 

تماشاگر فيلم ها مي شوند.«

تلويزيونورقابتبافضايمجازي
موضوع ديگري كه وجود دارد، رقابتي اســت كــه اين روزها 

ميان شــبكه هاي تلويزيوني و فضاي مجازي و اكران آناين 
و همچنين بخش نمايش خانگي ايجاد شــده اســت. برخي 
معتقدند كه با توجه به گستردگي فعاليت ها در فضاي مجازي، 
شبكه هاي تلويزيوني در اين رقابت نفر دوم هستند؛ با اين حال، 
آرمان قلي پور عنوان مي كند كه تلويزيون به سبب فراگيري و 
همچنين رايگان بودن همچنان فعال است. وي اضافه مي كند: 
»اگر بخواهيم ظرفيت كل شهرها و روستاها را درنظر بگيريم، 
خيلي ها ممكن است دسترسي به تبلت يا لپ تاپ نداشته باشند 
و همچنين ظرفيت خريد آناين را به لحاظ اقتصادي؛ بنابراين 
باز هم تلويزيون را نگاه مي كنند، اما به طور حتم با گســترش 
فعاليت ها و به خاطر تنوع و ويترين جذاب پلتفرم ها مخاطبان 
آنها بيشتر است؛ چراكه تلويزيون متأسفانه آن جذابيت و تنوع 
را ندارد و همچنين موضوع مميزي است كه در تلويزيون بيشتر 

بوده و تنها دسترسي راحت و رايگان مزيت رسانه ملي است.«

برايقضاوتزوداست
اميرمسعود حسيني كه در اين دوره از جشنواره، فيلم مستند 
»طاهر« را در بخش مسابقه ملي داشت،  درباره اكران آناين 
و اســتقبال مردم به همشــهري مي گويد: »خيلي ها ترجيح 
مي دهند به جاي آنكه در خانه بنشــينند و فيلم تماشا كنند، 
فيلم هاي مورد عاقه خود را در ســالن ســينما و روي پرده 
بزرگ ببينند. االن نمي توان درباره اين موضوع قضاوت كرد. 
بايد منتظر اعام آمار تماشاگران جشنواره بعد از پايان باشيم 
تا بدانيم اكران آناين اتفاق خوبي در ســينماي مستند است 
يا خير.« وي كه فيلمش جزو فيلم هاي منتخب تماشــاگران 
مردمي بوده، ادامه مي دهد: »اكران آناين از يك لحاظ خوب 
است كه گستردگي تماشاگران را همراه دارد. همه عاقه مندان 
به سينماي مستند در هر شهر و روستايي مي توانند فيلم ها را 
تماشا كنند، اما بايد ديد كه اصا تماشاگران چه تعداد هستند.«

جشنوارهفيزيكالرابهآنالينترجيحميدهم
در ميان مستندسازان برخي نيز موقعيت خاص را دليل حضور 
در جشنواره و اكران فيلم شان به شكل آناين دانستند. عطيه 
زارع آرندي، از ديگر مستندسازاني است كه در بخش مسابقه 
ملي و فيلم هاي بلند حضور داشــت. »جاهاي خالي پر شود« 
اسم مستند اين كارگردان اصفهاني است. زارع معتقد است كه 
تماشاي فيلم در سالن هاي سينما و با حضور تماشاگران، لذت 
و شور و هيجان خاص خود را دارد. وي به همشهري مي گويد: 
»وقتي يك فيلم بلند ساخته مي شود با اين نگاه كه قرار است 
روي پرده به نمايــش دربيايد، توليد مي شــود و وقتي اكران 
آناين دارد، امكاناتي را از دست مي دهد. اما با توجه به اپيدمي 
ويروس كرونا و اينكه كل جهان درگير آن هســتند، برگزاري 
آناين جشنواره بهتر از تعطيلي آن بود.« زارع درباره فيلمش و 
حضور در جشنواره نيز توضيح مي دهد: »بين فرستادن فيلم يا 
صبر كردن براي شركت در جشنواره براي سال آينده بايد يكی 
را انتخاب می كردم. با توجه به حال و هواي فيلم و اينكه بعد از 
توليد بايد ديده شود و مشخص نيست كه سال آينده چه اتفاقي 
مي افتد، ترجيح دادم فيلم را به جشــنواره بفرستم. با توجه به 
ســاخت فيلم ديگر و اينكه فيلم بيات مي شد، نمي خواستم 
پرونده اين فيلــم بازبماند. اما تصميم گرفتــم اكران فيلم در 
جشنواره محدود باشد. شــرايط و مختصات فيلم براي اكران 
محدود بود و حال برخي از دوســتان فيلمســاز دوست دارند 
اكران گسترده تري داشته باشند كه اين موضوع براي من امتياز 

ويژه اي نداشت.«

اكرانآنالينبهترازتعطيليجشنوارهاست
مرجان خســروي، از ديگر مستندسازان شــركت كننده در 
جشــنواره نيز با كارگردان »جاي خالي پر شود« موافق است. 
او به همشــهري مي گويد، برگزاري فيزيكال جشنواره شور و 
ذوق و هيجان بيشتري دارد و به عنوان فيلمساز رو به رو شدن با 
تماشاگران در هنگام تماشاي فيلم و بعد از آن و گفت وگو هايي 
كه مي شود، لذتبخش است. كارگردان »برف مي نامد« ادامه 
مي دهد: »جشنواره سينماحقيقت دستاورد توليدات يكساله 
سينماي مستند است؛ جشنواره اي مهم كه حضور سينماگران 
و اكران فيلم ها در آن اهميت خود را دارد. بستري است براي 
همفكري و رشد بيشتر و حاال با توجه به كرونا ناگزير به اكران 
آناين شده ايم. حضور آناين بهتر از تعطيلي جشنواره است. 
اين رويكرد در اين دوران، الزم اســت اما باز هم دوست داريم 

جشنواره فيزيكال خود را داشته باشيم.« 

ناگزيرهستيمبهسمتفضايمجازيبرويم
خسروي همچنين به يك مزيت اكران آناين اشاره مي كند و آن 
دسترسي عموم مردم در شهرهاي مختلف به فيلم هاي مستند 
است و يادآور مي شود:» با توجه به جهاني شدن فعاليت ها در 
فضاي مجازي، ما نيز ناگزير هستيم وارد جريان شويم، اما در 
كنار اكران هاي آناين بايد جشــنواره به صورت فيزيكي نيز 

وجود داشته باشد.« 

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

بزرگداشتشيونفومنی
مراسم بزرگداشت شــيون فومنی به مناسبت هفتادوچهارمين 
زادروز اين شاعر فقيد برگزار می شود.  به گزارش همشهري، اين 
مراســم امروز )ســوم دی ماه 1399( ســاعت 18 با سخنرانی 
صاحب نظران و اســتادان زبان و ادبيات فارسی توسط سازمان 
اسناد و كتابخانه ملی اســتان گيان و با همكاری بنياد فرهنگی 

شيون فومنی برگزار می شود. 
در اين بزرگداشت قدمعلی ســرامی، علی صفايی سنگری، سينا 
جهانديده، حسين دلداده مقدم، فرهاد طهماسبی و محمدحسين 
مهدی پور درباره اهميت و ارزش های شعری و جايگاه ادبی شيون 

فومنی در شعر گيلكی و شعر فارسی سخنرانی خواهند كرد.
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تولید واکسن منافاتی با واردات آن ندارد
در اين مراســم كه با حضور رئيس و تعــدادي از نمايندگان 
مجلس برگزار  شد، محمد مخبر، رئيس ستاد اجرايی فرمان 
امام  گفت: حدود 3۰۰ شركت دانش بنيان در طرح های ستاد مشاركت و پشتيبانی 
فعاليت دارند و در بحث كرونا همين شركت های دانش بنيان كشور را نجات دادند و 
امروز هم واكسنی كه در حال ساخت است، توسط همين شركت های دانش بنيان 
تهيه شده است. مخبر از آغاز مرحله نخســت تست انسانی »اولين واكسن ايرانی 
كرونا« خبر داد و گفت: باتوجه به كسب مجوز وزارت بهداشت و طی مراحل موفق 
تست واكسن، از امروز )سه شنبه(  ثبت نام افرادی كه تمايل به مشاركت در مرحله 
تست نهايی واكســن ايرانی كرونا را دارند، آغاز می شود. وی افزود: عالقه مندانی 
كه شرايط سنی و جســمی الزم را دارند می توانند با مراجعه به سامانه ۴۰3۰ در 
اين پروژه ملی ثبت نام كنند تا با آنها تماس گرفته  شود. وی با بيان اينکه موضوع 
اصلی، نجات جان انسان هاست، گفت: دولت، مجلس و همه دستگاه هايی كه توان 
دارند و فکر می كنند كه می توانند يک واكسن ايمن را تا ورود اين واكسن به بازار 
تامين كنند، موظف به انجام آن هستند. او گفت: معنی كار ما اين نيست كه واردات 
انجام نشود، چراكه اگر يک واكسن ايمن در دنيا قابل تهيه است، حتما بايد وارد 
شود. رئيس ستاد اجرايی فرمان امام با بيان اينکه مسيری كه رفتيم تبعات بسيار 
كمی دارد، افزود: ما در تمام بخش دارويی و توليدات بخش كرونا در قيمت گذاری 
و توزيع دخالتی نداريم و همه اينها را در اختيار وزارت بهداشــت قرار می دهيم و 
خود وزارت بهداشت اين موارد را تعيين می كند.  وی گفت: در ستاد اجرايی به هيچ 
وجه در بخش توليدات دارويی، سودی را در نظر نمي گيريم و نگاه و رويکردمان در 
بخش دارويی يک رويکرد اجتماعی است و نگاه اقتصادی نداريم. ما در ستاد اجرايی 
به دنبال خدمت به مردم و حفظ جان آنها هستيم. وی گفت: اجازه نخواهيم داد 
هيچ آدم نيازمندی در كشور به دليل مسائل مالی از اين واكسن نتواند استفاده كند 
و بخشی را به صورت رايگان در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

قرار می دهيم.

دنگ شیائوپینگ، معمار اصالحات اقتصادی در چین، از اواخر دهه 1970 میالدي سیاست های درهای باز و حرکت به سمت کاپیتالیسم را اجرا کرد.

 حازم عیاد 
تحليلگر اردني

كيوسک

 تمرکز بر چرخه تولید و مصرف داخلي 
يكي از مهم ترين محورهاي چهاردهمین 
برنامه 5ساله توسعه اقتصادي چین است

توسعه چين روي ريل 
اقتصاد داخلي

روزنامه العربي الجديد در صفحه نخست خود به 
بررسي اخبار منتشر شده در مورد ظهور گونه 
جديدي از ويروس کرونــا در انگلیس پرداخته 
است. به نوشته اين روزنامه، درحالي که انتظار 
مي رفت پايان ســال2020، خاتمه اي بر ويروس 
کرونا باشد اما حاال روشن است که امیدي به عبور 

از بحران، دست کم در آينده نزديك نیست.

روزنامه گاردين ]انگلیس[

روزنامه هاآرتص ]اسرائیل[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

تعطیلي سراسري يا فاجعه ملي

آخرين تالش ها در تل آويو براي 
جلوگیري از تكرار انتخابات

کرونا؛ کابوس گونه جديد 

روزنامــه گاردين به افزايش درخواســت ها از 
نخست وزير انگلیس براي اعمال تعطیلي هاي 
گسترده پرداخته است. نوع جديد ويروس در اين 
کشور، سرعت شیوع باالتري دارد و همین مسئله 
باعث شــده متخصصان و دانشمندان از دولت 
بخواهند تعطیلي سراسري اعالم کند. دولت از 
سوي ديگر، با گروه بزرگي از مخالفان تعطیلي ها 
روبه رو است که دست به تجمع خیاباني هم زده اند.

پارلمان رژيم صهیونیستي پس از اختالف هاي 
ريشه اي در کابینه ائتالفي با رد تعیین ضرب االجل 
براي تصويب طرح بودجه سال2020، اين رژيم را به 
سمت انتخابات چهارم در عرض 2 سال کشاند. به 
نوشته هاآرتص، عدم توافق بین بنیامین نتانیاهو 
نخســت وزير رژيم صهیونیستي و بني گانتس 
رهبر حزب آبي سفید نیمه شب سه شنبه کنست 
را به صورت خودکار منحل خواهد کرد. انتخابات 

پارلماني احتماال تا 3 ماه ديگر برگزار خواهد شد.

نگاه

حمله هاي سايبري، پیام  پوتین به بايدن

رسانه هاي آمريکا در  ماه مارس سال2۰13 
مشغول پوشــش تهديدهاي كره شمالي 
بودند؛ چراكه موشک هاي بالستيک اين 
كشــور، مناطق ســاحل غربي آمريکا، ازجمله ايالت آالســکا را در 
معرض خطر حمله قــرار داده بود. وزارت دفاع آمريکا در پاســخ به 
تهديدهاي علني رهبر كره شمالي، ســامانه دفاع موشکي پاتريوت 
را در نواحي غربي اين كشور مســتقر كرد. خيابان هاي نيويورك و 
اماكن عمومي آمريکا به كلي مشغول رهبر كره شمالي و موشک هاي 
بالســتيک او شــده بود. اما كره، تنها تهديدي نبود كه سايه اش بر 
سر آمريکا ســنگيني مي كرد. در همان ســال ها، رسانه هاي مهمي 
همچون نيويورك تايمز يا واشنگتن پســت، به تدريج گزارش هايي 
درباره »تهديد سايبري« و استراتژي هاي مقابله با »دشمن مجازي« 

منتشر مي كردند.
ريشه اين گزارش ها به حمالت ســايبري برمي گشت كه در همان 
سال2۰13 عليه برخي پايگاه هاي اينترنتي آمريکا صورت گرفته بود. 
اين حمالت باعث شد نگاه استراتژيک براي مقابله با تهديد سايبري 
در آمريکا آغاز شود؛ نگاهي كه البته اختالف اساسي با نگاه مشابه براي 
مقابله با تهديدهاي هسته اي يا موشکي كره شمالي نداشت. روش هاي 
آمريکا در اين حوزه هم عبارت بود از تقويت امنيت ســايبري، انجام 
حمالت پيشــگيرانه و يا حمالت انتقامي ويرانگري كه مي توانست 
شبکه دشمن را در هم شکسته و ضربات وارده را جبران كند. برخي 
كارشناســان آمريکايي در آن زمان پيشنهاد كردند براي جلوگيري 
از خسارت هاي اســتراتژيک، شبکه اينترنت كشــور در بخش هاي 
مختلف نظير بهداشت، حمل ونقل و يا حتي انرژي هسته اي تعطيل 
شود. اما اين پيشــنهاد هزينه هاي به مراتب ســنگين تري متوجه 
اقتصاد و امنيت آمريکا مي كرد. دفاع ســايبري و استراتژي مقابله با 
حمالت گسترده، يک معضل واقعي است؛ چرا كه شامل حفظ امنيت 
بخش هاي آسيب پذير و همچنين ايجاد زيرساختي است كه بتواند در 
مقابل حمالت مقاومت كند. كار تا جايي پيش رفت كه برخي در آن 
دوران از قطع ارتباط اينترنت آمريکا با شبکه جهاني و در واقع پايان 
جهاني سازي  سخن گفتند.  مجموعه اين موارد به بحث هاي طوالني 
در كنگره آمريکا تبديل شــد، چرا كه حمالت سايبري سال2۰13 
بخش هاي مهمي از ساختار اينترنتي آمريکا را مورد هدف قرار داده 
بود؛ از شــبکه حمل ونقل و ارتباطات گرفته تا بيمارســتان ها، برق، 
نهادهاي حساســي نظير پنتاگون و حتي نيروگاه هاي هسته اي. در 
ابتدا انگشت اتهام بيش از هركس متوجه چين و كره شمالي بود اما با 
گذشت زمان روشن شد نفوذ سايبري توسط نيروهايي همچون آسانژ 
و اسنودن بسيار عميق تر از چيزي بوده كه نظريه پردازان آمريکايي 

تصور مي كردند.
نفوذ و حمالت سايبري، بحران هاي بزرگي را در آمريکا به وجود آورد؛ 
بحران هايي كه براي مثال منجر به كناره گيري هيالري كلينتون از 
دولت و يا وارد آمدن ضررهاي گسترده به وزارت خارجه اين كشور 
شد. ســريال حمالت و تهديدهاي ســايبري عليه آمريکا با مداخله 
روسيه در انتخابات سال2۰16 به اوج خود رسيده و به عاملي اساسي 

در تنظيم مناسبات سياست داخلي و خارجي آمريکا تبديل شد.
حاال اين بحران بار ديگر براي آمريکا تکرار شــده؛ همزمان با قطعي 
شــدن پيروزي بايدن در انتخابات، حمله اي بزرگ سراســر شبکه 
اينترنت آمريکا را مورد هدف قرار داده است. در پي اين حمله كه به نام 
»اوريون« مشهور شــده، دولت فدرال آمريکا ناچار شد فورا ارتباط 
شبکه برق را با بخش هاي آسيب ديده قطع كند. گفته مي شود نفوذ 
هکرها از طريق نصب برنامه solarwinds روي يک دستگاه رايانه 
دولتي ميسر شده است. در نتيجه اين حمله تا كنون اطالعات بيش 
از 33هزار كاربر در بخش هايي از وزارتخانه هاي خزانه داري، تجارت 
و البته ســازمان امنيت ملي آمريکا لو رفته است. از سوي ديگر بايد 
توجه داشته باشيم كه شركت solarwinds مأمور ارائه خدمات به 
نيروهاي پنج گانه پنتاگون بوده و بر اين اساس فعال نمي توان حجم 
واقعي اطالعات درز كرده و خسارت هاي وارده را به طور دقيق ارزيابي 
كرد. اين بار انگشت هاي اتهام به سوي روسيه نشانه رفته است و كسي 
از چين، كره شــمالي يا حتي ايران ســخن نمي گويد. بر اين اساس 
مي توان گفت كار جــو بايدن با بحراني بزرگ در برابر روســيه آغاز 
مي شــود؛ بحراني كه قطعا وقت و انرژي زيادي از اين دولت خواهد 
گرفت. بدون شک روسيه تمايل دارد شکل جديدي از روابط با آمريکا 
در دوران بايدن را از طريق مذاكرات جدي بر ســر توافق تسليحات 
هســته اي و يا حتي امنيت ســايبري ايجاد كند. با علم به اين نکته 
مي توان گفت حمالت سايبري اخير، پيامي سخت و دردناك از سوي 
روسيه براي ميهمان جديد كاخ سفيد بوده است؛ پيامي كه در آن، 
مناسبات جديد جهاني با صف كشي روســيه و چين مقابل آمريکا و 

اروپا يادآوري شده است.
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 نفود راست هاي افراطي
در پليس آلمان 

سدا باساي-يیلديز، وکیل مدافع جمعي از مهاجران در برابر 
يك گروه نئونازي در آلمان، اخیرا طي سفر در هتل محل 
اقامتش پیامي دريافت کرد: »اي ترکیه اي کثیف؛ دخترت 
را سالخي مي کنیم.« او بالفاصله با پلیس تماس گرفت اما 
در پي اين تماس، او متوجه شده که امنیتش بیش از پیش 
در خطر است. نتیجه تحقیقات نشان داد که اطالعات محل 
اقامت او از يك کامپیوتر متعلق به نیروهاي پلیس استخراج 

شده است.
تمايل به نئونازيسم و راست گرايي افراطي چند سالي است 
که در جامعه آلمان احیا شده، اما اکنون مسئله بعد تازه اي 
پیدا کرده اســت. اخیرا پارلمان آلمان نتیجه تحقیقاتي 
را منتشر کرده که نشــان مي دهد شبكه اي از راست هاي 
افراطي به سرويس هاي امنیتي اين کشور، ازجمله نیروهاي 

ويژه و پلیس به شكل گسترده نفوذ کرده است.
وضعیت پیش آمده در میان نیروهاي پلیس آلمان، بسیاري 
را نگران کرده است. اين نیرو برخالف ارتش چندان متمرکز 
و تحت نظر مقامات باالدستي نیست و انحراف در آن اثرات 

بیشتر و فوري تري بر زندگي روزمره شهروندان دارد.
بعد از جنــگ جهاني دوم، تمرکز مقام هــاي آلماني بر 
دوري نیروهاي پلیس از سیاسي کاري و تمايالت راست 
افراطي بوده اســت. اين نیرو بعد از جنگ کامال متحول 
شــد و به نیروهاي داوطلب خدمت در پلیس، در مورد 
عملكرد نیروهاي امنیتي در دوران نازي ها آموزش الزم 
داده شد. با اين حال، فاش شدن اين حقیقت که افسران 
پلیس در گوشه و کنار آلمان، شــبكه هايي را براساس 
تفكرات راست افراطي تشــكیل داده اند، آلماني ها را 

شوکه کرده است.
هربرت رويل، وزير داخله ايالت راين وست فالیاي شمالي، که 
پرجمعیت ترين ايالت آلمان است،  گفته است: »من همیشه 
امیدوار بودم که اين مسائل موردي باشد، اما تعداد زيادي از 
آنها را داريم.« در اين منطقه 203 افسر پلیس به خاطر ارتباط 
با گروه هاي نئونازي و راست افراطي مورد تحقیق قرار دارند. 
زنگ خطر در راين وست فالیاي شمالي، همین تابستان به 
صدا درآمد؛ وقتي که 31افســر به خاطر انتشار محتواي 
خشونت آمیز نئونازي محكوم شدند. هربرت رويل گفته 
است: »چیزي که کشف شد، يك واحد کامل از افسران بود 
و ما اتفاقي آن را پیدا کرديم. اين مسئله اصال پیش پاافتاده 
نیست. ما با راست افراطي مشكل داريم. نمي دانم چقدر 
در نهادهاي ما نفوذ کرده انــد. اما اگر با آن برخورد نكنیم، 
رشد خواهد کرد و بیشتر خواهد شــد.« اين 31افسر در 
چت هايشان تصاويري از هیتلر، تصويرهاي ساخته شده اي 
از مهاجران در اتاق گاز و شلیك به يك مرد سیاهپوست را با 
هم به اشتراك گذاشته اند. رئیس اين واحد هم در اين چت 

گروهي بوده است.
2 ماه قبل، گروه چت نژادپرستانه اي متشكل از 25افسر در 
پلیس برلین شناسايي شد. يك افسر، بعد از اينكه رئیسش 
به درخواست هاي او براي مقابله با همكارانش بي توجهي 
کرد، خبر وجود اين گروه را به مقامات باالتر داد. عالوه بر 
آن، 6دانشجوي پلیس هم به خاطر زير سؤال بردن انتشار 
تصاوير صلیب شكسته در يك گروه چت که 26عضو داشت، 

اخراج شدند.
بررسي هاي بیشتر نشان داده اســت که از کامپیوترهاي 
پلیس براي جمع آوري اطالعات درباره فعاالن سیاســي 
و سیاســتمداران چپ گرا استفاده شــده است. ازجمله 
آنها، ايديل بايدار، کمديــن ترکیه اي-آلماني و همینطور 
يانین ويسلر، سیاســتمدار چپ گرا بوده است. هر 2نفر 
هدف تهديدهاي نئونازي ها بوده اند. در مجموع، دولت از 
سال2015 روي پرونده هاي مربوط به ارتباط افسران پلیس 

با راست هاي افراطي کار کرده است.
درپي تحقیقات از پاســگاه پلیس شهر هسه، يعني محل 
زندگي باساي-يیلماز، 38افســر پلیس معلق شده اند. 
باساي-يیلماز معتقد است مشكل نفوذ راست  گرايي افراطي 
در نیروي پلیس،  چیزي فراتر از افراد است و تا وقتي دولت 
به اين مسئله توجه نشان ندهد، اوضاع بهتر نخواهد شد. 
او مي گويد: »وقتي که پاي 38نفر در نیروي پلیس در میان 
است، يعني مشكل ســاختاري داريد و اگر اين را متوجه 

نشويد،  هیچ چیزي تغییر نمي کند.«

 چين كه به تازگي سند چشم انداز 
5ساله توسعه اقتصادي خود را براي گزارش

ســال هاي 2۰21 تا 2۰25 تنظيم 
كرده، قصد دارد تــا با تمركز بــر توليد داخلي و 
توسعه فناوري به سمت يک اقتصاد توسعه يافته 
متعــادل حركت كنــد. در ايــن ســند نه تنها 
سرفصل هاي برنامه هاي 5ســال آينده مشخص 
شده، بلکه مقامات چين نقشه راه توسعه بلندمدت 
كشورشان تا ســال2۰35 را نيز ترسيم كرده اند. 
چهاردهمين برنامه 5ساله توسعه اقتصادي حزب 
كمونيست چين در جريان نوزدهمين كنگره ملي 
كميته مركزي حزب كمونيســت اين كشور ارائه 
شده و قرار است جزئيات آن در كنگره بعدي حزب 

در اواخر زمستان تشريح شود.
به گزارش الجزيره، يکــي از اولويت هاي اين طرح 
كه توسعه اقتصادي و اجتماعي را در برمي گيرد، 
حفظ روند رشد اقتصادي براي ايجاد اشتغال بيشتر 
است تا شکاف درآمدي عميقي كه اكنون در چين 
ايجاد شده، مهار شود. حفاظت از محيط زيست و 
توسعه اقتصادي »سالم« از ديگر اولويت هاست. 
چين همچنين قصــد دارد ضمن متعهد بودن به 
»توسعه مسالمت آميز«، اتحاد خود با تايوان را از 
سر بگيرد. در اين طرح از تايوان به عنوان بخشي از 
قلمروي چين ياد شده است. اين ها در حالي است 
كه طرح هاي مهم چين براي كنترل ويروس كرونا 
نيز ادامــه دارد؛ طرح هايي كه تا بــه اينجا موفق 
هم بوده اســت. بنا بر ادعاي دولت چين، برنامه 
5ساله اقتصادي، نتيجه مشــاركت هزاران اتاق 
فکر، ســازمان هاي دولتي، دانشگاه ها، محققان و 
دانشمندان برجسته است. دولت امسال پيش از 
تنظيم اين طرح، بيش از يک ميليون پيشــنهاد 
براي برنامه 5ساله چهاردهم از شهروندان چيني از 
طريق اينترنت دريافت كرده بود كه در نشست هاي 
مختلف رهبران حزب كمونيســت بررسي شد. 
شــين هوآ، خبرگزاري رســمي دولت چين در 
توصيف اين اقدام نوشته اســت: »برنامه 5 ساله 
چين مثل طرح هاي اقتصادي در كشورهاي غربي 
براي رأي جمع كردن نيست؛ هدف از اين طرح ها 

شناخت عالئق مردم براي زندگي بهتر است.« 

تاريخچه طرح هاي 5ساله 
پکن از ســال1953 يعني ۴ســال بعد از انقالب 
كمونيســتي چين، اعــالم برنامه هاي 5ســاله 
اقتصادي خود را آغازكرده است. بيشتر كشورهاي 
كمونيستي از جمله شوروي اين رسم برنامه  ريزي 
اقتصادي را داشته اند. اما چين حتي بعد از اينکه 
اقتصادش از يک مدل سوسياليســتي مطلق به 
سمت يک الگوي مبتني بر سرمايه داري حركت 

كرد نيز همچنان به اين طرح پايبند است.
نخستين برنامه 5ساله چين مربوط به سال هاي 

1953 تا 1957 بود كه بر انتقــال از يک اقتصاد 
وابسته به زمين و كشــاورزي به اقتصاد صنعتي 
سوسياليستي تمركز داشت. دولت تازه شکل گرفته 
مائو تســه تونگ، بنيانگذار جمهوري خلق چين، 
بودجه زيادي را براي توســعه توليد زغال سنگ 
و فوالد اختصاص داده است. مائو، اين استراتژي 
صنعتي  كردن را در برنامه 5ساله دوم معروف به 
»خيز بزرگ« از سال هاي 1958 تا 1962 نيز ادامه 
داد. هرچند اين خيز بزرگ براي صنعتي شدن به 
يک فاجعه انساني تبديل شــد و قحطي، زندگي 
ميليون ها نفر را در چين تحت تأثير قرار داده است.

از اواخر دهه197۰، چين با ســرمايه گذاري در 
صادرات، وارد بازارهاي جهاني شد و برنامه هاي 
5 ساله پنجم، ششم و هفتم اين كشور حول اين 
محور چرخيد. هدف برنامه 5ســاله ســيزدهم 
چين براي سال هاي 2۰16 تا 2۰2۰ نيز تبديل 
اين كشــور به يک »جامعه شــکوفاي متعادل« 
و كاهش اتــکا به صادرات و اطمينان از توســعه 
اقتصادي پايدار هم از بعــد اجتماعي و هم از بعد 
زيســت محيطي بود. از اواخر دهه197۰ رشــد 
چين ســرعت باورنکردني داشــته؛ به طوري كه 
اكنون بعد از آمريکا، دومين اقتصاد بزرگ جهان 
اســت. براســاس آمار بانک جهاني، سرانه توليد 
ناخالص داخلي چين در 6۰سال گذشته 115برابر 
شــده و از 89.5دالر در 196۰ بــه 1۰262دالر 
در سال2۰19 رسيده اســت. اما اين رشد سريع 
عواقب ناخواسته اي مانند افزايش فاصله طبقاتي 
را به همراه داشــته كه با شــيوع كرونا بدتر هم 
شده اســت. همزمان، تأكيد بر رشد اقتصادي و 
صنعتي شدن ســريع به ويژه در دهه هاي 199۰ 
و 2۰۰۰ آلودگي هــوا و آب و به دنبــال آن افت 
وضعيت ســالمت مردم را به دنبال داشته است. 
همچنين مازاد تجارت خارجــي در چين باعث 
شــده كشــورهايي كه قبال مدافع ورود پکن به 
اقتصاد جهــان بوده اند، حــاال در برابر آن جبهه 

بگيرند.

محورهاي برنامه چهاردهم
چهاردهمين برنامه توسعه اقتصادي چين 5محور 

اساسي دارد:
رشد اقتصادي: برنامه 5ساله اقتصادي 

چين، هدف مشخصي را براي نرخ رشد 1
اقتصادي در 5سال آينده مطرح نکرده است. اين 
كشــور مي خواهــد تــا ســال2۰35 بــه يک 
كشور»توسعه يافته متعادل« تبديل شود، به اين 
معنا كه ســرانه توليد ناخالــص داخلي به حدود 
3۰هزار دالر برســد؛ يعني 3برابر رقم فعلي و در 
سطحي برابر با كره جنوبي و اسپانيا. هدف برنامه 
جديد اقتصادي چين يعني كشور »توسعه يافته 
متعادل« در مقايسه با هدف برنامه سيزدهم يعني 
»جامعه شکوفاي متعادل« نشان دهنده يک تغيير 
زيرپوستي اما مهم اســت. توليد ناخالص داخلي 
چين در سال جاري ميالدي 1۴.89تريليون دالر 

بوده اســت. ايــن رقم در پايان ســال گذشــته 
1۴.3۴تريليون دالر بود. هميــن افزايش اندك 
توليد ناخالص داخلي، چين را به يکي از كشورهايي 
تبديل كرده كــه با وجود شــيوع كرونا، بهترين 

عملکرد اقتصادي را در سال2۰2۰ داشته است.
چرخه دوسويه: پکن مي خواهد رشد 

آتي اين كشــور به جاي تجارت خارجي 2
بيشــتر براســاس چرخه داخلي توليد، مصرف و 
توزيع كاال و خدمات باشد. با وجود جنگ تجاري با 
آمريکا، چيــن قصد دارد تمركز خود را بر رشــد 
اقتصادي داخلي بگذارد. شــکي نيست كه چين 
هم اكنون موقعيت پيچيده اي در سطح بين المللي 
دارد و حتي با رفتن دونالــد ترامپ و آغاز كار  جو 
بايدن به عنوان رئيس جمهور جديد آمريکا نيز بعيد 
به نظر مي رسد اين وضعيت تغيير كند. البته چين 
تأكيد كرده كه نمي خواهد به جهان پشت كند و به 
حضور خود در بازارهاي بين المللي ادامه مي دهد.

فناوري: پايه و اساس سيزدهمين طرح 
5ســاله اقتصــادي چيــن »ســاخت 3

چيــن2۰25« و تالش بــراي توســعه صنايع 
فن آور محور بود. برنامه جديد، ادامه اين استراتژي 
با تأكيد بر نوآوري در مســير مدرن سازي است. 
براين اساس، چين با پيشرفت هاي چشمگير در 
فناوري هاي كليدي در مکان مناســب، رهبري 
مســير نوآوري را در جهان به دســت مي گيرد. 
پيش بيني مي شود اين كشور در سال هاي آينده 
بودجه بيشتري را به اين بخش ازجمله حوزه هايي 
مانند فناوري زيستي و انرژي هاي جديد اختصاص 
بدهد. با اينکه اين احتمال وجود دارد كه با آمدن 
بايدن سياست هاي آمريکا در اين حوزه تغيير كند 
و سختگيري هاي اين كشور بر شركت هاي فناوري 
چين كمتر شــود، اما رقابت 2كشــور در زمينه 

فناوري ادامه خواهد داشت.
توسعه سبز: چين به عنوان كشوري كه 

بيشترين گازهاي كربني را توليد مي كند 4
مي خواهد براي رســيدن به هدف »ساخت چين 
زيبا« تا ســال2۰35 ميزان توليد كربن را ابتدا به 
ثبات برساند و سپس آن را كاهش بدهد. شي جين 
پينگ، رئيس جمهور اين كشــور همچنين اعالم 
كرده كه ميزان توليد گازهاي گلخانه اي را تا 2۰6۰ 
به صفــر مي رســاند. 8۰درصد انــرژي چين از 
سوخت هاي فســيلي به ويژه زغال سنگ تامين 

مي شود.
مهار نابرابري: هــدف مهم ديگر برنامه 

اقتصادي چهاردهم چين، كاهش فاصله 5
طبقاتي و توسعه استانداردهاي زندگي در شهر و 
روستاست. موضوعي كه اگر به بي ثباتي اجتماعي 
بينجامد، مي تواند تهديدي براي حزب كمونيست 
باشد. اين كشــور قصد دارد تا توزيع جغرافيايي 
جمعيت را تغيير دهد. هم اكنون 6۰درصد مردم 
چين در شهر زندگي  مي كنند كه دولت قصد دارد 
اين آمار را در 15ســال آينده به 75 تا 8۰درصد 

برساند. 

سمانه معظمي
روزنامه نگار

ادامه از 
صفحه اول
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سعيدمروتييادداشت
منتقد فيلم و روزنامه نگار

برلين: دســتگاه قضايي آلمان راهبه اي را كه تنها جرمش 
پناه دادن به يك پناهجــوي خارجي اســت، محاكمه كرد. 
به گزارش دويچه وله، اين راهبه كه نامش مشتيلد است، پس از 
شنيدن  مجازات زندان يا پرداخت 2500پوند به خاطر پناه دادن 
به پناهجو ها، به خبرنگار ها گفت: هنوز هم احســاس آرامش 
مي كنم، من فقط وظيفه انســاني ام را انجام دادم. كليساي او 
تا به حال پناهگاه بيش از 30پناهجو بوده است. راهبه مشتيلد 

جايزه صلح گوتينگن را دريافت خواهد كرد.

زوريخ: يــك متخصص فــروش ســاعت هاي بدلي به 
اســكاي نيوز عربي گفت كه ثروتمندان بيش از ديگران 
احتمال دارد جواهرات بدلي بخرند. به گفته او، سازندگان 
ساعت ها و جواهرات تجملي و معروف، به خصوص آنهايي 
كه ميليون ها دالر قيمت دارند، خودشان نسخه بدلي اين 
كاال  را مي سازند. اين بدل ها طوري ساخته مي شوند كه جز 
كارشناس هاي اين حوزه، كسي نمي تواند نوع اصل آنها را 

تشخيص بدهد.

بورگوس: به گفته محققان، اين احتمــال وجود دارد كه 
انسان هاي اوليه مانند برخي حيوانات امروزي براي بقا و جان 
سالم  به دربردن از زمستان هاي سخت، به خواب زمستاني 
مي رفتند. به گزارش اينديپندنت، دانشمندان اين نتايج را 
پس از بررسي فسيل هاي انساني باقي مانده و مدفون شده 
در يك غار مشهور به ســيمادلوس هوس -به معناي گودال 
اســتخوان ها - در محوطه باستان شناسي آتاپوركا، نزديك 

شهر بورگوس در شمال اسپانيا به دست آورده اند.

كانبرا: تكــه زغالي كه در كوهســتان هاي موســوم به 
كوهستان سوزان در استراليا واقع شده، بيش از 6هزار سال 
است كه مي سوزد. به گزارش آديتي سنترال، اين زغال ها 
كه در گذر زمان محوطه اي در حــدود 6.5كيلومترمربع 
را دربرمي گيرند، ســالي يك متر جابه جا شده اند. در عمق 
10متري زمين هاي اين منطقه آتش پيوسته وجود داشته و 
اكنون هم وجود دارد. اين منطقه در گذر دهه هاي متمادي 

محل مورد عالقه گردشگر هاست.

زغاليكه6هزارسالاستميسوزداجدادمابهخوابزمستانيميرفتندثروتمندهاساعتبدلميخرندمجازاتراهبهپناهدهنده

دوقطبيهايتمامنشدني

علي ربيعي، سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي خود كه در راستاي رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي، به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد، از دريافت بيمه بيكاري 
توسط هنرمندان خبر داد. وي افزود: »منابع مالي مقرري بيكاري در بودجه سنواتي 
دولت ديده خواهد شد. طبق اين مصوبه، شورايي با نمايندگي دستگاه هاي اجرايي 
ذيربط و نمايندگان صنوف فرهنگي، هنري و رسانه اي با مسئوليت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي تشكيل خواهد شد كه بررســي و تصويب سياست ها، ضوابط و 
شرايط عمومي و نيز بررسي و تأييد واجدين شــرايط دريافت مقرري بيكاري را 
برعهده خواهد داشت.« سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: »پيش از اين نيز يكي 
از خواسته هاي اصحاب فرهنگ و هنر داشتن تشكل صنفي فراگير بود كه اين امر 
امكان پذير شد. به موجب اين تصويب نامه هر يك از حوزه هاي فرهنگي، هنري و 
رسانه اي مي توانند يك كانون سراسري تشكيل دهند و در نهايت از به هم پيوستن 

آنها كانون فراگير فرهنگ و هنر تشكيل خواهد شد.«

سوم دي ماه ســال 1297 هجري شمسي، نخستين شناســنامه ايراني به شماره يك 
صادر شد. بنا بر اطالعات پراكنده در فضاي مجازي و البته اشاره اي كوتاه در ويكي پديا، 
شناسنامه شماره يك براي شخصي به نام فاطمه ايراني صادر شده است و از آن پس رفته 
رفته ايراني ها داراي شناسنامه شدند. همچنين 7 سال پس از به وجود آمدن اين اداره، 
از سال 1304 شمسي، دريافت شناسنامه براي همه شهروندان ايراني در مناطقي كه در 
آنها اداره سجل احوال داير بود براساس قانون الزامي شد. پس از انقالب اسالمي، جمهوري 

اسالمي ايران به همين مناسبت سوم دي ماه را به نام »روز ثبت احوال« نامگذاري كرد.

دريچه

صندوقبيمهبيكاریبراياصحابهنرورسانه

سومدي؛روزمليثبتاحوال
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جزآستانتوأمدرجهانپناهينيست
سرمرابهجزايندرحوالهگاهينيست

زمانهگربزندآتشمبهخرمنعمر
بگوبسوزكهبرمنبهبرگكاهينيست

برگ، افزون بر برِگ درخت و گلبرگ، تاب و توان و توشه است و هم ميل و قصد. حافظ 
هر برگ گل را كه در چمن است، نثار روي يار مي كند؛ برگي كه مي توان بر آن به خوِن 
شقايق سخن ها نوشت و سرود: »بلبلي برگ گلي خوشرنگ در منقار داشت/ واندر آن 

برگ و نوا، خوش ناله هاي زار داشت«. در معناي سامان و توان، مي گويد:
درويش را نباشد برِگ سراي سلطان

ماييم و كهنه دلقي كآتش در آن توان زد
خواجه ما پند مي دهد كه »گر برِگ عيش مي طلبي ترك خواب كن« و »برِگ صبوح ساز 
و بده جاِم يك مني«. او ميل و برِگ گفت و شنيد با كسي دگر در دلش نيست و »نه ميل 

الله و نسرين، نه برگ نسترن دارد«
خاقاني از برگ ريزاِن وفا مي گريزد و در خوشي و تلخي يار كه با برگ و بار آميخته است، 

مي گويد: »به نوك خارِ جفا َخستيم، نيازردم/ چو برِگ گل سخني گفتمت، بياُزردي«
صائب كه با ديدِن برگ هاي غنچه، اجتماِع دوستاِن يك  دلش  آيد به ياد؛ بر آن است كه 
»اگر تو برِگ عاليق ز خود بيفشاني/ بهارِ عالَِم ايجاد مي كنيم تُرا« و مي سرايد: »مي شوند 

از سردمهري، دوستان از هم جدا/ برگ ها را مي كند فصِل خزان از هم جدا«

اجتماِعدوستاِنيكدل

فضاي مجازي

اينكه برخي معتقدند بايد تيتر اين يادداشت را هر 
جا كه مي توانند فرياد بزنند تا مگر واكسن، آن هم 
خيلي زود گيرشان بيايد، يعني يك يا چند جاي 
كار، به صورت اساســي مي لنگد. انگار كه دوباره 
روزهاي درخشان بحث درباره درستي آمار روزانه 
مبتاليان كرونا تكرار شده است؛ از مسئوالن اصرار 
كه مو الي درز آمار ما نمي رود و از مردم انكار كه 
هرچيزي كه آنها مي گويند را بايد دو يا سه برابر 
كرد. حاال هم اينطور شده كه مسئوالن مي گويند 
مردم اصال نگران تامين واكسن نباشند و مردم 
هم مي گويند به خاطر همين حرف هاست كه بايد 

نگران بود. اين شكاف عميق و عريض بي اعتمادي، 
جديد نيســت، اما اين بار خيلــي فرق مي  كند. 
مردم فكر مي كنند جانشــان در ميان اســت و 
تعلل مســئوالن و مقامات را اقدام عليه حيات 
خود مي دانند. چيزي كه آنهــا مي خواهند، نه 
پيچيده است و نه غيرمعقول و نه نشدني. مردم، 
واكسن مي خواهند، آن هم در نخستين فرصت. 
همين شب يلدا، حدود 70هزار توييت با هشتگ 
»واكسن بخريد« در توييتر فارسي منتشر شد. 
همين نشان مي دهد كه  حداقل بخشي از مردم 
نگران هستند. برخي در توييتر ادعا كرده بودند 

نقد و نظر

واكسن،حقمسلمماست

جوادنصرتي
روزنامه نگار

كه مقامات اصال نمي خواهند واكســن خارجي 
بخرند چون اميدوارند واكســن ساخت داخل را 
كه 6 ماه ديگر، تازه مراحل ساخت و تأييدش به 
پايان مي رســد، بين مردم توزيع كنند اين ادعا 
بارها تكذيب شده اما سؤال اين است كه چرا در 
مورد خريد و توزيع واكسن خارجي  اطالع رساني 
نمي شود تا مطمئن شويم مقامات كار درست را 
انجام مي دهند. فضا چنان وهم آلود و بدون پاسخ 
است كه اگر صحبت هاي همين مقامات را كنار 
هم بگذاريم، تا مرز جنون پيش خواهيم رفت. در 
حالي برخي از توليد واكسن داخلي مي گويند كه 
برخي كارشناسان گفته اند اصال زيرساخت توليد 
انبوه آن در ايران وجود ندارد و نمي شود يك شبه 
به آن رسيد.  آيا واقعا مردم حق ندارند كمي نگران 
باشند؟ كافي است يك ايراني همين حرف ها و 
نظرات را كنار هم بگذارد تا نه تنها سردرگم كه 
نگران و هراسان هم بشــود. بماند كه همه يك 

فاميل و آشنايي هم در شــركت هاي دارويي يا 
نهادهاي ديگر دارند يا پيدا مي كنند كه از پشت 
پرده خبر دارد و چيزهايي مي گويد كه نمي شود 
اينجا نوشــت. به همه اين تناقض ها كافي است 
همان بي اعتمادي را هم اضافه كرد. نتيجه اين 
مي شــود كه مردم فكر مي كنند قرار اســت از 
واكسن محروم شوند و نگران جان خود مي شوند. 
حداقل كار در اين شــرايط اين است كه تالش 
شود اين نگراني ها برطرف شود. اصال چه مي شود 
اگر براي خريد واكســن اقدام كرد؟ مي گويند 
واكسن هاي فالن شــركت را نمي شود خريد، 
خب چه ايرادي دارد از يك شركت ديگر واكسن 
خريد؟ چرا مردم نبايد اين حق را داشته باشند 
كه واكسني را كه به آن اطمينان بيشتري دارند  
در اسرع وقت دريافت كنند؟ چه مي شود، در اين 
مورد خاص، مردم چيزي را كه دلشان مي خواهد 

داشته باشند؟ آن هم خيلي خيلي زود.

عالقهفيلمسازانبهاكرانآنالينآثارشان
بعداز اكران آنالين چند فيلم كوتاه و استقبال 
مخاطبان، در تازه ترين اقــدام 4 فيلم جديد 
آنالين اكران مي شوند. به گزارش همشهري، 
فيلم هاي كوتاه افرا شماره 12 به كارگرداني 
نهال دشتي، كلينر ساخته محمدرضا ميقاني، 
كلوچه هاي شــكالتي به كارگرداني سميرا 
نوروز ناصري و پسري كه ناپديد شده، ساخته 
آيدا علي مددي در قالب يك مجموعه به نام 
»ركوئيم« از جمعه 5 دي به مدت يك ماه در 

سامانه ُوديو به صورت آنالين نمايش داده خواهد شد. اين 4 فيلم  با توجه به محدوديت هاي ايجاد شده فعلي و 
نداشتن امكان اكران در سينما، براي نخستين بار به صورت آنالين به نمايش در خواهند آمد.

فراخوانمهرواره»ستارههايبينشان«
فراخوان مهرواره هنري و ادبي »ســتاره هاي 
بي نشــان« ويژه  كــودكان و نوجوانان براي 
پاسداشت تالش هاي مدافعان سالمت و كادر 
درمان از سوي كانون پرورش فكري منتشر 
شــد. به گزارش همشــهري، اين رويداد در 
4قالب ادبي و هنري نقاشــي، عكس، شعر و 
داستانك )داستاِن كوتاِه كوتاه( براي كودكان 
و نوجوانان 4 تا 18 ســال برگزار مي شــود. 
عالقه مندان به شــركت در اين مهــرواره تا 
10 بهمن 1399 فرصت دارند تا با مراجعه به 

پايگاه كانون مجازي به نشاني kpf.ir فرم مورد نظر را تكميل و همراه آثار خود در بخش »مهرواره ستاره هاي 
بي نشان« بارگذاري كنند.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

»چشِم انتظاِر درخاك رفتگان« داستان اعتصاب 
عمومي عظيمي است عليه ديكتاتور گواتماال و 
شركت آمريكايي موز. شخصيت مركزي رمان 
مبارزي انقالبي اســت كه مي كوشد مردم را به 
قيام و اعتصاب فرا بخواند. اگر اين اعتصاب پيروز 
شود، سرخپوستان مظلوم و در خاك رفته تسلي 
مي يابند و مي توانند چشــمان بازمانده شان را 

ببندند، زيرا بنا بر افســانه اي مايايي، چشــمان 
آنها در گور به انتظاِر تحقق عدالت بازمانده است.كتاب، داستاني است در شرح 
يك خيزش مردمي، داستاني مبتني بر نظريه اي سياسي، رماني اجتماعي كه 
شگردهاي سوررئاليستي نويسنده گاه آن را مبهم و حتي اندكي مالل آور مي كند. 
رنگ ها، حركت ها، اسم صوت ها، ريتم ها و آفرينش  هاي كالمي محض به پيدايش 
نوعي فرهنگ لغت خاص آستورياس مي انجامد كه گواهي است بر تسلط كامل 
او به زبان و منابعش. اين رمان را ابتدا نشــر نو در اواخر دهه 60با نام »چشمان 
نخفته در گور« و بعدتر در اواخر دهه 70نشر ققنوس با نام »چشمان بازمانده 
در گور« منتشر كرد و حاال نشر ماهي با نام »چشمِ انتظاِر در خاك رفتگان« آن 
را  منتشر كرده است. گويا تغيير اسم كتاب هر بار به درخواست مترجم رمان، 
سروش حبيبي بوده است. از ميگل آنخل آستورياس به عنوان يكي از بزرگ ترين 
نويسندگان آمريكايي جنوبي نام برده مي شود. او در 1899 در گواتماالسيتي 
در خانواده اي بازرگان   زاده شد. تحصيالت دانشــگاه را در رشته حقوق انجام 
داد و به دريافت درجه دكتري نايل آمد. در ســال 1924 به لندن و ســپس به 
پاريس سفر كرد و در دانشگاه ســوربون در رشته نژادشناسي به تحصيل ادامه 
داد و در اديان قديم آمريكاي مركزي تخصص يافت. آستورياس نهم ژوئن سال 
1974درگذشت. نشــر ماهي چاپ دوم اين كتاب 768صفحه اي را با ترجمه 

سروش حبيبي به بهاي 130هزار تومان منتشر كرده است.

ويترين

چشِمانتظاِردرخاكرفتگان

ما عاشق دوقطبي سازي در جامعه هستيم. 
ممكن اســت در مقام حرف، عكســش را 
بگوييم ولــي در عمل بــه رفتارهايي كه 
نتيجه اش تشــديد فضاي دوقطبي است 
دامن مي زنيم. البته كه بخشي از ماجرا 
طبيعي و گريز ناپذير است. مثل ماجراي 

استقالل و پرسپوليس كه كري ميان هوادارانش از ديرباز 
وجود داشته و اصال بخشــي از جذابيت فوتبال به همين 

حاشيه هايش است. 
 حــاال  كاري نداريم كه ســطح برخــورد هــواداران با 
يكديگر خيلي وقت ها با عبــور از مرزهاي اخالقي همراه 

است. 
كساني كه اســتاديوم رفته اند و جايگاه هاي تيفوسي ها 
را ديده اند به خوبــي درك مي كنند كه كري هاي فضاي 
مجازي در امتداد سكوهاي داغ ورزشگاه ها قرار دارد. اگر 
به نظر رها تر و غير اخالقي تر مي رســد ربطي به فوتبال و 
داستان هواداري ندارد و اين ماهيت فضاي مجازي است 
كه در حوزه هاي ديگر هــم مي توانيم ببينيم كه چندان 
پالوده و اخالقي نيســت. اما جداي از ايــن گاهي ايجاد 
دوقطبي مشخصا توسط نهادهاي رسمي صورت مي گيرد. 
به شكلي عجيب و حيرت انگيز يك مدير جوان مي تواند 
با حذف چهره رسانه اي محبوبي، توليد نارضايتي عمومي 
كند و آب هــم از آب تكان نخورد. البته كه دوســتان و 

همفكران مدير جوان هم در صحنه حاضرند. 
در فضاي مجازي خيلي وقت ها صداي اقليت بلندتر است 
و هرچقدر كه مطالبه عمومي بيشــتر باشد صداي طرف 
مقابل باالتر مي رود. فرقي هم نمي كند كه موضوع برجام 

باشد يا عادل فردوسي پور. 
حاال هم ماجراي گزارش فردوســي پور براي اينستاگرام 
AFC با واكنش هــاي قابل پيش بيني اي مواجه شــده. 
اتهام وطن فروشي البته كه تند است اما افكار عمومي آن 

را نمي پذيرد.
اين دوقطبي له يا عليه فردوســي پور دستاوردي ندارد. 
ايجاد شكاف بيشتر ميان نهاد هاي رسمي و مردم، آن هم 
سر موضوعي كه اصال و اساســا حساسيت برانگيز نبوده، 
هنري اســت كه فقط از عهده مدير جوان و دوســتانش 

بر مي آيد. 
مديري كه حتي بعــد از اعتراف به شكســت هم حاضر 
نيســت كوتاه بيايد و جالب اينكه مدير باالدستي هم با 
سكوت و شايد هم همراهي اش، به التهابي كامال بيهوده 

دامن مي زند. 
بازگشت عادل فردوسي پور قطعا در فهرست خواسته هاي 
امكان ناپذير ملت قــرار نمي گيرد. از ايــن دوقطبي هم 
 چيزي جز بازتوليــد نفرت و افزايش شــكاف اجتماعي 
بيرون نمي آيد. رســانه اي كه موفق ترين و محبوب ترين 
چهره اش را بيرون مي انــدازد، عمال به مردم دهن كجي 

مي كند. 
مشكل اصلي البته مدير جوان و رفقايش نيستند؛ مسئله 
انحصاري نهادينه شده اســت كه هرچه رسانه بيشتر با 
بحران مخاطب مواجه مي شود تمايلش به انحصار بيشتر 

مي شود. 
سيســتمي كه همه  چيز را با هم مي خواهــد و حاضر به 
عقب نشيني حتي در موردي چون بازگشت فردوسي پور 
هم نمي شود. دوســتاني كه عاشــق دوقطبي سازي در 
جامعه اند، تخصص ويژه اي در حيثيتي كردن اموري كه 

ذاتا حيثيتي نيستند دارند. 
از همين ماجراي فردوسي پور مي شود درك كرد كه چرا و 
چگونه بر سر موضوعات ديگر هم با افكار عمومي لجبازي 
صورت مي گيرد. و البته همه مي دانيم كه داســتان فقط 
لجبازي و كينه شخصي نيست و پاي منافع در ميان است. 
درباره اين منافع هم داستان ها وجود دارد كه شايد نشود 

به سادگي روايتش كرد. 
كاش آنها كه پشت شعار هاي تند و تيزشان پنهان شده اند 
واقعا آنطور كه نمايش مي دهنــد آرمانگرا بودند. در اين 
صورت مي شــد به اعتقاد از جان برآمده اي )حتي با اين 
پيش فرض كه مطلوب اكثريت نباشد( احترام گذاشت. 
باعث تأسف است كه از راديكاليســم اين دوستان بوي 

صداقت به مشام نمي رسد.
اين دوقطبي سازي تمام نشــدني همچنان ادامه خواهد 
يافت. فقط ممكن است مصاديق تغيير كند وگرنه در اصل 

ماجرا تفاوتي حاصل نمي شود.
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ادبيات بيشترين طرفدار را دارد 

از سي تير تا 
پاستور

 سيدمحمد خاتمي 
 8شهريور 1371، رئيس كتابخانه 

ملي ايران شد
 

   حميدرضا محمدي ����������������������
   8ســال رئيس   جمهور بود اما اگر 
رياست دولت   هاي هفتم و هشتم را 
از كارنامه كاري   اش كنار بگذاريم، او 
را بيشتر بايد يك كارگزار فرهنگي 
دانست تا سياسي؛ چه آنكه، او در 
سال   هاي 1357تا 1359، به   حكم 
شهيد بهشــتي، به مركز اسالمي 
هامبورگ رفت و در 2سال پس از آن 
هم، مؤسسه كيهان را سرپرستي 
كرد� از سال1361، به   مدت    10سال 
هم وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در دولت   هاي ســوم تا پنجم بود و 
سرانجام،    5ســال منتهي به دوم 
خرداد 1376، رياست كتابخانه ملي 

ايران را برعهده گرفت�
سيدمحمد خاتمي درحالي رئيس 
كتابخانه ملي شــد كه ساختمان 
آن در خيابان ســي   تير، از زمان 
تأسيس در ســال1316، در همان 
جا مانده بود و نياز به مكاني جديد 
احساس مي   شد�»فضاي نامناسب 
علمي كتابخانه كــه فراهم نيايد، 
براي انجام هر وظيفه   اي با مشكل 
روبه   رو خواهيم بــود� پراكندگي 
كتابخانــه،  ســاختمان   هاي 
عدم   امكان بهره   گيري مناســب 
از بعضي ســاختمان   هاي موجود، 
كمبود فضا، وضع نابه ســامان و 
غيرمطمئن فضاهاي موجود مخازن 
و البته كمبود منابع مالي و مشكل 
نيروي انساني را نيز نبايد ناگفته 
گذاشت�« همه اينها سبب شد تا 
او موافقت سازمان برنامه و بودجه 
جهت احداث ساختمان جديد را 
جلب كند و كلنــگ آن در زميني 
به مســاحت 97هــزار مترمربع 
توســط رئيس   جمهــور وقت در 
19ارديبهشــت 1375در اراضي 
عبا   س   آباد به زمين بخورد كه البته 
11اســفند 1383، وقتي خودش 

رئيس   جمهور بود، افتتاح شد�
در اين سال   ها، افزون بر برگزاري 
چهارميــن كنگــره بين   المللي 
كتابــداران مســلمان در خرداد 
قابل توجــه  اتفاقــات   ،1374
ديگري هم افتــاد؛ ازجمله آنكه 
فهرست   نويســي پيش از انتشار 
)فيپا( در 8اسفند 1375به تصويب 
هيأت دولت رســيد كــه از مهر 
2سال بعد، اجرايي شد و همچنين 
فهرست   نويسي نسخ خطي پس از 

   15سال از سرگرفته شد�
با وجود ايــن، معتقد بــود »از 
]كتابخانه ملي[ در كشــور ما فعاًل 
چيزي جز يك نام وجود ندارد��� كمًا 
و كيفاً آنچه هست��� متناسب با    شأن 
فرهنگي واالي مردم ما نيست« و او 

كوشيد جايگاه آن را ارتقا بخشد�

سياستمدار

  سعيد زاهدي ��������������������������������������
 واكنش بــازار كتاب، بــا روي كار آمدن وزير و 
سياست   هاي جديد مميزي كتاب را مي   توان در 
تعداد كتاب   هاي چاپ اول يافت� تعداد عناوين 
چاپ اول در سال71 نســبت به سال70 افزايش 
محسوسي دارد� در اين سال از 7هزار و111عنوان 
كتاب چاپ شده 3هزار و123عنوان كتاب براي 
نخســتين بار به بازار عرضه مي   شود كه تقريبا 
دوبرابر تعداد چاپ   هاي ســال گذشــته است� 
بازار با سياســت   هاي جديد كنار آمده و ناشران 
كتاب   هاي تازه را اغلب به نمايشگاه در ارديبهشت 
رسانده   اند� گرچه بازار همچنان در دست كتاب   هاي 

تجديد چاپ است� تعداد عناوين تاليفي تقريبا 
نيمي از تعداد عناوين كتاب عرضه شده به بازار 
را تشكيل مي دهد� ادبيات، علوم كاربردي و علوم 
اجتماعي موضوعاتي هستند كه بيشترين تيراژ 
كتاب را به   ترتيب به   خــود اختصاص داده   اند� در 
بازار كتاب   هاي ادبي گابريل گارسياماركز در بازار 
ترجمه حرف اول را مي   زند و كتاب   هاي كارلوس 
كاستاندا بعد از ممنوعيت با اقبال روبه   رو شده و 
در بازار غيررســمي كتاب مشتري فراوان دارد� 
متوسط تيراژ همچنان بيش از 5هزار و500نسخه 
است� در سال1371از 760ناشــر فعال كشور، 

592ناشر تهراني هستند�

مطبوعات

وانكاوی معاصر  ر

ورزش 

 مصطفي شوقي  ���������������������������������������
»يكباره تيري در شــد و به يك نفر خورد و فضاي 
ملتهب را منفجر كرد به   صورتي كه همه    چيز در آني 
به هم ريخت و ماشين   هاي شــهرداري و پليس به 
آتش كشيده شــدند و جمعيت در حالي    كه جنازه 
را به    دست گرفته بود وارد شهر شد. غارت آغاز شد و 
جمعيت شورشي تا عمق شهر مشهد رفتند...«؛ اين را 
يكي از فرماندهان ارشد نيروي انتظامي مشهد از روز 
9خرداد1371 مي   گويد؛ جايي كه مردم محله كوي 
طالب مشهد كه آن موقع در حاشيه شهر بود، به   دليل 
تخريب منزل مسكوني يكي از اهالي محله به بهانه 
ساخت   وساز غيرمجاز، شورشي را آغاز كردند كه تا آن 
موقع در تاريخ جمهوري اسالمي ايران بي   سابقه بود.

شورش اجتماعي 9خرداد مشهد در واقع پيشينه   اي 
مبهم نداشت و به   عنوان يك پيوست در سياست   هاي 
اقتصــادي دولت اول آيت اهلل هاشمي رفســنجاني 
مورد توجه حتي برخي از دولتمردان همانند مرحوم 
نوربخش قرار گرفته بــود. به   صورتي كه او در تدوين 
برنامه   هاي اقتصادي و بودجه، بر ضرورت مجهز كردن 
پليس ضد   شورش - به قول احمد توكلي منتقد دولت 
هاشــمي در آن دوران - تأكيد كرده بود. برنامه   هاي 
اقتصادي دولت اول هاشمي رفســنجاني با عنوان 
تعديل اقتصادي در دستور كار قرار گرفت. خود دولت 
نامش را گذاشته بود تعادل   ســازي    اقتصادي ايران، 
منتقدان آن را تجويز داروي شــفابخش نهادهاي 
بين   المللي اقتصــادي، مثل صنــدوق بين   المللي 
پول و بانك جهاني به كشــورهاي در حال توســعه 
مي   دانســتند؛ بر اساس اين نســخه سياست   هاي 
كاهش عرضه پول، كاهش كســري بودجه، اصالح 
سياست   هاي تجارت بين   المللي، اصالح نظام مالياتي، 
خصوصي   سازي، كاهش دخالت دولت در نظام مالي، 
محقق شــود تا دولت و مردم شاهد بهبود وضعيت 

اقتصادي در كشور شوند.
دولت در 2سال اول هيچ مخالفي پيش روي نداشت. 
همه گروه   هاي سياســي در اردوگاه چپ و راست، 
همراه سياست   هاي دولت بودند. همه    چيز خوب پيش 
مي   رفت. سياست   هاي آزاد   سازي و رها   سازي    اقتصاد 
محصور باعث شــد تورم كه پيش از آغاز دهه70 به 
   9درصد كاهــش يافته بود رو به افزايــش رود، اين 
درحالي بود كه رشد توليد ناخالص داخلي به حدود 
14درصد مي رسيد، ولي با كاهش قيمت نفت به   دليل 
پايان حمله عراق به كويت و بــروز عدم   تعادل   هاي 
جدي در اقتصــاد ايران كه نتيجه اجراي شــتابان 

سياســت   هاي تعديل اقتصادي محسوب مي شد، 
نرخ تورم، افزايش يافت؛    طوري كه در قالب يك سير 
صعودي به 5/   49درصد در سال1374رسيد تا دولت 
سازندگي بيشــترين نرخ تورم اقتصاد ايران را تا آن 

دوران و حتي پس از آن به نام خود سند بزند.
بســياري سياســت   هاي اقتصادي دولت را يكي از 
عوامل مهم شورش   هاي شهري عنوان مي   كنند كه از 
سال70 در شهرهاي اراك، مشهد و شيراز شكل گرفت 
و بعدها در ســال1374در اسالمشهر خود را نشان 
داد. باال رفتن قيمت   ها و مشكالت اقتصادي بسيار 
زياد پس از جنگ كه برخي از آن ناشــي از جراحي 
بزرگ اقتصاد ايران از رهاســازي قيود دولتي شدن 
بود، در كنار تغيير مسلك دولتمردان انقالبي و حامي 
محرومان به كارگزاراني تكنوكرات كه در ماشين   هاي 
مدرن مي   نشستند و از ساده زيستي دهه60 فاصله 
مي گرفتند، باعث شد كه اليه   هاي زيرين جامعه كه 
بيشتر از هر قشري تحت فشارهاي اقتصادي بودند 
نســبت به وضع موجود فرياد بزنند؛ گرچه بسياري 
از آنها همچنان دل در گرو انقالب داشتند. از همان 
كوي طالب مشهد كه به   عنوان بزرگ   ترين شورش 
شهري در سال71معروف شد، بســياري از جوانان 
به جبهه رفتند و آن محله شهداي زيادي در جنگ 
داده بود؛ مردمش بســيار متدين بودند و به   عنوان 
محله   اي مذهبي با شــاخصه   هاي انقالبي شناخته 
مي شد. مشــكالت اقتصادي اما باعث شده بود آنها 
براي ساخت سرپناه از پس قوانين شهرداري برنيايند 
و شبانه ديوارهاي خانه هايشــان را باال ببرند و اين 
موجب حضور مداوم نيروهاي شهرداري براي مقابله 
با ساخت وسازهاي غيرقانوني در اين محله شده بود. 
اما يك بار اين حضور به درگيري رسيد و در اين بين 

ناخواسته قرباني گرفت.
شورش از كوي طالب شروع شد، از پل اول طبرسي 
گذشت و شورشــيان وارد شهر شــدند، كالنتري 
3و 4مشــهد را آتش زدند و ســالح   هاي موجود در 
كالنتري را ربودند. شورشــيان هــر اداره  يا بانكي 
را مي   ديدند مــورد تعــرض و تخريب گســترده 
قرار مي دادند. ساختمان شهرداري مشهد به   عنوان 
محرك اصلي و مقصر به   شدت تخريب شد. سازمان 
تبليغات اسالمي، كتابفروشي امور تربيتي، چندين 
شركت تعاوني مصرف دولتي و تقريباً همه بانك   هاي 
اطراف غارت و به آتش كشيده شدند. شهر در دست 
شورشيان افتاد و به   گفته شــاهدان تا 3روز اثراتي 
از حضور تخريب   كنندگان در شــهر ديده مي   شــد. 

روز های نهم و دهم خرداد71 اين ماجرا بيشتر نمايان 
بود. شــب   ها برخي از شورشــيان كه از افراد مجرم 
و سابقه دار بودند، شــهر را در دست مي گرفتند و با 
موتور و اسلحه در دست، در شهر جوالن مي   دادند. 
آيت اهلل هاشمي رفســنجاني در خاطراتش خيلي 
زود از اين ماجرا عبور كرده و به كليات بسنده كرده 
است؛ او در خاطرات شنبه نهم خرداد71 نوشته است؛ 
»عصر، شوراي   عالي امنيت ملي جلسه داشت. طرح 
مبارزه با تهاجم فرهنگي در دستور بود. درخصوص 
برخورد با عوامل آشوب و شرارت كه در شيراز و اراك 
و ديروز در مشهد اتفاق افتاده، تأكيد شد. با استاندار 
خراســان، تلفني مذاكره كردم.« بعد از آن در روز 
يكشنبه 10خرداد 1371چنين آمده؛»... به دفترم 
آمدم. اوضاع مشهد را پرسيدم. گفتند ديشب شرارت 
تا ســاعت يك ونيم بعد از نيمه شب ادامه داشته و با 
دخالت سپاه تمام   شده و جمعي را بازداشت كرده   اند. 
خرابي   هاي زيادي بار آورده   اند. در جلسه هيأت دولت، 
وقت زيادي صرف مسئله مشهد و كيفيت برخورد 
با آن به   منظور جلوگيري از تكــرار اينگونه حوادث، 
مذاكره شد. رهبري هم امروز با احضار وزراي مربوط، 
دستور ســختگيري داده   اند.«  شورش مشهد پايان 
يافت؛ 4نفر اعدام شدند، علي جنتي استاندار وقت 
خراسان معزول شــد و به معاونت بين   الملل وزارت 
ارشاد رفت. صابري فر، شهردار وقت مشهد عزل شد 
كه البته امروز در راس يك شركت اقتصادي در مشهد 
فعاليت مي   كند. فرمانده وقت نيروي انتظامي مشهد 
با خطبه تند و تيز حسن روحاني- دبيروقت شوراي 
امنيت ملي- كه بعد از شورش به مشهد رفت و حتي 
خواســتار اعدامش شــده بود، به زندان افتاد اما در 
گزارش   هاي نهايي و كارشناسي بي   تقصير اعالم شد و 
درجه   اش را به او برگرداندند. دولت هاشمي رفسنجاني 
رفته رفته در ســال   هاي بعد ســرعت سياست   هاي 
تعديل اقتصادي   اش را كند كرد و در ســال73 كه 
مشكالت بسيار و تورم باال رخ نشان داد يكباره فرمان 

را برگرداند و برخالف جهت آن حركت كرد.
مشكالت حاشيه شهر مشهد پايان نيافته و به    گفته 
بسياري از كارشناســان با حضور مهاجران بسياري 
از شهرهاي مختلف و حتي افغانستان، همانند يك 
بمب ســاعتي اســت، كما اينكه در شورش دي   ماه 
96مشهد دوباره تكرار شــد. فيلم مستند »شورش 
عليه سازندگي« به سياست   هاي تعديل اقتصادي و 
وقايع شورش سال71مشهد و سال1374اسالمشهر 

پرداخته است.

محمدناصر احدي ����������������������������������������������������������
در ميان نشرياتي كه در سال   هاي پس از جنگ منتشر شدند، انتشار 
روزنامه »همشــهري« اتفاق مهمي بود. به نوشته حسين شهيدي 
در كتاب »روزنامه    نگاري در ايران؛ از رســالت تا حرفه«، همشهري 
»روزنامه    اي رنگي، با چهره   اي شــاد و گزارش   هاي گوناگون، بسيار 
متفاوت با ظاهر غم   زده ديگر روزنامه   ها« بود. پيش از انتشار نخستين 
شماره رسمي همشهري، 3پيش   شماره در روزهاي 8، 12و 15آذر 
براي دست   گرمي منتشر شد تا سرانجام در 24آذر 1371شماره اول 
همشهري به   عنوان روزنامه شهرداري تهران به   صورت رسمي به   دست 
روزنامه   خوانان رسيد. از همان آغاز كار، نقدهايي به شهرداري تهران 
براي انتشار روزنامه وجود داشت و به همين دليل در شماره نخست 
اين روزنامه در يادداشــتي با عنوان »چرا همشهري؟« تالش شده 
بود كه به ضرورت انتشار اين نشريه پرداخته شود. اين يادداشت بر 
طيفي از مشكالت زيست   محيطي ناشي از زندگي شهري همچون 
تخريب منابع آب   وهــواي حيات   بخش زمين، تمركــز انفجارآميز 
جمعيت در شــهرهاي بزرگ، تخريب اليه ازن، افزايش تشعشعات 
سرطان   زاي ماوراي جوي، گرم شدن زمين و خطر باال آمدن آب   هاي 
اقيانوس   ها و درياها، شهرنشيني نابه هنجار، گسترش حاشيه   هاي 
فقير، ترافيك، آلودگي هوا، تخريب جنگل   ها و... تأكيد می ورزد و در 
ادامه چنين استدالل مي   كند: »همشهري روزنامه   اي است براي توجه 
به مشكالت يادشده و طرح آن در قلمرويي وسيع و كوششي است 
در راهِ يافتِن گريزگاه   ها و راه   حل   هاي مبتني بر همكاري دسته   جمعي 
براي تحمل   پذير ساختن محيط   زيست در تمامي ابعاد.« سپس، اين 
يادداشت با اشاره به اين پرســش كه »چرا شهرداري تهران به فكر 
انتشار روزنامه افتاد؟«، مي   كوشــد ضرورت انتشار همشهري را با 
توسل به مباحث شهري و شهرنشيني تشريح كند. به همين دليل 
لحن اين يادداشت- كه مي   توان آن را مانيفست روزنامه همشهري 
قلمداد كرد- برخالف اغلب روزنامه   ها مســتقيما سياسي نيست و 
بر آن اســت تا دورنماي اين روزنامه تازه   تأسيس را در محدوده امور 
اجتماعي ترسيم كند. درواقع، همشــهري از همان شماره نخست 

كوشيد ضرورت انتشار خود را نه در پرداختن به مسائل سياسي كه 
در كندوكاو مشكالت اجتماعي بجويد. در بند پاياني اين يادداشت 
آمده: »بي    ترديد همشــهري از ويژگي   هاي يك روزنامه در تمامي 
زمينه   هاـ  فرهنگ، سياست، اقتصاد، اجتماع، ورزشـ  خارج نخواهد 
شد، اما كوشش دست   اندركاران روزنامه اين است كه در درجه اول 
مقوله شهر و شهرنشيني و مباحث نظري و كاربردي آن را مورد توجه 
قرار دهند. در درجه بعدي مســائل مختلف اجتماعي، سياســي، 
اقتصادي و فرهنگي به ميان مي   آيد كه روزنامه همشــهري تالش 
خواهد كرد در اين عرصه   ها چهره آرامي به   خود گيرد. اين به   معناي 
رويگرداني همشهري از واقعيت   هاي اجتماعي و سياسي نيست. بلكه 
بدين معناست كه همشهري از رويكردي غيرعقاليي و غيراصولي 
به پديده   هاي اجتماعي و از ابهام   آفريني و خشونت   گرايي متكي بر 
برداشت   ها و تمايالت شخصي و گروهي و از جنجال   سازي و ياركشي 
مبتني بر قطب   بندي   هاي كاذب اجتماعي و در يك كالم از افراط و 
تفريط در امور اجتماعي پرهيز خواهــد كرد.« تأكيد بيش از حد بر 
نگاه اجتماعي و سياست   زدايي   شده همشهري احتماال بر خواباندن 
صداهاي مخالف با انتشار روزنامه   اي منسوب به شهرداري تهران بود. 
همشهري در شماره   هاي نخستش توجه جدي به مسائل اجتماعي 
و فرهنگي نشان مي   دهد و به هيچ وجه نمي   خواهد مسير حركتش با 
مانيفست خود تعارض داشته باشد؛ اما حقيقت آن است كه همشهري 
در همين شماره   هاي نخســت، به   صورت مستقيم يا غيرمستقيم، 
منعكس   كننده كيفيت زندگي در ابتداي دهه70است كه اين كيفيت 
پيوندي ناگسستني با سياست هاي كالن كشور داشته است. در چند 
شماره نخست همشهري تنها به درج نام مديرمسئول، غالمحسين 
كرباسچي، در شناسنامه اكتفا مي   شد اما پس از چند شماره نام احمد 
ستاري، روزنامه   نگار روزنامه »اطالعات«، به   عنوان سردبير نيز اضافه 
شد. همشهري ظرف 3سال به پرفروش   ترين روزنامه ايران بدل شد و 
نه   تنها توانست از روزنامه   هاي قديمي كيهان و اطالعات پيشي بگيرد، 
بلكه سبك روزنامه   نگاري جديدي را بنياد نهاد و نسلي از روزنامه   نگاران 

مطرح را تربيت كرد.

جمال رهنمايي �������������������������������������������������������������������������
نخستين روزنامه تمام رنگي ايران در ابعاد قابل حمل )قطع مترويي( 
براي شهروندان و با محتوايي متفاوت درباره ملزومات زندگي شهري 
در سال1371 منتشر شد. »همشهري« خيلي زود به تيراژ 400هزار 
نسخه در روز دســت يافت و پيشتاز مطبوعات كشــور شد. روزنامه 
همشهري در نخســتين ســرمقاله خود توجه به زندگي در شهر را 
مهم   ترين اولويت خود دانســت و با ترجيح دادن زندگي اجتماعي 
مردم، از مجادالت سياسي و قرار گرفتن در مرزبندي   هاي رايج دوره 
خود و دامن زدن به تنش   هاي مرســوم اجتناب كرد. قرار بر اين شد 
كه روزنامه براي شروع روز كنار ميز صبحانه باشد و اخبار تازه هر روز 
همانند نان داغ از همان اول صبح در اختيار شهروندان قرار گيرد. تا 
قبل از آن روزنامه   ها عصر منتشر مي   شدند و روزنامه خواني كاري براي 
بعد از فراغت از كار روزانه بود. روزنامه همشهري با تولد خود بسياري 
از استانداردهاي رايج جهاني در زمينه طراحي، محتوا، آگهي و سبك 
زندگي مدرن را وارد تهران و ايــران كرد. تحريريه اين روزنامه نيز به 
فضايي براي رشــد و بالندگي روزنامه نگاري كشور تبديل شده بود. 
مجموعه   اي از زبده   ترين اســتادان، فارغ التحصيالن روزنامه نگاري، 
ادبيات، خبر و نخبگان مطبوعات كشور در فضايي متفاوت دور هم 
جمع شدند تا به استمرار اين تحول ياري برسانند. تاسيس روزنامه 
همشهري يك تصميم خوب، براي يك زمان خوب و با اجرايي خوب 
بود و نتايج آن خيلي زود در عرصه   هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي 
و فرهنگي خودش را نشان داد. ســبك تازه زندگي همراه با توسعه، 

پيشرفت و آرامش نياز واقعي جامعه بود؛ نيازي كه درست تشخيص 
داده شد و بحث   هاي نظري و عملي آن به ميان مردم آورده شد.

همشــهري صداي آرام زندگي بود؛ صدايي كه مردم پس از يك دهه 
التهاب، جنگ و ناآرامي آن را براي ادامه زندگي خود انتخاب كردند. 

صدايي كه هنوز هم نيازمند مراجعه به آن و آشتي با زندگي هستيم.

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

هيچ   كس فكرش را نمي   كرد پاس قهرمان آسيا شود و هيچ   كس فكرش را 
نمي   كرد اين آخرين قهرماني ايران براي نزديك به 3دهه باشد اما پاس كه 
اين روزها تنها يادي از آن در تاريخ مانده، يكــي از ديرپاترين ركوردهاي 

ايران را به نام خودش رقم زد.
شاگردان فيروز كريمي، چنان در بازي   هاي جام باشگاه   هاي آسيا كم فروغ 
بودند كه حتي خودشان هم اميد چنداني به قهرماني نداشتند. اين تيم از 
گروه سه تيمي، به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به وهيب پاكستان به   عنوان 
تيم دوم صعود كرد اما در نيمه نهايي، تيم مغرور يوميوري ژاپن را با گل   هاي 
علي اصغر مديرروستا و علي   رضا حكيم   زاده شكســت داد تا در فينال كه 
در منامه بحرين برگزار مي   شــد، برابر الشباب عربســتان به ميدان برود. 
بزرگ   ترين اتفاق اين بازي، تك گل محســن گروسي جوان 24ساله تيم 
پاس بود. او سال   ها بعد در گفت   وگو با سايت كنفدراسيون درباره اين گل 
گفت:» من در طول زندگي حرفه   اي خــود گل هاي زيادي زدم، اما اكنون 
از اين گل بيشتر لذت مي   برم. من آن موقع جوان بودم و ارزش اين گل را 
نمي   دانستم اما اكنون پس از سال   ها، احساس مي   كنم كه اين گل ارزشمند 

اســت، زيرا از آن زمان تاكنون هيچ تيم ايراني ای موفق به كســب عنوان 
آسيايي نشده است.« اين آخرين بار بود كه بازيكنان ايران بر جام قهرماني 
بوسه زدند؛ تيم   هاي ايراني بعد از اين قهرماني غيرمنتظره، بارها به فينال 
جام باشگاه   هاي آســيا كه بعدها ليگ قهرمانان نام گرفت رفتند اما هرگز 

دست شان به جام نرسيد تا حسرت ايران براي قهرماني به 28سال برسد.

انتشار روزنامه 
 »همشهري«

  از 24آذر 1371 
آغاز شد 

شهر به 
»همشهری « 

رسيد

روز و روزنامه 
يك تصميم خوب در يك زمان خوب

آخرين بوسه 
پاس تهران در سال71 قهرمان جام باشگاه   هاي آسيا شد 

شورش علیه سازندگی 
واقعه شورش نهم خرداد1371 در شهر مشهد، نگاه   ها را به سمت حاشيه شهرها كشاند
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  سيد محمد حسين محمدي    ��������������������������������������������������������������������������� 
بسياري از مراجع امروزي، يا شاگرد آيت   اهلل سيدابوالقاسم خويي بوده   اند و يا متأثر از او. حتي پيش 
از آغاز مرجعيت، كرسي درسش، شلوغ   ترين درس حوزه    نجف بود. بعد از وفات آيت   اهلل سيدمحسن 
حكيم، مرجعيت به او منتقل شــد. اين انتقال مرجعيت اما حاشــيه   هاي فراواني داشت. از يك   سو 
سيدمحسن حكيم به   عنوان يك مرجع تقليد عرب شناخته مي   شد و انتقال مرجعيت از يك عرب 
به آيت   اهلل خويي عجم، چيزي نبود كه به   راحتي براي عده اي هضم شــود و از سوي ديگر نيز برخي 
از نزديكان آيت   اهلل حكيم، نوعي نگاه موروثي به مرجعيت داشتند. گزينه مورد وفاق اين دو طيف، 
پسر ارشد آيت   اهلل حكيم، سيديوسف، بود. بعد از وفات سيدمحسن حكيم برخي از اين افراد به منزل 
سيديوسف حكيم رفته و شعار داده بودند: »قلَّدنا الّسيد يوسف«. همچنين يكي ديگر از فرزندان آقاي 
حكيم در مسجد هندي   ها روي منبر گفته بود: »سيديوسف! ما با تو بيعت مي   كنيم كه مرجعيت از 

خاندان حكيم بيرون نرود«. سيديوسف حكيم اما هيچ رغبتي به مرجعيت نشان نمي   داد و تمام كساني 
كه به او مراجعه كرده بودند را به آيت   اهلل خويي ارجاع مي   داد. آيت   اهلل سيدمحمدباقر صدر نيز اگرچه 
به فضل علمي استادش معتقد بود و ازنظر رتبه، در شمار شاگردان آيت   اهلل خويي قرار می گرفت، اما 
پذيرش مرجعيت آقاي خويي برايش جاي اما و اگر داشت. سازوكار بيت آيت   اهلل خويي، موردپسند 
آيت   اهلل سيدمحمدباقر صدر نبود. پس از جلسات متعدد، محمدباقر صدر، در پاسخ به يك استفتا، 
آيت   اهلل خويي را به   عنوان مرجع اعلم معرفي كرد. پيش شرط هاي محمدباقر صدر و طرفدارانش البته 
هيچ   وقت محقق نشد و اختالفات تا جايي باال گرفت كه آيت   اهلل صدر مجبور شد در پاسخ به استفتائي 
ديگر، خود را شــاگرد و فرزند آيت   اهلل خويي معرفي كند تا به اين شكل، حجم عظيمي از شايعات 

شكل   گرفته درباره اختالف ميان اين استاد و شاگرد، فروكش كند.
رابطه امام خميني و آيت اهلل خويي، نيز توأم با احترام متقابل بود؛ آيت اهلل خويي پس از وقايع سال42 در 

ايران، پيگير تهيه نامه اي از آيت اهلل شاهرودي و آيت اهلل حكيم براي مرجعيت امام خميني شد تا ايشان 
مصونيت يابد و جانش در خطر نباشد. با اينكه در آن زمان بخش گسترده اي از جامعه سنتي ايران از 
آيت اهلل خويي تقليد مي كردند، اما با خيزش هاي انقالبي، بسياري از جوانان امام خميني را به عنوان 
مرجع تقليد انتخاب كردند. همچنين آيت اهلل سيدمصطفي خميني از شاگردان آقاي خويي بود و 
پس از شهادت ايشان، آيت اهلل خويي بر پيكر آقا مصطفي نماز خواند. با پيروزي انقالب در ايران آيت اهلل 
خويي از تشكيل حكومت اسالمي استقبال كرد، اما شرايط سخت زندگي در اختناق رژيم بعث موجب 
سكوت ايشان شد؛ شرايطي كه روزبه روز سخت تر هم مي شد. آيت اهلل خويي درنهايت پس از شكست 
انتفاضه شعبانيه حصر خانگي شد و به دليل حمايت مستقيم از انتفاضه به دستور صدام، دستگير و به 
بغداد تبعيد شد. ايشان سرانجام در روز 17مرداد سال1371 به دليل بيماري قلبي در كوفه درگذشت 

و در مسجد خضراء صحن حرم اميرالمومنين علي عليه السالم در نجف و به شكلي غريبانه دفن شد.  

مرجع عراق 
آيت   اهلل سيدابوالقاسم خويي 
غريبانه به خاك سپرده شد

چهره اول
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همشهری 

مقاومت

معماری 

دوستاني در آسياي ميانه
متوسط رشد اقتصادي كشور به 4درصد رسيد

اقتصاد

خ نر

عليرضا احمدي  ����������������������������������������������������������������������������������������������
فروردين1371 كه چهارمين سال اجراي برنامه پنج ساله اول توسعه بود، درحالي آغاز شد 
كه تب   وتاب برگزاري انتخابات مجلس    شوراي اسالمي تمام توجه محافل خبري كشور 
را به    خود معطوف كرده بود و درنهايت هم جناح راست در انتخابات مجلس چهارم كه در 

21فروردين برگزار شد، توانست اكثريت كرسي   هاي پارلمان را كسب كند.
بررسي آمارهاي اقتصادي چهارمين سال دوره نخست دولت سازندگي نشان مي   دهد 
كشور از نظر رشد اقتصادي وضع مناسبي دارد و اجراي طرح   هاي عمراني و زيرساختي و 
همچنين توسعه روابط بين   المللي توانسته تا حد مناسبي تنگناهاي ارزي و ريالي كشور 
را رفع كند؛ در سال1371 متوسط رشد اقتصادي كشــور به 4درصد رسيد و متوسط 
رشد اقتصادي دوره ميان ســال   هاي 1368 تا 1371 نيز 9/02درصد بود كه نسبت به 
ميانگين منطقه   اي و نيز در سطح جهاني آمار قابل   توجهي به   حساب مي   آمد. همچنين 
در سال1371 بودجه كل    كشور با كسري مواجه نشد، اســتقبال از سرمايه   گذاري در 
بخش   هاي دولتي و خصوصي چشمگير بود و توليد نفت به 4/5ميليون بشكه در روز رسيد.
در سال1371 دستگاه ديپلماسي كشور نيز در راستاي تحقق اهداف اقتصادي دولت 
تحركات قابل   توجهي داشت و اگرچه با ماجراي ميكونوس و حاشيه   هاي آن مواجه شد، 
اما سفرهاي خارجي هاشمي   رفسنجاني و حضور هيأت   هاي ديپلماتيك دركشور كه غالبا 
بخش مهمي از هيأت همراه آنان را مسئوالن اقتصادي   شان تشكيل مي   داد، دستاوردهاي 
سياسي و اقتصادي مهمي براي كشور به   همراه داشت كه آزادسازي اموال توقيف شده ايران 
در آمريكا ازسوي ديوان الهه يكي از آنهاست. برهمين اساس دولت در ارديبهشت   ماه با 
هدف توسعه روابط با كشورهاي تازه استقالل يافته، به تفاهم مهمي با تركمنستان رسيد 
تا اين كشور بتواند نفت و گاز خود را از طريق ايران صادر كند و براي »ايجاد راه ريلي« هم 
توافق شد. حضور در اجالس عدم   تعهد )كه در اندونزي برگزار مي   شد( در شهريورماه و 
به   دنبال آن سفر به پاكستان و چين و همچنين امضاي تفاهمنامه   هايي با رئيس   جمهور 
گرجستان در تهران در بهمن   ماه،از اقدام   هايي بود كه باهدف توسعه روابط خارجي كشور 

انجام شد. يكي از ويژگي   هاي اقتصادي سال1371، گسترش فعاليت   هاي عمراني دولت 
است كه هاشمي   رفسنجاني در كتاب خاطرات سال1371 خود با عنوان »رونق سازندگي« 
اينچنين درباره آن توضيح مي   دهد: »... در سال1371، 41درصد از بودجه 54هزارميليارد 
ريالي كشور، بودجه عمراني بود كه چنين حجم بزرگي از ساخت   وساز در كشور    سابقه 
نداشت. اين بودجه بزرگ صرف ساختن كشور شد؛ كارخانه، راه، بندر، مدرسه، مزرعه، 
سدهاي عظيم و نظاير آن در حال ساخت بود. كشور به يك كارگاه بزرگ سازندگي تبديل 
شده بود كه در هر گوشه آن پروژه   اي درحال اجرا بود... . در سال1371پروژه   هاي بزرگي 
در حال اجرا بود؛ ساخت كارخانه كاغذ اسكناس، ساخت نيروگاه   ها، سدها، كارخانه   هاي 
آلومينيوم، سيمان و نظاير آن، توسعه توليد و توزيع گاز و پااليشگاه و پتروشيمي، توسعه 
صنايع خودروسازي و واگن، توسعه صنايع نظامي و استفاده از صنايع دومنظوره، توسعه 
سردخانه   ها و تصفيه   خانه   ها، توسعه صنايع كوچك، شهرك   هاي صنعتي، مجتمع   هاي 
صنعتي براي روستاها، تقويت صنايع هوايي و دريايي، كشتي   سازي و همچنين توسعه 

صنايع نيمه   هادي و مخابراتي و فضايي، ازجمله اين پروژه   ها بود.« 

محمد سرابي ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 

تا سال ها حلبي   آباد   ها و زاغه   نشين   ها به   عنوان مسكن مردم محروم محسوب مي   شدند. تصور 
اين بود كه حاشيه   نشين   ها به   دليل فقر و مشكالت مالي اجازه سكونت و ساختن خانه روي 
هر زميني را دارند و نهاد   هاي شــهري و دولتي نبايد مانع كار    آنها شوند. در سال1371 اين 
ديدگاه تغيير كرد. اگرچه واگذاري زمين مانند سابق ادامه داشت، اما شهرداري   ها مي   توانستند 

حلبي   آباد   ها را خراب كنند.
از طرف ديگر مردمي كه در اين محله   ها ســاكن بودند تحت   تأثير فضاي يك دهه قبل قرار 
داشتند و تصور مي   كردند اگر روي زميني خانه بسازند قطعا مالك آن خواهند شد؛ نتيجه، 

برخورد شديد ميان تيغه بلدوزر   ها و ساكنان آلونك   ها بود.
در 9خرداد سال71 شهرداري مشهد با موافقت استانداري شروع به تخريب ساختمان   هاي 
بدون مجوز در محدوده بلوار طبرسي و كوي طالب كرد. اهالي معترض مسير را بسته و يك 
خودروی شهرداري را آتش زدند؛ اين اعتراض به سرعت تبديل به آشوب و يك دانش   آموز 
در اين ميان كشته شد. تيراندازي، غارت مغازه   ها و تخريب ساختمان   هاي دولتي رخ داد و 
نيرو   هاي نظامي و انتظامي عده   اي را دستگير كردند. اين آشوب   ها در همان روز   هاي اول به 
حاشيه ديگر شهر   ها مانند اراك شيراز و غرب تهران هم كشــيده شد. نزديك يك   ماه بعد 
دستگيرشدگان محاكمه و برخي از آنها اعدام شدند. درست در همان روز   ها در مشهد سيل 

هم آمد كه 25كشته داشت.
تخريب خانه   هاي بدون مجوز در پايتخت اجرا مي   شد و گاهي در يك عمليات تعداد آنها به 
200 يا 300 آلونك نيز مي   رسيد. شهرداري با همكاري پليس در اطراف جاده قديم كرج و 
ساوه؛ در اسالم   آباد، نوروزآباد، شهرك طالقاني، كوي سينا    و گلشهر، محدوده منطقه 18در 

مرتضي گرد و علي آباد منطقه 19 زاغه   ها را تخريب مي   كرد.
مشكالت زمين   هاي بدون سند و ساختمان   هايي كه روي آنها بنا شده بودند همچنان ادامه 
داشت. در ابتداي شهريور دولت يك راه   حل قانوني ارائه كرد. بر اين اساس ساختمان   هايي كه 
تا اول سال1370 ساخته شده    بودند و هيچ مدرك و سندي نداشتند مي   توانستند از شهرداري 
پروانه ساخت دريافت كنند. شهرداري با گرفتن تعهد و وصول عوارض نوسازي و... پروانه را 
صادر مي   كرد اما در پايين برگه اين عبارت را مي   نوشت كه »صدور مجوز پروانه ساختماني يا 
مجوز تعميرات، تأييدي بر مالكيت متقاضي نيست«. درمورد زمين   هايي كه سند دستنويس 
داشتند هم از سازمان زمين شهري استعالم مي   شد تا متعلق به دولت يا اراضي »موات« و يا 
متعلق به شخص ديگر نباشد. سازمان زمين شهري )وزارت مسكن و شهرسازي( بايد طی 
15روز پاسخ مي   داد. در مصوبه هيأت دولت ذكر شــده بود كه شهرداري بايد در صدور اين 
مجوز    طرح   هاي جامع، تفصيلي و هادي را رعايت كند، اما واضح است كه اين طرح   ها رعايت 
نمي   شد. شهرداري از اين راه مي   توانست درآمدي به دست آورد و مشكل مناطق وسيعي كه 
بدون رعايت قانون زير ساخت   وساز رفته بودند هم نسبتا رفع مي شد. دقيقا برخالف جمله   اي 
كه زير پروانه نوشته شده بود، اين بنا   ها چند دهه بعد پايان كار و سند رسمي دريافت كردند.

در مهر71 وزير مسكن در سمينار شهرهاي جديد و نمايشگاه طرح   هاي آماده   سازي زمين 
هشدار دارد كه جمعيت كشور در 20سال آينده دوبرابر مي   شود و آلونك نشيني در سطح 

وسيعي قابل انتظار است.
ترافيك ناشي از بزرگ شدن تهران، نه فقط خيابان   ها بلكه حاشيه و فاصله بين شهر   ها را هم 
تحت   تأثير قرار داده بود و وزير راه و ترابري از طرح ساخت آزادراه   هاي تهران- ساوه، قزوين- 

زنجان و قم- كاشان خبرداد كه تا 3سال بعد به بهره   برداري مي   رسيدند.
كنترل ترافيك درون شــهری نياز به سامانه   هاي جديد داشــت. در تابستان اعالم شد كه 
»سيستم نظارت تلويزيوني ترافيك« در 50تقاطع حساس ترافيكي اجرا مي   شود تا گره   هاي 
ترافيكي با دوربين    ديده و با بي سيم به پليس اطالع داده    شود. اين تقاطع   ها در آينده بايد تا 
200عدد افزايش پيدا مي   كرد و بعد طرح كامل كنترل ترافيك شهر اجرا مي   شد كه در آن 
چراغ قرمز با كامپيوتر زمانبندي مي   شد. دســتگاه   هاي مورد نياز را شركت زيمنس آلمان 

مي   ساخت ولي اتوبوس   ها از كشور   هاي اروپاي شرقي خريده    شدند.
كرباسچي، شهردار تهران، درباره توسعه اتوبوس   هاي برقي گفت كه براي انشعاب برق مورد 
نياز يك ميليارد ريال به شركت برق، پرداخت و 65اتوبوس هم از چكسلواكي خريده شده است. 
به   گفته او اتوبوس   هاي برقي مانند تراموا نياز به ريل ندارند و در مقايسه با اتوبوس   هاي ديزلي 

قطعات يدكي كمتر و عمر مفيد بيشتری دارند.
شركت واحد نيز قرارداد خريد 300اتوبوس دوكابينه با شركت ايكاروس مجارستان را بسته 
بود و عالوه بر آن از اتوبوس   هاي دوكابينه شركت ولوو و شركت ايراني رانيران هم استفاده 
مي   كرد. تعداد اتوبوس   هاي تهران به 2800دستگاه رسيد، درحالي   كه 6هزار دستگاه ديگر 
احتياج داشت )در سال1399 اتوبوسراني تهران اعالم كرد كه شهر 3هزار دستگاه اتوبوس كم 
دارد(. حذف ميني   بوس و انتقال آن به خطوط حاشيه شهر نيز از همين سال به آرامي شروع 
شد. حذف كوپن بنزين و اضافه شدن اتوبوس دوكابينه، اتوبوس برقي، دوربين كنترل ترافيك 

و... نشانه   هاي دوران جديد بودند.

 سعيد زاهدي       ����������������������������������������������������������

حضور منســجم و موفق ايران در قلب اروپــا، مهم ترين و 
نخستين نتيجه مستقيم جنگ هشت ســاله ايران بود. در 
سال 1371حضور ايران در جنگ هاي داخلي ميان بوسني 
و صربستان، نشانه بلوغ رفتارهاي برون مرزي است. ايران با 
درسي كه از جنگ گرفت خيلي منسجم عمل كرد؛ ستادي 
متشكل از نيروهاي امدادي، سپاهي، ارتشي، وزارت خارجه 
و ديگر نهادها شكل گرفت و هر كدام زيرنظر رهبري وظايف 

خود را به انجام رساندند.
وزارت خارجه در ســازمان كنفرانس اسالمي فعال عمل 
كرد تا بتواند مجوزهاي الزم را براي امدادرساني بگيرد. آنها 
در پايتخت در حال جنگ هم فعال بودند و سفارت ايران، 
نخستين ســفارتخانه اي بود كه در ســارايووي زير گلوله 

مستقيم توپ، راه افتاد.
هالل احمر از همان روزهاي ابتدايي جنگ و جهاد با حضور 
دائم خود در صحنه و بعد از آن، همراه و همدل مردم بود و 
قوت قلب مناسبي براي مسلمانان مظلوم بوسني محسوب 
مي شد. اما شايد تجربه همراهي مستشاري نيروهاي ارتش 
و سپاه در جنگ، تأثير ويژه اي بر شكل گيري كشور بوسني 
و هرز گوين داشت. وقتي هركولس سي130 ارتش را در 
يوگسالوي ســابق توقيف كردند و خبرش رسانه اي شد، 
هيچ كس تصور نمي كرد اين اقدام اينقدر بر مردم بوسني 

تأثير بگذارد و آنها عمال ببينند كه از بين همه كشورهاي 
اسالمي فقط و فقط ايران است كه به آنها كمك كرده است. 
هرچند اوايل، فرماندهان بوسنيايي كمك هاي مستشاري 
فرماندهان ســپاه را نمي پذيرفتند؛ چرا كه معتقد بودند 
فرماندهان، چهارمين ارتش سابق بزرگ جهان هستند. 
ولي دوران جنگ كالســيك تمام شــده بــود و آنها هم 
وقتي سرزمين هايشان را از دســت دادند، گوش شنواي 
بيشتري يافتند و با مدلي كه ناصر باقري براي جنگ ايران 

طراحي كرده بود، توانستند در مدت كمتر از يك سال اكثر 
سرزمين هايشــان را پس بگيرند. هنوز هم تونل احداثي 
ايران زير فرودگاه سارايوو پابرجاست و يادگار دوراني است 
كه جاده فرودگاه زير ديد و تيــر نيروهاي صرب بود و اين 
تونل شــد عامل مهم موفقيت در جنگ. ايران در بوسني 
4شهيد هم داد كه مي توانيد روايت زندگي و نبرد يكي از 
آنها، رسول حيدري، را در كتاب »ر« نوشته مريم برادران 

بخوانيد.

سعيد برآبادي ���������������������������������������������������������������������������
 در ميان روزهاي سازندگي، اقتصاد داخلي نيازمند گسترش بنگاه   هاي 
ريز و درشت بود تا تجارت در قلب تهران زنده شود و خسارت   هاي جنگ 
قابليت بازسازي و رفع پيدا كند. خيابان   هاي اقتصادي كشور هم در 
همين دوران، يكي يكي تغيير پيدا كردند و جاي خود را به خيابان   هاي 
باالي شهر دادند. ديگر خيابان طالقاني، محور اقتصاد نبود و پايتخت 
نيازمند آن بود كه كانون   هاي تازه   اي در بطن شهر بازطراحي كند كه 
بورس اداري، تجاري و... باشند. قرعه به نام خيابان ميرداماد افتاد و يكي 
از نخستين ساختمان   هايي كه در حاشيه آن ساخته شد، ساختمان 
اداري آن بود. فــرخ قهرمان   پور كه در روزهاي انقــالب هنوز جوان 
بود، دست به   كار ساخت پروژه   اي شد كه نه   تنها هنوز به   عنوان يكي از 
گران ترين ساختمان   هاي اين محدوده شناخته مي   شود بلكه كارايي 
و استقامت خود را بعد از سه دهه حفظ كرده است. نام قهرمان   پور را 
با طرح   هايي چون ُمتل عسلويه و طرح توسعه ترمينال   هاي فرودگاه 
مهرآباد مي   شناســيم، اما او در اين بنا، ويژگي   هــاي هويتي خود را 

كه ريشه در نقاشي و موسيقي داشــت به صحنه اجرا گذاشته است. 
سال1371، شركت فيليپ فالپ و شــركت ايران قلب، ساخت اين 
پروژه را در زميني به مســاحت 1030مترمربع به قهرمان   پور واگذار 
كردند و از آنجا كه خود بهره   بردار آن هم بودند، طراحي با مالحظات آنها 
صورت گرفت؛ مجموعه   اي شش طبقه با اسكلت بتوني و در زيربنايي 
بيش از 2800متر. آنچه در اين بنا، چشم را مي   نوازد خطوط منحني 
و شاعرانه قهرمان   پور است، تركيب هندسي پالن   ها با چرخش مداوم 
به دور راه   پله   ها، اين شاعرانگي را دوچندان كرده و آدم را ناخودآگاه به 
ياد آثار ريچارد ماير مي   اندازد كه در آن، طراح به جاي تأكيد بر آنچه 
فضاي اداري به او تحميل مي   كند، دست خود را در طراحي خطوط 
آزاد گذاشته تا بيش از آنكه معمار باشد، نقاش به   نظر بيايد. كيفيت 
اجراي ساختماني و تركيب سنگ تراورتن و شيشه، تا حد قابل   قبولي، 
ميني   مال و به دور از ارائه   هاي اضافي از آب درآمد و بسياري از كاربري   ها 
را در خود پذيرفت تــا نام قهرمان پور جايي در خيابــان ميرداماد به 

يادگار بماند.

علي عمادي  ��������������������������������������������������������
نرخ تورم در سال71 با 3.7واحد افزايش نسبت به سال70 
به 24.4درصد رسيد. شــاخص كل بورس در اين سال 
با 7.8درصد كاهش نسبت به ســال قبل از خود معادل 
435.1 بود. قيمت دالر در بازار آزاد با 5.5درصد افزايش 
در مرز 150تومان ايستاد. در اين بين قيمت سكه تمام بهار 
طال نسبت به سال پيش تغييرات چنداني نداشت و اندكي 
بيش از 12هزار و 400تومان معامله مي   شد. قيمت خانه 
در آن سال در كشور نسبت به ســال قبل خود 3درصد 
كاهش داشت. هرمترمربع واحد مسكوني در كشور، به   طور 
ميانگين 21هزار و 700تومــان قيمت مي   خورد. پس از 
تهران، قزوين گران   ترين متوســط قيمت آپارتمان را با 
27هزار و 600تومان براي هر مترمربع داشت، درحالي   كه 
در كرج اين متوســط قيمت، 23هزار و 800تومان بود. 
ارزان   ترين متوسط قيمت را هم زهدان داشت؛ اندكي بيش 
از 15هزار تومان براي هر مترمربع واحد مسكوني. متوسط 
قيمت يك مترمربع واحد مسكوني آپارتماني در تهران با 
2.5درصد كاهش نسبت به سال قبل، 46هزار و 300تومان 
بود. بيشترين متوســط در منطقه2 با رشد 71درصدي، 

بيش از 94هزار تومان و كمتريــن در منطقه18 بالغ بر 
30هزار و 500تومان قيمت داشت. جالب آنكه منطقه3 
و يك در آن سال، هم قيمت بودند و متوسط هر مترمربع 
در آنها 79هزار تومان بود. برخالف كاهش قيمت مسكن، 
اجاره   بها در تهران در آن سال 17درصد گران شد. متوسط 
اجاره   بهاي يك مترمربع واحد مســكوني آپارتماني در 
تهران 214تومان بود؛ يعني براي يك واحد 100متري، 
به   طور متوسط ماهانه 21هزار و 440تومان )بدون وديعه( 
اجاره پرداخت مي   شد. بيشترين اجاره   بها مربوط به منطقه 
يك با مترمربعي 313تومان بود و كمترين، منطقه 19 با 
هر مترمربع 169تومان. سال69 پس از چند سال تثبيت 
دستمزد كارگران، حداقل حقوق با 20درصد افزايش به 
3هزار تومان رسيد. در ســال 70 اين افزايش 67درصد 
بود تا حداقل دستمزد بالغ بر 5هزار تومان شود. در سال 
71 نيز دستمزدها 36درصد زياد شد. با اين حساب طي 
2سال دســتمزدها بيش از دوبرابر شد و كمترين حقوق 
كارگر در سال71 بالغ بر ماهانه 6هزار و 800تومان بود. اين 
افزايش    دستمزدها به اعتقاد برخي كارشناسان زمينه   ساز 
تورم   هاي باال در ابتداي دهه70 شد. اين تورم باال كماكان 

متوســط دخل خانوار ايراني را كمتــر از ميانگين خرج 
نگه مي   داشت. متوســط هزينه در اين سال براي هر  ماه 
43هزار و 452تومان بود، در حالي   كه خانوار ايراني به   طور 
ميانگين در هر   ماه 34هزار و 274تومان درآمد داشــت. 
پس از خوراكي   ها و آشاميدني   ها كه يك سوم هزينه   ها را 
دربرمي   گرفت، بيشترين هزينه مربوط به مسكن بود كه 
تازه در آن سال اندكي هم نســبت به قبل، كاهش نشان 
داد. در مقايسه با ســال   هاي بعدي در دهه70، سال71 
وضعيت مناســب   تري از لحاظ قيمت   ها، دســت   كم در 
حوزه خوراكي و دخاني داشت كه در آن متوسط مصرف 
خانوارها بيشتر از ســال   هاي بعد بود. بيشترين متوسط 
مقدار ماهانه يك خانوار در دهه يادشده در اين سال براي 
برنج )17كيلوگرم در ماه(، گوشــت قرمز)8كيلوگرم در 
ماه(، ماهي )1.3كيلوگرم در ماه(، ماســت )12كيلوگرم 
در ماه( و چند قلم خوراكي ديگر رقم خورد. در سال   هاي 
بعد از ميزان مصرف اين اقالم كاسته شد. در سال71 بيش 
از يك سوم خانوارها به گاز شهري و 33.7 درصد به تلفن 
دسترسي داشــتند. 76درصد خانه   ها در واحد مسكوني 
حمام، كمتر از 85درصد آشپزخانه و 50درصد كولر ثابت 
داشــتند. 17.1درصد خانوارها داراي اتومبيل شخصي، 
14درصد موتورسيكلت، 5.4درصد ويدئو، 23.1درصد 
فريزر، 39.6درصــد جاروبرقي و 49.9درصد ماشــين 

لباسشويي داشتند.

متوسط هزينه ماهانه يك خانوار ايراني در سال 1371

خانه ارزان شد
نگاهي به دخل و خرج خانوار ايراني در سال1371

كمبود خوراك دام
   شروان اميرزاده     �������������������������������������������������

جلــد ماهنامــه گل آقا، ســال دوم، شــماره دوم، 
ارديبهشت1371

فکاهی

تيغه بلدوزر و حلبي   آباد   ها
حاشيه نشيني در شهر   هاي بزرگ به مهم   ترين معضل كشور تبديل شد 

سالم به سارايوو 
تجربه جنگ تحميلي، باعث حضور موفق ايران در جنگ بوسني شد 

معماران شاعر وارد مي   شوند
ساختمان اداري ميرداماد و يادي از قهرمان   پور

متوسط درآمد و هزينه خانوارهاي ايراني در سال 1371
درصد افزايشسال 71سال 70هزينه و درآمد ساالنه  )تومان(
37425.5 ،927179 ،142هزينه هاي خوراكي و دخاني

04926.1 ،229342 ،271هزينه هاي غيرخوراكي
42325.9 ،156521 ،414كل هزينه هاي خانوار
29226.0 ،422411 ،326كل درآمدهاي خانوار

خوراكي و 
آشاميدني

مسكن 
وانرژي

پوشاك 
كاالو لوازم منزلحمل ونقلوكفش

خدمات ديگر
درمان و 
بهداشت

تفريح و 
ارتباطاتتحصيلدخانياتسرگرمي

1641484355239، 2694، 2799، 3945، 4392، 12193، 14247، 463هزينه )تومان(
33.328.29.67.86.86.43.92.31.10.80.6درصد
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2و3صفحـــــــههاي گزارش ويژه

كابوس هيروشيما
تيم ملي در جام ملت هاي 1992از مرحله گروهي هم صعود نكرد و خيلي زود از ژاپن به خانه برگشت

ورزش

 جواد نصرتي      ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 4سال قبل ايران در جام ملت هاي آسيا در قطر سوم شد و 2سال بعدتر، قهرمان بازي هاي آسيايي 
اما هيچ كــدام از اينها به كار تيم علي پرويــن نيامد و تيم ملي، در مرحلــه گروهي جام ملت هاي 
1992حذف شد. اين بازي ها كه در هيروشيماي ژاپن برگزار مي شد، يكي از عجيب ترين تجربه هاي 
ايران در جام ملت ها بــود. ايران بازي ها را با گل هاي مرحوم ســيروس قايقران و فرشــاد پيوس، 
كره شمالي را در نخستين بازي شكست داد و در بازي دوم، هرچه زد به در بسته امارات خورد و بازي 
بدون گل به پايان رسيد. شرايط جدول در روز آخر طوري بود كه ايران با تساوي برابر ژاپن هم صعود 
مي كرد اما كابوس آن بازي، در تاريخ فوتبال ايران ماندگار شد؛ جمال شريف، كه فوتباليست هاي 
ايران خاطرات خوبي از او نداشتند، جمشيد شاه محمدي را در نيمه دوم اخراج كرد، ورق به نفع ژاپن 
برگشت و در نهايت كازويوشي ميورا در دقيقه87گل برتري سامورايي هاي آبي را زد. بعد از گل، تيم 
ايران از هم پاشيد و بازيكنان كنترل خود را از دست دادند. به خاطر درگيري ها و حمالت بازيكنان 
ايران به جمال شريف، داور بازي، وي، پيوس، نادر محمدخاني و مرتضي كرماني مقدم را اخراج كرد 
و اين بازيكنان بعدا با محروميت هاي بلندمدت مواجه شدند. تيم ملي كه در اين تورنمنت حتي يك 
تعويض هم نكرده بود، تنها 3دقيقه با رستگاري فاصله داشت اما فوتبال، بار ديگر روي ناخوش اش 

را به ما نشان داد.

علي خادم، عكاس شكارچي عكس، پرواز كرد
سرشناس ايراني درگذشت

او را نخستين فتوژورناليســت ايراني مي دانســتند. بر تابلوي 
عكاسي اش تنها دو كلمه ديده مي شــد. علي خادم. اين نام به 
تمامي منتقل كننده معنا بود و نيازي به پيشوند و پسوند نداشت. 
نگاه تيزي داشت و شماري از مهم ترين عكس هاي قرن اخير ايران 
حاصل همين نگاه بود. او در سال1296شمسي در تهران )ميدان 
حسن آباد و عكاسخانه پدرش محمدجعفر خادم( به دنيا آمد. از 
نوجواني به عكاسي عالقه پيدا كرد و از 14سالگي زيرنظر پدرش 

كار عكاسي را آغاز كرد.
او خود در گفت وگوي شــنيده نشــده و منتشر نشده اي كه 
براي نخســتين بار در اينجا مي آيد چنين گفته اســت: »در 
ســال1315عكاس وزارت معارف صنايع مســتظرفه شدم 
كه من را مأمور موزه كردند. در آن موزه، اشــياي زيرخاكي 
را كــه در مي آوردند عكاســي مي كــردم. 1318و 1319و 
1320مجله اي بود به نــام »ايران امــروز« زيرنظر مرحوم 
مطيع الدوله حجازي منتشــر مي شــد كه مــن عكاس آن 
مجله بودم و ســختگيري ايشان، ســختگيري بجا البته و 
ايراد گيري شان از لحاظ عكس و اينگونه مسائل، باعث اين شد 
كه من بيشتر به كار خودم عالقه مند شوم. همه اش هم سياه 
و سفيد كار مي كردم و خارجي هايم يعني مجله هاي معروفي 
كه برايشان كار مي كردم مثل پاريماچ، اشترن يا كوئيك، اصال 
عكس فالش دار قبول نمي كردند؛ هيچ وقت. واسه اينها عكس 
بر مي داشتم مي فرستادم به موضوع ها و سوژه هايي كه خودم 
مي دانســتم؛ به ســوژه هايي كه آنها مي خواستند مثل مثال 
آتش گرفتن چاه نفت در اهواز كه درآمد خيلي فوق العاده اي 
بود؛ براي اينكه در تمام دنيا آن رپرتاژ تكرار شــد. در كالس 
درس روزنامه نگاري به ما مي گفتند كه هيچ وقت خبر، خبر 
نمي كند؛ يعني اينكه، اين به عهده خود خبرنگار بود كه همه 
حواسش به اين باشــد كه كجا اتفاقي رخ مي دهد. مسئول 
خبرنگار، خود خبرنگار اســت نه كسي كه خبرش مي كند و 
اينها؛ بايد گوش به زنگ باشــد، شب باشد، نصفه شب باشد، 
صبح باشــد. من هم گمان مي كنم، اصال به طور كلي كسي 
كه خبرنگار باشــد بايد يك حس ششم هم خودش هميشه 
داشته باشد براي خبر؛ حس مي كند كه خبري هست؛ اتفاقي 
رخ مي دهد. براي من كه هميشه اينطور بوده، هميشه گمان 
مي كنم هميشه يا شايد90 درصد اوقات در بطن خبر بودم«. 
در مهم ترين دوره كاري اش - از شهريور 1320تا مرداد 1332- 
در جرايــد گوناگوني از جمله اطالعات هفتگــي، تهران مصور، 
سپيد و سياه و روشنفكر، به عنوان عكاس خبري مشغول به كار 
شــد. گزارش هاي تصويري چند صفحه اي از نوآوري هاي علي 
خادم در اين دوره بود. عكس هــاي او از درگيري هاي احزاب و 
زدوخوردهاي خياباني و رجال سياسي كشور و حوادث مربوط 
به ملي شدن صنعت نفت و ســقوط دولت دكتر محمد مصدق، 
در تاريخ عكاسي ايران از اهميت بااليي برخوردار است. او از اين 
دوره تا انقالب اسالمي، با برخي مؤسسه هاي خبري و نشريه هاي 
هفتگي خارجي از جمله كوئيك، اشترن و نشنال جئوگرافيك 
همكاري كرد و پس از انقالب به همكاري اش با اين مؤسســه ها 
پايــان داد و به جمــع آوري و طبقه بنــدي عكس هاي قديمي 

پرداخت. او كه از جواني در جست وجوي عكس هاي قديمي به 
همه جا ســر زده بود، اين بار به طور جدي اين كار را دنبال كرد. 
كلكسيون هاي عكس خانواده ها را مي خريد و به طور موضوعي 

تقسيم بندي مي كرد.
علي بهــزادي )روزنامه نگار( كه بخشــي از كتاب خــود با نام 
»شــبه خاطرات« را به علي خــادم اختصــاص داده درباره او 
مي نويسد: »من چندبار در مراسم  مختلف شاهد عكسبرداري او 
بودم. عكاسان ديگر هم بودند و به محض آنكه مراسم آغاز مي شد، 
تند و تند شروع به عكس گرفتن مي كردند؛ تلق و تلق. بدون فكر، 
بدون دقت؛ اما خادم دوربين به دست ايستاده يا نشسته، مدت ها 
با دقت صحنه را نظاره مي كرد. در مراســمي كه شايد 2 ساعت 
به طول انجاميد، درحالي كه عكاس ها تقريبا همه فيلم هايشان 
را مصرف كرده بودند و خســته از آن همه كار، مشغول خوردن 
چاي و شيريني بودند، تازه علي خادم كارش را شروع مي كرد. او 
يك ساعت و نيم درباره اشخاص، چهره ها، جايگاه ها و حركت ها 
مطالعه مي كرد. در آخر يك ربــع يا 20دقيقه عكس مي گرفت، 
تند و تند؛ از افراد مختلف و حــاالت مختلف و جاهاي مختلف. 
وقتي روز بعد يا هفته بعد، عكس ها چاپ مي شد، مي ديدي همه 
عكس ها، يك طرف، عكس هاي علي خادم يك طرف. او واقعا يك 

هنرمند بود«.
چند روزي از درگذشــت تقي ظهوري گذشته بود و علي خادم 
بســيار غمگين بود. يك روز بعدازظهر با يكــي از اعضاي مجله 
»زن روز« قرار داشت. معموال در دفتر علي خادم نيمه باز بود و آن 
شخص زماني كه وارد شد، علي خادم را خوابيده بر ميز ديد. بعد 
از آنكه متوجه شد كه خواب خادم ابدي است، به سراغ صاحب 
خياطي طبقه باال رفت. در مرحله بعد به يكي از نزديك ترين افراد 
به خادم يعني صمد قاســمي كه دفترش روبه روي دفتر او بود، 
اطالع مي دهند و به تدريج ديگر دوستان خادم نيز جمع مي شوند.

اين عكاس از بسياري از شخصيت هاي تاريخ معاصر كه قدم در 
راه مرگ گذاشته بودند، عكس گرفته بود. نمونه اش آن عكس 
معروف از شــهيد نواب صفوي، لحظاتي پس از دستگيري 
در فرمانداري نظامي تهــران. آن لبخند، آغاز راه مرگ براي 
نواب صفوي بود و در تاريخ ماندگار شــد. خــادم اما در ثبت 
آخرين شاهكار هنري اش شكســت خورد. علي بهزادي در 
بخش پاياني مطلبش درباه علي خادم، اضافه كرده اســت: 
»او آرزو داشــت از »مرگ« عكس بگيرد. بلندپروازي او، آن 
بود كه مي خواســت عالوه بر آنكه در حال مردن از خودش 
عكس مي گيرد، مرگ را هم غافلگير كند. با اين نيت در اواخر 
عمر، دوربين عكاسي اش را لحظه اي از خودش دور نمي كرد 
و هميشــه آن را در حال اتوماتيك آماده نگه مي داشت. آن 
بعدازظهر13اســفند1370پس از صــرف ناهار، احســاس 
سنگيني كرد. تمايل شديد به استراحت و خواب باعث شد كه 
پس از رفتن دوستانش، طبق عادت هميشگي روي ميز تحرير 
بزرگش دراز بكشد اما باز دوربين عكاسي اش را طوري در كنار 
خودش قرار داد كه عدسي آن درســت مقابل صورت او قرار 
بگيرد اما علي خادم يك چيز را فراموش كرده بود. او يك عمر با 
همه شوخي كرده بود اما اين بار مرگ مي خواست او را به بازي 
بگيرد. يكي از دوستان وقتي از اين ماجرا آگاه شد و دوربين 
عكاسي را در مقابل صورت خادم ديد، با عجله آن را برداشت 
و براي ظهور و چاپ به تاريكخانه برد. قلبش مي تپيد زيرا فكر 
مي كرد به زودي شاهد منظره اي عجيب خواهد بود، آخرين 
شاهكار خادم؛ اما پس از مدتي تالش متوجه شد همه فيلم ها 
سفيد است. تاكنون هيچ كس مرگ را ضبط نكرده است، حتي 
علي خادم با همه زيركي هايش نتوانست چنين كند شايد هم 
مرگ سفيد است«. عكس ها از آرشيو عكاسخانه خادم )فرديد 

خادم( براي نخستين بار منتشر مي شود.

حوادث

سريال

تولد يك شيطان 
اولين رد پرونده خفاش شب در سال71رقم خورد

پرونده اي كه سرانجام مختومه شد
»مزد ترس«؛ نمايش پليس زخم خورده

 معراج قنبري

سال آتش بدون دود
نادر ابراهيمي 30 سال از عمر خود را 

صرف نوشتن آتش بدون دود كرد

داستان
محمد مقدسي   ������������������������������������������������������������������

دهه70، دهه ســازندگي بود. مسئولين امر به دنبال بازسازي 
كشور بودند و همين سبب مي شد از مســائل ديگري مانند 
فرهنگ به تدريج غافل شــوند. بحران اقتصــادي هم مزيد 
بر علت شــده بود تــا كاالي فرهنگي از ســبد خانوار كم كم 
حذف شــود. مجالت ادبي كه محل ارتباط نويســندگان با 
مخاطبان كم شمارشان بود، به داليل مختلف از جمله مميزي 
بسته مي شدند. نويســندگان در خأل كامل و بدون بازخورد 
مي نوشتند. از اين رو اين دوران از لحاظ آفرينش ادبي و چاپ 

كتاب هاي تأليفي دوران ركود بود و از ســوي ديگر ترجمه و 
نوشتن رمان هاي عامه پسند به سبب تضمين بازگشت سرمايه 

همچنان رونق داشت.
در حوزه ادبيات اقليمي، نادر ابراهيمي در اين سال آخرين جلد 
از رمان بلند و هفت جلدي »آتش بدون دود« را منتشر كرد؛ 
داستاني عاشقانه و حماسي كه در جغرافياي تركمن مي گذشت 
و روايتي بود از زندگي قوم تركمن و مبارزات معاصر آنها عليه 
استبداد. نثر رمان مانند ديگر آثار ابراهيمي سنگين، آهنگين 
و بنا بر محتواي اثر عاشقانه بود. نادر ابراهيمي 30سال از عمر 
ادبي خود را صرف نوشــتن و تكميل اين اثر كرد و اثر هرچند 

از سوي منتقدان و محافل داستان نويسي مورد استقبال قرار 
نگرفت اما به دليل جذابيت هاي دروني اش مخاطب خود را طي 
ســال ها بين مردم پيدا كرد و بعد از حدود 30سال از چاپش 

همچنان مخاطب دارد.
غزاله عليزاده در اين سال مهم ترين و معروف ترين رمان خود 
»خانه ادريسي ها« را منتشر كرد. رمان كه در شهري خيالي 
به نام عشق آباد مي گذشت، روايت خانه و ساكنان اشرافي آن 
در بحبوحه وقوع انقالبي سياسي بود. تند باد حوادث سياسي 
جو آرام خانه را به هم مي ريخت و ورود افراد تازه به خانه خبر از 
فروپاشي خاندان ادريسي ها مي داد. عليزاده به زيبايي دنياي 

دروني شخصيت هايش را طي داستان عمق مي بخشيد و راوي 
شكست ها و حسرت هاي عاشقانه آنها مي شد. قهرمانان داستان 
با مرور اين شكست ها دچار تغيير و تحول مي شدند و در نهايت 

رمان استعاره اي از داليل وقوع انقالب را شكل مي داد.
»هشتمين روز زمين« مجموعه داستاني از شهريار مندني پور 
بود كه در اين سال منتشر شــد. مندني پور در اين مجموعه 
داستان تجربه گرا بود، تالش مي كرد داستان هايي بنويسد كه 
بارها خوانده شوند و مانند شعر هر بار تجربه و تأويل جديدي 
در ذهن مخاطب باز كنند. بخشــي از اين تجربه گرايي در نثر 

سنگين، پيچيده و شاعرانه مندني پور تجلي پيدا مي كرد.

جواد عزيزي����������������������������������������������
 اوايل دهه70، زماني كه جوانان زيادي شهر 
يا روستايشــان را ترك مي كردنــد كه براي 
پيداكردن كار راهي تهران شوند، مردي به نام 
غالمرضا از يكي از روستاهاي خراسان شمالي 
به پايتخت آمــده بود تــا بختــش را براي 
ثروتمند شدن در اين شهر بيازمايد. تبحرش 
اما نه تجارت بود و نه حتــي كارگري. او يك 
دزد بود و اين، همان كاري بود كه در انجامش 
مهارت زيادي داشــت. تا آن زمان هيچ يك از 
مردم پايتخت نه نام غالمرضا خوشرو را شنيده 
بودند و نه وحشت از خفاش شب در پوست و 
گوشتشان رخنه كرده بود. غالمرضا كه اوايل 
ورودش به پايتخت را با دله دزدي سپري كرده 
بود، اين بار نقشــه بزرگ تري در سر داشت؛ 
نقشه اي كه مي توانســت پول زيادي عايدش 
كند. در آن روزها هنــوز واژه »زورگيري« به 
ادبيات پليسي كشور نفوذ نكرده بود و سرقت 
در پوشش مسافركشــي، همچنان شگردي 
بود بكر و تازه. در اين شرايط بود كه غالمرضا 
سراغ يكي از دوســتانش به نام علي كريمي 
رفت و نقشه اي را كه در سر داشت با او درميان 
گذاشت. طبق نقشه او، علي بايد چادر به سر 
مي كرد و در نقش مسافري زن، روي صندلي 

عقب پيكاني مي نشست كه غالمرضا راننده 
آن بود. اينگونه زنان و دختران مسافر با خيال 
راحت سوار ماشين آنها مي شدند و به راحتي 
نقشه سرقت از آنها عملي مي شد. خيلي زود 
ســرقت هاي ســريالي دزدان بي رحم شروع 
شــد اما وسوسه هاي شــيطاني، اين نقشه را 
عالوه بر دزدي، به جرم هولناك تري كشاند؛ 
چرا كه آنها پس از سوار كردن زنان و دختران 
مسافر، طعمه هايشــان را به محله اي خلوت 
در شمال غرب تهران مي كشاندند و عالوه بر 
سرقت پول و طالهايشان به آنها تجاوز و بعد 
رهايشان مي كردند. در يكي از اين سرقت ها 
اما دختــر جواني كه قربانــي دزدان بي رحم 
شده بود توانست مشخصات پيكان آنها را به 
خاطر بســپارد و با اين سرنخ، مأموران پليس 
موفق شدند ارابه وحشــت را حوالي شهرزيبا 
شناسايي كنند. آن روز ظهر يكي از روزهاي 
پاييز71بود و در جريان تعقيب و گريزي پليسي 
كه با شليك گلوله همراه و منجر به كشته شدن 
يك عابر پياده نيز شد، غالمرضا و همدستش 
دستگير شــدند. يك ســال بعد درحالي كه 
رسيدگي به پرونده آنها هنوز به اتمام نرسيده 
بود، غالمرضا خوشرو توانست هنگام انتقال به 
دادگاه با فريب مأمــور محافظ خود فرار كند 

و اواخر همان ســال همدستش علي به اتهام 
تجاوز به عنف اعدام شد. تالش پليس اما براي 
دستگيري غالمرضا نتيجه نداشت و اين شروع 
تولد قاتلي سريالي بود كه سال ها بعد با عنوان 
خفاش شب، لرزه بر دل و جان زنان و دختران 
تهراني انداخت؛ سارقي كه اين بار براي اينكه 
توسط طعمه هايش لو نرود، تصميم به كشتن 

آنها گرفته بود.

محمد مسعود  احدی    �������������������������������������������������������������������

نويســندگان و كارگردانان ايراني، از همان ابتداي شكل گيري جريان 
سريال سازي، نگاه ويژه اي به داســتان هاي پليسي داشتند، به طوري 
كه نخستين سريال ساخته شده در تلويزيون ملي ايران در سال1345، 
مجموعه اي پليسي به نام »صندوقچه اشــرفي« بود كه توسط پرويز 
كاردان كارگرداني شد. تا سال1370، اغلب سريال هاي پليسي ايراني 
از الگوي مشابهي پيروي مي كردند كه ناكامي خالفكاران را در تقابل با 
پليس به تصوير مي كشــيدند. اما حميد تمجيدي با ساخت مجموعه 
20قسمتي »مزد ترس« در ســال1371اين روند را برهم زد. داستان 
درباره پليس وظيفه شناســي به نام ســروان ناصر محمدي )با بازي 
عبدالرضا اكبري( است كه همراه همســر و دخترش- زهرا- زندگي 
مي كند. او در جريال پيگيري پرونده يك قتل، ردپاي فردي به نام مهران 
)با بازي احمد فخر( را مي يابد كه جنايتكاري دقيق و حرفه اي اســت. 
سروان محمدي به رغم تالش فراوان موفق نمي شود پرونده را مختومه 
كند و مهران پس از اينكه دختر ســروان را به قتل مي رساند، متواري 
مي شود. شايد همين نمايش ناكامي پليس در برابر خالفكاران بود كه 

باعث شد تمجيدي در سال1374، فصل دوم اين سريال را با نام »بازي 
با مرگ« بسازد كه در آن، قتل زهرا تنها يك صحنه سازي از سوي باند 
خالفكار نشان داده مي شود و ربوده شدن و انتقال او را به تركيه به تصوير 
مي كشد. سروان محمدي در جست وجوي زهرا به تركيه مي رود و باند 
جنايتكاران را متالشي و دخترش را آزاد مي كند. بازي با مرگ نتوانست 
موفقيت فصل اول را تكرار كند و حتــي بهره گيري از بازيگران مطرح 

تركيه مانند جونيت آركين هم كمكي به توفيق آن نكرد.

مصرف خودسرانه دارويک سال، يک خبر
پديده خوددرماني در ابتداي دهه70 شايع مي شود

احسان بهرام غفاري    �����������������������

 مصرف خودسرانه دارو از زماني كه 
داروخانه در اين كشور تأسيس شد، 
از مسائل مهم حوزه درمان به حساب 
مي آمد و هنوز ايــن رفتار طرفداران 
زيادي در خانواده ها دارد، تا حدي كه 
هميشه در كنار قاشق و بشقاب، يكي 
از كشــوها يا كابينت هاي آشپزخانه 
جاي ثابــت انواع و اقســام قرص ها، 
كپســول ها و شربت هاست كه البته 
با گذشت زمان، دستگاه فشار، تست 
قند خون، دماسنج و سخت افزارهاي 
ديگر هم به اين كشوي كابينت اضافه 
شده و همگان تبحر خاصي در تجويز 
نسخه پزشــكي پيدا كرده اند. شروع 

دهــه70 ايــن مصرف خودســرانه 
دارو به اوج خود رســيد كــه البته 
نبايد زياد هم مــردم را مقصر ماجرا 
دانست. حتما شما هم يادتان هست 
پزشكان عمومي و داخلي براي يك 
سرماخوردگي ثابت چنان نسخه اي 
مي نوشــتند كه طــرف وقتي براي 
پيچيدن نسخه به داروخانه مي رفت 
با يك كيسه دسته دار انباشته از دارو 
به خانه برمي گشــت و همين داروها 
بعدا در كشو و كابينت يادشده، جاي 
پيدا مي كردند و مي ماندند براي روز 
مبادا. آمار وزارت بهداشت از مصرف 
دارو در ســال71 فاجعه بار بود؛ فقط 
در همين ســال، 80ميليون آمپول 

توسط مردم مصرف شد.

جامعه روحانيت مبارز در مجلس  انتخابات
انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسالمي برگزار شد 

21فروردين 1371انتخابات چهارمين دوره مجلس شــوراي 
اسالمي برگزار شد. ميزان مشــاركت در كشور 57٫81درصد 
و در تهران 39درصد اعالم شــد. بنا بر اعالم وزارت كشــور،  از 
34ميليون نفر واجد شرايط بيش از 18ميليون نفر در انتخابات 
شركت كردند. در ميان طيف هاي سياســي، جامعه روحانيت 
مبارز با به دست آوردن 134كرســي، اكثريت مجلس چهارم 
را به دســت گرفت. پس از برگزاري دور دوم انتخابات، جامعه 
روحانيت مبارز، ســه چهارم كرســي هاي مجلس را به دست 
آوردند. 162نفر از منتخبين مجلس چهارم، براي نخستين بار به 
مجلس راه پيدا كرده بودند. رئيس مجلس، علي اكبر ناطق نوري 
و نايب رئيسان، حســن روحاني، سيداكبر پرورش، محمدعلي 

موحدي كرماني و حسين هاشميان انتخاب شدند.
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الله زار اواخر دهه ۱۳۳۰ � عکاس علی خادم � عکس را از پنجره  دفترش در طبقه باالی گراند هتل گرفته است�

 این عکس برای 
اولین بار چاپ می شود

ايستاده از راست: نادر محمد خانی، رضا حسن زاده، جمشید شاه محمدی، جوادزرينچه، اکبر يوسفی، مجتبی محرمی 
نشسته از راست: اصغر مديرروستا، مهدی فنونی زاده، سیروس قايقران، احمدرضا عابد زاده، سید مهدی ابطحی



4صفحــه

باران عشق
 ساخت باران عشق در روزهاي ممنوعيت كار كردن ناصر چشم   آذر 

عصر آبرنگ    در گالري   هاي تازه
آغاز به    كار نگارخانه آريا و گالري والي

زنده ياد حسن حامد
اين دو نمايش 2بازيگر دارد: مهناز غمخوار و ديگري رضا عطاران

موسيقی

تجسمی

تئاتر

دور از مركز

  ندا زندي   �����������������������������������������������������������������������������������
كار در چاپخانه   هاي »سعيدنو«، »خوشــه«، »دوهزار« و... كه عمده 
فعاليتشان در زمينه چاپ كتاب كودك بود و البته تشويق   هاي خانواده 
و عالقه شخصي   اش، موجب شد تا محسن طائب وارد كار نشر براي 
گروه ســني كودك و نوجوان شــود. او در ابتدا نام انتشارات خود را 
»شقايق« گذاشت اما در سال1370، زماني كه براي دريافت پروانه نشر 
اقدام كرد، به   دليل وجود نشري با همين نام، عنوان »پيدايش« را براي 
نشرش برگزيد. محسن طائب در دهه1370، شكوه قاسم   نيا )شاعر و 
نويسنده كودك( و كريم نصر )نقاش و تصويرساز( را به   ترتيب به   عنوان 
مشاور ادبي و مشاور هنري نشر پيدايش برگزيد تا كتاب   هايش با محتوا 
و تصويرسازي درخور منتشر و باكيفيتي قابل توجه به بازار عرضه شوند. 

پيدايش بعدها بيشتر با چاپ كتاب   هاي ادبيات وحشت براي نوجوانان 
مشهور شد و هم   اكنون با انتشار بيش از1640 عنوان كتاب تاليف و 
ترجمه يكي از ناشران شناخته   شده ادبيات كودك و نوجوان به شمار 
مي   رود. البته نشر پيدايش در دهه1390 چاپ آثار بزرگساالن را نيز 
در برنامه كاري خود قرار داد و حتي بنا بر آنچه در سايت اين انتشارات 
آمده، كتاب   هاي متعددي مختص گروه   هاي ســني خردسال )2تا 

7سال( و جوان نيز منتشر كرده است.

سراسر حادثه 

رئيس جمهور در همدان

سينما 

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

از ابتداي سال71 مشخص بود كه فشارهاي وارد شده بر وزارت ارشاد، 
در نهايت به تغيير منجر خواهد شد.    ماه عســل جناح راست با دولت 
سازندگي به پايان رسيده بود و فشارها در نهايت سيدمحمد خاتمي 
را تسليم كرد. سوم خرداد71 استعفاي حجت االسالم خاتمي تقديم 
رئيس   جمهور شد. استعفايي كه ابتدا پذيرفته نشد تا اينكه در تير   ماه 
هاشمي هم به اين نتيجه رســيد كه ادامه مسير با خاتمي امكان پذير 
نيست. از اواخر تيرماه، علي الريجاني وزير ارشاد شد. با اينكه سينماي 
ايران پس از 2فيلم جنجالي مخملباف تبديل به سيبل جناح راست 
براي زدن وزارت ارشاد تبديل شده بود، الريجاني هيچ كدام از مديران 
سينمايي را تغيير نداد. انوار و بهشتي همچنان بر مسند مديريت باقي 
ماندند و كوشــيدند خود را با تغييرات همسو كنند. حاصل يك دهه 
مديريت متمركز و هدفمند، فيلم   هايي بود كه در بهمن اين سال يكي از 
بهترين ادوار فجر را رقم زد. چنان   كه در اكران71 هم با تمام مشكالت 
و نگراني   ها، مي   شد شاهد تعداد قابل توجهي فيلم شاخص بود. نكته 
جالب توجه ارتقای سطح فيلمسازان متعلق به جريان سينماي تجاري 
بود. سال71 بهترين فيلم   هاي كامران قدكچيان، جهانگير جهانگيري 
و مهدي صباغ   زاده روي پرده آمد. »آواز تهران« قدكچيان مقدمه   اي بر 
فيلم   هاي اجتماعي جوان پسند بود كه در ابتداي دهه70 به   نظر مي   رسيد 
قرار است، به جرياني مهم در سينماي ايران تبديل شود. با »تبعيدي ها« 
جهانگيري سرانجام از درجه كيفي جيم فاصله گرفت و خود فيلم هم 
با انسجامي قابل تامل از حرفه   اي گري سازنده   اش خبر مي   داد. با »خانه 
خلوت« مهدي صباغ   زاده كارگردان اكشن   ها و ملودرام   هاي پرفروش 
دهه 60، كوشيد تا خاســتگاه طبقاتي   اش را در سينماي ايران تغيير 
دهد و ابزار اين تغيير، فيلمنامه اصغر عبد   اللهي، فيلمبرداري عليرضا 
زرين دست و شايد مهم   تر از همه حضور عزت   اهلل انتظامي بود. گرايش 
به گســترش مخاطبان در ســينمايي كه حمايت   هاي دولتي در آن 
كمرنگ   تر از گذشته شده بود، باعث شد سازنده »آن سوي آتش« بعد از 
كمدي »روز باشكوه«، فيلم »دو نيمه سيب« را بسازد. اقتباس كيانوش 
عياري از »خواهران غريب«، بيش از آنكه شبيه داستان اريش كستنر 
باشد به يكي از فيلم   هاي فارسي قديمي )گل پري جون( نزديك بود. 
دو نيمه سيب در تهران خوب مي   فروخت كه از پرده پايين آمد و اكران 
شهرستان را هم از دست داد. در عوض كمدي سرحال تهمينه ميالني 
»ديگه چه خبر؟« روي پرده ماند و پرفروش   ترين فيلم اكران تهران شد. 
در شهرستان   ها اما، »گل   ها و گلوله   ها« ترك تازي مي   كرد. موفق   ترين 
فيلم ناصر مهدي پور كه با جمشيد هاشم پور فصل تازه   اي از اكشن   هاي 
محبوب اكران شهرســتان را رقم زد. آخرين فيلم به سرانجام رسيده 

علي حاتمي هم در اين سال روي پرده آمد. »دلشدگان« اكران شد و 
در 2هفته اول با استقبالي فراتر از انتظار مواجه شد. منتقدان اما همان 
راه هميشگي شان را رفتند و همان نقدهاي هميشگي را نوشتند و علي 
حاتمي را به تحجر، پوسيدن در گذشته و گرفتن كارت پستال   هاي بدون 
بعد متهم كردند. هنوز چند سالي مانده بود تا حاتمي شاعر سينماي 
ملي لقب بگيرد. »نياز« عليرضا داوودنژاد، سادگي و واقع گرايي مطلوب 
منتقدان و اخالق گرايي مورد پسند جريان راست را به   صورت توامان 
داشت. از فيلم برگزيده جشنواره دهم، سينماروها استقبال چنداني 
نكردند ولي نشريه   اي نبود كه فيلم داوودنژاد را نياز سينماي ايران نداند.

»نرگس« شــروعي تازه براي بني اعتماد و راهي به ســوي سينماي 
اجتماعي بود كه نشان مي   داد سازنده   اش شــناخت دقيقي از طبقه 
فرودست دارد. چنان   كه تســلط فيلمنامه نويس همراهش )فريدون 
جيراني( به ســينماي اجتماعي دهه50، هم حالوتي ديگر به نرگس 
داد. سال71 سينماروها روي پرده بزرگ سينما تكه   هايي از »قيصر«، 
»رضا موتوري«، »گوزن   ها«، »كندو«، »رگبار«، »گنج قارون« و... را 
ديدند. »ناصرالدين شاه اكتور سينما« بهترين فيلم محسن مخملباف، 
بيشتر انرژي   اش را از فيلم   هاي خاطره انگيز قبل از انقالب مي   گرفت. 
»مســافران« هم بيضايي دوســتان را گردهم آورد. فيلم مورد توجه 
بيضايي در جشــنواره فجر كه برنده چند سيمرغ شده بود، روي پرده 
آمد و نشريات با نقدها و نوشته   هاي اغلب ستايش آميز به استقبالش 
رفتند. در ســالي كه اكران فيلم اســكاري »رقصنده بــا گرگ   ها« با 
جنجال   هايي روبه   رو شــده بود و به نگراني   هايي براي بازگشت دوباره 
فيلم خارجي به   عنوان رقيب فيلم ايراني دامن زده بود، اين فيلم رزمي 
»سايه شوگان« بود كه بيشتر از فيلم اسكاري كوين كاستنر تماشاگر 
يافت. بهمن 71 يكي از آخرين پرده   هاي شكوه جشنواره فجر، به نمايش 
درآمد. با »سارا«ي مهرجويي، »ردپاي گرگ« كيميايي، »از كرخه تا 
راين« حاتمي كيا، »هنرپيشه« مخملباف، »يك بار براي هميشه« الوند 
و »آباداني    ها«ي عياري، جشنواره يازدهم بعدها به جشنواره جشنواره   ها 

شهرت يافت. جشنواره   اي كه حكم پايان يك دوران را داشت.
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 پيدايش با طعم ترس
نشري براي خردساالن تا بزرگساالن

نشر

  حسين عصاران   �����������������������������������������������������������������������
 آن روز سال1371 كه بهرام بحريني در ايام ممنوعيت كار كردن ناصر 
چشم   آذر، سرزده به خلوت سخت و آزاردهنده   اش وارد شد و باتعهد به 
برآورده كردن خواسته   هاي او )از جمله پرداخت فوري قبض آب و برق 
خانه   اش( ساخت يك آلبوم موسيقي بي   كالم را سفارش داد، هر دو آنها 
چنين عاقبتي را براي موضوع قراردادشان تصور نمي   كردند؛ »تصور اوليه 
من اين بود كه عده   اي از دانشجويان فلسفه و هنر و ادبيات از اين آلبوم 
استقبال خواهند كرد و در بهترين حالت خانواده آنها هم يك نسخه از 
آن مي   خرند و در نهايت فروش آن با پنج شش هزار عدد تمام شود.« اما 
نتيجه كار با پيوندي ملوديك و هارمونيك بين قطعات و ســاختاري 
منسجم از مجموعه آنها، فضاي شنيداري تازه و روزآمدي را بارور كرده 
بود كه كمترين شباهتي با تجربيات پيشين موسيقي ايراني نداشت و 
در ميان خيل آثار غم   زده و جنگ   زده و خوشي   زده، اين   بار آرامش را به 
شنونده   اش هديه مي   كرد؛ »خودم كه به   شدت و حدت احتياج به آرامش 
روحي رواني داشتم. اين نياز به آرامش را هم در وجود تك   تك ايراني   ها 
مي   ديدم.« از اين روي اســتقبال كم   نظير و مداوم از »باران عشق«، از 
يك   سو مي تواند نشانه   اي ازبرآورد درست و تحليل مناسب چشم   آذر از 
احواالت زير پوست جامعه پيرامونش باشد و از سوي ديگر هم نمايه   اي 

بر كيفيت مناسب ساخت و پرداخت چنين ايده   اي.
باران عشق اوج بروز مهارت، توانايي و خالقيت سازنده   اش بود كه اين 
بار فارغ از بندهاي دست و پاگير »كالم« يا »تصوير«، مجال پرداخت 
به موسيقي توصيفي مورد عالقه   اش را پيدا كرده بود. برآيند توانايي 
آهنگسازي و نغمه   پردازي چندصدايي او در كنار پيشرويي و مهارت 
كم   تايش در اجرا و بهره   گيري از موســيقي الكترونيك و شبيه   سازها، 
آلبومي بود كه از گفت   وگوي دروني يك آهنگساِزدرخود فرو رفته، به 
سمت فضايي پر از رنگ و نغمه و عاطفه و تازگي و عشق پيش مي   رفت.

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

 از سال1367 و پايان جنگ كم   كم مجالي 
براي كار هنري به   وجود    آمد. به اين ترتيب 
كه پس از بازگشايي چند نگارخانه هنري در 
سال   هاي پاياني دهه1370 كه از ميان   شان 
امروز تنها گالري گلســتان فعال است، در 
سال   هاي ابتدايي دهه1370 تعداد بيشتري 
گالري تأسيس شــدند. اين روند تا اوايل 
دهه1390 هم ادامه پيدا كرد چنانچه در 
دهه1390 بر تعداد نگارخانه   هاي هنري به 
شكل مشخصي افزوده شده بود. اما اهميت 

نگارخانه آريا و گالري والــي كه هر دو در 
سال1371تأسيس شــدند، تداوم   شان تا 
امروز اســت. مژگان والي   پور گالري والي 
را در محله ونك بازگشــايي كــرد و آريا 
شــكوهي اقبال نگارخانه آريا را در محله 
عباس    آبــاد. اهميت مكان هــر دو گالري 
مهم اســت؛ ميدان ونك الاقل تا پيش از 
همه   گيري گالري   ها در دهه1390 يكي از 
مراكز مورد توجه گالري   هاي هنري است و 
چند گالري هنري كارشان را در اين محله 
آغاز مي   كنند كه از ميان   شان گالري والي 
همچنان به شكل مستمر فعاليت مي   كند. 

محل نگارخانه آريا فاصله اندكي با گالري 
سيحون دارد و در ابتدا از اين نزديكي بهره 
مي   برد. خريد و فروش آثــار هنري هم در 
ايــن دوران افزايش مي   يايــد. چنانچه در 
دهه1370 با افزايش آثار آبرنگ تحولي در 
بازار كوچك هنر ايران رخ مي   دهد. نتيجه 
اين تحول بعدتر به تأسيس نگارخانه آتشزاد 
به ســال1380 در محله ونــك هم منجر 
مي   شود كه به واســطه موفقيت اقتصادي 
مؤســس   اش، محمدرضا آتش   زاد، نقاش 
موفق آبرنگ، اوضاع اقتصاد هنر در اين دهه 

را نمايش مي   دهد.

مهرداد رهسپار ��������������������������������������������������������������������������
 ارديبهشت1371 حسن حامد، نمايشنامه نويس و كارگردان مشهور 
مشهدي در سن سي سالگي از دنيا مي رود. آخرين كار او نويسندگي 
و كارگرداني نمايش »بچه تابســتان« است كه در دهمين جشنواره 
سراسري تئاتر فجر جايزه بهترين نمايشنامه و جايزه بهترين بازيگر 

خردســال را مي گيرد. اين دو نمايش تنها 2بازيگر 
دارد، يكي مهناز غمخوار كه همان بازيگر خردسال 
اســت و ديگري رضا عطاران. با درگذشــت حسن 
حامد، حدود يك دهه همــكاري او و رضا عطاران 
هم تمام مي شود. درحالي   كه به روال جشنواره هر 
نمايش برگزيده فرصتي هم براي اجرا در مجموعه 
تئاتر شــهر دارد، نوبت اجراي بچه تابستان حسن 
حامد در تير و مرداد 1371 مي رسد. بچه تابستان 
اين بار بدون حاضر كارگــردان به صحنه مي رود و 
روي پوســتر در مقابل عنوان نويسنده و كارگردان 
مي نويســند: »زنده ياد حســن حامد«، و عبارتي 
از »چنين گفت زرتشــت« نيچه را هم گوشــه اي 

مي آورند كه گفته: »چقدر مشــكل است كه شــجاعت و بي باكي، 
بي اعتمادي طوالني، انكار بيرحمانه، تنفر و قطع ناگهاني با گذشته، با 
هم، يك جا جمع شوند، ولي از چنين بذري است كه حقيقت به دنيا 
مي آيد«. مجله نمايش، متن بچه تابستان  را در همين سال )شماره 
56-57( منتشر مي كند و اين فرصتي اســت براي اجراهاي متعدد 
از اين نمايشنامه. عالقه   مندان به كارگرداني 
نمايش هايي كم پرسوناژ و كم هزينه و معنادار، 
با مرگ ناگهانــي او در اوج جوانــي، همه از 
دوستان و نزديكان حسن حامد مي پرسيدند 
كه »آيا از حســن حامد متنــي داري؟« فرم 
نمايشــنامه هاي حامــد بيش از هــر چيز 
تحت   تأثير شــيوه آموزش نمايشنامه نويسي 
ابراهيم مكــي در كتاب »شــناخت عوامل 
نمايش« بود و البته در رئاليسم اجتماعي نيز 
به نمايشنامه هاي مكي شباهت داشت. بچه 
تابستان روايت زندگي يك كودك كار بازمانده 

از تحصيل و حسرت ها و روياهاي اوست.

فرزاد سپهر   �������������������������������������������������������������������������������
 بخش   هاي مهم بودجه كشور خواسته يا ناخواسته به صنعت نفت و 
به   دنبال آن پتروشيمي از صنايع وابسته گره خورده است. مكان   يابي 
و توزيع اين صنعت در ايران مي   توانست ازجمله راه   هاي توسعه باشد. 
راهي كه هنوز براي نتيجه   گيري به پايان خود نرسيده و تكميل نشده 
است. در مرداد ماه1371 پس از يك   دوره آماده   سازي زيرساخت   ها، 
طرح   هاي عمراني با محوريت توســعه صنعت پتروشيمي در همدان 
آماده بهره   برداري شد. رئيس   جمهور وقت، آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
فقيد براي افتتاح پروژه   ها در همدان و شهرستان   هاي نهاوند، مالير، 
تويسركان و كبودرآهنگ حاضر شــد. معاون رئيس   جمهور، وزيران 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــكي، صنايع و مسكن و شهرسازي، 
استاندار وقت همدان، مهندس احمد خرم، امام جمعه همدان و نماينده 
ولي فقيه در استان در برنامه افتتاح، ســخنراني در استاديوم قدس 
همدان و بازديد از شهرستان   ها حضور داشتند. افتتاح پروژه پتروشيمي 
غرب كشور در همدان به   گفته رئيس   جمهور وقت در راستاي برنامه 
دوم توسعه كشور بود و براساس آن مقرر شــد عالوه بر جلوگيري از 
واردات فوالد، 400هزار تن فوالد در همان سال به خارج از كشور صادر 
شود. طبق برنامه اعالم شده با بهره   برداري از اين مجتمع پتروشيمي 
در سال1371 مقرر شده بود واردات فراورده   هاي پتروشيمي و نفتي 
به كشور قطع شود. به   گفته رئيس   جمهور فراورده   هاي پتروشيمي و 

نفتي ازجمله واردات كشور هستند كه امسال )1371( با بهره   برداري 
از مجتمع   هاي پتروشــيمي اراك، اصفهان و بندر امام خميني و نيز 
پااليشــگاه نفت اراك ورود اينگونه فراورده   ها به كشور قطع خواهد 
شد. ساخت و ايجاد شهرك   هاي صنعتي متعدد در غرب كشور به   ويژه 
همدان، با هدف ايجاد شغل و كاستن از معضل بيكاري در اين منطقه 
ازجمله ديگر دستور كارهاي دولت وقت و بالطبع استانداري همدان 
بود. تأكيد بر شعار آباداني و شكوفايي اقتصادي توسط رئيس   جمهور 
وقت به هنگام سخنراني در اجتماع مردم در استاديوم قدس همدان 
بخشي از روند سياست   هاي دولت هاشمي رفسنجاني در كشور بود كه 
بعدها او را با همين شعار با نام سردار سازندگي در رسانه   ها مطرح كرد. 
در اين سفر بزرگ   ترين موزه تاريخ طبيعي خاورميانه نيز در همدان 

و در مجاورت دانشكده كشاورزي توسط رئيس   جمهور افتتاح شد.

بهشت گمشده
 »با عشق در حوالي فاجعه« )1371( پيشنهاد دوباره حسين 
منزوي براي بازگشت به ماهيت عاشقانه غزل است و آغازگر 

راهي تازه در غزل امروز

مرتضي كاردر �������������������������������������������������������������������������
 »لبت صريح   ترين آيه شكوفايي است/ و چشم   هايت شعر سياه 
گويايي است/ چه چيز داري با خويشتن كه ديدارت/ چو قله   هاي 

مه   آلود محو و رؤيايي است«� 
اصلي   ترين مسئله حسين منزوي غزل اســت و اصلي   ترين 
مســئله   اش در غزل-    چنان   كه ماهيت قالب ايجاب مي   كند- 
عشق است� او غزل را براي تغزل مي   خواهد� حسين منزوي با 
غزل »لبت صريح   ترين آيه شكوفايي ا   ست« در سال   هاي پاياني 
دهه40، در روزگاري كه هر روز جريان و گرايش نوگراي تازه   اي 
سربرمي   آورد، ظهور مي   كند و زيبايي   شناسي تازه   اي در غزل 

به   دست مي   دهد�
»تو از معابد مشرق   زمين عظيم   تري/ كنون شكوه تو و بهت من 
تماشايي است/���� / شــميم وحشي گيسوي كولي   ات نازم/ كه 

خوابناك   تر از عطرهاي صحرايي است«� 
او نشانه   هايي را كه سال   هاست در ســنت غزل بوده   اند، كنار 
مي   گذارد آنجا كه در مقابل شــكوه معشوق مبهوت مي   شود و 
عظمت او را به معابد مشرق   زمين يا ديدار او را به تماشاي محو و 
رؤيايي قله   هاي مه   آلود تشبيه مي   كند يا اينكه كاركرد تازه   اي از 
نشانه   هاي سنتي به   دست مي   دهد؛ مثاًل به جاي ستايش درازي 
گيسو و تشبيه   اش به شــب و كمند و��� بوي گيسو را به شعر 
مي   آورد و تركيب شميم وحشي گيسوي كولي را مي   سازد كه از 
عطرهاي صحرايي نيز خواب   آلوده   تر است و مي   داند براي اينكه 
احاطه   اش را به سنت شعر فارسي به   رخ بكشد بايد صفت مركب 
»خوابناك« را انتخاب كند و��� نمونه   هاي چنين تركيب   هايي در 

غزل   هاي حسين منزوي بيست   و   چندساله بسيار است�
حسين منزوي در كنار منوچهر نيستاني و سيمين بهبهاني و 
محمدعلي بهمني و عمران صالحي و ديگران چراغ غزل نو را 
مي   افروزند� اما او، در سال   هايي كه غزل نماد سنت   گرايي است، 
مثل نيستاني و بهمني و صالحي ناگزير است براي اثبات خود در 
ميان نوگرايان امروز شعر آزاد بگويد و غزل را در كنار شعر آزاد 
دنبال كند� شعرهاي »حنجره زخمي تغزل« )1350( چنان   كه از 
عنوان مجموعه پيداست غزل را فراموش نكرده   اند و كتاب، فارغ 
از غزل   ها، يكي از تغزلي   ترين مجموعه شعرهاي آزاد دهه50 است 

و جايزه فروغ را براي منزوي به ارمغان مي   آورد�
»و كلمه بود و جهان در مسير تكوين بود/ و دوست داشتن آن 
كلمه نخستين بود/ و عشق روشني كائنات بود و هنوز/ چراغ   هاي 
كواكب، تمام، پايين بود/ خدا، امانت خود را به آدمي بخشيد/ كه 

بار عشق، براي فرشته سنگين بود«� 
اما »با عشق در حوالي فاجعه« )1371( تولد دوباره حسين منزوي 
است و پيشنهادهاي تازه   اي به شاعران دهه60 مي   دهد كه در 
سال   هاي پس از انقالب و احياي قالب   هاي سنتي، غزل را به   عنوان 
قالب، در مضامين گوناگون آزموده   اند� با عشق در حوالي فاجعه 
بازگشت دوباره به تغزل است براي غزلي كه سال   ها از ماهيت 
خود دور شده است� عشق به   معناي زميني و عيني كلمه و زن در 
مقام معشوق فراموش شده و حسين منزوي آمده است كه عشق 
فراموش   شده را يادآور شود� »ز باغ پيرهنت چون دريچه   ها وا 
شد/ بهشت گمشده، پشت دريچه، پيدا شد/ رها ز سلطه پاييز، 
در بهار اتاق/ گلي به نام تو، در بازوان من، وا شد/ به ديدن تو، همه 
ذره   هاي من،    شد چشم/ و چشم   ها، همه سر تا به    پا، تماشا شد«� 

عالوه بر اين، با عشق در حوالي فاجعه كامل   ترين مجموعه غزل 
حسين منزوي است به اين معنا كه در يكصدو   يك غزل كتاب 
مي   توان حالت   ها و مراحل عشق از آغاز تا انجام و از وصال تا فراق 
را به تماشا نشست� در عين حال بسياري از غزل   هاي ماهيتي 
جلوه   گرانه و نمادين دارند� شــاعر، عامدانه، بر تغزل زميني و 
عيني خود تأكيد مي   ورزد و مي   خواهد جلوه   هاي گوناگون عشق 
را نشان دهد و تكرار بي   شمار كلمه عشق كه معنايي ديگر يافته 

است، يكي از رسالت   هاي شاعر عشق است�
»چون تو موجي بي   قرار،    اي عشق! در عالم نبود«، »همواره عشق 
بي   خبر از راه مي   رسد/ چونان مســافري كه به ناگاه مي   رسد«، 
»مگر، اين باد خوش، از راه عشــق   آباد، مي   آيــد؟/ كه بوي 
عشق   هاي كهنه، از اين باد، مي   آيد«، »شب است و در شب من، 
خوش   نشيني   ات، زيباست/ به بوسه از لب من، خوشه   چيني   ات، 
زيباست، »پس از عمري به باطل سر نهادن، در پِي   ات    اي عشق!/ 
كجا پيدات خواهم كرد؟ پيش كه؟ كي   ات؟    اي عشق!«، »پلنگ 
ـ   دل مغرورم- پريد و پنجه به خالي زد/ كه عشق-    ماه بلند  من 
من- وراي دست   رسيدن بود«�  با عشق در حوالي فاجعه و »گاهي 
دلم براي خودم تنگ مي   شود« )محمدعلي بهمني( و »آينه هاي 
ناگهان« )قيصر امين   پور( هر كدام در ميان طيفي از خوانندگان 
غزل، نشانه   هاي تغيير به شمار مي   روند و الهام   بخش شاعران 
در سال   هاي بعد مي   شــوند� غزل كم   كم سرنوشتي ديگر پيدا 
مي   كند و به ماهيت عاشقانه خود بازمي   گردد و شاعران جوان 
مي   كوشند نوگرايي   هاي شعر فارســي را در قالب غزل به   كار 
بندند� كتاب مديون زمان درست انتشار است؛ يعني زماني كه 
جنگ تمام   شده و جامعه دوره تازه   اي را آغاز كرده است� گفتمان 
شعر انقالب اسالمي و دفاع   مقدس كم   رنگ شده و شاعران كم   كم 
به   دنبال مضمون   هاي تازه مي   گردند و چــه مضموني تازه   تر و 

جاودانه    تر از عشق؟

شعر

  علی اكبر شيروانی  ������������������������������������������������������������
 

 پرويز دوائي با فيلــم آغاز كرد، با ترجمــه مقاالت و متن 
فيلمنامه براي دوبله، با ترجمه كتاب   هاي آموزشي و تحليلي 
سينما و با نقد فيلم و همين سينما كه او را از وطن دور كرد 
و براي هميشه ساكن پراگ شــد. دوائي كه بعدتر در ايران 
بيشتر شناخته شــد، از ســينما به ادبيات نقل مكان كرد 
و با بهاريه   هايي كه براي مجله فيلم نوشــت و با نامه   هاي 

گاه گاهش كه هر از چندي جايي منتشر مي   شد و بعدتر با 
قصه و داستان خودش را در ادبيات تثبيت كرد. نثر و زبان 
دوائي شاعرانه و تصويري است؛ اولي را وامدار دوري از وطن 
است و الفت با شاعران كالســيك و همنشيني با شاعران 
هم   دوره   اش و دومي را مرهون ســينما و سال   ها كار براي 
سينما. اگر خرده   اي بر كار دوائي بشود گرفت، ماندنش در 
دوره   اي خاص است و گرچه اين را برخي مزيت كارهايش 

مي   دانند و بعضي نقيصه.

»خانه ما يك خانه قديمي بود بــا در دو لنگه گل ميخ دار و 
كلون و داالن پشت در و دو تا ايوان روبه   روي هم. بعد اتاق 
پنج دري بود و اتاق زاويه و اتاق يمين و يســار و آب   انبار و 
زيرزمين   هاي زير ايوان، حوض گردي كه وسط بود و چهار 
تا باغچه دور حوض كه يكي   اش يك درخت شمشاد داشت 
كه شاخه   هايش به ابر مي   رسيد. توي يكي   اش بوته   هاي جارو 
درآمده بود، سبز و سرخ از قد ما بلندتر كه با بهرام اليش قايم 
موشك بازي مي   كرديم. يكي   اش هم بوته شاهدانه درآمده 

بود كه گفته بودند دست نزنيم ولي مي   كنديم و مي   خورديم 
كه بعدش سرمان گيج مي   رفت و خوابمان مي   گرفت. اتاق   ها 
سقف   هاي تير چوبي داشتند و درهاي دولنگه تنگ كه تا 
كمر چوب بود و بعد بااليش چهارخانه- چهارخانه قاب   هاي 
كوچك شيشه   اي داشت، و باالي سردر به شكل نيم   قوس، 
شيشه   هاي رنگي بود... آفتاب كه پشتش مي   خورد نورش 
رنگ   ووارنگ، سبز و سرخ و كبود و آبي به ديوار روبه   رو، به 

پيش   بخاري، به سر طاقچه مي   افتاد«. 

از پراگ تا ارغوان
نثر و زبان دوائي شاعرانه و تصويري 

است

نثر

استعفاي وزير ارشاد، هراس از جان گرفتن اكران فيلم خارجي و 
اوج گرفتن سينماگران دهه60

صنعت پتروشيمي به غرب ايران رسيد

پيشنهاد: مطالعه كتاب »باران عشق« )گفت وگو با ناصر چشم آذر(؛ به كوشش حسين عصاران، ناشر: نظام الملك، 13۹4
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عبدالرضا نعمت اللهی
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