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شادي يا نشاط اجتماعي بعد فردي، جمعي و بيروني دارد. بعد 
فردي در حيطه روانشــناختي مورد توجه است اما وقتي بحث 
از نشاط اجتماعي مي شود بايد به ابعاد بيروني و اجتماعي اين 
موضوع بيشتر توجه كرد. ما در سطح ميانه وقتي شادي و نشاط 
اجتماعي را تجزيه و تحليل مي كنيم يکي از پارامترهاي نشاط و شادي موضوع »شهر« است. 
وقتي از شهر صحبت مي كنيم، فرم، قالب، معماري و مبلمان شهري بايد مورد توجه قرار بگيرد. 
از اين زاويه شهر مي تواند مورد توجه باشد. شهرهاي اروپايي به دليل اينکه تراكم جمعيت در 
آنها كمتر است اينگونه نبوده كه در چند دهه مشخص شــهرها توسعه پيدا كرده باشند بلکه 
چنين شهرهايي در طول زمان و در مدت طوالني در كنار حفظ بافت هاي تاريخي و هويتي خود 
توسعه پيدا كرده و معماري قديمي و سنتي خود را حفظ كرده اند. در چنين شهرهايي مي بينيم 
كه قدمت در كنار مدرنيته حفظ شده و اينگونه نيست كه مديريت شهري اجازه از بين رفتن 

بافت قديمي را بدهد و آپارتمان هايي با ارتفاع زياد جايگزين بافت تاريخي و هويتي شوند. اينها 
نشان مي دهد در تهران و شهرهاي بزرگ با دو مشکل روبه رو هستيم. مشکل اول اين است كه 
شهرهاي ما به سرعت توسعه پيدا كرده اند و از سوي ديگر، ساختمان سازي  هايي طي دهه هاي 
طوالني بيشتر با هدف درآمد زايي انجام شده اســت و در اين فرايند نيازهاي يك شهر زنده و 
پويا مورد توجه قرار نگرفته است. در دهه هاي اخير بافت هاي جمعيتي ، فرهنگي و اجتماعي 
شهر و محله ها از بين رفته يا به شدت آسيب ديده اند و در مناطقي مانند منطقه22 تهران فقط 
شاهد ساخته شدن درياچه چيتگر هستيم كه تنها نقطه ايجاد كننده آرامش و شادي در مردم 
است و در ساير نقاط آن هيچ اثري از سازه ها و مکان هايي كه مردم ساكن آن احساس شادي و 
نشاط كنند ديده نمي شود. اين در حالي است كه اين منطقه تهران يکي از نوپاترين و نوسازترين 
مناطق پايتخت به شمار مي رود و بايد امکانات و ســازه هاي بيشتري متناسب با جمعيتي كه 
در آن ساكن شده اند براي ايجاد حس شادي و احساس خوشايند بودن در شهر در آن طراحي 
و اجرا شده باشد اما اهميت طراحي فضاهاي شهري شــاد عموما مورد توجه قرار نگرفته و ما 
در شهرهايمان با كمبود شديد اماكني كه حس شادي و نشاط را در مردم ايجاد كنند روبه رو 
هستيم. موضوعي كه به نظر مي رسد پيش از توجه به ساخت سازه هاي نشاط آفرين بايد به آن 
توجه كرد اين است كه براي ايجاد نشاط اجتماعي نيازمند زيرساخت ها و الزاماتي هستيم كه 
شهر، خيابان، ساخت پارک، آبنما و درياچه به عنوان متغيرهاي درجه 3 و 4 در نشاط آفريني 
اجتماعي هستند. متغيرهاي درجه يك و دو به ســاختارهاي اجتماعي مربوط است. به عنوان 

مثال فردي كه با ذهني درگير از خانه خارج مي شــود حتي اگر بهشت را در مقابل خود ببيند 
به دليل درگيري ذهني و چالش هايي كه با آن دست و پنجه نرم مي كند نمي تواند لذت و نشاط 
به معناي واقعي كلمه داشته باشد. اما چرا ذهن مردم درگير است و افراد بااين حد از درگيري 
ذهني پا به خيابان و جامعه مي گذارند؟ فضاي اجتماعي ذهن ها را درگير مي كند. ذهن افراد 
عموما با سرنوشت بچه ها، زندگي، اشتغال، بيکاري، مشکالت بهداشتي، اقتصادي، فرهنگي و 
نيز موانعي براي ابراز هويت شهري، قشري يا هر نوع هويتي متناسب با سن و سال خود درگير 
است. وقتي افراد با موانع بزرگ براي ابراز هويت خود روبه رو مي شوند، بدون شك نمي توانند 
حس شادي و نشاط داشته باشند. حتي اگر اين فرد در اندک فضاي خوشايند در محيط شهري 
قرار بگيرد، ممکن است تا زماني كه در محل حضور دارد احساس نشاط كند اما بالفاصله بعد 
از فاصله گرفتن از محلي كه به او حس خوشايندي مي دهد دوباره ذهني درگير و متالطم پيدا 
كرده و بار ديگر به حال و روز خود بازمي گردد.  اين ذهن درگير متغير وابســته است و عوامل 
بيروني مانند ساختار فرهنگي، سياســي، اجتماعي و اقتصادي مي تواند بر فرد اثر بگذارد. اين 
موارد است كه نشاط اجتماعي را ريشه دار مي كند. اگر فرد احساس كند در جامعه اي زندگي 
مي كند كه شايسته ساالري وجود دارد، ساختار فرهنگي پويا باشد و در ذهن افراد خمودگي 
نباشد مي توان اميدوار به ايجاد نشاط در بين مردم بود اما در صوت غياب اين موارد و بي توجهي 
به نيازها و متغيرهاي درجه يك و دوحتي با وجود سازه هاي نشــاط آور در شهر نبايد منتظر 

مشاهده مردمي با نشاط و شاد در جامعه بود.

يادداشت
احمد بخارايي؛ جامعه شناس

تمناي زيستن در شهرهاي شاد

سال2020 به روزهاي پاياني خود نزديك مي شود و نوبت جشن هاي كريسمس رسيده است اما هيچ نقطه از جهان رنگ و بوي جشن 
و شادي ندارد. مردم در كشورهاي مختلف سال ميالدي را در حالي به پايان مي برند كه ترجيح شان دوري از هم است تا شايد بتوانند 
سال آينده را دركنار هم باشند. طبق آمار رسمي اعالمي از سوي دولت ها، ويروس كرونا تا به اينجا جان بيش از يك ميليون و700هزار 
نفر را گرفته است. آمار غيررسمي اما حکايت از تلفاتي 2برابر اين آمار دارد. هرچه باشد، خانواده هاي بسياري در كشورهاي مختلف 
داغدار از دست دادن عزيزان شان هستند و همين، جشن هاي كريسمس و تعطيالت پايان ســال را براي آنها به اتفاقي نه چندان 

دلچسب تبديل كرده است.  صفحه هاي 8 و 19 را بخوانيد.

كريسمس متفاوت

بودجه در وقت حذف و اضافه

فرصت كوتاه تنفس

از جشن هاي جهاني با محدوديت هاي بي سابقه تا لبخند ايران به ميالد مسيح

 كميسيون تلفيق مجلس اين هفته در شرايطي كليات اليحه بودجه را به رأي مي گذارد 
كه پيش تر به افزايش مزد در قالب اليحه دولت رأي مثبت داده بود

بارش  برف و باران، 24ساعت پاک را به تهران و چندكالنشهر ديگر هديه داد
اما طبق پيش بيني ها  از عصر امروز دوباره  هوا  آلوده خواهد شد

صفحه4

صفحه هاي 10 و 12

 گفت وگوي همشهري 
با كارگردان مستند غيررسمي

غافلگيري 
كوهنوردان

دوگانه سازي  
كاذب 

در جريان 4حادثه در ارتفاعات 
پايتخت 2كوهنورد جان باختند 
و 2نفر زير بهمن مدفون شدند

بــارش برف آخــر هفتــه، هرچند 
شــمال تهران را ســفيدپوش كرد 
و موجب شــادي پايتخت نشــينان 
شد؛ اما ســقوط بهمن در ارتفاعات 
جان 2نفر را گرفت، 2نفر زير بهمن 
مدفون شــدند و شرايط جوي باعث 
گرفتارشــدن 100كوهنــورد در 
توچال شــد. به گزارش همشهري، 
ديروز دارآباد، توچال، كلکچال و آهار 
كوه هايي بودند كــه در آنجا حوادث 
مختلفي براي كوهنوردان رقم خورد. 
بارش سنگين برف در روزهاي آخر 
هفته از يك سو و هواي آفتابي ديروز 
از سوي ديگر شرايط را براي سقوط 
بهمن فراهم كرده بــود اما با وجود 
اين افراد زيادي براي كوهنوردي و 
 تفريح راهي ارتفاعات شــده بودند.  

صفحه17 را بخوانيد.

نامگذاري معابر پايتخت به عنوان يکي از 
وظايف و اختيارات شوراي اسالمي شهر 
در اين دوره با حساسيت هايي همراه 
شده؛ اين در حالي است كه كميسيون 
نامگذاري معابر و خيابان هاي پايتخت 
در اين دوره با دقت نظر بيشتر به همه 
اقشــار و گروه هاي جامعــه، فعال تر 
بوده و در سه ســال و اندي عمر شورا، 
نظرات مردم محله هاي مختلف شهر 
با كمك و همکاري شــوراياري ها در 
اين نامگذاري ها نقش پررنگي داشته 
است.در اين بين  برخي نامگذاري ها 
به ويژه در روزهاي اخير با حساسيت 
 برخي جريانات، اتفاقاتــي را رقم زد. 

صفحه3 را بخوانيد.

سخنگوي شــوراي شهر تهران 
در گفت وگــو با همشــهري به 
ابهامات و حساسيت هاي اخير 
در نامگــذاري خيابان ها و معابر 

شهر پاسخ داد
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   ارزش پتروشيمي در دولت تدبير و اميد دوبرابر شد
رئيس جمهور در برنامه افتتاح پروژه هاي پتروشيمي با بيان اينكه امروز قادر هستيم 70درصد يك پتروشيمي را بسازيم و مطمئنم 
اين 70درصد به 74 الي 80درصد تبديل مي شود، تأكيد كرد: »يكي از افتخارات دولت يازدهم و دوازدهم و وزارت نفت و پتروشيمي 
در اين دولت اين بود كه توانستيم پتروشيمي را   از لحاظ وزني و ارزشي به دوبرابر آنچه قبل از سال92 بود، برسانيم و اگر دولت 
هيچ كاري در اين 8سال و در اين دوران تحريم و جنگ نكرده باشد می تواند بگويد پتروشيمي را به دوبرابر در 8سال   رسانده ام. 
از لحاظ وزني، از 56ميليون تن به 100ميليون تن در سال آينده مي رسيم كه تقريبا دوبرابر و از لحاظ ارزشي از 11ميليارد دالر به 
25دالر يعني از دوبرابر هم بيشتر مي رسيم كه در فوالد هم همينطور است و به دوبرابر رسيديم.« او از اينكه در دولت تدبيرواميد 
براي دولت بعد ريل گذاري انجام شده ابراز خوشحالي كرد و افزود: »يكي از نكات بسيار مهم است كه دولت در زمينه كشاورزي، 
صنعت، خدمات به ويژه دولت الكترونيك، شركت هاي دانش بنيان و به ويژه در زمينه سالمت مردم، كارهاي عظيمي كرد و ريل را 

هم براي سال هاي بعد گذاشت و راه و خط مشخص است كه در سال هاي بعد به كجا خواهيم رسيد.«

   انصاري: مؤسسه پاتوق جريانات نبوده است
در اين مراسم محمدعلي انصاري و حميد انصاري نيز سخناني را ايراد كردند. محمدعلي انصاري درخصوص پرهيز اين مؤسسه از جناح بندي هاي سياسي گفت: 
اگر كارنامه هركدام از مديران مؤسسه را بررسي كنيم، به خاطر جايگاه مؤسســه از هر   چيزي كه مربوط به زندگي شخصي خودشان بوده گذشته اند. مؤسسه بايد 

آينه اعتدال و انديشه سياسي امام باشد. امروز فرياد زدن و انتقاد كردن كار مشكلي نيست. مؤسسه پاتوق جريان هاي سياسي نبوده و از اين جهت مبرا بوده است.

گزارش

رهبری

رئيس قوه قضاييه در ادامه سفرهای استانی خود، پنجشنبه گذشته 
)4دي ماه( به بجنورد، مركز استان خراســان شمالي رفت. ديدار با 
نخبگان و نمايندگان اقشار مختلف مردم، حضور در جلسه شوراي 
اداري و ديدار بــا قضات و كاركنان اين اســتان ازجمله برنامه هاي 
سيدابراهيم رئيســي و هيأت همراه او در سفر يك روزه به خراسان 
شــمالي بود. رئيس قوه قضاييه در بخشي از اين ســفر انتقاداتي 
به دولت و دســتگاه هاي اجرايي داشــت. به گزارش ميزان، رئيس 
قوه قضاييه در نشســت خبري پايان اين ســفر، با اشاره به مسائل 
مطرح شده از ســوي نخبگان و نمايندگان اقشــار مختلف استان، 
يكي از عمده ترين مشــكالت را بي توجهي دستگاه هاي اجرايي به 
تعهدات شان در انجام پروژه ها در مركز استان و برخي شهرستان ها 

عنوان كرد.

 رئيسي يكي از اين پروژه ها را ســاخت مسكن براي مردم ذكر كرد 
كه به دليل مسئوليت ناپذيري دستگاه هاي دولتي و خصوصي بيش 
از 10سال است بر زمين مانده اســت. وي با بيان اينكه هر كسي به 
مردم تعهد داده بايد به آن پايبند باشــد، خواســتار انجام تكاليف 
دستگاه هاي اداري و شــهرداري ها و شركت هاي وابسته به بانك ها 

در اين زمينه شد. 
رئيس دســتگاه قضا با تأكيد بر اينكه اهمال دســتگاه ها در انجام 
تعهدات شان قابل گذشت نيست، رئيس دادگستري استان خراسان 
شمالي را ملزم كرد كه اجراي تعهدات دستگاه ها را با جديت از آنها 
مطالبه كند. رئيســي گفت: بســياري از گره ها با همت مديران به 
سرعت قابل گشايش اســت و امكانات و تدبير آن نيز در داخل قرار 

دارد و تهديد و تحريم و مسائل خارجي در آن تأثير گذار نيست. 
رئيس قوه قضاييه گفت: مجموعه مطالب ارائه شده از سوي مديران 
استان هم نشانگر آن است كه هر جا مديري مصمم و پاي كار بود و 
از اعتبارات استان درست و به موقع استفاده كرد، اتفاق جدي افتاد. 
وي افزود: هرجا كه مديران با احتياط و محافظه كاري عمل كردند 
و كار ها مشمول مرور زمان شد، كار ها پيش نرفت و براي مردم هم 

مشكل به وجود آمد. 
رئيس دستگاه قضا با بيان اينكه خسارت برخي ترك فعل ها و تأخير 
در انجام وظيفه بيشتر از انجام فعل ها بوده است، ابراز اميدواري كرد 
كه مسئوالن اجرايي استان خراسان شمالي با همت مضاعف به امور 

مردم رسيدگي كنند.

هشدار درباره فساد و فحشا و قمار در فضاي مجازي
رئيسي در ديدار با نخبگان و نمايندگان اقشار استان خراسان شمالي، 
آســيب هاي اجتماعي موجود در جامعه را ناسازگار با سبك زندگي 
اسالمي دانست و ضمن مهم خواندن نقش مردم و نخبگان در كاهش 
اين آسيب ها، به مقوله استفاده از ظرفيت هاي فضاي مجازي در كشور 
اشاره كرد و گفت: فضاي مجازي مورد اســتفاده همگان است و در 
زمره آن دسته از ساخته هاي بشري است كه به سرعت گسترش يافته 

و اليه هاي مختلف زندگي اجتماعي را تحت تأثير قرار داده است.
 رئيس قوه قضاييه در همين زمينه هشدار داد كه اگر فضاي مجازي 
مديريت نشود و جلوي آسيب هاي آن گرفته نشود، اين فضا به جاي 
تســهيل امور و ارتباطات مردم به بستري براي افراد شرور و مفاسد 

تبديل خواهد شد. 
رئيســي با بيان اينكه نبايد اجازه داد فضاي مجازي به فضاي قمار، 
فســاد، فحشــا و جابه جايي و توزيع مواد مخدر تبديل شود، گفت: 
نبايد فضاي مجازي به بستري براي جوالن افرادي تبديل شود كه 
مي خواهند به اقتصاد كشــور و اخالق اجتماعي و حريم خصوصي 
مردم ضربه وارد كنند؛ چراكه امكان دادن به افراد شــرور در فضاي 

مجازي قطعا امري خالف حقوق عامه و حقوق اجتماعي است.

رئيس جمهور روز پنجشــنبه در مراســم 
بهره بــرداري از 5طــرح پتروشــيمي در دولت

استان هاي ايالم، همدان و آذربايجان غربي 
با اشاره به تحريم هاي دولت ترامپ عليه ايران گفت: »به 
اعتقاد من عمر اين جنگ به سر آمده و به پايان رسيده و 
آن كسي كه فرماندهي شــرورانه اين جنگ را به دست 
گرفته بود، در هفته هاي آخر عمر سياسي در زندگي است 
اما اين ملت براي هميشــه تاريخ زنده مي ماند و سربلند 
خواهد بــود؛ همانگونه كه در طول تاريخ ســربلند بوده 
است.« حســن روحاني از نفت و بانك به عنوان 2بخش 
عمده اي ياد كرد كه در جنگ اقتصــادي مورد بمباران 
روزانه دشــمن قرار گرفته اند. براســاس گزارش پايگاه 
اطالع رساني رياست جمهوري، حسن روحاني جايگزيني 
فروش نفت با محصــوالت صادراتي را اقــدام دولت در 
ازبين بردن اثر تحريم ها حســب درخواست مقام معظم 
رهبري عنوان و تصريح كرد: »يكــي از آن محصوالت، 
پتروشيمي بود. پتروشيمي يك روزي 2ميليارد براي ما 
درآمد داشــت و حداكثر ارزش  آن در آغــاز اين دولت 
11ميليارد بود، اما ســال آينــده ارزش اين محصول به 
25ميليارد مي رسد. پس آمديم جايگزين كرديم. وقتي 
جايگزين مي كنيم، يعني اثر تحريم را از بين مي بريم. در 
عين حال تحريم محصول كار مشــترك صهيونيســم، 
ارتجاع و تندروهاي آمريــكا بود و بايد توطئــه اينها را 
بشــكنيم و نبايد بگذاريم يك طراحي ظالمانه، به غلط، 
نادرســت و ضدقانون كه عليه ملت ما انجام دادند، ادامه 
يابد.« روحاني در عين حال افــزود: »البته نيازمند اين 

نيستيم كه كسي بخواهد در دنيا به ما ترحم كند و نياز به 
ترحم نداريم و آنچه مهم اســت اگر آمريكا دست از اين 
تحريم بردارد، يعني جنايت خودش را متوقف كرده است. 
يعني كسي كه جنايت مي كرده جنايت و كار غيرانساني 
خودش را متوقف كرده است. البته به نفع دنيا هم است؛ 

طرح توافق هسته اي به نفع همه جهان است.«

روز به روز شرايط بهتر مي شود
رئيس جمهور خطــاب به مردم ابراز اميــدواري كرد: »به 
مردم عزيزمان نويد مي دهم كه سال آينده و پايان امسال 
روزبه روز شاهد شرايط بهتري در معيشت، سالمت، توليد 

و در شكستن تحريم خواهيم بود.«
روحاني با اشــاره به برنامــه دولت بــراي افتتاح 7طرح 
باقيمانده ديگر پتروشــيمي از 17طرح پتروشيمي بزرگ 
دولت گفت: »بيش از 70درصد اين طرح ها ساخت ايراني 
اســت و در طرح هاي پتروشــيمي، اجرا و برنامه ريزي و 
همه كارها به دســت جوان هاي ما انجام گرفته است. اين، 
افتخاري بزرگ و يك ضربه بزرگ به استكبار جهاني است 
كه مي خواســت اين روزها ايران تعطيل و همه كارخانه ها 
بسته باشد و در تصور و خيال خام آنها، صف هاي طوالني 
براي گرفتن نان و مواد ضروري زندگي  باشــد كه چنين 
چيزي در ايران و در 3سال جنگ اقتصادي اتفاق نيفتاد و 
اگر اين جنگ 30سال هم به طول بينجامد، باز هم مردم ما 
ايستادگي مي كنند.« ارزش 3طرح پتروشيمي افتتاح شده 
در روز پنجشنبه يك ميليارد يورو معادل بيش از 28هزار 

ميليارد تومان بود.

 توليت حرم امام خميني)ره( در مراسم معارفه 
روز پنجشنبه سرپرست جديد مؤسسه تنظيم روحانيت

و نشــر آثار امام در پاســخ بــه انتقادها از 
كاركردهاي اين تشكيالت و نحوه تبيين ابعاد فكري و انديشه 
امام گفت: مؤسسه در طول عمر خودش با تمام توان ايستاده 
كه امام وجه المصالحه هيچ تفكر و جناحي نشــود و اتفاقا 
بخش مهمي از اتهامات به خاطر اين است كه اين مجموعه 
اســتقالل خودش را حفظ كرده و با موج هاي گذرا همراه 
نشده است. ما نه خودمان و نه هيچ نهادي را متولي انحصاري 
قرائت و تفسير شخصيت و انديشه امام نمي دانيم و هيچ وقت 
نيز جلوی نقل خاطرات از امام را نگرفته  ايم؛ گرچه اگر جايي 

سندي برخالف آن داشته باشيم، منتشر مي كنيم.

نياز باشد آبرو هم مي دهيم
توليت حرم امام خميني همچنين با اشاره به اينكه ايستادن 
بر مواضع بسيار سخت است و ما بايد بر عقيده اي كه داريم 
ثابت قدم بمانيم، گفت: بسياري افراد جانشان را در راه امام 

دادند و ما هم اگر الزم باشد بايد آبرويمان را بدهيم. ان شاء اهلل 
دوستان با همت بتوانند اين مسير را ادامه بدهند.

براساس گزارش جماران، صبح روز پنجشنبه در مراسمي در 
حسينيه جماران، طي حكمي از سوي سيدحسن خميني، 
علي كمساري به عنوان سرپرســت جديد مؤسسه تنظيم 
و نشر آثار امام خميني منصوب شــد. براساس توضيحات 
سيدحسن خميني در اين برنامه مؤسسه تنظيم و نشر آثار 
امام خميني)ره( در آينده به صورت شــورايي پيش خواهد 

رفت.
همچنين حميد انصاري، قائم مقام ســابق مؤسســه نيز 
طي حكمي از طرف سيدحســن خميني به عنوان مشاور 
عالي وي منصوب شــد. پيش از اين محمدعلي انصاري، 
سرپرســتي مؤسســه را عهده دار بود و حميــد انصاري 
به عنوان قائم مقام وي به خدمت اشتغال داشت، اما با تغيير 
اساسنامه ســمت قائم مقامي در مؤسسه حذف مي شود. 
محمدعلي انصاري نيز همچنان سرپرستي آستان مطهر 

امام خميني)ره( را برعهده دارد.

روحاني با اشاره به پايان عمر سياسي ترامپ در آمريكا:

سيدحسن خميني:

 براي لغو تحريم 
نياز به ترحم هيچ كس نداريم

نمي گذاريم امام وجه المصالحه جناحي شود

 در آستانه ســالگرد شهادت 
سردار ســليماني و ابومهدي ديپلماسی

المهندس و درحالي كه كمتر از 
يك  ماه تا پايــان كار دونالد ترامپ به عنوان 
رئيس جمهور آمريكا باقي اســت، تنش در 
روابط آمريكا و ايران يك بار ديگر اوج گرفته 
است. دونالد ترامپ براي نخستين بار از زمان 
شكست در انتخابات رياست جمهوري آمريكا 
و شكست به جو بايدن، دوباره در توييتر براي 

ايران خط و نشان كشيد!
به گزارش همشــهری، ترامپ در 2توييت 
جداگانه مدعي شد ايران مسئول راكت هاي 
فرود آمده اخير به منطقه سبز بغداد و سفارت 
آمريكا در عراق است. او در نخستين توييت 
خود نوشــت: ســفارتخانه ما يكشنبه مورد 
اصابت چندين راكت قرار گرفت. 3تا از آنها 
عمل نكرد. حدس بزنيد از كجا آمده بودند: 
ايران، و حاال حــرف از حمالت ديگري عليه 

آمريكايي ها در عراق مي شنويم.
ترامــپ در توييت ديگري نوشــت: توصيه 
دوستانه اي به ايران دارم. اگر يك آمريكايي 
در عراق كشته شــود، من ايران را مسئول 

مي دانم. دوباره فكر كنيد!
سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه 
ايران روز دوشنبه پس از بيان همين ادعاها 
از سوي وزير خارجه آمريكا در توييتي نوشته 
بود: »اتهامات ضدايراني پمپئو را كه آشكارا 
با هــدف تنش آفريني طرح شــده، قويا رد 
مي كنيم. ايــران هرگونه حملــه به اماكن 
ديپلماتيك را مردود مي داند. حضور نظامي 
اياالت متحــده منبع بي ثباتــي در منطقه 
ماســت. هيچ ميزاني از تحريــف نمي تواند 

آمريكا را از شرارت هايش مبرا كند.«

با اين حال، به دنبال تهديــد ترامپ اين بار 
محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران دست 
به كار شــد و به اظهارات ترامپ جواب داد. 
او نوشــت: ترامپ از يك عكــس بي ارزش 
بــراي اتهام زني به ايران اســتفاده مي كند. 
دفعه قبل، اياالت متحده با ادعاي ساختگي 
تسليحات كشــتار جمعي منطقه ما را نابود 
كرد، 7تريليــون دالر به بــاد داد و موجب 
تلفات 58976آمريكايي شد. اين بار به مراتب 
بدتر خواهد بود. ترامپ مسئول كامل عواقب 
هرگونه ماجراجويي در روزهاي پاياني كارش 
خواهد بود. او در  توييت ديگري هم نوشت: 
»قراردادن شهروندان خودتان در موقعيت 
خطر در خارج، توجهات را از شكســت هاي 
فاجعه بار در داخل منحــرف نخواهد كرد. 

ترامپ، به زبان خودت.«
در جريان حمالت راكتي به سفارت آمريكا 
كسي آســيب نديده بود اما ســال گذشته 
در چنيــن روزهايــي مرگ يــك پيمانكار 
آمريكايي در عراق باعث شد ترامپ حمالتي 
را به مواضع حشدالشــعبي ترتيب بدهد كه 
در ادامه اعتراضات ميداني در مقابل سفارت 
آمريكا در بغداد را به دنبال داشت. چند روز 
پس از اين تحوالت بود كه پهپاد مهاجم در 
محوطه فرودگاه بغداد 2 خودروي متعلق به 
حشد الشعبي را كه سردار سليماني فرمانده 
نيروي قدس و ابومهدي المهندس جانشين 
فرمانده حشد الشــعبي سرنشين آن بودند، 
هدف قرار داد  كه به شهادت آنها منجر شد. 
ايران هم در عملياتــي انتقام جويانه پايگاه 
نظامي عين االســد در عراق را موشك باران 
كرد. قبل از حمالت موشكي ايران به پايگاه 
آمريكايي ها، ترامپ در توييتر هشــدار داده 

بود كه اگــر ايران به مواضــع آمريكا حمله 
كند 52نقطه را در ايران هدف قرار مي دهد 
اما پس از حمالت به عين االســد ترامپ در 
نشســت خبري از تهديد خود عقب نشست 
و گفت هيچ آمريكايي در حمله ايران آسيب 
نديده اســت و به همين دليــل آمريكا به 

تحريم هاي تازه عليه ايران بسنده مي كند.
در روزهاي اخير و در آستانه برگزاري مراسم 
سالگرد شــهادت سردار ســليماني، شبكه 
العهد عراق بــه نقل از برخــي منابع اعالم 
كرد كه دولت ترامپ عراق را تهديد كرده و 
گفته است كه اگر تصاوير يادبودي از سردار 
سليماني و ابومهدي در فرودگاه بغداد نصب 

شود، اين فرودگاه تحريم خواهد شد.
درحالي كه جنگ لفظــي ترامپ و ايران اين 
روزها افزايش يافته است، برخي رسانه هاي 
آمريكايــي ادعا كرده اند كــه پليس فدرال 
آمريكا )اف بي آي( پس از تحقيقات خود به 
اين نتيجه رسيده كه ايران پشت تالش هاي 
ســايبري اخير براي تحريك خشونت عليه 
مدير اين سازمان و چند مقام آمريكايي ديگر 

قرار داشته است.
بنابر گــزارش خبرگزاري رويتــرز، عليرضا 
ميريوســفي، ســخنگوي هيأت نمايندگي 
ايران در سازمان ملل در يك اي ميل به اين 
خبرگزاري گفته است كه تهران هيچ نقشي 
در تحريك خشونت و ايجاد ناآرامي در آمريكا 
نداشــته و ايران خود همــواره بزرگ ترين 
قرباني حمالت ســايبري، ازجمله ويروس 

استاكس نت بوده است.
هفته گذشته اخباري درباره هك شدن برخي 
ســامانه  هاي مرتبط بــا وزارت خزانه داري 
آمريكا و سرقت اطالعات آن منتشر شده بود .

جنگ لفظي ايران و آمريكا در آستانه سالگرد شهادت سردار سليماني

پاسخ ايران به اتهام ترامپ

   پيام روحاني به سران كشورهاي جهان 
رئيس جمهور در پيام هاي جداگانه اي به سران كشورهاي جهان، فرا رسيدن ميالد 
باشكوه حضرت عيسي مســيح)ع( و آغاز سال نو ميالدي 2021 را به آنان تبريك 
گفت. حسن روحاني در اين پيام هاي جداگانه، تصريح كرده است: جهان امروز با 
بحران هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي متعددي روبه رو ست. ضروري 
است تا سران كشورها در پرتو اراده و مساعي مشترك، با همكاري هاي منطقه اي و 
جهاني، براي برون رفت از اين بحران ها و همچنين تسريع در روند مبارزه با ويروس 

كرونا و بازگشت زندگي بشر به روال معمول، بيش از پيش بكوشند.

     تبريك ظريف خطاب به »مسيحيان مشرق زمين«
وزير امور خارجه كشورمان در پيامي در توييتر خود ميالد عيسي مسيح)ع( را به 

تمام مسيحيان مشرق زمين تبريك گفت.
به گزارش ايســنا، محمدجواد ظريف در توييتر خود آورده است: در ميالد عيسي 
مسيح به تمام مسيحيان اصيل مشرق زمين تبريك عرض مي كنيم. به ويژه كساني 
كه در انسانيت و سرزمين از زمان طلوع فجر تاريخ و فرهنگ با ما مشترك بوده اند. 
همچنين كســاني كه براي بقايشــان در همسايگي مان و همزيســتي با آنان در 
منطقه، دست به فداكاري زده ايم. اميدواريم اين سال، سالي همراه با خيرخواهي، 

حق طلبي و رواداري باشد.

   نامه 150نماينده دمكرات كنگره به بايدن 
حداقل 150عضو دمكرات مجلس نمايندگان آمريكا با امضاي نامه اي حمايت خود 
را از بازگشت جو بايدن به توافق هســته اي ايران اعالم كرده اند. در اين نامه آمده 
اســت: ما در حمايت خود از اتخاذ اقدامات ديپلماتيك براي احياي محدوديت ها 
عليه برنامه هسته اي ايران و بازگشــت ايران و اياالت متحده به تعهدات خود در 

چارچوب برجام، به عنوان آغازي براي مذاكرات بيشتر، متحد هستيم.

   ادعاي دبيركل اتحاديه عرب عليه ايران و تركيه
احمد ابوالغيط، دبيركل اتحاديه عرب در اظهاراتي بــا طرح ادعاهايي عليه ايران 
و تركيه، گفت: جهان عرب شــرايط سختي با همســايگان خود در منطقه دارد. 
وي مدعي شــد: ايران و تركيه طمع ورزي احياي امپراتوري هاي گذشــته خود 
در منطقه عربي را دارند و هردوي آنها در كشــورهاي عربي نفوذ كرده و به دنبال 

سيطره هستند.

   خوب و بد FATF  از نگاه جواد الريجاني
 محمدجواد الريجاني كه از مخالفان تصويب لوايح FATF است، در وصف آن به 
تسنيم گفت: پيوستن به FATF تأثيري در رفع تحريم ها ندارد و صد در صد به زيان 
كشورمان است. FATF، سازوكار مسخره اي است كه ايجاد كردند تا روي ديگران 

پياده كنند. رئيس سابق ستاد حقوق بشر قوه قضاييه تصريح كرد: اگر بناست ما به 
اين سازوكارها عمل كنيم، خيلي ابلهانه است، اما اگر بناست عمل نكنيم و برخي 
بگويند تنها عضو مي شويم، اما عمل نمي كنيم، چيز بدي نيست. طرح اين ادعا در 
حالي است كه بنا بر گفته مقامات دولتي، بسياري از نقل و  انتقاالت مالي، به دليل 

عدم عضويت ايران در  FATF با موانع جدي روبه رو ست.

  بازگشت به برجام بدون شرط بايد باشد  
ماريا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسيه بار ديگر گفت بازگشت آمريكا 
به توافق هسته ای ايران بايد بدون هيچگونه پيش شرط يا درخواست اضافی 
باشد. به گزارش فارس، ســخنگوی وزارت خارجه روسيه توضيح داد: »ما بر 
اساس اين تفاهم حركت می كنيم كه بازگشــت آمريكا به برنامه جامع اقدام 
مشــترك )برجام( درباره برنامه هســته ای ايران، نبايد به هيچ پيش شرط يا 

الزامات ديگری مرتبط باشد.«

روي خط ديپلماسي

خسارت ترك فعل ها، بيشتر از فعل هاست
 رئيس دستگاه قضايي در سفر به استان خراسان شمالي 

از مسئوليت ناپذيري ها انتقاد كرد

در روزهای اخير اخبار ضد و نقيضی درباره خروج پرسنل سفارت آمريكا در بغداد منتشر شده  است.

پيام تبريك توييتری حضرت آيت اهلل خامنه  ای به مسيحيان 
ايران و جهان به مناسبت عيد ميالد حضرت مسيح )ع(

حساب كاربری رهبر معظم انقالب در شبكه اجتماعی توييتر در 
پيامی نوشت: سالروز ميالد حضرت مسيح)ع( را به همه مسيحيان 

و مسلمانان جهان به ويژه هموطنان مسيحی تبريك می گويم.
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گفت وگو

مديركل محيط زيست شهرداري تهران در گفت وگو با همشهري:

 تجهيز 40نقطه شهر 
به نيروگاه هاي كوچك مقياس

در اجراي برنامه 5ســاله ســوم 
شهرداري تهران )1398-1402( 
بايد ساالنه 2درصد از انرژي مصرفي 
فضاهاي تحت پوشش شهرداري اعم از ساختمان ها، بوستان ها 
و ديگر فضاهاي عمومي از طريق انرژي هاي تجديدپذير تامين 
شود تا جايي كه در پايان برنامه 5ســاله اين رقم به 10درصد 
انرژي برسد. در اسناد باالدستي كشور ازجمله مصوبه هيأت 
وزيران، بايد 20درصد انرژي مصرفي هر ســاختمان از طريق 
منابع تجديدپذير تامين شود اما اين معيار فقط و فقط مختص 
ساختمان است درحالي كه شــهرداري بايد انرژي بخش هاي 
مختلف را از اين روش تامين كند كه فرايند ســختي خواهد 
بود. در دوميــن دوره جايزه ملي انرژي هــاي تجديدپذير با 
حضور حدود 86شركت كننده و همزمان با برگزاري پنجمين 
كنفرانس بين المللي انرژي هاي تجديدپذير »شهرداري تهران« 
به عنوان سازمان  عمومي برتر در بهره برداري از نيروگاه هاي 
تجديدپذير در سال1398 انتخاب شد. اما اين برتري در بين 
سازمان هاي درون كشور به دست آمده است و اين سؤال باقي 
مي ماند كه وضعيت تهران در مقايسه با معيار هاي جهاني چگونه 
است. »شينا انصاري« مديركل محيط زيست و توسعه پايدار 

شهرداري تهران در اين زمينه به سؤاالت ما پاسخ مي  دهد.

در شكل مطلوب و با استاندارد جهاني چقدر از انرژي 
مصرفي بايد از منابع تجديدپذير به دست آيد؟ 

شهرها مســئول توليد ۷0 تا ۷۵درصد آلودگي دي اكسيدكربن و 
۴0 تا ۴۵درصد از گازهاي گلخانه اي )GHG( هستند. از آنجايي كه 
روند توسعه شــهرها و افزايش شهرنشيني با سرعت پيش مي رود، 
جوامع مختلف در پي آن هستند تا ثابت كنند كه تأمين كامل انرژي 
مورد نيازشان از طريق انرژي هاي تجديدپذير كامال عملي و ممكن 
است. تجزيه و تحليل وضعيت انرژي ۵۷0شهر جهان در 6قاره نشان 
مي دهد كه دست كم 100شهر، حداقل ۷0درصد از انرژي مصرفي 
خود را از طريق انرژي هاي تجديدپذير تأمين مي كنند كه اين آمار 
در مقايسه با ســال201۵ )1۳9۴( 2برابر شده است. كشور برزيل 
به تنهايي ۴0شهر از اين فهرست را به خود اختصاص داده است كه 
انرژي نزديك به نيمي از آنها تماما از منابع انرژي تجديدپذير تأمين 

مي شوند.
 جايگاه تهران در بين شهرهاي توسعه يافته جهان از 

نظر مصرف انرژي  تجديدپذير چگونه است؟
شهرهايي مانند سياتل )اياالت متحده(، اسلو )نروژ(، ونكوور )كانادا( 
و نايروبي )كنيا( جزو كالنشهرهايي هستند كه بيش از ۷0درصد 
انرژي مصرفي خود را از منابــع تجديدپذير تأمين مي كنند. آلمان 
نيز در اين زمينه كشــوري پيشرو محسوب مي شــود. اين كشور 
چندين ســال پياپي است كه به ســوي هدف تأمين صددرصدي 
انرژي تجديدپذير حركت كرده و شهرها را در چارچوب ملي براي 
اصالح سامانه هاي انرژي تقويت كرده است. شهر تهران از پتانسيل 
قابل توجهي براي بهره گيري از انرژي هاي تجديدپذير )به خصوص 
انرژي خورشيدي( برخوردار است و به كارگيري اين نوع انرژي ها، 
راهكار مناسبي براي غلبه بر معضالت محيط زيستي است ولي در به 
كارگيري انرژي هاي تجديدپذير هنوز در ابتداي راه است. در ايران، 
ميزان برق توليد شــده از منابع تجديدپذير و بهره وري انرژي برق 
تا پايان خرداد امســال به ۴ميلياردو8۷6ميليون كيلووات ساعت 
رسيده و استفاده از انرژي هاي تجديدپذير تا پايان خرداد امسال از 
انتشار ۳هزارو۳16هزارتن گاز گلخانه اي در كشور جلوگيري كرده 
است. ايران در نظر دارد تا سال2021 سهم انرژي هاي تجديدپذير 
غيربرقابي را در چرخه توليد توان تا ۵درصد ارتقا دهد. يعني چيزي 
حدود ۴گيگاوات در ســال2021. البته به نظر مي رسد اين ارقام با 

واقعيت فاصله زيادي دارد.
 مدت ها پيش موضوع توليد برق از زباله در شهرداري 
مطرح شد. اين پروژه اكنون در چه شــرايطي قرار دارد و چه 

مقدار برق توليد مي شود؟
ســاخت نيروگاه هاضم )با ظرفيت پذيرش زباله مخلوط شــهري 
۳00تن در روز و ظرفيت توليد برق 2مگاوات برق در ساعت( ايجاد 
نيروگاه ريجكت سوز )با ظرفيت پذيرش زباله مخلوط شهري 200تن 
در روز و ظرفيت توليد برق ۳مگاوات برق در ساعت( از اقدامات حوزه 
پسماند براي توليد انرژي از پسماند بوده است. همچنين در برنامه 
۵ساله سوم، شهرداري تهران موظف به استحصال 2مگاووات برق 

از پسماند است كه موضوع توسعه نيروگاه در دستور كار قرار دارد.
 چند ساختمان شــهرداري از انرژي خورشيدي 
اســتفاده مي كنند و بــراي تجهيز چند ســاختمان ديگر 

برنامه ريزي شده است؟
شهرداري هم اكنون حدود ۴0نقطه را به نيروگاه هاي كوچك مقياس 
خورشيدي در ســطح مناطق مختلف نظير 1، 2، ۳، ۴، ۵، 6، ۷، 8، 
9، 12، 1۴، 16، 1۷، 20، 21و 22  تجهيزكرده است. همچنين در 
برنامه ۵ساله سوم و با توجه به ورود به قرن جديد، شهرداري درنظر 
دارد حداقل ســاالنه 600كيلووات برق از انرژي هاي تجديدپذير 
توليد كند كه تعداد ساختمان هايي كه پروژه در آن اجرا خواهد شد، 
به صورت ساالنه پس از امكان سنجي مشخص مي شود. نيروگاه هاي 
نصب شده در شهرداري هم با ظرفيت حدود 600كيلووات قابليت 
توليد 900مگاوات ساعت برق در سال دارند كه اين مقدار توليد، از 
انتشار حدودا ۷00تن گازهاي گلخانه اي جلوگيري به عمل مي آورد 

و معادل كاشت ۳۵00اصله درخت در شهر است.
  آيا شهرداري طرحي براي تشويق و حمايت مالكان خصوصي و 

دولتي در زمينه استفاده از انرژي هاي تجديدپذير دارد؟
هم اكنون در زمان صدور پروانه ساختمان اگر متقاضي متعهد شود 
كه از انرژي هاي تجديدپذير در ساختمان خود استفاده مي كند و 
مقررات مبحث 19ملي ساختمان را رعايت كند، 10درصد عوارض 
كاهش مي يابد كه انگيزه و تشــويق خوبي براي مالكان خصوصي 
خواهد بود. مالكان دولتي نيز با توجه به اســناد فرادست موظف و 

مكلف به استفاده از انرژي هاي تجديدپذير هستند.

محمد سرابي
خبرنگار

بارندگي هاي چند روز اخير كه باعث 
خدمات 
»پاك« شــدن هــواي تهران شــد، شهري

برخالف سال هاي گذشــته در شهر 
آبگرفتگي ايجاد نكرد. عالوه بر مشاهدات روزمره از 
خيابان هايي كه با وجود بارش باران و برف، ترافيك 
عادي داشتند، پيام هاي مردمي مربوط به آبگرفتگي 
هم در اين روز ها كاهش قابل توجهي داشته است. 

به گزارش همشــهري، در بازديد شــهردار از مركز 
ســامانه1۳۷ اعالم شــد كه پيام هــاي مربوط به 
آبگرفتگي در بارندگي هاي چند هفته اخير كاهش 
يافته اســت. هم اكنون با ثبت اين نــوع پيام ها در 
ســامانه و با گزارش  آنها به مناطــق و نواحي، اين 
نقاط اليروبي و برخي نواقــص عمراني نيز با كمك 
معاونت مربوطه رفع مي شود. درهمين راستا درپي 
بارندگي هاي اخير، كارگران شــهرداري نهر ها را از 
زباله ها خالي كردند و در نتيجه آب هاي ســطحي 
در شبكه نهر ها و مسيل ها به جريان افتاد و مشكل 
آبگرفتگي وســيع پيش نيامد.  از نيمه آذر با شروع 

بارندگي هاي پراكنده 290دســتگاه ماشين آالت 
مكانيزه با ۳هزار نفر از كاركنان شــهرداري آماده 
رفع آبگرفتگي بودند. ظرفيت نزديك ۵00كيلومتر 
مسيل و كانال بزرگ براي انتقال آب  هاي سطحي 
نيز دائما بررسي شــد. هر ناحيه نيز به طور متوسط 
2پمپ  آبكش در اختيار داشــت تا به محض ايجاد 

آبگرفتگي آن را رفع كند. 
براي روز هاي آينده نيز 162ســايت برف روبي در 
نقاط مختلف شهر تجهيز شده است. در برف چهارم 
و پنجم دی نيــز اكيپ های برف روبــی در مناطق 
شمالی شهر به صورت شــبانه روزی فعال بودند. به 
همين خاطر مشــكل خاصی در معابری همچون 
بزرگراه های ارتش، صدر، يادگار امام، شهيد چمران 
و نيايش و محله های نياوران، ســوهانك، ولنجك، 

اوين، سعادت آباد و شهران مشاهده نشد.

كاهش شاخص آلودگي 
هفته پيش شاخص آلودگي هواي تهران در وضعيت 

ناسالم قرار داشت اما در روز جمعه و بعد از بارندگي، 
شــاخص تا نزديك ۳0پايين آمد و كيفيت هواي 
تهران پس از مدتي طوالني به »پاك« رسيد. دي ماه 
معموال ماهي است كه به دليل سرما و توقف جريان 
عادي جابه جايي هوا، ميــزان آلودگي و مخصوصا 

ذرات معلق افزايش پيدا مي كند و پديده هايي مانند 
وارونگي دما رخ مي دهد. امســال محدوديت هاي 
ناشــي ازكرونا؛ رفت وآمد در ســطح شهر، فعاليت 
ادارات و بــازار و همين طــور مراكز آموزشــي را 
كاهش داد اما آلودگي براي روز هاي متمادي بين 

100 و 1۵0 بود كه ناســالم براي گروه هاي حساس 
به شمار مي آمد. 

يكي از متهمان ، سوخت مازوت در صنايع نزديك 
شــهر معرفي شــد امــا در2روز اخيــر و به لطف 

بارندگي ها، هواي شهر پاك بود.

بارش برف و باران بدون آبگرفتگي

5گرمخانه سيار در تهران راه اندازي مي شود
معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران از راه اندازي ۵گرمخانه سيار 

در پايتخت خبر داد. به گزارش همشهري، محمدرضا جوادي يگانه با اشاره رفاه
به مشــكالت فصل ســرما اعالم كرد كه ۵گرمخانه ســيار براي افراد 
بي خانماني كه در شرايط سخت چون سرماي شديد يا بارش برف و باران، امكان يا عالقه 
به حضور در 20گرمخانه دائمي شهر را ندارند، تدارك ديده شده است، تا هيچ كس در 
تهران بي سرپناه نماند. پيش از اين نيز گرمخانه هاي سيار در قالب اتوبوس   هايي كه براي 
اين كار آماده سازي شــده بودند در تهران فعاليت مي كردند. از سوي ديگر مديرعامل 
سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران درباره محل گرمخانه 
خاوران به ايسنا گفت: »جانمايي و تعيين ظرفيت پذيرش گرمخانه خاوران در حدود 
1۳سال پيش انجام شده و حاال هم بايد براي كاهش مخاطرات آن فكري كرد تا دغدغه 
و نگراني اهالي شهرك هاي اطراف كاهش يابد.« سيدمالك حسيني با اشاره به برگزاري 
جلسه هايی با اعضاي شوراياري محله هاي اطراف اين گرمخانه افزود: »از ابتداي سال در 
حال جانمايي چند گرمخانه جديد با ظرفيت كمتر هستيم. اكنون در گرمخانه خاوران 
در روزهاي عادي پذيرش بين ۳00 تا 800نفر است كه در روزهاي خاص مانند سرماي 

زياد و يا بارش هاي طوالني اين تعداد تا هزارنفر هم مي رسد.«

تهران نيازمند 20 هزار كيلومتر بهسازي پياده روها
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، خواســتار توسعه بهره گيری از 

رويه های بتنی در پروژه های روسازی شهرداری های كشور شد. به گزارش عمراني
همشهري، صفا صبوری ديلمی كه از طريق ويدئو كنفرانس در همايش 
ملی بتن و زلزله ايران صحبت مي كرد، با ارائه جزئياتی از طرح ۵00 كيلومتری بهسازی 
معابر پياده رو و احداث مسيرهای دوچرخه در شهر تهران، استفاده گسترده از بتن درجا 
در طرح يادشده را نويدبخش توسعه استفاده از بتن در پروژه های احداث معابر دانست. 
صبوري با يادآوری اينكه شهر تهران نزديك به 12 هزار كيلومتر طول معبر پياده رو و 
حدود 8 هزار كيلومتر طول معبر فاقد پياده رو دارد، عنوان كرد:  »تبديل تهران به يك 
شهر پياده محور، نيازمند اجرای 20 هزار كيلومتر طول پروژه احداث و بهسازی معابر 
پياده رو است.«  او با اشاره به سابقه 100 ساله پياده روسازی در شهر تهران از زمان آغاز 
اقدامات عمرانی بلديه پايتخت تاكنون، مشكالت اين دسته از معابر را يكی از گاليه های 
هميشگی شهروندان توصيف كرد و گفت: »امسال و در آستانه آغاز سال 1۴00 و سده 
پانزدهم، پروژه ای به منظور بهسازی 1۴00 كيلومتر معبر پياده رو تعريف شد؛ معابری 
كه با انطباق اليه های مختلف مناسب سازی برای معلوالن، دوچرخه سواری، پياده روی، 

فضای سبز، مبلمان شهری و آراستگی محيط بهسازی مي شوند.«

علي اعطا: در دوره فعلي مديريت شــهري، حــدود ۵0درصد از 
نامگذاري خيابان ها و معابر شــهر تهران به نام عزيز شهدا بوده و 
اسناد آن هم در سامانه مصوبات شوراي شهر تهران موجود است

 سخنگوي شوراي شهر تهران در گفت وگو با همشهري 
به ابهامات و حساسيت هاي اخير در نامگذاري  خيابان ها و معابر شهر پاسخ داد

دوگانه سازي  كاذب 
 نامگذاري معابر پايتخت به عنوان يكي از وظايف 

و اختيارات شوراي اسالمي شهر در اين دوره با گفت وگو
حساسيت هايي همراه شده؛ اين در حالي است كه 
كميسيون نامگذاري معابر و خيابان هاي پايتخت در اين دوره 
با دقت نظر بيشــتر به همه اقشار و گروه هاي جامعه، فعال تر 
بوده و در 3 سال و اندي عمر شــورا، نظرات مردم محله هاي 
مختلف شــهر با كمك و همــكاري شــوراياري ها در اين 

نامگذاري ها نقش پررنگي داشته است. 
در اين بين برخي نامگذاري ها به ويــژه در روزهاي اخير با 
حساسيت برخي جريانات، اتفاقاتي را رقم زد.  برهمين اساس، 
علي اعطا، عضو هيأت رئيسه و سخنگوي شوراي شهر تهران، 
عصر ديروز در يك اليو اينســتاگرامي با همشهري شركت 
كرد و به سؤاالت و ابهامات مربوط به نامگذاري ها به خصوص 
ماجراهاي اخير تغيير نام خيابان فالمك در شــهرك قدس 
)شهرك غرب( تهران به استاد شجريان پاسخ داد.  آنچه در 
زير مي خوانيد ماحصل گفت وگوي خبرنگار همشهري با اين 

عضو پارلمان شهري پايتخت است.

مجيد جباري
خبر نگار

شهردار تهران در پيامی ضمن تبريك 
فرارســيدن ميالد مبــارك حضرت پيام

مسيح )ع( به تمامی شهروندان، به ويژه 
شهروندان مسيحی، از اين مناسبت به عنوان فرصتی 
دوباره برای تجديد مهربانی و همدلی با مســيحيان 

ايران و جهان ياد كرد.
به گزارش همشــهری، پيام پيروز حناچی، شهردار 
تهران به مناســبت ميالد حضرت عيســی مسيح  
با عبارت »به نــام خداوندی كه مــردم را از نژادها 

و قوم هــای مختلف آفريــد تا به خوبــی از يكديگر 
بازشناخته شوند.« آغاز می شود.

در پيام شهردار آمده است: »محبت، عشق به همنوع 
و كمك برای رشد و تعالی بشــر، يكی از مهمترين 
وظايف دينی و اخالقی ما و يكی از زيباترين دستورات 
الهی برای زندگی و همزيستی اجتماعی انسانهاست. 
همه انســان ها اليق دوســت داشــتن، دوســت 
داشته شدن، مالطفت، خيرخواهی و نيك فرجامی 
هستند. امروز كه انســان درگير جنگ ها، تحريم ها، 

معضالت اخالقی و به ويژه بيماری كوويد-19 است؛ 
بيش از هر زمان ديگری به تامل، توســل و عمل به 
اين آموزه های الهی نيازمنديم. تهران، شــهری كه 
ما می كوشــيم آن را به عالی ترين شكل ممكن، به 
»شــهری برای همه« تبديل كنيم؛ شهری است كه 
به گواه تاريخ، پيروان اديان مختلف الهی ســال های 
طوالنی در آن، كنار هم با صلح و دوستی زيسته اند 
و امروز همچنان اين پيوندهای دوستی مستحكم تر 
از گذشته قابل رويت اســت.  ميالد مبارك حضرت 

مســيح )ع(، فرصتی دوباره برای تجديد مهربانی و 
همدلی ما با مسيحيان ايران و جهان است. اميدواريم 
روزی در تمام شهرهای جهان فرا برسد كه همه اقوام، 

شهردار تهران در پيام تبريك ميالد حضرت مسيح )ع( به شهروندان مسيحی:

ميالد مسيح؛ فرصت تجديد همدلی با مسيحيان ايران و جهان
مليت ها و پيروان اديان الهی، در كمال صلح و آرامش 
و سالمتی، در كنار يكديگر زندگی شيرينی را تجربه 
كنند. من از طرف همه شهروندان تهرانی فرا رسيدن 
ميالد باسعادت حضرت عيسی )ع( را تبريك عرض 
می كنم و برای همه مسيحيان تهران و جهان سالی 

سرشار از موفقيت، سالمتی و بهروزی آرزومندم.«
همچنين همزمان با ســالروز تولد حضرت عيسي 
مســيح، اعضاي كميســيون فرهنگي شوراي شهر 
تهران و شهردار منطقه6  با حضور در كليساي انجيلي 
آشوري سن توما )واقع در محله گلهاي فاطمي( در 
جمع هموطنان آشوري در اين مراسم آييني مذهبي 
شركت كردند. در اين مراسم محمدجواد حق شناس 

و احمد مسجدجامعي نيز حضور داشتند.

 مدت هاســت كه تغيير نام 
خيابان فالمك به نام استاد شجريان با 
حرف و حديث هاي فراواني همراه شده 
اســت. اقدام اخير در مخدوش كردن 
نام خيابان هم يك اقدام نادر به حساب 
مي آيد. شــما در توييتر اين اقدام را 
دوگانه شهدا - شجريان عنوان كرديد. 
حال ســؤال اينجاست كه چرا عده اي 
اينقدر به تغيير نام ها حساس شده اند؟ 

هدف شوراست يا چيز ديگري؟ 
تابســتان ســال قبل بحثي به تفسير در 
رســانه ها مطرح شد كه نام شــهدا دارد 
از روي تابلوهــاي شــهر تدريجا حذف و 
پاك مي شــود. در آن برهــه حدود يك  
ماه با يك بمباران رسانه اي در اين زمينه 
مواجه بوديم و شوراي شهر و به خصوص 
شــهرداري به اين موضــوع كذب متهم 
شــدند. در اين مقطع به پيشنهاد آقاي 
ســيدابراهيم اميني، نايب رئيس شوراي 
شهر و رئيس كميسيون نظارت و حقوقي 
شورا مقرر شد كميته ويژه اي براي بررسي 
اين موضوع در شــورا تشــكيل شود. بر 
همين اســاس، مهندس هاشمي رئيس 
شــورا به من حكمي داد و مــن به عنوان 
رئيــس كميته ويــژه بررســي موضوع، 
متشــكل از ۵عضو شوراي شــهر، مأمور 
بررســي موضوع تابلوهــاي مزين به نام 

شهدا شديم. ماموريت يك ماهه اي آغاز 
و قرار شد موضوع را بررسي و نتيجه اش 
را اعالم كنيم. بررســي ميداني مفصلي 
با كمــك 22منطقه شــهرداري تهران، 
حراست، بسيج و بازرســي شهرداري و 
همچنين ديگر بخش هاي نظارتي انجام 
شــد كه آيا اين ادعا صحت دارد يا نه. در 
اين بين به نتايج آماري خوبي دست پيدا 
كرديم. گزارش مفصــل كميته ويژه در 
يكي از جلسات شــورا و در صحن علني 
مطرح و با بررســي هاي دقيق مشخص 
شــد كه مخدوش شــدن تابلوها به يك 
دوره 1۵ساله و براســاس عواملي كه در 
اين گزارش اعالم كرديم مربوط اســت و 
اينطور كه در رســانه ها عنوان مي شود، 
نيست و از اساس واقعيت ندارد. حتي در 
همان جلسه شورا، سردار يزدي، فرمانده 
وقت سپاه محمد رســول اهلل)ص( تهران 
كه در صحن حضور داشــت بعد از جلسه 
مصاحبه اي با رسانه ها داشتند و گزارش 
را با اســتقبال تأييد كردنــد و درنهايت 
مجموعه اين موارد موجب فروكش كردن 
حساســيت هاي كاذب و غيرواقعي شد. 
همچنين معلوم شــد حدود ۵0درصد از 
نامگذاري خيابان ها و معابر شــهر تهران 
به نام عزيز شــهدا بوده و اســناد آن هم 
در سامانه مصوبات شــوراي شهر تهران 

موجود است.
 درباره نامگذاري ارديبهشت 
سال1398 و تغيير نام خيابان فالمك 
به نام اســتاد شــجريان هم توضيح 

مي دهيد؟
در ادامه مصوبات نامگــذاري خيابان ها و 
معابر شــهر تهران همچنين شوراي شهر 
در ارديبهشت سال1۳98 خيابان فالمك 
)در شهرك قدس يا همان شهرك غرب( 
را به نام استاد شجريان نامگذاري كرد ولي 
مسائلي به ويژه در برخي رسانه ها مطرح 
شــد كه اين موضوع را حدودا 1.۵ســال 
مسكوت نگه داشــت. بعد از گذشت اين 
مدت، آقاي هاشمي، رئيس شوراي شهر 
تهران اعالم كرد كه موانع و محدوديت ها 
برداشته شده و امكان اين تغيير نام وجود 

دارد. 
درنهايت شــب يلدا خيابان فالمك به نام 
اســتاد شــجريان مزين و تابلوي آن هم 
نصب شد. متأســفانه بالفاصله بعد از اين 
اقدام شاهد بوديم كه عده اي با حضور در 
محل با حساسيت هايي كه به خرج دادند، 
اين تابلــو را مخدوش كردنــد و به دنبال 
آن، اتفاقات ناخوشــايندي افتاد. ارزيابي 
ما از ايــن جريانات اين اســت كه نوعي 
دوگانه ســازي  كاذبي بين شهدا يا استاد 
شــجريان ايجاد شــده كه حاوي پيامي 

است و قصد دارد شــكاف كاذبي را ايجاد 
و شــهداي عزيز را در مقابل هنرمندان 
ملي قرار دهــد. ما بر ايــن باوريم كه در 
اين زمينه نياز بــه رواداري داريم. نبايد 
به اين دوگانه ســازي  كاذب دامن بزنيم 
و شــكاف هايي را جعل كنيم كه منجر به 
برانگيخته شدن حساسيت هايي شود تا 
كساني بخواهند نام عزيز شهدا را در تقابل 
با اين هنرمند ملي قــرار دهند. خود من 
به هر ترتيب به عنوان عضوي از شــوراي 
شهر، فرزند شهيد هستم و درك مي كنم. 
باالخره خانواده شــهدا ممكن است براثر 
اين جو ســازي  ها حساسيت هايي در اين 
زمينه پيــدا كنند كه احساســات آنها را 
برانگيزد. تقصير اما از كســاني است كه 
زمينه دوگانه ســازي  ها رافراهم مي كنند 
و قطعا خانواده معظم شــهدا در اين بين 
نقشــي ندارند. ضمن اينكه خواهشم از 
دوستداران استاد شجريان اين است كه 
به اين موضوع دامن نزنند و خداي نكرده 
خانواده شهيد احمدي روشن را هدف قرار 
ندهند. ما بايد نگاه هاي مبتني بر وحدت و 
فرهنگ مبتني بر رواداري ر ا كه در تاريخ 
ايران سابقه طوالني دارد تقويت و به آن 

توجه كنيم.
 برخي منتقدان معتقدند كه 
شوراي شهر هم گاهي در نامگذاري ها 
دقت الزم را به خرج نمي دهد و به همين 
دليل يا حساسيت هايي به وجود مي آيد 
يا شرايط براي تحريك عده اي فراهم 
مي شود. نمونه اش همين كه فرمانداري 
اعالم كرد، تغيير نــام خيابان فالمك 
به نام استاد شجريان، هنوز تأييد نشده 
و به نوعي غيرقانوني بوده اســت. چرا 
چنين عدم هماهنگي هايي بين شورا و 

فرمانداري وجود دارد؟ 
مطلبي كه جناب آقــاي فرماندار گفتند 
موجب شــگفتي ما شــد. هيأت تطبيق 
مصوبات شورا در فرمانداري هيأتي است با 
وظايف مشخص و قانوني. در قانون شوراها 
آمده اســت كه هيأت تطبيــق مصوبات 
وظيفه دارد در يك مهلت معين 2هفته اي، 
مصوبات شــورا را از 2 حيث بررسي كند. 
يكي از حيث انطباق بــا قوانين و مقررات 
باالدســت و دوم اينكه هيأت تطبيق بايد 
بررسي كند كه مصوبه شورا خارج از حدود 
صالحيت هاي شورا نباشد. در ادامه، قانون 
مي گويد كه هيأت تطبيق موظف اســت 

موارد مورد اعتراضــش را در مدت زمان 
2هفته به صورت مســتند و با ذكر موارد 
قانوني به شورا اعالم كند. به اين معني كه 
مصوبه شورا با چه امري مغاير است و يا به 
چه دليل مشــخصي در حدود صالحيت 
شورا نيســت. به همين خاطر من از اين 
اظهارنظر شگفت زده شدم. هيأت تطبيق 
نه در جايگاه تأييد مصوبات شوراســت و 
نه در جايــگاه رد آن. در بحث نامگذاري 
استاد شجريان كه در ارديبهشت98 انجام 
شد، اتفاقا برخالف مطلبي كه عنوان شد، 
نامه به فرمانداري ارسال شد و پاسخي كه 
فرمانداري به اين نامه داد شــاهدي است 
كه اين نامه ارســال و در آن از شورا سؤال 
شده كه شــما نامگذاري را براساس چه 
معيارهايي انجــام داده ايد. هيأت تطبيق 
كه در مقام سؤال از شــورا نيست. ما هم 
در شورا آن نامه را اعتراض تلقي نكرديم. 
شورا طبيعتا الزم نمي داند به سؤال هيأت 
تطبيق پاســخ دهد و از لحــاظ حقوقي ، 
قوانين و مقررات موضوع روشني است. بر 
اين اساس درباره هماهنگي با فرمانداري 
كه مورد سؤال شما بود، به روشني عمل 
شده و طبعا انتظار نمي رفت كه فرماندار 
محترم تهران در ايــن زمينه اظهارنظري 

داشته باشد.
اما اينكــه گفتيد ممكن اســت شــورا 
در زمينــه برخــي مصوبــات در بحث 
نامگذاري هــا دقت نظر الزم را نداشــته 
بايد بگويم، فرايندي كه در اين پروســه 
طي مي شــود، از گروه هاي ذينفع، اهالي 
محل، شوراياري ها ، تشكل ها و شهروندان 
نظرخواهي مي شود. كميسيون نامگذاري 
شــوراي شــهر تهران به رياســت دكتر 
محمدجواد حق شــناس، ۵عضــو دارد 
و البتــه نماينده بنياد شــهيد و نماينده 
فرهنگستان هم هســتند و با كميسيون 
جلسات و پيشنهاداتي براي نامگذاري ها 
دارند. اما كميسيون نامگذاري درنهايت 
پيشنهادات را به هيأت رئيسه شورا ارسال 
مي كند و در صحن مطرح مي شــود. در 
مســيري كه در اين فرايند طي مي شود 
تالش شــورا بر اين اســت كه مصوبات 
كم خطا تر شــود. قبول دارم كه كار شورا 
بدون خطا نيست اما ســعي بر اين است 

كه مصوبات تا حد ممكن كم خطا باشد.
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چهره روز

سياستدوپهلويمجلسدرتصميمگيري
گفته هاي نمايندگان دست كم در هفته گذشته از سياســت دوپهلوي مجلس در برخورد با اليحه 
بودجه1400 حكايت دارد. اگر آنها كليات اليحه بودجه را رد كنند، تصميم گيري درباره بودجه به بعد 
از انتخابات رياست جمهوري سال آينده موكول خواهد شد، چون دولت نمي تواند در مدت باقي مانده 
اليحه جديدي به مجلس بفرستد. از سوي ديگر، تصويب نشدن بودجه1400 به معناي متوقف شدن 
افزايش حقوق ها و دريافتي بازنشستگان دست كم تا بهار سال آينده خواهد بود. از سوي ديگر، اگر 
نمايندگان به اليحه بودجه رأي بدهند و با پيشنهاد افزايش حقوق ها و هزينه هاي جاري دولت همراه 
شوند، پس آنها در تشديد كسري بودجه سهم دارند و مي توان آنها را در تورم سال آينده شريك 
كرد. اما مجلس نمي خواهد دست كم فعال هزينه  سياسي ناشي از اصالحات ساختاري بودجه را تا قبل 
از انتخابات رياست جمهوري آينده بپردازد. به همين دليل گفته هاي الياس نادران، رئيس كميسيون 
تلفيق بودجه مجلس دوپهلو، مبهم و نمايانگر اراده متفاوت مجلس در برخورد با بودجه1400 است. 
او مي گويد بودجه را دوسقفي مي بنديم؛ از منظر بودجه ريزي، دوسقفي بسته شدن بودجه به اين 
معناست كه ميزان هزينه ها و درآمدهاي دولت در سال آينده براساس 2سناريوي ميزان فروش نفت 
تعيين خواهد شد؛ يك سقف با فروش روزانه يك ميليون بشكه نفت و سقف ديگر بر مبناي روزانه 
تا 2ميليون بشكه. اما آنچه از زبان نادران بيان شده، نشان مي دهد مجلس تصميم دارد سقف پايين 
بودجه با يك ميليون بشكه نفت در روز را براي دولت فعلي درنظر بگيرد تا وقتي تكليف دولت بعدي 
روشن شد، شيرهاي نفت را روي بودجه باز كند. هدف روشن است؛ يك بودجه براي 5 ماه نخست 
سال و تا زماني كه حسن روحاني، رئيس جمهوري است بر مبناي فروش روزانه يك ميليون بشكه 
نفت و يك بودجه 7ماهه براي رئيس جمهور آينده و احتماال فروش روزانه 2ميليون بشكه نفت در 

روز؛ اين يك بام و دو هواي بودجه1400 است.

بورس

 تأييد نقش برخي حقوقي ها 
در نزول بورس

سازمان بورس در رسيدگي به تخلف از مقررات 
بازارگرداني؛ 7مدير حقوقي را متخلف شناخت

در ميان تأييد و تكذيب مقامات مسئول در مورد نقش سهامداران 
حقوقي ازجملــه بازارگردان ها در ايجاد تالطــم و حتي نزول در 
بورس، محرز شــدن تخلف 7مدير حقوقي ديگر در انجام عمليات 
بازار گرداني ترديد ها را برطرف كرد و نشان داد اعتراض سهامداران 
به نقش سهامداران حقوقي در تشكيل صف هاي فروش خيلي هم 
بي راه نبوده؛ هرچند افسانه ســرايي درباره ميزان نقش اين دسته 
از ســهامداران در نزول بورس، در شبكه هاي اجتماعي بدون ارائه 

مستندات آماري همچنان پررنگ است.
به گزارش همشهري، بازار سهام از ابتداي امسال با رشد پر شتابي 
مواجه شد و ظرف 5 ماه 330درصد رشــد كرد، اما از 20مرداد ماه 
ناگهان پايه هاي بازار فرو ريخت و شاخص كل بورس، ظرف 3ماه، 
يعني تا 20آبان ماه 45درصد افت كرد. از همان زمان گمانه زني ها 
در مورد نقش سهامداران حقوقي در نزول بورس آغاز شد و در يك 
فضاي پر تنش و ملتهب برخي ســرمايه گذاران خرد، سهامداران 
حقوقي را مقصر اين نزول دانستند. تنش ها تا آنجا پيش رفت كه 
حتي برخي گروه هاي تلگرامي نام برخي شركت ها و مديران آنها 
را مطرح كردند و مدعي شدند در نزول بورس نقش داشته اند. در 
اين بين پاي نهاد هاي مختلفي ازجمله مجلس هم به بورس باز شد. 
حتي برخي نمايندگان خواستار برخورد قضايي با حقوقي ها شدند. 
كار به جايي رسيد كه اميرحسين قاضي زاده  هاشمي، نايب رئيس 
مجلس در نامه اي خطاب به رئيس قوه قضاييه نوشــت: الزم است 
اعضاي شوراي بورس، مديران ســازمان بورس و وزيران اقتصادي 
دولت نســبت به نقش خود در صعود كنترل نشــده بازار، سقوط 
ناگهاني آن و به يغما رفتن سرمايه مردم و ترك فعل مورد مواخذه 

قرار گيرند.

دور تازه اعتراض ها
 اما نزول مقطعي دو هفتــه اخير بار ديگر شــائبه نقش آفريني 
ســهامداران حقوقي را در نزول بورس اين بار بيشــتر از گذشته 
مطرح كرد. در يك ماه گذشــته برخي رفتار هــاي بازارگردان ها 
در خريدو فروش سهام آشكارا به صف هاي فروش دامن زده بود. 
به طوري كه اين بار برخالف گذشته بســياري از تحليلگران نام 
آشناي بازار سرمايه هم معترض شــدند. البته برخي تحليلگران 
بر اين باورنــد كه علت نقش آفرينــي بازارگردان ها در صف هاي 
فروش، نا آشنا بودن آنها با عمليات بازار گرداني و نداشتن تجربه 

كافي است.
هومن عميدي كارشناس بازار سرمايه در اين باره مي گويد: عالوه 
بر ضعف قوانين بازارگرداني و كمبود نقدينگي نزد بازارگردان ها، 
استفاده نكردن از نيروهاي متخصص و ضعف تجربه بازارگردان ها 
مهم ترين عامل در كاهش تأثيرگذاري استفاده از بازارگردان ها در 
بازار بوده اســت. با اين حال مهدي ميرزايي تحليل گر بازار سهام 
معتقد است:شــكل بازارگرداني فعلي بيشتر شــبيه بزن دررويي 

سازمان يافته است.
اما شاهين احمدي كارشناس بازار ســرمايه بر اين باور است كه؛ 
بازار گردان ها با منابعي كــه در اختيار دارند و قدرتي كه معامالت 
الگوريتمي به آنها مي دهد، مي توانند سهم را در پايين ترين قيمت 
خريداري كنند و در ســقف قيمت بفروشــند و به تالطم در بازار 

دامن بزنند.

محكوميت هاي تازه
از زمان آغــاز اعتراض هــا مقامات بازار ســرمايه بارهــا از نقش 
بازارگردان ها دفــاع كرده اند. اما تداوم فشــارها درفضاي مجازي 
موجب شــد دو هفته پيش جعفر جمالي، معاون حقوقي سازمان 
بورس، ظاهرا در مقام پاسخگويي برآيد و بگويد: در حوزه تحليل، 
هر نظر و ايده اي مي توان ارائه كرد اما پذيــرش چنين ادعاهايي 
نيازمند راستي آزمايي اســت. به گفته جعفر جمالي برخي تصور 
كرده اند بازارگردان و بازار ســاز بايد سهام ســفته بازان را كه گاه 
به برخي مقامات دسترسي دارند، و گاهي از قدرت و تأثير گذاري 
شبكه هاي اجتماعي بهره مي برند، به هر قيمتي كه آنان برنامه ريزي 
مي كنند بخرند. به گفته او جرم دانستن موضوع، كار دشواری است؛ 

كار در يد و به سليقه سازمان بورس نيست.
با وجود اين او در 17آذر ماه اعالم كرد: 50نفــر از مديراني كه در 
موعد مقرر بازارگــردان معرفي نكرده بودند متخلف شــناخته و 

محكوم شده اند.
اين رويه نشان داد ســازمان بورس با وجود دفاع از بازارگردان ها 
پرونده هاي تخلف را طبق روال بررسي مي كند. حاال در تازه ترين 
رويداد مشخص شده در رسيدگي به تخلف از مقررات بازارگرداني؛ 
7 مدير حقوقي، متخلف شناخته شده اند. اين 7مدير همچنين به 
پرداخت جريمه نقدي و ســلب صالحيت به مدت 6 ماه از تصدي 
مديريت شركت هاي ناشــر و نهادهاي مالي بازار سرمايه محكوم 

شده اند.
تأييد تخلف اين 7مدير بعد از تأييد چنديــن پرونده ديگر درباره 
تخلف بازار گردان ها ترديد ها را نسبت به نقش برخي سهامداران 
حقوقي در نزول بورس بر طرف كرده هرچند هنوز آمار و اطالعات 
دقيقي در اختيار رســانه ها قرار نگرفته كه نشــان دهد ميزان اثر 
ســهامداران حقوقي در نزول بورس چه ميزان بوده است ؟ ضمن 
اينكه مشخص نيســت كه اين محكوميت ها مربوط به دور قبلي 

نزول بورس بوده يا دور جديد.

مجلس ايــن هفته 
در شرايطي  كليات 
اليحــه بودجه را به 
رأي مي گــذارد كه 
پيش تر در رفتــاري متناقض به افزايش 
مــزد در قالب اليحه دولــت رأي مثبت 

داده بود.
 وقت حذف و اضافه بودجه فرارســيده و 
اعضاي كميســيون تلفيق بايد يا به اصل 
اليحه رأي دهند يا بنشينند و رديف هاي 
هزينه اي را حذف كنند و بــر رديف هاي 
درآمدي بيفزايند. چالــش اصلي مجلس 
البته به تصميم گيري درباره ميزان افزايش 
حقوق كارمندان و بازنشســتگان مربوط 
مي شود و برخي كميسيون هاي مجلس به 
پيشنهاد دولت رأي مثبت داده اند و برخي 
اما هنوز ترديد دارند كه با افزايش حقوق ها 
و كسري بودجه دولت چگونه كنار بيايند. 
هواي مجلس در آينده بر سر بودجه تغيير 

مي كند؛ شايد يك بام و دو هوا.

 هفته تصميم
رحيم زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق 
مي گويد: كميسيون تلفيق بودجه1400 
در هفته جاري بعد از بحث و بررســي 
نهايتا تا روز سه شــنبه دربــاره كليات 
اليحه بودجه ســال آينــده رأي گيري 
خواهد كرد، اين هفته كميسيون تلفيق 
بودجــه مجلــس بايد تصميــم بگيرد 
كــه روي فــروش روزانــه 2.3ميليون 
 بشــكه در روز يعني پيشــنهاد دولت 
حســاب و كتاب كنند يا از آن كم كنند 
كه درصورت انتخاب گزينه دوم، مسير 
دشــوارتر و پيچيده تر در روزهاي آينده 
اين خواهد بــود كه از كــدام هزينه ها 

بزنند؟
تلفيقي ها از امروز صبــح و بعد  از ظهر 
در 2نوبت كارشان رسيدگي به آخرين 
اليحه بودجه پيشنهادي دولت روحاني 
است.  روز يكشنبه مذاكرات جدي تر 
خواهد شــد، زيرا بايد دربــاره ارقام 

مندرج در جــداول درآمدي دولت در 
سال آينده تا پايان هفته به جمع بندي 

برسند.

بودجه را دوسقفي مي بنديم
الياس نادران، رئيس كميسيون تلفيق 
بودجه1400 در جلســه نخســت اين 
كميســيون اعالم كرد: تدوين بودجه 
به صورت دوســقفي، راهبــرد كلي ما 
خواهد بود. او توضيــح مي دهد: در اين 
بودجه مجوز كسب درآمد تا يك ميليون 
بشــكه را براي دخل و خــرج به دولت 
مي دهيم و مازاد آن را به شــرط تحقق 
و با فاصلــه زماني فروش نفــت و واريز 
درآمد آن به خزانه و ارائه گزارش خزانه 
به مجلــس درنظر مي گيريــم. به گفته 
نادران، مجــوز ســقف دوم بودجه هم 
شــهريورماه درنظر گرفته خواهد شد 
تا دچــار تالطمات گذشــته به ويژه در 

سال جاري نشويم.
نادران با اشــاره بــه اينكــه مجلس در 
بحث كليات اليحه بودجه ســال آينده 
 هم 2نظــر دارد، گفت: ابتــدا رد كليات 
بودجه و بحــث ديگر اصالح ســاختار 

اساسي بودجه است.

دوصدايي مجلس و حقوق ها
هرچند كميسيون تلفيق بودجه هنوز وارد 
جزئيات نشده، اما پيش از اين كميسيون 
اجتماعي مجلس به افزايش پلكاني حقوق 
كاركنان دولت تا سقف 25درصد رأي داده 
است. اعضای كميســيون برنامه و بودجه 
مجلس هم هفته گذشته با ميزان افزايش 
25درصدي حقوق مربوط بــه كاركنان 
دستگاه هاي اجرايي، اعضاي هيأت علمي، 
قضات و بازنشســتگان مندرج در اليحه 

بودجه1400 موافقت كردند.
به نظر مي رسد نمايندگان مجلس درباره 
مكانيسم افزايش حقوق ها در سال آينده 
هنوز به جمع بندي نرسيده اند و دست كم 
تا حاال دو صداي مختلف شنيده مي شود؛ 
يك صــدا طرفدار افزايــش 25درصدي 
تمام حقوق هاست و صداي ديگر طرفدار 
افزايــش پلكاني تا ســقف 25درصد، اما 
حســينعلي حاجي دليگانــي، از اعضاي 
كميســيون تلفيــق بودجــه مي گويد: 
اصلي ترين پيشــنهاد اين است كه ميزان 
افزايش حقوق همه حقوق بگيران به يك 
ميزان باشد اما اينكه اين عدد ريالي چقدر 
است، بايد در جلسات كميسيون تلفيق بر 

سر آن بحث كرد.

بودجهدروقتحذفواضافه
مجلس اين هفته در شرايطي كليات اليحه بودجه را به رأي مي گذارد كه پيش تر به افزايش مزد در قالب اليحه دولت رأي مثبت داده بود

سوپرماركت

بودجه

آب

گزارش

واكسن كرونا و رازهاي مگو
راه هاي رســيدن به دارو و تجهيزات پزشــكي و البته واكسن 
كرونا برخالف آنچه گفته مي شود، آسان و هموار نيست و براي 
انتقال چند صد دالر، گاه چندين مسير دنبال مي شود تا مبادا 
پول هاي ارسال شده در تله تحريم ها گرفتار شود. دولت و بانك 
مركزي براي تامين سالمت شهروندان به ويژه تامين واكسن 
كرونا از طريق سالم و شفاف موفق شدند تا 200ميليون يورو 
را براي خريد 16.8ميليون دوز واكســن كرونا اختصاص دهند. اينكه عبدالناصر همتي، 
رئيس كل بانك مركزي به صراحت مي گويد تمام تالش بانك مركزي بر دور زدن تحريم هاي 
آمريكا براي تامين و خريد دارو و تجهيزات پزشــكي قرار گرفته، به وضوح نشان مي دهد 
2.7ميليارد دالري كه از ابتداي سال تا آخر پاييز براي تامين دارو تزريق شده، شايد كمتر 

از مسير بانكي و بيشتر از كانال غيربانكي بوده است.
صورت مسئله هرچند روشن است اما سؤالي كه بدون پاسخ مي ماند اين است كه چرا يك 
كشــور براي حواله كردن چند ميليون يورو يا دالر به حساب كارگزاري سازمان بهداشت 
جهاني براي خريد واكسن كرونا، بايد 10روز در حال رايزني و يافتن راهي باشد تا مجوز دفتر 
دارايي هاي خارجي آمريكا موسوم به اوفك را بگيرد و يك بانك آمريكايي، يك بانك كره اي 

و يك بانك در سوئيس را درگير كند. 
واقعيت تلخ تر از سازوكاري كه آمريكا براي تحريم و حصر مالي ايران انتخاب كرده اين است 
كه چرا برخي در داخل همچنان بر مــداري حركت مي كنند كه زمينه توجيه تحريم هاي 
آمريكا عليه ايران را فراهم  سازند؟ اينكه تنها بانك هاي ايران و كره شمالي از قاعده بين المللي 
حاكم بر مقررات مبارزه با پولشويي و استانداردهاي تعريف شده، پيروي نكنند، نتيجه اش 
همين است. تأســف بار اينكه چنين واقعيت عرياني را برخي نشانه حقانيت منطق خود 
مي پندارند و مي گويند هم اكنون امكان مبادله مالي بين المللي تا 200ميليارد دالر با هزينه 
ناچيز وجود دارد. بايد در تاريخ ثبت كرد كه چرا برخي نمي خواهند راه را براي شكســتن 
حصر نظام مالي و بانكي هموار سازند. مصلحت ملي چيست و در عبور پول ها از مسيرهاي 

مبهم چه منفعتي نهفته است؟ 

 چراغ سبز ايرالين هاي خارجي به كرونا 
در مسير لندن- تهران

دستور ممنوعيت سفر هوايي ميان ايران و انگليس چند روزي است كه 
صادر شده و حداقل تا پايان هفته آ ينده هم ادامه دارد؛ اما بررسي ها نشان 
مي دهد باوجود اعالم قبلي وزارت راه وشهرســازي به همه ايرالين هاي 
داخلي و خارجي مبني بر منع برقراري ســفر اين مســير، ايرالين هاي 
خارجي همچنان پروازهاي سيستمي خود در مسير تهران به لندن را به صورت كانكشن و از طريق 
فرودگاه ثالث انجام مي دهند. به گزارش همشهري، به دنبال شيوع نوعي از كروناي جهش يافته در 
انگليس و با درخواست وزارت بهداشت، پروازهاي مسير تهران- لندن به درخواست وزارت راه  و 
شهرسازي براي دو هفته تعليق شده است؛ اما بررسي ها نشان مي دهد باوجود اطاعت ايرالين هاي 
داخلي از اين فرمان، پروازهاي كانكشن ايرالين هاي خارجي همچنان در مسير تهران به لندن 

فعال هستند و الاقل بليت آنها در سايت هاي فروش بليت هواپيما به فروش مي رسد.

ورود كروناي جديد، ممنوع!
اواخر هفته گذشته بود كه شــهرام آدم نژاد، معاون حمل ونقل وزير راه  و شهرسازي اعالم 
كرد با توجه به شــرايط پيش آمده جديد در ابتال به كرونا در انگليس، به تشخيص وزارت 
بهداشت و با هدف جلوگيري از انتقال اين ويروس به داخل ايران، پروازهاي مسير تهران و 
مقاصد كشور انگلستان به مدت دو هفته تعليق مي شود. در ادامه ديگر مسئوالن وزارت راه  و 
شهرسازي و سازمان هواپيمايي كشوري نيز در اين مسير، اعالم كردند ايرالين هاي داخلي 
و خارجي، هيچ پروازي در مسير ايران و انگليس انجام نمي دهند. اين در حالي بود كه در 
همان زمان ابزار جست وجوي سايت هاي فروش بليت هواپيما، براي هرروز چندين پرواز 
سيستمي در اين مسير را به متقاضيان معرفي مي كرد؛ پروازهايي كه امكان خريد بليت آنها 

نيز فقط با چند كليك و پرداخت وجه ميسر بود.

تهديد به لغو مجوز دفاتر متخلف
چند ساعت پس از تكذيب فروش بليت هواپيما در مسير تهران-لندن و بالعكس، سازمان 
هواپيمايي كشوري به دفاتر فروش بليت هشــدار داد درصورت فروش بليت مسير لندن-
تهران، مجوز فعاليت اين دفاتر لغو خواهد شــد. همچنين سازمان هواپيمايي كشوري به 
مسافران توصيه كرده به تبليغات مندرج در برخي سايت ها و دفاتر فروش براي تهيه بليت 
از مبدأ لندن به تهران از طريق شركت هاي هواپيمايي خارجي توجه نكرده و از خريد بليت 

اين مسير خودداري كنند.

پرواز تهران-لندن؛ فوري
باوجود حذف همه پروازهاي ايرالين هاي ايراني در مسير ايران-انگليس، بليت پروازهاي 
كانكشن در مسير تهران-لندن همچنان در دسترس متقاضيان قرار دارد و قابل خريداري 
است. در لحظه تنظيم اين گزارش، حداقل 5ايرالين خارجي بليت سفر كانكشن ايران- يك 
فرودگاه ديگر- انگليس را در سايت هاي اينترنتي عرضه كرده اند و متقاضيان مي توانند با 
پرداخت 8.4ميليون تومان تا 21.9ميليون تومان بليت اين مسير را تهيه كنند. البته امكان 
تهيه بليت اين مسير در روزهاي آينده نيز وجود دارد و هزينه آن در كالس هاي باالتر تا مرز 
80ميليون تومان نيز مي رسد. پيگيري هاي همشــهري از يك دفتر فروش بليت هواپيما 
حاكي است امكان خريد بليت پروازهاي خارجي در مسير تهران-لندن مهياست و پروازهايی 
نيز انجام مي شوند. يكي از كارشناسان اين دفتر فروش بليت هواپيما به خبرنگار همشهري 
مي گويد: به دليل اينكه پروازهاي تهران-لندن يكسره نيست و با قطع پرواز در يك فرودگاه 
ثالث برگزار مي شود، مشمول قاعده ابالغي سازمان هواپيمايي كشوري نمي شود؛ زيرا در 
اصل هيچ بليتي در مسير تهران-لندن فروخته نشده كه به خاطر آن كسي بازخواست شود. 
او مي افزايد: مســافر پس از انتخاب بليت موردنظر براي سفر در مسير تهران-لندن، ابتدا 
يك بليت از تهران به يكي از فرودگاه هاي مسير مانند اســتانبول، دوبي، دوحه، آنكارا و... 
خريداري مي كند و بليت ديگري نيز از آن فرودگاه به مقصد لندن براي او خريداري خواهد 
شد كه مي تواند متعلق به همان ايرالين اول يا ايرالين  ديگري باشد. در اين وضعيت، مسافر 
از تهران به مقصد يك كشور ديگر به جز انگليس خارج مي شود و در مسير برگشت نيز مسافر 

عازم شده از انگليس از يك فرودگاه ثالث وارد ايران مي شود.

آمارها همچنان از عقب ماندگي بارندگي هاي امســال نســبت به سال 
قبل حكايت دارند؛ به گونه اي كه مجمــوع ريزش هاي جوي در 95روز 
سپري شــده از ســال آبي 1400-1399 حدود 9درصد كمتر از مدت 
مشابه در سال آبي گذشــته اســت. در اين ميان گرچه هنوز وضعيت 
بارندگي ها نسبت به ميانگين 52سال اخير مساعد به نظر مي رسد؛ اما با توجه به ذخيره آب در 
سدهاي مهم كشور، همچنان چالش كسري آب در اغلب حوضه هاي آبريز اصلي مشهود است.

به گزارش همشهري، آخرين اطالعات منتشر شده دفتر مطالعات پايه منابع آب وزارت نيرو، 
ارتفاع كل ريزش هاي جوي در سال آبي جاري )از اول مهر تا 5دي ماه1399( به 79ميلي متر 
رسيده كه اين مقدار بارندگي نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته 9درصد كاهش و نسبت به 
ميانگين دوره هاي مشابه 52سال اخير، 23درصد افزايش نشان مي دهد. براساس اين آمارها، 
حجم بارش هاي جوي در اين دوره زماني معادل 130ميليارد و194ميليون مترمكعب بود كه 

فقط بخشي از آن در مخازن سدها ذخيره شده است.

وضعيت حوضه هاي آبريز
آمارهاي مربوط به وضعيت بارندگي در سال آبي 1400-1399 حاكي است از ابتداي مهر تا 
5دي ماه امسال، از ميان 6حوضه آبريز اصلي كشور، فقط 2حوضه آبريز درياي خزر و درياچه 
اروميه با رشد بارش مواجه بوده كه البته ميزان رشــد بارندگي در حوضه درياي خزر از يك 
درصد فراتر نمي رود درحالي كه حوضه آبريز درياچه اروميه، يكي از بهترين دوره هاي بارندگي 
را تجربه كرده و با رشد 120درصدي بارش ها نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. 
از ميان 4حوضه باقي مانده، بدترين وضعيت بارندگي مربوط به حوضه »مرزي شرق« بوده كه 
50درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و 18درصد نسبت به ميانگين 52سال اخير كاهش 
پيدا كرده؛ آن هم در شــرايطي كه مابقي حوضه ها، اگرچه بارندگي مســاعدي در مقايسه با 
سال قبل نداشته اند اما بارش هاي هيچ كدام از ميانگين 52سال اخير كمتر نبوده است. بعد از 
حوضه مرزي شرق، حوضه »قره قوم« نيز با افت 9درصدي بارندگي نسبت به سال قبل وضعيت 

نامساعدي را تجربه كرده اما ميزان بارش هاي آن از ميانگين بلندمدت كمتر نشده است.
به گزارش همشــهري، در اين دوره زماني، ارتفاع ريزش هاي جوي در حوضه »خليج فارس و 
درياي عمان« افت 15درصدي بارندگي تجربه شده اما ميزان بارش ها همچنان 31درصد باالتر 
از ميانگين 52سال اخير اســت. همچنين حوضه آبريز »فالت مركزي« كاهش 12درصدي 
بارندگي نسبت به مدت مشابه سال قبل را تجربه كرده درحالي كه ارتفاع بارش هاي اين حوضه 

همچنان 28درصد باالتر از ميانگين دوره هاي مشابه در 52سال اخير بوده است.

سدهاي تشنه
كاهش 9درصدي بارش هاي جوي در مقايسه با مدت مشابه ســال آبي قبل، در حالي است 
كه گزارش معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو از وضعيت ســدهاي مهم ايران نشان مي دهد در 
پايان آذرماه امسال 48درصد مخازن سدها همچنان خالي بوده است. در اين شرايط مخزن 
سد زاينده رود به عنوان يك سد با اهميت در منطقه مركزي ايران فقط 14درصد پر بوده كه 

نشانگر كاهش 43درصدي ذخيره مخزن اين ســد نسبت به سال گذشته است. براساس اين 
آمارها، حتي در حوضه آبريز درياچه اروميه كه شرايط مساعد بارندگي را نسبت به سال قبل 
تجربه كرده نيز ذخيره آب سدها در حد پاييني است. طبق اطالعات منتشر شده، در 29آذر 
امسال، مخزن 13ســد حوضه درياچه اروميه 35درصد پر بوده كه نسبت به سال گذشته از 
كاهش 19درصدي حكايت دارد. همچنين در سدهاي حوزه قمرود، سد گلپايگان با پرشدگي 

15درصدي و كاهش 67درصدي نسبت به سال گذشته مواجه بوده است.

سدهاي سيراب
گزارش معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو حاكي اســت با وجود كاهش نسبي بارندگي و حال 
نامساعد بخشي از سدهاي مهم، بخشي از سدهاي كشور نيز سال خوبي را سپري  كرده  و ذخاير 
آب آنها افزايش داشته است. براساس اين گزارش، در استان خراسان رضوي، مخزن سد دوستي 
با پرشدگي 51درصدي روبه رو بوده كه نسبت به سال گذشته 14درصد افزايش دارد. همچنين 
مخزن سد شيرين دره در استان خراسان شمالي تا 29آذر امسال 86درصد پر شده كه از افزايش 

15درصدی در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته حكايت دارد.
آمارها نشان مي دهد در حوزه ســدهاي قمرود نيز گرچه سد گلپايگان با كاهش 67درصدي 
ذخيره آب نسبت به سال گذشــته مواجه بوده؛ اما ذخيره مخزن سد پانزده خرداد 4درصد و 

مخزن سد كوچري 6درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيشتر شده است.
در استان خوزســتان نيز آب موجود در مخازن مجموع 10سد استان، پرشدگي 58درصدي 
را تجربه كرده كه يك درصد بيشتر از مدت مشابه سال گذشته است. همچنين سد كوثر در 
استان كهگيلويه و بويراحمد تا 29آذر امسال 86درصد پر شده كه 4درصد بيشتر از ذخيره آب 
در مخزن اين سد نسبت به 29آذرماه سال گذشته است. اين گزارش حاكي است، براساس آمار 
دفتر مطالعات پايه شركت مديريت منابع آب ايران، مجموع ظرفيت مخازن سدها 50ميليارد 

و500ميليون مترمكعب بوده كه نشان دهنده 52درصد پرشدگي مخازن است.

شــيب نزولي قيمت مرغ در بازار خرده فروشــي ادامه دارد، اما 
توليد كنندگان با استناد به افزايش نرخ مصوب برخي نهاده هاي 
توليد و آناليز قيمت تمام شده خواستار افزايش قيمت مرغ زنده 
هستند اما ستاد تنظيم بازار نرخ مصوب فعلي را عادالنه مي داند.

مشــاهدات خبرنگاران همشــهري در واحدهاي صنفي ســطح شــهر تهران حاكي 
اســت نرخ هر كيلوگرم مرغ به محدوده 20 تا 22هزار تومان كاهش يافته اســت. اما 
توليد كنندگان از وزارت جهادكشــاورزي، خواســته اند با افزايش نــرخ هر كيلوگرم 
مرغ زنده از 14هزارو400تومان قبلي، به 17هزارو797تومــان و هر قطعه مرغ زنده 

2كيلوگرمي به 42هزار تومان در محل مرغداري موافقت كند. درصورت تصويب اين 
نرخ، قيمت مصرف كننده مصوب جديد براي هر كيلوگرم مرغ تازه در بازار خرده فروشي 

از 20هزارو400تومان كنوني به  27هزار تومان افزايش خواهد يافت. 

قيمت تمام شده هر قطعه مرغ؛ 42هزار تومان 
با توزيع گســترده نهاده هاي دامي توليد مرغ افزايش يافته و قيمت در بازار سير 
نزولي به خود گرفته اســت، اما حبيب اســداهلل نژاد، مديرعامل كانون سراسري 
مرغداران گوشتي با ارسال نامه اي به وزير جهادكشاورزي خواستار اصالح قيمت 
مصوب مرغ باتوجه به افزايش نــرخ مصوب نهاده هاي دامــي، جوجه يك روزه و 
ساير مؤلفه هاي توليد شــده است. اســداهلل نژاد در اين نامه نوشته است: از زمان 
مصوبه قبلي كارگروه تنظيم بازار، قيمت ذرت و ســويا به ترتيب 14 و 19درصد 
افزايش پيدا كرده و صرف نظر از اينكه نهاده به طور كامل در اختيار مرغداران قرار 
نمي گيرد، عالوه بر سويا و ذرت، ســاير هزينه هاي توليد نيز افزايش قابل توجهي 
داشــته كه در مجموع هزينه توليد هر كيلوگرم مرغ زنده براي مرغدار را به بيش 

از 15هزارو793تومان مي رســاند. به نوشــته اســداهلل  نژاد، البته از اين هزينه ها 
درآمد حاصل از فروش كود كســر و 15درصد ســود مرغدار افزوده مي شود كه 
در نهايت قيمت خريد هر كيلوگرم مرغ زنده در مرغداري براســاس يك قطعه به 

42هزارو703تومان و براساس هر كيلوگرم به 17هزارو797تومان مي رسد.

نرخ مصوب عادالنه 20هزارو400توماني مرغ
اما در مقابل عباس قبادي، دبير ســتاد تنظيم بازار با توجه به ميزان تامين نهاده هاي 
دولتي، نرخ فعلي را عادالنه قلمداد كرد و گفت: به طــور ميانگين ماهانه 110ميليون 
جوجه ريزي صورت گرفته، در 8 ماه امسال ميزان كنجاله و ذرت مورد نياز اين ميزان 
توليد به ترتيب 1320هزار تن و 2640هزار تن بوده است. او افزود: بر اين اساس، ميزان 
تأمين ذرت در 8 ماه سال جاري 6456هزار تن و ميزان تأمين كنجاله 2490هزار تن 
بوده كه البته بخشــي از اين نهاده هاي تأمين شده، صرف توليد لبنيات و گوشت قرمز 
شده اســت. قبادي گفت: براســاس ارقام مزبور، بايد نرخ هر كيلوگرم مرغ در سطح 

خرده فروشي، برابر هر كيلوگرم نرخ مصوب 20هزارو400توماني كنوني باشد.

48درصد مخازن سدها خالي است
طبق آمارهاي رسمي بارندگي سال آبي جاري 9درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل بوده و پرشدگي مخازن سدها از 52درصد فراتر نرفته است

ميزان ريزش هاي جوي در سال آبي 1400-1399 از اول مهر تا پايان 5دي99

حوضه آبريز اصلي
 درصد اختالف نسبت بهميزان بارش اول مهر تا 5دي )ميلي متر(

متوسط 52سالهسال قبلمتوسط52سالهسال قبلامسال

13713513611درياي خزر

1531-135158103خليج فارس و درياي عمان

97447512029درياچه اروميه

1228-465236فالت مركزي

18-50-142817مرزي شرق

90-394339قره قوم

923-798764كل كشور

چانه زني براي پرواز نرخ مصوب مرغ 
 مرغداران درخواست افزايش قيمت هر كيلوگرم مرغ زنده به 17هزارو800 

و هر قطعه مرغ به 42هزار تومان را به وزارت جهادكشاورزي ارائه كردند
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كمبود و افزايــش قيمت انواع  بازار
لپ تاپ، سبك خريد مشتريان را 
در اين بازار تغيير داده اســت. 
مشــاهدات ميداني خبرنگاران 
همشــهري حاكي از آن اســت كه اقبــال به خريد 
محصوالت دست دوم و حتي سوخته و شكسته افزايش 
يافته است. رد پاي اين ماجرا را مي توان در آگهي هاي 

منتشر شده در فضاي مجازي دنبال كرد.
به گزارش همشهري، طوالني شدن همه گيري كرونا 
و تداوم آموزش مجازي موجب شده تا اين روزها انواع 
لپ تاپ، تبلت و گوشــي هاي هوشــمند تلفن همراه 
از كاالي مصرفي، به اقالم ضروري در ســبد مصرفي 
خانوارها تبديل شود؛ اما كمبود و گراني، به مشكالت 
عديده اي در اين بازار دامن زده است. اين روزها براي 
خريد يك لپ تاپ با حداقل امكانات مورد نياز، بايد از 
10 تا بيش از 100 و حتي 200ميليون تومان هزينه 
كنيد. مثال اگر خواســتار خريد لپ تاپ هاي پيشرفته 
و به روز هســتيد، بايد براي خريد لپ تاپ برند اچ پي 
مــدل X 17AP005NG OMEN BY HP در بازار 
201ميليون و572هزار تومان هزينه كنيد. در اين بين 
نرخ برخي لپ تاپ هاي مناسب گيمر ها در بازار حتي از 
مرز 220ميليون تومان نيز عبور كرده است. اين افزايش 
قيمت محدود به لپ تاپ هاي پيشرفته نيست و انواع 
لپ تاپ داراي امكانات نســبي نيز به شدت گران شده 
است؛ عالوه بر آن قيمت انواع تبلت و گوشي هوشمند 
موبايل نيز همزمــان با افزايش نرخ ارز و مشــكالت 
تامين و واردات و ســودجويي برخي فروشندگان در 
بازار همچنان در حال افزايش است. حتي سير نزولي 
اخير نرخ ارز نيز موجب بازگشت يا تثبيت قيمت انواع 
لپ تاپ ، تبلت و گوشي تلفن همراه در بازار نشده است. 

با اين روند متقاضيان خريــد اين گونه محصوالت كه 
توانايي مالي الزم براي خريد اين اقالم گران قيمت را 
ندارند، به سمت خريد محصوالت دست دوم يا تعمير و 

به روزرساني آن روي آورده اند.

تغيير رويكرد مشتريان و تعميركاران لپ تاپ 
بررسي بازار فروش و خدمات پس از فروش محصوالت 
ديجيتال نشان مي دهد كه اين روزها تعداد آگهي هاي 
درج شــده در فضاي مجازي براي خريد انواع لپ تاپ 
شكسته، سوخته يا گوشي هاي هوشمند و تبلت هاي 
دســت دوم و خراب افزايش يافته اســت. اما اقبال به 
خريد محصوالت ديجيتال دســت دوم به درج آگهي 
در فضاي مجازي محدود نشــده و برخي متقاضيان 
خريد اين اقالم با ارســال پيامك هايي از تمايل خود 
به خريد انواع اين محصوالت به خصوص لپ تاپ هاي 
دســت دوم خبر مي دهند. از ســوي ديگر مشكالت 
تامين و تخصيص ارز و گرانــي قطعات و لوازم جانبي 
مورد نياز بــراي تعمير و نگهداري انــواع محصوالت 
ديجيتال موجب تغيير رويكرد تعميــركاران به ارائه 
خدمات به دارندگان اين گونه محصوالت شده است. 
به نحوي كه اكنون» نبود قطعه« حرف نخست اغلب 
تعميركاران براي ارائه خدمات به مشتريان به خصوص 
افرادي اســت كه قصد تعمير يا به روزرساني لپ تاپ، 
گوشي هوشمند يا تبلت هاي موجود را دارند، اما اين 
امر به معناي پايان كار و بال اســتفاده ماندن اين گونه 
محصوالت ديجيتال نيســت و تعميركاران با دريافت 
مهلت چند هفته اي از متقاضيان خدمات پس از فروش 
اعالم مي كنند كه قطعات و لوازم جانبي مورد نياز را از 
طريق خريد و اوراق محصــوالت از كار افتاده تامين و 
نسبت به انجام تعميرات اقدام خواهند كرد. فارغ از كم 

و كيف ارائه اين گونه خدمات پس از فروش آنچه مسلم 
است كمبود و گراني قطعات، منشأ اصلي تغيير رويكرد 
مشتريان و تعميركاران در بازار خدمات پس از فروش 

انواع محصوالت ديجيتال است.
 

بازار داغ تعمير لپ تاپ 
رئيس اتحاديــه فناوران رايانــه با بيــان اينكه بازار 
لپ تاپ هاي تعميري داغ شــده گفت: اخيرا به دليل 
نوســان قيمت دالر، مصرف كنندگان توانايي خريد 
لپ تاپ هاي نــو در بــازار را ندارند؛، ازايــن رو تعداد 
شكايت ها از خريد لپ تاپ هاي ســوخته در اتحاديه 
افزايش يافته است. به گفته محمدرضا فرجي تهراني، 
افزايش 15درصدي قيمــت جهاني قطعات لپ تاپ و 
كاهش قدرت خريد تجار، طوالني شدن ثبت سفارش 
كاال و افزايش تقاضا و كاهش عرضه انواع لپ تاپ موجب 
شده تا بازار با كمبود بيش از حد قطعات لپ تاپ مواجه 
شــود؛ يعني قطعاتي همچون كيبورد، باتري و قاب 
لپ تاپ در بازار به سختي پيدا مي شود؛ زيرا حجم تعمير 
لپ تاپ عجيب و غريب افزايش يافته اســت. فرجي 
تهراني افــزود: تقاضاي چنداني بــراي خريد لپ تاپ 
جديد وجود ندارد و مــردم به جاي خريد لپ تاپ نو يا 
به دســتگاه قبلي رم اضافه كرده يا لپ تاپ دست دوم 
مي خرند كه عموما باتري اين لپ تاپ ها ايراد دارد. او 
افزود: در زمينه واردات قطعات لپ تاپ ثبت سفارش 
جدايي وجود ندارد و وزارت صنعــت و بانك مركزي 
هم در زمينه ثبت ســفارش و واردات ايــن كاالها با 
تجار همــكاري نمي كنند. همچنيــن به دليل ثبت 
نشدن ســفارش واردكنندگان، به فعاالن بازار قطعه 
نمي فروشــند و هر فرد براي نياز خودش قطعه دارد؛ 

از اين رو كمبود قطعه بيشتر از دستگاه لپ تاپ است.

افزايش واردات قاچاق لپ تاپ  دست دوم 
اگرچه خريد محصــوالت ديجيتال اســتوك مانند 
لپ تاپ در همه كشــورهاي دنيا رايج اســت، اما بين 
خريد و فــروش اين گونه محصوالت بــا اقالم خراب 
تفاوت وجود دارد. با قيمت هــاي فعلي خريد لپ تاپ 
استوك، براي افرادي كه به دنبال تهيه لپ تاپ با هزينه 
كم و كيفيت مناسب هستند پيشنهاد خوبي محسوب 
مي شود، اما در ايران محصوالت اســتوك، كاالهاي 
دست دوم نيازمند تعميرات است. درحالي كه در ساير 
كشــورها محصوالت ديجيتال استوك دستگاه هايي 
هستند كه در انبار مانده اند و به داليل مختلف ازجمله 
عرضه مدل ها به روز و پيشــرفته تر متقاضي چنداني 

ندارد. رئيس اتحاديه  فناوران رايانــه تهران، قبال نيز 
از رونق گرفتن واردات غيرقانونــي لپ تاپ، از عراق و 
امارات متحده عربي خبــر داده و اعالم كرده بود؛ بازار 
 به صورت ماهانه به 15هزار لپ تاپ نياز دارد و با شروع 
آموزش مجازي و لزوم تهيه  دستگاه هاي الكترونيك، 
نياز جامعه به لپ تــاپ افزايش زيادي يافته اســت. 
فرجي تهراني، افزود: اين وضعيت فرصت را براي ورود 
غيرقانوني لوازم الكترونيك بيش از پيش مهيا كرده و 
لپ تاپ هاي دست دوم به صورت قاچاق از عراق و امارات 
متحده  عربي وارد و اكثرا ازطريق كانال هاي تلگرامي 
و اينستاگرام فروخته مي شــود. او دليل رونق گرفتن 
واردات غيررســمي لپ تاپ را افزايــش قيمت دالر و 
سخت شدن ثبت سفارش اين كاالي الكترونيك دانست 
و افزود: خريد لپ تاپ هاي دست دوم خطر زيادي دارد 
و به عنوان مثال، قاچاقچيان با تضمين ســالمت اين 
لپ تاپ ها، ممكن است بتوانند اين كاال را بفروشند؛ اما 
بعد از يك روز، لپ تاپ ها با مشكالت مختلفي رو به رو 
مي شوند و ممكن اســت بعد از مدتي بسوزد. فرجي 
تهراني به مشــتريان توصيه كرد چنانچه قصد دارند 
لپ تاپ هاي دســت دوم را بخرند، از واحدهاي صنفي 
يا فروشگاه هاي داراي پروانه، خريد كنند؛ زيرا اعضاي 
صنف فناوران رايانه با هماهنگــي پليس ناجا مجوز 
دفترچه هاي فروش لپ تاپ هاي دســت دوم را دارند 
و فروش لپ تاپ هاي دســت دوم تجاري با دست دوم 
داخلي كامال متفاوت اســت. همچنين لپ تاپ هاي 
دست دومي كه از امارات و عراق وارد كشور مي شوند، 

كيفيت مطلوبي ندارند.

منبع دوگانه تامين قطعات گوشي موبايل 
رئيس اتحاديه دســتگاه هاي مخابراتــي، ارتباطي و 

لوازم جانبي در گفت وگو با همشــهري با اشــاره به 
اقبال مشتريان به خريد و انجام تعميرات گوشي هاي 
هوشمند دست دوم در مورد چگونگي تامين قطعات 
مورد نياز اين گوشــي ها گفت: بيشــتر قطعات ارائه 
شده شــركت ها در دوره گارانتي مانند ال سي دي از 
طريق واردات و اوراق كردن گوشــي و تبلت نو تامين 
مي شود. مهدي محبي، افزود: اكنون به دليل مشكالت 
تامين و تخصيص ارز و واردات قطعات، شــركت هاي 
رسمي وارد كننده به هنگام ثبت ســفارش و واردات 
اين گوشي ها برخي گوشي هاي آكبند وارداتي را راهي 
بازار خدمات پس از فروش مي كنند تا اوراق شده و از 
قطعات آن براي انجام تعميرات استفاده شود. او تأكيد 
كرد، معمــوال 3درصد گوشــي هاي وارداتي با همان 
تعرفه براي تامين قطعات مورد استفاده قرار مي گيرد. 
اگرچه اين امر موجب افزايش قيمت قطعات خارج از 
گارانتي مي شود. محبي، افزود: شركت هاي خدمات 
پس از فروش ملزم هستند تا 18 ماه گارانتي مجاني به 
مشتريان بدهند و بر اين اساس موظف به ارائه خدمات 
با استفاده از قطعات نو هستند؛ اما درصورتي كه گوشي 
يا تبلت تعميراتي فاقد گارانتي باشد، مشتري مي تواند 
از انواع قطعات موجود در بازار و حتي قطعات دســت 

دوم در توافق با تعميركاران براي تعمير استفاده كند.
به گفته رئيس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي، ارتباطي 
و لوازم جانبي، هزينه انجام تعميرات گوشي و تبلت، 
نرخ قطعه بنابر كيفيت و برند و به عالوه هزينه دستمزد 
را شــامل مي شــود. همچنين لوازم جانبي گوشــي 
هوشــمند تلفن همراه و تبلت نيز كم و بيش در بازار 
وجود دارد و وارد كننــدگان مي توانند با ارز حاصل از 
صادرات نسبت به ثبت ســفارش و واردات اين اقالم 

اقدام كنند.

گزارش همشهري از بازار داغ لپ تاپ هاي دست دوم

لپ تاپ هاي دست دوم و عمدتا تعميري، به صورت قاچاق از عراق و امارات وارد و فروخته مي شوند.

لپ تاپ هاي سوخته هم مشتري پيدا كردند
كاهش قيمت سبزي و صيفي  

همزمان با آغاز فصل زمستان، قيمت انواع سبزي  تره  بار
و صيفي  در ميادين ميوه و تره بار رو به كاهش 
است. به گزارش همشهري، افزايش قيمت اغلب 
اقالم كااليي و خدمات از ابتداي امسال در كنار 
كاهش قدرت خريد، بسياري از مواد غذايي را از فهرست اولويت هاي 
خريد خانوارها خارج كرده يا ميزان خريد را كاهش داده است. رشد 
قيمت ارز، شيوع كرونا و تورم، از نخستين ماه هاي امسال هزينه هاي 
توليد را افزايش داده و نتيجه آن چيزي جز گراني مضاعف نبوده است. 
پاييز امســال بعضي از اقالم كااليي براي چندمين بار افزايش قيمت 
داشتند و بعضي اقالم در هر بخش به طور ويژه گران شدند. در بخش 
ســبزي و صيفي، گراني گوجه، خيار و هويج به ترتيب مدتي بازار را 
ملتهب و ذهن مصرف كنندگان را به خود مشغول كرد و پيش از آن مرغ 
و تخم مرغ همين شوك را به بازار وارد كردند. در چنين شرايطي خبر 
كاهش قيمت حتي يك قلــم از اقالم مصرفي خانوارهــا، مي تواند 
اميدبخش باشد. نرخ نامه جديد سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري 
تهران نشان مي دهد بعد از كاهش قيمت گوشت قرمز، نرخ سبزي و 
صيفي نيز از ابتداي امسال در غرفه هاي اين مراكز خريد كاهش يافته 
و از صبح پنجشنبه، چهارم دي ماه 16قلم سبزي و صيفي نسبت به 
آذرماه ارزان شده اســت. براســاس اين گزارش، در بين محصوالت 
فرنگي، به ترتيب فلفل دلمه رنگي با 1200تومان كاهش و گوجه فرنگي 
بوته اي و هويج با هزار تومان كاهش قيمت، صدرنشــين محصوالتي 

هستند كه بيشترين كاهش قيمت را داشتند.

 قيمت برخي انواع صيفي و محصوالت فرنگي 
در ميادين ميوه و تره بار تهران )تومان(

ميزان كاهش قيمتقيمتنام كاال 
9.8001.200فلفل دلمه رنگي

5.9001.000گوجه فرنگي بوته اي
5.9001.000هويج

3.800900كلم قرمز
4.500700كدوي مسمايي

7.800500سبزي پاك كرده
4.200400سبزي دسته اي جور

3.100400كاهوي رسمي
4.800400چغندر
4.900400گل كلم
4.700300پياز زرد

8.200200خيار گلخانه اي
4.300200سيب زميني

5.500200فلفل دلمه سبز
6.700200كلم بروكلي

4.100100شلغم

   افت 15درصدي قيمت گوشي و قطعات
رئيس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي با بيان اينكه كاهش اخير نرخ ارز موجب افت 15درصدي قيمت 
گوشي تلفن همراه در بازار شده است، گفت: با اين روند قيمت قطعات مورد نياز براي انجام تعميرات كه از محل اوراق كردن 
گوشي هاي آكبند تامين مي شود نيز بايد به همين ميزان كاهش داشته باشد. محبي، افزود: با وجود اين قيمت لوازم جانبي 
گوشي موبايل و تبلت مانند هندزفري و... كاهش چنداني نداشته است. همچنين قيمت قطعات، ارتباطي با اين اتحاديه 
ندارد، اما مشتريان درصورت نارضايتي از كيفيت و قيمت انجام تعميرات مي توانند شكايت خود را از طريق سايت اتحاديه 
مخابرات تهران مطرح كنند تا رسيدگي شود. به گفته او، معموال در گوشي تلفن همراه ال سي دي به مشكل بر مي خورد كه 
اگر بخواهند از ال سي دي دست دوم استفاده كنند، مشخص مي شود و به همين دليل تعميركاران، قطعاتي مانند ال سي دي 
را از طريق اوراق كردن گوشي هاي نو وارداتي تامين مي كنند. محبي، افزود: از نظر هزينه نيز درصورتي كه گوشي هوشمند 
داراي گارانتي باشد شركت ها موظف به تعويض قطعات با قطعه نو و ارائه خدمات پس از فروش مناسب هستند و در مورد 
گوشي هاي هوشمندي كه گارانتي آنها به پايان رسيده نيز نظارت بر قيمت و كيفيت قطعات برعهده اتحاديه فروشندگان 
لوازم صوتي، تصويري و تلفن همراه است. او افزود: با وجود اين اگر مشتريان در مورد كيفيت و قيمت خدمات ارائه شده 
شكايتي داشته باشند، اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي با تعميركاران حتي واحدهاي صنفي فاقد 

پروانه كسب برخورد خواهد كرد.
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استقالل امســال يكي از پرحاشــيه ترين فصولش را پشت سر 
مي گذارد. مسئله كادر پزشــكي، فايل تصويري محمود فكري، 
درگيري با دياباتــه، دعواي مظاهري و حســيني و همينطور تا 
صبح مي شود ادامه داد. بعد در چنين شرايطي عليرضا منصوريان 
به عنوان فرزند خودخوانده مكتب اســتقالل به تلويزيون آمد و 
همان نيمچه آرامش موجود را هم به هم زد. اســتاد مثال تحت 
عنوان حمايت از محمود فكــري، خيلي علني به پرويز مظلومي 
و صمد مرفاوي توصيه كرد زير پاي سرمربي را خالي نكنند و به 
فكر كودتا عليه او نباشند. اين مسئله باعث شد مرفاوي نخستين 
مصاحبه انتقادي عمرش را انجــام بدهد. انصافا اينطور عصباني 
كردن صمد كاري نبود كه از دست ديگران بر بيايد. مرسي عليرضا 

منصوريان؛ با دوستي مثل تو، چه نيازي به دشمن هست؟

نيمچه آرامش را هم به باد دادي!

كنفدراسيون فوتبال آسيا روي ســايت و صفحاتش طوري از 
هواداران هميشه در صحنه فوتبال ايران اليك و كليك مي گيرد 
كه آدم همينطور مــات و مبهوت مي ماند. ايــن آخري ديگر 
واقعا شاهكار بود. دوستان پرســيده بودند زيباترين گل فينال 
 ليگ قهرمانان كــدام بود؟ به اين ترتيــب گل مهدي عبدی با 
2 پنالتي جونيور به رقابت گذاشته شد كه با حضور گرم و پرشور 
هموطنان، خوشبختانه گل عبدي به عنوان نخست دست يافت. 
خدا را شكر كه يك افتخار ملي ديگر براي فوتبال ايران به ثبت 
رســيد. فقط مانده ايم معطل كه چطوري مي شــود پنالتي را 
به عنوان بهترين گل مسابقه انتخاب كرد. احتماال اگر پرسپوليس 
بازي را يك بر صفر برده بود، كنفدراسيون مسابقه زيباترين گل 

را بين عبدي و خودش برگزار مي كرد. مهم كليك است و بس!

االن سر كاريم؟

نكته بازي

مهدي طارمي در بازي سوپركاپ پرتغال هم بيكار ننشست و همان 
شگرد هميشگي اش را به كار بست تا يك پنالتي براي راه راه پوشان 
پورتو بگيرد. مهاجم ايراني پورتو كه هنوز يك هفته از درخشش 
او مقابل ناسيونال نگذشــته بود، در جدال بزرگان فوتبال پرتغال 
نيز به درخشــش هاي اخيرش ادامه داد و پايه گذار برتري تيمش 
مقابل بنفيكا شــد. بنفيكا هم مثل پورتو در ابتداي فصل خواهان 
خريد طارمي از ريوآوه بود، اما وقتي سرمربي اين تيم تغيير كرد 
و ژرژ ژسوس به نيمكت بنفيكا رسيد، طارمي از ليست خريد آنها 
خارج شد. شــايد اين ســرمربي برزيلي بعد از بازي سوپركاپ از 
تصميمش پشيمان شده باشد، چراكه طارمي در دقيقه22 با فرار از 

دست مدافعان و گرفتن خطا از دروازه بان بنفيكا، اين فرصت را به 
اوليويرا داد تا نخســتين گل پورتو را از روي ضربه پنالتي به ثمر 
برساند. طارمي در دقيقه77 تعويض شد و جانشين او يعني لوييز 
دياز گل دوم بازي را در دقيقه90 به ثبت رســاند تا پورتو با برتري 
2 بر صفر مقابل رقيب ديرينه به قهرماني سوپركاپ برسد. بعد از 
بازي تصاوير طارمي همراه با جام قهرماني سوپركاپ كه نخستين 
جام او در فوتبال اروپاســت، منتشر شد. عملكرد طارمي در ميان 
هواداران بنفيكا هم بازتاب هايي داشت و برخي از آنها مهاجم ايراني 
را به شــيرجه رفتن براي فريب داور محكوم كردند. البته طارمي 

سال هاست به اين واكنش ها عادت دارد.
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 كاش همه مثل
  بشار بودند

 چرا ناراحتي يحيي در مورد جدايي
  ستاره عراقي قابل هضم نيست؟

بعد از فينال ليگ قهرمانان آسيا، يحيي گل محمدي به طور 
پياپي نسبت به جدايي بشــار رســن ابراز دلخوري كرده و 
مديرعامل پيشين باشگاه و هيأت مديره فعلي را نواخته است. 
او در نشست خبري قبل از بازي با نساجي هم بار ديگر به اين 
موضوع ورود كرد و حمايت بزرگان باشگاه از جدايي بشار را زير 
سؤال برد. حاال اينكه منظورش از بزرگان باشگاه كيست، كمي 
مبهم به نظر مي رسد، اما اصل مطلب توقعي است كه سرمربي 
سرخپوشــان بابت ادامه حضور هافبك عراقــي در اين تيم 

داشت. در اين مورد واقعا نمي شود به گل محمدي حق داد.
نكته اينجاســت كه رســن به عنوان يك هافبك بااستعداد 
خارجي سه سال ونيم پيراهن پرسپوليس را پوشيد و از همان 
روز اول هم دليل اصلي حضورش در اين تيم را پيوســتن به 
ليگ هاي اروپايي عنوان كرد. او در اين مدت خدمات زيادي به 
تيم كرد و نهايتا اگرچه در اين مقطع نتوانست به اروپا برسد، 
اما ترجيــح داد حضور در ليگ قطــر را بيازمايد و الاقل پول 
بيشتري در بياورد. بشار در اين مدت همه رقم با باشگاه ساخت 
و مطلقا حاشيه اي هم نداشت. آخرين لطف او به پرسپوليس 
هم ادامه حضور در مسابقات اين تيم تا فينال ليگ قهرمانان 
آســيا بود؛ آنچه هيأت مديره مي گويد »رايگان« بوده و رسن 
بابت فصل جديد پولي دريافت نمي كند. اگر اينطور باشــد او 
واقعا كار بزرگي كرده، چون بازيكنان عادي هم پيش از عقد 
قرارداد حاضر نمي شــوند حتي در يك جلسه تمريني ساده 
حاضر شوند، بشار اما بيم مصدوميت را به جان خريد و در اين 
شرايط كرونايي، در تمرينات، مسابقات و سفرها حضور يافت.
پرسش اين است كه اگر رسن امروز از پرسپوليس نمي رفت، 
چه زماني بايد جدا مي شد؟ او 2 فينال آســيا كنار تيم بوده، 
چند قهرماني آورده و هميشه هم شرايط بهتر براي حضور در 
ديگر تيم هاي ايراني و خارجي را داشته است. قراردادش هم 
كه براي نيم فصل بند جدايي داشت و اگر نه، باالخره آخر فصل 
مي توانست رايگان جدا شــود. خب تا كي مي شد اين بازيكن 
را در پرسپوليس نگه داشت؟ تنها راهش شايد اين بود كه در 
ايران به اندازه قطر به او دســتمزد پرداخت شود؛ آيا اين كار 
مقدور است؟ وقتي بازيكنان ايراني با تجربه هزار بار بوسيدن 
لوگو بي خيال دستمزدهاي باالتر در قطر نمي شوند، از بشار چه 
انتطاري داشتيد؟ به نظر مي رسد بهتر باشد گل محمدي از كنار 

اين ماجرا عبور كند و روي داشته هايش متمركز شود.

ليگ هاي اروپايي به تعطيلي چندروزه كريسمس رفته اند 
غير از انگليسي هاي بيچاره كه باكســينگ دي )از امروز تا 
دوشنبه ولي اين اصطالحي اســت براي برنامه فشرده اين 
مقطع ليگ برتــر( را پيش رو دارند و مجبورند دو ســه روز 
يك بار بازي كنند. البته تعطيالت زمســتاني امســال مثل 
سال هاي قبل نيست و به دليل فشــردگي مسابقات ناشي 
از به هم ريختن تقويم پس از كرونا ديگر از يك ماه و يك ماه 
و نيم تعطيلي خبري نيســت و اســپانيايي ها و بقيه وسط 
همين هفته مســابقه مي دهند. تعطيالت نيم فصل امسال 
تفاوت هايي با سال هاي قبل داشت؛ مسي گفته بود كه فوتبال 
در دوران كرونا سخت تر شده و براي اثبات اين ادعا كافي است 
نگاهي به نتايج تيم ها در خانه حريف داشته باشيم تا دريابيم 
نبود تماشاگران امتياز ميزباني را هم از باشگاه هاي فوتبال 
گرفته است. پس از يك دهه ونيم براي نخستين بار است كه 
تعطيلي كريسمس آغاز مي شــود و تيمي غيراز بارسلونا و 
رئال مادريد صدرنشين الليگاست و اين افتخار امسال به نام 
اتلتيكو مادريد ثبت شده كه با 2بازي كمتر نسبت به رئال و 
هم امتياز با اين تيم در صدر جدول قرار دارد. در فصل 2007-

2006 سويا با 37امتياز از 16بازي صدرنشين بود، در پايان 
فصل رئال مادريد به دليل پيروزي در بازي رودر رو باالتر از 
بارسلونا قهرمان شد و سويا با 71امتياز در رده سوم ايستاد. 
در سري آ هم يوونتوس استثنائا در صدر جدول نيست و قافيه 
را به تيم هاي ميالني باخته است. ميالن به نخستين تيم پس 
از بارسلونا در ســال1948 تبديل شد كه در تمام بازي هاي 
يك ســال تقويمي حداقل 2گل به ثمر رسانده است. ميالن 
در 35بازي ليگ در سال2020 موفق شد 79امتياز بگيرد، 
6امتياز بيشتر از اينتر و 10 امتياز باالتر از آتاالنتا و 11امتياز 
بيشــتر از يوونتوس. در انگليس ليورپول توانســته به صدر 
برگردد اما منچسترســيتي در پايين نيمــه بااليي جدول 

دســت وپا مي زند. آرسنال هم كه هميشــه از زمان ونگر به 
اين طرف زمســتان را بين 4 تيم اول ليگ آغاز كرده، حاال با 
آرتتا در رده پانزدهم و فاصله اندك به منطقه سقوط روزگار 
مي گذراند. آرسنال ساعت21 امشــب با چلسي يك داربي 
ديگر را برگزار مي كند. معلوم نيست سبك آرسنال كه زماني 
مكتب خاص خودش را داشت به چه شــكل است. اوزيل از 
ليست تيم در نيم فصل خط مي خورد تا آرسنال ضعيف ترين 
تيم از نظر خلق موقعيت و ضربه به دروازه حريفان باشــد. 
بازيكنان آرســنال با 277پاس به برند لنو، بيشترين تعداد 
پاس به گلر را در ليگ برتر اين فصل به ثبت رســانده اند كه 
اين نشانگر بي برنامه بودن تيم است و بازيكنان چون هدفي 
براي بازي رو به جلو ندارند مجبورند زمان را با پاس به عقب 
سپري كنند. حريفان آرســنال در 4بازي اخير در ليگ برتر 
تنها 10شوت در چارچوب به سمت دروازه آرسنال داشته اند 
اما از همين 10شوت به 6گل دست يافته اند. ژاكا محروميت 
3 جلسه اي خود را پشت سر گذاشته و به اين بازي مي رسد اما 
مقابل او بازيكني به نام كانته است كه بهترين هافبك دفاعي 
ليگ محسوب مي شود. كانته در اين فصل 38تكل و 31قطع 
توپ در ليگ برتر انجام داده اســت؛ تنها بازيكن ليگ كه در 
هر دو زمينه آمار باالي30 را ثبت كرده. يك بازي خوب ديگر 
هم ساعت16 برگزار مي شود بين لستر و منچستريونايتد. 
منچسترسيتي هم آخر شــب به مصاف نيوكاسل مي رود. 
خبرهاي مهم ديگری در آخر هفته منتشــر شد؛ اول اينكه 
خوزه لوييس چيالورت، دروازه بان سابق تيم ملي پاراگوئه، 
نامزد انتخابات رياست جمهوري سال2023 كشور پاراگوئه 
شده. شــايد او بتواند پس از ژرژ وه آ كه به رياست جمهوري 
ليبريا رســيد و عمران خان، يكي از بهترين بازيكنان تاريخ 
كريكت كه نخست وزير پاكستان است به سومين ورزشكار 

حرفه اي رهبر يك كشور تبديل شود.

  باكسينگ دي فوتبالي
 غير از انگليس، بقيه ليگ هاي مهم در تعطيالت چندروزه زمستاني به سرمي برند

مهم نيست که تيم ملی نداريم؟
 فوتبال زنان ايران به دليل نداشتن فعاليتی در رده ملی

  از رنكينگ فيفا حذف شده اما هيچ كس واكنشی
 به اين اتفاق تلخ ندارد

مريم يكتايي سؤال بجايي كرده اســت: »اگر اين اتفاق براي فوتبال 
مردان مي  افتاد، عكس العمل ها همين بود؟« يكتايي، دروازه بان سابق 
تيم ملي فوتبال زنان ايران است و موضوع را تقريبا همه مي دانيم؛ روز 
28آذر فيفا آخرين رنكينگ تيم هاي ملي فوتبال زنان را اعالم كرد و 
نامي از  ايران در اين رنكينگ نبود. يك هفته از اعالم اين خبر مي گذرد 
ولي نه كسي توضيحي درباره دليل اين اتفاق داده و نه كسي بابت آن 
توبيخ شده است. سؤال يكتايي را از مســئوالن فوتبال و ورزش بايد 
پرسيد؛ هرچند به قول او تصور اينكه ورزش ايران به سمتي برود كه 
فيفا فوتبال مردان ايران را از رنكينگ خارج كند، امكان پذير نيست 
اما اگر اين اتفــاق مي افتاد، باز هم همه ســكوت مي كردند؟ رئيس 
فدراســيون فوتبال براي توجيه، بهانه ها را كنار هم رديف نمي كرد؟ 
وزير ورزش كســي را توبيخ نمي كرد؟ كار به مجلس و هيأت دولت 
نمي كشيد؟ يك هفته فوتبال به موضوع اصلي اخبار و زندگي مردم 

بدل مي شد و اما...
از فدراسيون فوتبال شــروع كنيم؛ فدراسيون حتي حاضر نشد خبر 
حذف زنان از رنكينگ فيفا را روي ســايتش منتشر كند. مسئوالن 
فدراســيون فوتبال هم هيچ واكنشــي به اين اتفاق نداشته اند. ليال 
صوفي زاده، نايب رئيس فدراســيون كه مســئول اول فوتبال زنان 
محسوب مي شود، نزديك به يك سال است كه سكوت كرده و كسي 
هيچ انتظاري از او ندارد. در وزارت ورزش هم صحبتي از فوتبال زنان 
نيســت. حتي مهين فرهادي زاد، معاون وزير كه بايد بيشتر از همه 
دغدغه ورزش زنان را داشته باشد، در مصاحبه هايي كه به تازگي كرده، 

واكنشي به اين اتفاق نداشته است.
تيم ملي فوتبــال زنان ايران ســال2008 وارد رنكينگ فيفا شــد 
و رتبــه اش 48 بــود. از 2014 تــا 2017 ايــران جايــي در ايــن 
رده بندي نداشــت اما در بازگشــت دوباره به جايگاه55 رســيد. از 
20فروردين1398 بــا حذف از مرحلــه دوم انتخابي المپيك، همه 
فعاليت هاي ملي فوتبال زنان هم تعطيل شــد؛ ســقوط به رده71 و 
حذف از رنكينگ، نتيجه اين تعطيلي بود. اين افت و خيزها شايد دليل 
اصلي بي توجهي به فوتبال زنان باشــد. حرف بعضي ها اين است كه 
چرا فوتبالي كه ديده نمي شود، موفقيتي حتي در سطح آسيا نداشته، 
ليگش در بدترين شرايط و با كمترين دستمزدها برگزار مي شود، بايد 
دغدغه مسئوالن باشــد و برايش هزينه كنند؟ اما موضوع اين است 
كه اگر فوتبال زنان نتوانســته موفقيتي داشته باشد، به خاطر همين 
بي توجهي است. مهم ترين سؤال اين است كه چرا بايد تيم ملي فوتبال 
يك كشور نزديك به 20ماه هيچ فعاليتي نداشته باشد؟ آخرين خبري 
كه از تيم ملي روي سايت فدراســيون منتشر شده، بازنشر مصاحبه 
ياسمن فرماني با مجله فدراسيون و مربوط به سوم آبان امسال است. 
خبر قبلي كه 23شــهريور روي ســايت رفته، خبر برگزاري وبينار 

آموزشي براي مربيان تيم ملي بوده است.
دليل اصلي تفاوت ميان فوتبال زنان و مــردان، توجه افكار عمومي 
به فوتبال مردان اســت. هــواداران فوتبــال به اندازه توجه شــان 
مطالبه گر هستند و به خاطر مطالبه گري اســت كه مسئوالن وادار 
به پاسخگويي اند. فوتبال زنان كه ديده نمي شود، هواداري هم ندارد 
تا از آن حمايت شود. تا يكي دو ســال پيش فقط مربيان و بازيكنان 
بودند كه از مســئوالن ســؤال مي كردند و به تصميمات فدراسيون 
معترض بودند، اما حتي آنها هم بعد از حذف از رنكينگ فيفا سكوت 
كردند. مريم آزمون و كتايون خسرويار، مربيان تيم ملي به خواست 
خبرگزاري ها درباره اين اتفاق صحبــت كرده اند ولي آنها هم جرأت 
نكرده اند مسئوالن را مقصر بدانند و همه كاسه كوزه ها را سر خودشان 
شكسته اند. شــايد هم آنها و هم بازيكنان حق داشته باشند سكوت 
كنند. به هر حال فراموش نكرده اند ســر بازيكنان فوتسال چه آمد؛ 
فوتساليست ها كه به دنبال گرفتن جايزه قهرماني آسيا بودند، از تيم 
ملي حذف شدند. حذف نشدن، دغدغه مهم كساني است كه با فوتبال 
و فوتسال زنان سر و كار دارند. بازيكنان فوتبال بارها به تعطيل شدن 
تيم ملي معترض شــدند اما نه تنها حرفشان جدي گرفته نشد كه يا 
تهديد شدند يا حذف. براي زناني كه فوتبال دغدغه شان است، شايد 

بازي در ليگ هم غنيمت باشد.

يادداشت

ليلي خرسند
روزنامه نگار

 طارمي هم پنالتي گرفت هم جام

بهروز رسايلي| 1  تراكتور در آبادان با نتيجه 2 بر يك 
برابر صنعت نفت شكست خورد. از آنجا كه اصوال همه 
مربيان جهان تنها تا رقم خوردن نخستين شكست در 
تراكتور تحمل مي شوند، بنابراين به نظر مي رسد دوران 
حضور موقت مسعود شجاعي روي نيمكت تيم تبريزي 
هم به پايان رسيده اســت. نكته بامزه اينجاست كه 
شجاعي 3 بازي سرمربي تراكتور بود و به خودش يك 
دقيقه هم بازي نداد! روز اول گفتند كمي مصدوميت 
دارد، اما گويا اين »كمي« آسيب ديدگي خوب نشد كه 
نشد. كســي كه خودش به خودش در حد 10 دقيقه 
بازي اعتقاد نــدارد، تا همين يك مــاه پيش بازيكن 
فيكس تراكتور بود و تا همين يك سال پيش در تيم 
ملي خدمت شان بوديم! جالب اينجاست كه شجاعي 
به عنوان بازيكن حتي يك بــار تعويض خودش را وتو 
كرد، اما به عنوان ســرمربي ترجيح مي داد بازيكنان 

مفيدتر را به زمين بفرستد.
2  12گل خــورده در 8بــازي؛ اين آمــار فاجعه بار 
شــهرخودرو با مهدي رحمتي اســت. تازه در همين 
مســابقه آخر با آلومينيوم هم اگر برخورد توپ به تير 
دروازه در دقيقــه پاياني و نيز شــوت عضو كادر فني 
براي مختــل كردن ضدحمله حريــف نبود، احتماال 
آمار گل هاي خورده شــهرخودرو بيشــتر مي شــد. 
آســان ترين راه گلزني به تيم مشــهدي هم ارسال از 
كناره ها و استفاده از ضربات سر است. پرسپوليس به 
آنها همينطوري گل زد، استقالل هم زد و هر دو گل 
آلومينيوم هم از همين طريق به دســت آمد. مهدي 
رحمتي در زمره بهترين دروازه بان هاي تاريخ فوتبال 
ايران به شــمار مي آيد، اما در دوران بازي هميشــه 
مشكل خروج داشــت و حاال انگار كل تيمش مشكل 

خروج دارد!

3  اوج شــگفتي هاي هفته هشــتم ليگ برتر اما در 
اصفهان رقم خورد؛ جايي كــه عليرضا حقيقي بعد از 
14سال موفق به مهار يك ضربه پنالتي شد! او بعد از 
دفع پنالتي علي دايي در ليگ ششم، 14سال در هيچ 
كجاي اين كره خاكي نتوانسته بود پنالتي بگيرد، اما در 
بازي گل گهر و ذوب آهن ضربه پنالتي داركو بيدوف را 
مهار كرد؛ هرچند بدشانس بود و توپ در ريباند توسط 
علي دشتي گل شد. جالب اينجاست كه در اين بازي 
يك پنالتي ديگر هم به سود ذوب اعالم شد كه ميالد 

جهاني آن را بيرون زد.
4 در بي مهاجم ترين دوران اين سال هاي پرسپوليس، 
فورواردهاي سابق اين تيم هر روز بيشتر خون به دل 
سرخ ها مي كنند. اين هفته گادوين منشا گل نزد، اما 
پاس گل داد تا همچنان فصل درخشانش را ادامه بدهد. 
محمد عباس زاده هم سومين گلش براي تراكتور را به 
ثمر رساند و اين در حالي است كه او به عنوان بازيكن 
آزاد، براي بازگشت به پرســپوليس بي تابي مي كرد. 
صد البته به همين زودي نمي شود حكم كرد كه مثال 
پرسپوليســي ها در مورد عدم جذب او در اين شرايط 
ويژه اشــتباه كرده اند، اما گذشت زمان اين موضوع را 
روشــن تر مي كند. در همين راستا رضا خالقي فر گل 

اول نفت آبادان را به تراكتور زد و محمد قاضي هم كه 
بازيكن سابق همه تيم هاي ايراني است، تنها گل مس 
رفسنجان را برابر سپاهان به ثمر رساند. شگفتي اما در 
داربي خودروسازان كامل شد؛ جايي كه بنده خدا امير 

روستايي سرانجام شوك يك سال نيمكت نشيني را 
از ياد برد و بعد از 2 پنالتي سوخته و يك پاس گل به 
حريف، در جريان تساوي يك - يك برابر سايپا تنها گل 
پيكان را با فرصت طلبي و ضربه دقيقش به ثمر رساند.

  فصل فانتزي
   ماجراهايي از مسعود شجاعي، مهدي رحمتي، عليرضا حقيقي

 و مهاجم پيشين پرسپوليس

عجيب ترين شوت هفته!
علي اصغر قربانعلي پور يكي از چهره هاي خاص اين هفته ليگ برتر بود. مربي بدنساز و طراح تمرينات 
شهرخودرو با توپي که در لحظات آخر بازي با آلومينيوم به داخل زمين فرستاد، حسابي جنجال ساز 
شد و حاال با دســتور موقت کميته انضباطي از همراهي تيمش محروم شده است. ماجرا از لحظات 
پاياني بازي شهرخودرو و آلومينيوم استارت خورد، جايي که شــهرخودرويي ها اعتقاد داشتند 
داور يك پنالتي به سود آنها اعالم نكرده اســت. هر چند در تصاوير تلويزيونی مشهود بود که هيچ 
برخوردی ميان توپ و دســت مدافع آلومينيوم نبوده اما کل نيمكت شهر خودرو اعتقاد به پنالتي 
داشتند و پس از دستور داور به ادامه بازي از جاي خود کنده شدند و شروع به اعتراض کردند. در اين 
ميان بود که دستيار رحمتي از راه رسيد و با شوتي محكم توپي را به داخل زمين فرستاد تا جلوي 
ضدحمله آلومينيومي ها گرفته شود. اکثر بازيكنان آلومينيوم بر اين عقيده اند که آنها قبل از شوت 
قربانعلي پور در موقعيت 4 به 2 قرار داشتند و می توانستند گل سوم را روي ضدحمله به شهر خودرو 
بزنند اما خود مربي نظر ديگري دارد. دستيار رحمتي از طريق سايت رسمي باشگاه بابت اين حرکت 
عذرخواهي کرده اما در گفت و گويي کوتاه با همشهري گفته است: »من دوست ندارم زياد صحبت 
کنم و مي دانم اشتباه کردم ولي بايد بگويم که آن حرکت به خاطر فشار بازي بود. البته بايد اين نكته 
را هم بگويم که وقتي توپ را به زمين فرستادم، تيم حريف در موقعيت ضد حمله يا موقعيت خطرناك 

قرار نداشت. باور کنيد در آن صحنه هدفم خراب کردن حمله حريف نبود.«

ث
مك

بارندگی شــديد در قائمشــهر و آب گرفتگی زمين چمن در 
ورزشگاه شــهيدوطنی بالی جان پرسپوليس شد. شاگردان 
يحيی گل محمدی كه بعد از شكست در فينال آسيا به ليگ 
برگشــته بودند در اولين بازی نياز شديدی به كسب 3امتياز 
برای عبور از بحران روحی  احساس می كردند اما از بد حادثه 
اين تيم در شرايطی مقابل نساجی قرار گرفت كه بخش زيادی 
از چمن مصنوعی ورزشــگاه پر از آب بود و به پرسپوليسی ها 
اجازه نمی داد تاكتيك های زمينی خود را به طور صحيح اجرا 
كنند. البته بازيكنان نســاجی هم بعد از دو شكست متوالی 
با انگيزه بســيار زيادی پا به اين ميدان گذاشته بودند و گلی 
كه در نيمه اول روی ارســال يك ضربه ايســتگاهی و ضربه 

سر مجتبی بيژن )دقيقه41( به ثمر رســاندند باعث شد در 
ادامه بازی روحيه باالتری برای دفاع از دروازه خود داشــته 
باشند. پرسپوليس كه آمار كلين شيت هايش را بعد از 4بازی 
ازدســت رفته می ديد برای اينكه آمار شكست ناپذيری خود 
را همچنان حفظ كند در نيمه دوم با دو تعويض ســراپاحمله 
شد و حمالت اين تيم كه در نيمه اول به خلق موقعيت منجر 
نمی شــد در نيمه دوم خطرات زيادی را روی دروازه مهرداد 
طهماسبی ايجاد كرد. نوراللهی، عبدی و شجاعی چند موقعيت 
گلزنی را از دســت دادند تا در نهايت حمالت سرخپوشان در 
دقيقه85 ثمر داد و سيامك نعمتی گل تساوی را به ثمر رساند. 
سيامك می توانست گل دوم و برتری پرسپوليس را هم به نام 

خودش ثبت كند اما شوت محكم او روی پاس آرمان رمضانی 
به تير دروازه برخورد كرد. به اين ترتيب سومين بازی دو تيم 
در قائمشهر به سومين تساوی منجر شد و سومين بازی خارج 
از خانه پرسپوليس در اين فصل هم با سومين تساوی متوالی 
به پايان رسيد. در ديگر بازی روز گذشته نفت مسجدسليمان 
در تبريز توانست ميزبان خود ماشين سازی را با تك گل بهروز 
نوروزی فرد شكست دهد كه نكته مهم اين بازی عدم حضور 
عوامل صداوسيما و عدم پخش اين مســابقه بود. همان طور 
كه مالك مشــترك تراكتور و ماشين ســازی پيش تر تهديد 
كرده بود، مسئوالن ميزبان در اين بازی از ورود دوربين های 

تلويزيون جلوگيری كردند!

 توپ بازی
 یک-یک مساوی شد

   پرسپوليس در زمين آب گرفته قائمشهر
  يك امتياز گرفت و از بحران فرار کرد
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بستهكردنفضابرايافرادمسئلهدار
انتقادات به ورود مجلس به كارزار انتخاباتي1400 البته محدود به تالش مجلس براي تغيير قانون انتخابات رياست جمهوري 
نيست و از آنجا كه همزمان با سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري قرار است ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسالمي 
شهر و روستا برگزار شود، مجلس طرح اصالح قانون شوراها را هم در دستور كار دارد و در همان نشست 12آذرماه گذشته 
بهارستان كه نمايندگان به بررسي اولويت دار طرح اصالح قانون انتخابات رياست جمهوري رأي دادند، اولويت اصالح قانون 

انتخابات شوراها را نيز به تصويب رساندند.
هرچند هنوز اين طرح در دســتور كار مجلس قرار نگرفته اســت و بناست بعد از پايان بررســي اصالح قانون انتخابات 
رياســت جمهوري به آن ورود كنند، اما نمايندگان حامي آن از هم اكنون به ميدان آمده اند و از بايد ها و شايدهاي آن سخن 
مي گويند؛ چنانچه حسن نوروزي، عضو هيأت نظارت بر انتخابات شوراهاي استان تهران در اين باره خبر داده است: مجلس در 
اصالح قانون انتخابات شوراها درصدد است فضا را براي حضور افراد مسئله دار در انتخابات شوراهاي اسالمي استان تهران 
بسته تر كند. هرچند نوروزي توضيح درباره منظورش از افراد مسئله دار را روشن نكرده، اما در گفت وگو با مهر تأكيد كرده 

است كه اين افراد بايد از شوراها خداحافظي كنند.
او گفته است: شوراهاي شهر جايي براي حضور نماينده هاي مردم و پيگيري مطالبات مردمي است و بايد افرادي كه عاشق 
خدمت هستند و مسئله دار هم نيستند، به اين فضا ورود كنند و شكي در برخورد قاطع با متخلفان نيست و اجازه دور زدن 

قانون را نخواهيم داد.

ث
مك

قريب به 20روزي مي شود 
كه طــرح اصــاح قانون انتخابات

انتخابات رياست جمهوري 
با قيد اولويت بررســي در دســتور كار 
بهارستان قرار گرفته است؛ اصاحيه اي 
كه خارج از مجلس نقدهاي زيادي را به 
همراه داشته و نمايندگان اصولگرا را به 
تاش بــراي محــدود كــردن حضور 
رقبايشان در كاراز انتخاباتي1400 متهم 
مي كند. در پاســخ بــه ايــن نقدها اما 
مجلســي ها تأكيد مي كننــد به دنبال 

شايسته ساالري هستند نه كار سياسي.
قرار است ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياســت جمهوري 28خرداد ماه1400 
برگزار شــود. توجه مجلس اصولگراي 
يازدهم به اين انتخابات در حالي است كه 
در 2دوره گذشته اين انتخابات با فاصله 
زيادي عرصــه را به كانديــداي ائتاف 
اصاح طلبان و اعتدالگرايان كه به ائتاف 

اميد شهره شده، واگذار كردند.
البتــه ناكامي آنها در تصاحب كرســي 
رياســت جمهوري در ســال هاي اخير 
محدود به اين كارزار نبــود و واگذاري 
اكثريت مجلس دهم و قاطبه شوراهاي 
شهر و روستا نيز ســهم آنها از انتخابات 
خرداد ماه92 تا اســفندماه98 بود كه با 
شكست هاي پياپي در برابر ائتاف اميد 
نمايان شد؛ ائتافي كه در اسفندماه98 
به دليل بازگشت تحريم ها و افزون شدن 
مشكات معيشتي و اقتصادي مردم ناكام 

ماند و نتيجه اش شــكل گيري مجلس 
يازدهم با قاطبــه اصولگــرا در كارزار 

انتخاباتي اسفند ماه سال گذشته شد.
محدود كردن دايــره افرادي كه بتوانند 
در انتخابات رياســت جمهوري1400 
اعام كانديداتوري كنند بــه افرادي با 
رزومه و سابقه اجرايي مشخص و تأكيد 
بر نداشتن ســابقه محكوميت سياسي 
و امنيتــي ازجمله مواردي اســت كه 
ســنگ بزرگي را پيش پاي چهره هاي 

اصاح طلب - بعد از حوادث ســال88- 
براي ورود به اين ماراتن سياســي قرار 
داده اســت؛ هرچند كه روي كار آمدن 
دولت دمكرات در آمريكا و شكل گيري 
بســتر مذاكره بــا واشــنگتن و تقويت 
احتمــال بازگشــت آمريكا بــه برجام 
اميدها را در جريان اصاحات نســبت 
به 6 ماه گذشــته به صــورت تصاعدي 
افزون تر كرده است. اصاح طلبان قدرت 
مذاكره و چانه زني بيشــتري در جامعه 

بين المللــي براي خود قائل هســتند و 
اميدوارند كانديداهــاي بالقوه آنها مورد 
توجه پشتوانه اجتماعي شان قرار گيرند 
و باز هم پيروزي جديدي را برايشان به 

ارمغان آورد.
به هــر روي در جديد تريــن واكنش ها 
از درون مجلس به ايراداتــي كه به اين 
اصاحيه مصوب مجلس گرفته شــده 
اســت، محمدصالــح جــوكار،  رئيس 
كميسيون امور داخلي كشور و شوراها 
گفته است هدف اصلي طرح اصاح قانون 
انتخابات رياســت جمهوري ايجاد بستر 
مناسب براي حضور فردي با معيارهاي 
شايســته و در تراز انقاب اســامي در 
جايگاه رياســت جمهوري براي خدمت 

به مردم است.
او با بيان اينكه در طول ساليان گذشته 
ما شاهد بوديم كه مشــكاتي پيرامون 
اين جايگاه شكل گرفته، به ايسنا گفته 
است: در حالی كه حدود 41سال از عمر 
انقاب اســامي مي گذرد، اما ما هنوز 
نتوانســته ايم اصل 11۵ قانون اساسي 
را به درســتي تبييــن و مصاديقي براي 

آن بياوريم.
وي افزوده است: ما صرفا تعاريفي براي 
رجل مذهبي، رجل سياســي و مدير و 
مدبر بــودن براي حضــور در انتخابات 

رياســت جمهوري مطرح كرديم،  ولي 
هيچ گاه معيارها و شاخص هاي صحيحي 
براي سنجش درنظر نگرفته ايم. در اين 
طرح مجلس ســعي كرده تا معيارهاي 
عمومــي و معيارهــاي اختصاصــي را 
براي داوطلبــان حضــور در انتخابات 

رياست جمهوري تعريف كند.
او گفته اســت: مثا صراحتا ذكر شده 
كــه داوطلــب حضــور در انتخابــات 
رياســت جمهوري نبايــد محكوميت 
اقتصادي يا كيفري داشــته باشد يا سن 
را حداقل از 40سال و حداكثر تا ۷0سال 
درنظر گرفته ايــم؛ چراكــه پايين تر از 
40ســال از پختگــي و تجربــه كافي 
برخوردار نيست و باالتر از ۷0سال از نظر 
جسمي توانمندي كار در دومين پست و 

جايگاه كشور را ندارد.
وي در ادامــه تأكيــد كرده اســت: از 
ســوي ديگر اين طرح كمك مي كند تا 
رئيس جمهورهــاي آتــي در برابر ملت 
پاســخگو باشــند؛ چراكه براساس اين 
طــرح، داوطلبين حضــور در انتخابات 
رياســت جمهوري بايد برنامه داشــته 
باشــند. اينكه يك كانديدا بدون برنامه 
در انتخابات حضور يابد، پيامش فرافكني 
و رفتن به حاشيه در آينده نه چندان دور 
است؛ لذا ما اگر بخواهيم مشكات جامعه 
حل شود بايد ســازوكار را براي حضور 
فردي فراهم كنيم كه شاخصه هاي الزم 

را داشته باشد.
مصوبات پرمناقشــه مجلــس در بحث 
اصاح قانون انتخابات رياست جمهوري 
هنوز به پايان نرســيده اما آنها به دليل 
نزديكي ديدگاهي كه با شوراي نگهبان 
دارند، اميدوارند اين مصوبات با كمترين 
ايرادات شــوراي نگهبان مصوب شود و 
از ســال1400 چند و چون رقابت هاي 
انتخابات رياســت جمهوري با تعاريف 

جديد آنها تغيير كند.

 رئيس كميسيون امور داخلي مجلس گفته: هدف از اصاح قانون انتخابات شايسته ساالري است
 اما منتقدان معتقدند هدف تنگ كردن دايره نامزدهاست 

   عكس: خانه ملت

بهانههايواقعياصالحقانونانتخابات در حاشيه سياست

  لباس كوچك مجلس براي نامزدهاي خودي
دبيركل حزب اراده ملت با انتقاد از رويكرد انتخاباتي و جناحي مجلس 
درباره اصاح قانون انتخابات رياست جمهوري، به ايرنا گفت: افراد نبايد 
قانون را براي خودشان بنويسند و لباس آن را آنقدر كوچك بدوزند كه 
فقط به تن خودشان برود. اين كار به پايه هاي قانون اساسي هم آسيب 
مي زند. در قانون اساسي نامزدهاي رياست جمهوري از حقوق مساوي 
برخوردارند و قوانين عادي نبايد نافي و ناقض آن باشند. احمد حكيمي پور 
افزود: هر قدر دايره شــرايط نامزدي انتخابات را بيشتر ببنديم، نه تنها 
مشكلي را حل نمي كند بلكه مضر به حال مشاركت و جمهوريت بوده و 
به معناي ناديده گرفتن سرمايه اجتماعي و سياسي نظام است؛ بنابراين 
توصيه من اين است كه به جاي اينكه مجلس تبديل به مركز پمپاژ قانون 

شود، محلي براي تصويب لوايح مهم و نظارت بر اجراي قانون باشد.

  حس مي كنند رأي مردم خالف نظرشان است
مرتضي مبلغ، فعال سياســي اصاح طلب، در رابطه با هجمه هاي اخير 
برخي نسبت به رئيس جمهور در مورد مطرح كردن موضوع رفراندوم و 
تأكيد بر اجرايي شدن آن گفت: كاما روشن است، موضوعاتي كه در مورد 
رفراندوم مطرح مي شوند، خوشايند و باب طبع جريان هاي موجود نيست؛ 
بنابراين در رابطه با آنها مخالفت هايي صورت مي گيرد و نگاهي، متضاد با 
خواسته دولت در برخي مسائل، مطرح است. به گزارش برنا، مبلغ با اشاره 
به مخالفت ها با رفراندوم افزود: وقتي يك جناح حس مي كند ممكن است 

رأي مردم خاف نظر او باشد، از اين اقدام جلوگيري مي كند.

  مذاكرات مقدماتي اصولگرايان با دولت بايدن!
صادق زيباكام درباره رويكرد اصولگرايان به موضوع مذاكره با آمريكا و 
رفع تحريم ها در گفت وگو با فرارو گفت: اصولگرايان مي خواهند تا زماني 
كه روحاني سر كار است، اوضاع به همين منوال ادامه پيدا كند، اما در 
تابستان و پاييز1400، به آنها خواهند گفت كه بايد باب مذاكره با دولت 
بايدن را باز كنند تا تحريم ها برداشته شود، چراكه ديگر خود آقايان نيز 
مي دانند كه كفگير به ته ديگ خورده و پولي در كشور وجود ندارد؛ براي 
همين مي خواهند مذاكرات را خودشان انجام دهند. اين فعال سياسي 
اصاح طلب افزود: از ســويي حتي مذاكرات مقدماتــي نيز با برخي از 
مقامات آتي دولت بايدن صورت گرفته و تمامي اينها در ســال1400 
و دولت بعدي رونمايي خواهد شد. فقط بايد منتظر بود كه روحاني از 

قدرت برود، تا اوضاع دگرگون شود.

  جز عارف، كسي تأييد نمي شود
ناصر قوامي، فعال سياســي اصاح طلب دربــاره نامزدهاي اصاح طلب 
براي انتخابات رياســت جمهوري1400 به برنا گفت: قطعا اصاح طلبان 
از كانديدايي حمايت مي كنند كه بتواند اعتماد مردم را براي حضور پاي 
صندوق هاي رأي جلب كند. پيش بيني من اين است كه درنهايت گزينه هاي 
اصاح طلب مورد تأييد قرار نمي گيرند، مگر افرادي چون محمدرضا عارف 

كه شايد نسبت به بقيه اصاح طلبان، مشي معتدل تري دارد.

  عادي سازي روابط سران عرب با اسرائيل حبابي است
حسين اميرعبداللهيان، دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل 
در نشست مشترك با رؤساي دفاتر حماس و جهاد اسامي فلسطين، 
آخرين تحوالت فلسطين را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. به گزارش 
مهر، او عادي سازي  روابط معدود ســران عربي با اسرائيل را نمايشي 
مضحك و موضوعي جنجالي خواند و گفــت: تنها ارمغان اين نمايش 
باز كردن پاي صهيونيست ها به منطقه و تشديد ناامني است. همچنين در 
اين ديدار مقامات فلسطين حمايت مقام معظم رهبري و دولت، مجلس 
و مردم ايران را پشتوانه محكمي براي رهايي قدس، قبله اول مسلمانان 
و فلسطين خواندند. در اين ديدار روند خيانت بار سازش برخي سران 
عرب مورد بررسي قرار گرفت و تأكيد شد ملت مقاوم فلسطين در مقابل 

خيانت معدودي از سران عربي و نه مردم خود، بي تفاوت نخواهند بود.

كافه مجلس

  از سوءمديريت رنج مي بريم
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس فراموش كردن 
مردم را دليل اصلي مشكات كشور دانست و 
گفت: با مديريت، نگاه و امكانات دولتي نمي توان 
كار كرد و البته مردمي ســازي  نيز صرفا براي 
اقدامات خاص و قشر خاصي نيست چنانچه در 
زمان جنگ كه از سخت ترين برهه هاي كشور 
بود، با حضور مردم توانستيم مشكل را حل كنيم 
و نمونه آن نيز بسيج مردمي بود كه رزمندگان 
با وجود داشــتن تخصص جنگــي، در ميدان 
حاضر شدند و اين مســئله پيچيده و خطير را 
حل كردند، درحالي كه تا زمان فعاليت بني صدر 
دچار مشكات عديده بوديم و تنها باز شدن پاي 
مردم به جبهه بود كه توانست مسائل را حل كند. 
او كه در نشست  هم انديشي فعاالن حوزه زنان 
و خانواده ســخنراني مي كرد، در ادامه با اشاره 
به مشكات حوزه پولي و مالي نيز اذعان كرد: 
اعتبارات، مشكل ظاهري امروز است، درحالي كه 
بنده با تجربه 3دهه كار اجرايي معتقدم كشور ما 
از كمبود بودجه رنج نمي برد بلكه از بي تصميمي 
و سوءمديريت رنج مي برد؛ چرا كه سال هايي را 
گذرانديم كه درآمد 110ميليارد دالري داشتيم 

اما همين مشكات امروز را شاهد بوديم.

  طرح مجلس براي منسوخ شدن تغيير 
ساعت رسمي كشور

تعدادي از نمايندگان طرحــي تهيه و تدوين 
كرده اند كــه درصورت تصويــب نهايي آن در 
جلسه علني پارلمان قانون تغيير ساعت رسمي 
كشور مصوب سي و يكم مرداد ماه1386 مجلس 
شوراي اسامي منسوخ خواهد شد. به گزارش 
تسنيم، در مقدمه توجيهي اين طرح آمده است 
كه بيش از 100سال از آغاز تغيير ساعات در دنيا 
سپري شــده  و با مطالعه اين طرح كشورها در 
تداوم اجراي اين طرح بازانديشي كرده اند كه در 
اين ميان مي توان به كشورهاي آلمان، انگلستان، 
فناند، سوئد و برخي ديگر از كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا اشــاره كرد و مهم ترين دليل آنها 
آثار سوء تغيير ســاعات بر سامتي مردم است 
كه ناشي از تغيير زمان خواب شهروندان و لزوم 
تطابق آن با زمان خورشــيد است. در كشور ما 
عاوه بر اين داليل تفاوت اوقات شرعي و ساعت 
رسمي نيز مشكاتي ايجاد كرده است، بنابر اين، 
اين طرح با هدف بازگشــت ساعات رسمي به 

حالت قبل از تغيير آن تقديم مجلس مي شود.

  احضــار عوامل مرتبط بــا پرونده 
»هفت تپه« 

رئيس ديوان محاسبات كشور گفت كه عوامل 
مرتبط با پرونده شركت نيشكر هفت تپه از شنبه 
احضار خواهند شد. مهرداد بذرپاش در حساب 
كاربري خود در توييتر نوشت: »پس از ارسال 
پرونده تحقيق و تفحص از شــركت هفت تپه 
به دادســراي ديوان محاســبات، از روز شنبه 
احضار عوامل مرتبط با اين پرونده توسط هيأت 

مستشاري آغاز خواهد شد.«

مصوبات پرمناقشــه مجلس در 
بحث اصــاح قانــون انتخابات 
رياســت جمهوري هنوز به پايان 
نرســيده اما نمايندگان به دليل 
نزديكي ديدگاهي كه با شــوراي 
نگهبــان دارنــد، اميدوارند اين 
مصوبات بــا كمتريــن ايرادات 
مصــوب  نگهبــان  شــوراي 
شــود و از ســال1400 چند و 
چــون رقابت هــاي انتخابــات 
رياست جمهوري با تعاريف جديد 

آنها تغيير كند

فرزانه آئيني
خبرنگار

علي ربيعي، سخنگوي 
 عكس
دولــت روز جمعه به خبر

ميــالد  مناســبت 
حضرت مســيح)ع( از 
2مركز ســالمندان »ســاهاكيان« و 
»چيلويان« تهران بازديد كرد. ربيعی با 
اشــاره به ميالد حضرت مســيح )ع( 
خاطرنشــان كرد: در دنيايــی كه با 
گزينه هــای جنــگ، خشــونت و 
افراطی گری مواجه هستيم، جهان به 
الگوی همزيستی كه ما داريم نياز دارد. 

عكس: ايرنا

 مالقات 
 سخنگوي دولت 

با سالمندان

امير سرتيپ دوم ســعيد پورداراب، از 
فرماندهان آزادســازي خرمشــهر در ياد

عمليــات بيت المقــدس و دارنــده 
نشــان هاي فتح از فرمانــده معظــم كل قوا صبح 
پنجشنبه دعوت حق را لبيك گفت. او از فرماندهان 

لشكر 21 حمزه سيدالشهدا بود.
براســاس گزارش روابط عمومي ارتش، اين فرمانده 
جنگ تحميلي در همان نخســتين روزهاي شروع 
جنگ تحميلي به جبهه ها شــتافت و تا پايان جنگ 
تحميلي، در مسئوليت هاي فرمانده تيپ 3 لشكر 21 
پياده  حمزه سيدالشهدا، معاون عملياتي و جانشين 
آن لشكر منصوب شد و پس از پايان جنگ تحميلي 
نيز در ســمت هاي جانشين و سرپرســت معاونت 
عمليات و اطاعات نيروي زميني و جانشــين اداره 

عمليات ستاد مشترك ارتش انجام وظيفه كرد.
مرحوم ســرتيپ2 پورداراب به دليل ابراز رشــادت 
و كســب موفقيت هاي درخشــان در عمليات هاي 
فتح المبيــن و بيت المقدس، در ســمت فرماندهي 
تيپ، موفق به اخذ 2نشــان فتح درجه 2 و 3 از مقام 
معظم رهبري و فرماندهي معظم كل قوا شد. آخرين 

مسئوليت وي قبل از بازنشســتگي، مشاور رياست 
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسامي ايران در امور 

عمليات و جنگ بوده است.
او همچنيــن از بنيانگــذاران مركــز پژوهش هاي 
دفاع مقدس نيروي زميني ارتش بود كه كتاب هاي 
متعــددي ازجمله بيــش از 30جلد تقويــم تاريخ 
دفاع مقدس را تأليف كرده اســت. اميــر پورداراب 
همچنين با حضور در هيأت معارف جنگ شــهيد 
سپهبد صياد شــيرازي سال ها به تشــريح و انتقال 
دانش نظامي و تجربيات ارزشــمند سال هاي جنگ 
تحميلي به هزاران افسر جوان دانشگاه هاي افسري 

همت گماشت.
امير پورداراب در گفت وگويــي با خبرآناين درباره 
نخستين روزهاي مقاومت خوزستان مقابل تهاجم 
عراق در شــهريورماه و مهر۵9 گفته بود: »2گردان 
در منطقه غرب كرخه و 2گردان در محور موسيان، 
۷شــبانه روز در برابر 3لشــكر جنگيدند و مقاومت 
كردند و در غرب شــوش، ارتش عــراق را متوقف 
كردند. در آن نبردها، شهيد بسياري داديم كه درباره 
آنها كم گفته شده اســت. درنهايت تا 1۵مهر، ديگر 

نيروهاي كمكي به منطقه رسيدند و در 4محور اصلي، 
خوشــبختانه اجازه نداديم ارتش عــراق به اهداف 

خودش برسد.«
 او درباره شــرايط ايران در نخستين روزهاي جنگ 
مي گفت: »در 2هفته نخســت حمله عراق به ايران، 
بحق مي توانيم بگوييم كه در هر محوري كه ارتش 
دشمن با يك لشكر تقويت شده حمله كرده بود، ما 
نتوانسته بوديم بيش از 2گردان سازماندهي كنيم... 
همان 48ساعت اول، 12تانك ما با نفرات ما در آتش 
سوختند كه هيچ كجا نامي از آنها برده نشده است.«

درگذشت فرمانده مقاومت خوزستان
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محله جلفاي اصفهان هم امسال تحت تأثير کروناست. 
هر سال در دل سرماي زمســتان، گرمايي عجيب 
در اين محله حس مي شــد و به برکــت روز ميالد 
مســيح)ع( خيابان هاي اطراف رنگ و بوي شادي 
به خود مي گرفت. جشــن در کليساهاي »وانك« و 
پخش موزيك هاي مذهبي و آييني و صداي ناقوس 

کليسا فضايي شورانگيز ايجاد مي کرد.
ورژ ميناسيان، از ارامنه ساکن در همين محله اصفهان 
است. او توضيح مي دهد، شهرداري اصفهان هر سال 
محله جلفا و اطراف کليسا را تزيين مي کرد و امسال 
هم تزييناتي انجام شده، اما قرار نيست برنامه خاصي 
برگزار شود و حتي بسياري از ارامنه به دليل انجام 
نشــدن ديد و بازديد و مراسم در خانه خود نيز کاج 
نمي گذارند. او البته به همشــهري مي گويد که در 
روزهاي گذشته و به مناسبت شروع ايام کريسمس، 
کليساي وانك اصفهان به صورت محدود و با رعايت 

پروتكل ها باز بوده است.

 گاتاي ويژه براي شب عيد 
 مســيحيان ايران، جمعيتي بيش از 100هزار نفر 
دارند که در شهرهاي مختلفي پراکنده اند، اما شايد 
مهم ترين شهر محل سكونت شان را بتوان تهران و بعد 
اصفهان دانست. مري استپان، از ارامنه اهل تهران 
است که از 14سال پيش ساکن جلفاي اصفهان شده 
اســت. او با تأکيد بر اينكه به دليل کرونا هيچ جشن 
همگاني برگزار نمي شــود به همشهري مي گويد: 
»طبق گفته حضرت مسيح)ع(، سختي هم جزئي از 
زندگي است و بايد صبور باشيم تا اين دوران بگذرد.« 
 او توضيح مي دهد: »غذاي مخصوص شب عيد ما انواع 
دلمه است. دلمه ارامنه هم خيلي خوشمزه مي شود. 
هميشــه مادرم که اهل چهار محال و بختياري بود، 
براي عيد دلمه مي پخت و دســتپختش هم زبانزد 

فاميل و دوستان بود. خاله ام هم که در شاهين شهر 
زندگي مي کند، انواع شيريني و به ويژه گاتا مي پخت.« 
 استپان قصد دارد امسال در کنار دلمه  ، خودش دست 
به کار شود و براي شب عيد گاتا با جوز هندي و هل 
کوبيده و وانيل مايع بپزد تا حداقل يكي از رسم هاي هر 
ساله انجام شود. او البته درخت کريسمس تهيه نكرده 
است و مي گويد: »درخت براي مسيحي ها يك سمبل 
است و جزو کتاب مقدس نيست. همانطور که ممكن 
است مسلمانان سمبل هايي داشته باشند که در قرآن 
به آن اشاره نشده. امســال به دليل اينكه قرار است 
جشن و شادي نباشد، کمتر کسی در خانه درخت 
مي گذارد و فقط معــدودي از خانواده ها که فرزند 
کوچك يا نوه دارند براي دلخوشي کودکان درخت 
تزيين کردند. همه مراعــات مي کنند. همانطور که 
شما در نوروز مراعات کرديد و ديد و بازديد نداشتيد، 
ما هم رفت وآمدي نخواهيم داشت.«  او معتقد است 
همه بايد پروتكل هاي بهداشتي را رعايت کنند تا اين 
دوران سختي به پايان برسد و بتوان دوستي ها را کنار 

هم و البته حضوري ادامه داد.

 پلوماهي و كوفته، اما در خانه 
 در »قرق« گلستان هم اوضاع به همين شكل است. با 
وجود جمعيت کم ارامنه اين شهر کوچك در نزديكي 
گرگان، اما کليساي مينياتوري »مريم مقدس« در 
مناسبت هاي خاص ميزبان اهالي است. انريك، از 
ارامنه ساکن در اين شــهر شمالي با تأکيد بر اينكه 
ارامنه در اين ايام هم مانند ماه هاي گذشته در خانه 
مي مانند به همشهري مي گويد: »سال هاي قبل در 
کليسا جمع مي شديم، درخت تزيين مي کرديم و 
با برگزاري جشن، دور هم شام عيد را مي خورديم. 
معموال قبل از سال نو هم مسئوالني از فرمانداري، 
شوراي شهر يا اســتانداري براي تبريك سال نو به 

کليسا يا خانه يكي از ارامنه مي آ مدند و شهر هم حال 
و هواي خاصي داشت.«  انريك توضيح مي دهد: »از 
يك سال پيش و با شيوع کرونا کليساي شهر تعطيل 
است و حتي در مناسبت ها و روزهاي خاص هم که 
از تهران کشيش مي آمد، باز نشــده. البته قرق در 
کريســمس مانند محله هاي ارمني نشين تهران يا 
جلفاي اصفهان شلوغ نمي شد، اما همان برنامه هاي 
محدود هم امسال برگزار نخواهد شد.«  ارامنه قرق 
هرسال عالوه بر برگزاري جشن در کليسا، با پخت 
پلوماهي يا کوکوسبزي و کوفته، شب عيد را در جمع 

خانواده و دوستان جشن مي گيرند.

 هديه براي كودكان به رسم هر سال 
شور و نشاط کريســمس در تهران هم به پاست؛ از 
خيابان ميرزاي شــيرازي گرفته تا محدوده ونك و 
10متري ارامنه در مجيديه. همه فروشگاه ها با فروش 
کاج و تزئينات و هداياي کريسمس سعي کرده اند 
نشاطي براي شهروندان مسيحي بيافرينند. ماريا، 
از ارامنه ســاکن در محله کريمخان تهران است. او 
به خاطر فرزند کوچكش درخت کاج تهيه کرده و از 
هداياي کريسمس و نماد بابانوئل هم غافل نشده. ماريا 
در گفت وگو با همشهري تأکيد مي کند: »کودکان 
گناهي ندارند. آنها هر سال براي رسيدن کريسمس و 
جشن سال نو و دريافت هديه از بابانوئل لحظه شماري 
مي کنند و نمي شود به آنها توجه نكرد.«  او مي افزايد: 
»اين روزها فروشــگاه هاي محله ميرزاي شيرازي 
هدايا و تزئينات ويژه کريســمس را مي فروشند. ما 
هم که براي خريد رفته بوديــم، دخترم با فردي که 
در يك فروشگاه، لباس بابانوئل پوشيده بود، عكس 
يادگاري گرفت و ذوق زده بود. شيريني فروشي ها هم 
کارشان به راه است و مردم حداقل ها را تهيه مي کنند، 
اما خليفه گري تهران و ديگر شهرها اعالم کرده است 

امسال به حرمت صدها ســرباز ارمني که در جنگ 
قره باغ کشته شدند و به دليل شيوع کرونا، سعي کنيم 

جشن نگيريم و دور هم جمع نشويم.«

    باشگاه آرارات تعطيل است 
 باشگاه »آرارات« در محدوده ونك يكي از پاتوق هاي 
معروف ارامنه تهران در ايام کريسمس است. يكي از 
مهم ترين برنامه هاي هر سال اين باشگاه، برگزاري 
بازارچه خيريه با هدف کمك به مستمندان مسيحي 
ايران است ؛ بازارچه اي که اغلب هموطنان ارمني در 
آن شرکت مي کنند. يكي از کارکنان باشگاه آرارات 
اما در گفت وگو با همشهري تأکيد مي کند، امسال 
با توجه به شــيوع کرونا هيچ برنامه  و جشني حتي 
به صورت مجازي از سوي اين مرکز برگزار نمي شود و 

بهترين توصيه همچنان در خانه ماندن است.

 كريسمس مجازي آشوريان 
 در مناطق غربي کشور که بيشــتر ميزبان آشوريان 
اســت هم شــرايط به همين ترتيب گزارش شده. 
مسيحيان آشوري البته برخالف ارامنه که روز 6ژانويه 
را جشن مي گيرند، جشن خود را در تاريخ 25دسامبر 
برگزار مي کنند. با وجود اين، امسال جشن آشوريان 
هم به دليل شيوع کرونا حال و هواي ديگري داشت. 
مسيحيان آشوري هرسال از 25روز مانده به ميالد 
مســيح روزه اي با عنوان روزه پرهيز مي گيرند و در 
اين مدت از صرف گوشت و لبنيات دوري مي کنند. 
پس از فرارسيدن 25دســامبر  روزه خود را به پايان 
مي رسانند و با حضور در کليسا، مراسم عشاي رباني 
به جاي مي آورند. دارياووش عزيزيان، کشيش کليساي 
شرق آشــور اروميه به اين نكته اشــاره مي کند و به 
همشهري مي گويد: »آشوريان منطقه هر سال پيش 
از ايام کريسمس بازارچه فروش غذاهاي مخصوص 

روزه داري را برگزار مي کنند که در اين نمايشــگاه، 
نان و غذا و کيك مخصوص خانگــي ويژه روز عيد 
هم عرضه مي شود، اما امســال اين نمايشگاه برگزار 
نشد.«  او با بيان اينكه همه مراسم هاي مذهبي که با 
حضور مردم برگزار مي شود به دليل شيوع کرونا لغو 
شده، توضيح مي دهد: »مراسم روز ميالد مسيح که 
با حضور مردم در کليسا برگزار مي شد، امسال فقط 
با حضور روحانيون انجام شــد. اين اتفاق در سراسر 
کشور افتاد و مراسم روز عيد به صورت مجازي براي 

مردم پخش شــد که البته لطف عشاي رباني 
حضوري را نداشت.«  کشيش عزيزيان 

تأکيد مي کند کليساها به همه مردم 
توصيه کرده اند که به خانه هم نروند 

و ديد و بازديد نداشته باشند.

  
 فرقي نمي کند ارامنه و آشــوريان 
ساکن کدام شهر باشــند؛ تهران، 
اصفهان، تبريز، اروميه، شــيراز يا 

اراك، شهروندان مسيحي ايران 
ايــن روزها به احتــرام کادر 
درمان و رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي در دوره شيوع 
کرونا، جشن هاي سال نوي 

ميــالدي را به صورت 
محــدود و در خانه 

برگزار مي کنند؛ به 
اين اميد که بتوانند 

در جشن بعدي کنار 
عزيزان شان 
ي  د شــا

کنند.

مسيحيان ايران اين روزها براي احترام به کادر درمان در خانه مانده اند و جشن سال نو 
ميالدی و ميالد حضرت مسيح را به شكلي متفاوت از هر سال برگزار مي کنند

لبخند ایران به میالد مسیح
مكث

جشن ميالد مسيح )ع( در ايران
مسيحيان ايران شــامل 2گروه اصلي ارامنه و آشوري ها هستند که 
با بيش از 150هزار نفر جمعيت در مجلس 3نماينده دارند؛ نماينده 
مسيحيان ارمني شمال با رأي شهروندان مسيحي ايراني در تهران، 
آذربايجان شــرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، ايالم، خراسان، زنجان، 
سمنان، قزوين، قم، کردستان، کرمانشاه، گلستان، گيالن، مازندران، 
مرکزي و همدان انتخاب مي شود. نماينده مسيحيان ارمني جنوب با 
رأي شهروندان ارمني ساکن در اصفهان، يزد، خوزستان، فارس، کرمان، 
هرمزگان، سيستان و بلوچستان، لرســتان، چهارمحال و بختياري، 
بوشهر و کهگيلويه و بويراحمد روانه مجلس مي شود و نماينده ديگر 
مسيحيان ايران در مجلس نيز منتخب شهروندان مسيحي کلداني 
و آشوري است. تفاوت اصلي ارامنه و آشوريان بر سر قوميت آنهاست. 
آشوريان در اصل از قوم آشور )يا آسور( هستند که در ميان رود دجله و 
کوهستان هاي مجاور آن زندگي مي کردند، اما ارامنه در اصل قومي هند 
و اروپايي ساکن ارمنستان هستند که بخشي از اين قوم در گذشته هاي 
دور به ايران مهاجرت کردند و امروز اکثريت مسيحيان ايران را تشكيل 
مي دهند. بيشتر مسيحيان در کشورهاي مختلف عيد کريسمس را در 
25دسامبر هر سال جشن مي گيرند. آشوري هاي ايران هم که کاتوليك 
هستند در اين تاريخ جشن مي گيرند، اما برخي از شاخه هاي مسيحيان 
ازجمله ارمني هاي ايران عيد کريسمس را در روز ششم ژانويه برگزار 
مي کنند. دليل اين تفاوت به اختالف نظر شاخه هاي مختلف مسيحيان 
بر سر تاريخ والدت حضرت عيسي)ع( برمي گردد. برخي از محققان 
تاريخي معتقدند روز 25دسامبر که به عنوان روز تولد مسيح در ميان 
ارمني ها جشن گرفته مي شود، برگرفته از جشن يلداي ايراني است که 
نماد پايان دوران تاريكي و ورود به جهان مهر و روشنايي قلمداد مي شود. 
همچنين غذاي عيد کريسمس ارمني هاي ايران هم با غذاي کريسمس 
مسيحيان ديگر متفاوت است. غذاي ارمني در شب کريسمس )ششم 
ژانويه( نه بوقلمون، بلكه برنج و کوکوسبزي و ماهي است که برخي از 
آنها اين تفاوت در غذا را متأثر از فرهنگ و سنت ايراني مي دانند. عالوه بر 
اين ارامنه ايراني دلمه و گاتا هم به مناسبت جشن کريسمس مي پزند. 
»مارينا دانغيان« استاد دانشگاه و يك ارمني ساکن تبريز معتقد 
است ارامنه ايران در اين ايام ترکيبي از سنت هاي ايراني - ارمني 
و مسيحي را برجاي مي گذارند. کشيش »دارياوش عزيزيان« 
سرپرست کليساي شرق آشور اروميه اما توضيح مي دهد که 
مسيحيان آشوري از 25روز مانده به ميالد مسيح روزه  پرهيز 
مي گيرند و پس از فرا رسيدن 25دســامبر روزه خود را 
به پايان مي رسانند و در کليسا مراسم عشاي رباني را به 
جاي مي آورند. نكته قابل توجه در ميان آشوري ها 
سال نوست. هرچند سال نوي ميالدي در سراسر 
جهان سال نوي رسمي مي شود، اما آشوري ها ماه 
نيسان همزمان با 13فروردين را آغاز سال آشوري 
مي دانند و ســنت هاي آن را مانند سيزده به در 

برگزار مي کنند.

 مجيديه، نارمك و كريمخان در تهران، جلفاي اصفهان، بارناواي تبريز يا اروميه و روستاي 
گوالن)آذربايجان غربي( هميشه اين موقع از سال رنگ و بوي جشن و شادي به خود 
مي گرفتند؛ از آذين بندي معابر گرفته تا فروش كاج، وســايل تزييني و هداياي ويژه 
كريسمس در فروشگاه ها. امسال هم خريد كريسمس به راه است، اما ارامنه و آشوريان ايران قصد برگزاري جشن و ديد و بازديد به 
روال هر سال را ندارند. شيوع كرونا، اين سنت هرساله مسيحيان ايران را كه در تاريخ 25دسامبر از سوي آشوريان و 6ژانويه از سوي 

ژادارامنه برگزار مي شد، هم تحت تأثير قرار داده است.
س ن
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 تماشاي ماهيان خاوياري 
محیط
در ميان رديف چيده شده زيست

بازار فريدونكنار ، تصويري 
به ترســناكي تماشــاي يك مستند از 
انقراض دايناســورها در عصر يخبندان 
اســت؛ تصويري كه مي تواند شما را با 
خطر انقــراض يكي از ارزشــمندترين 
گونه هاي آبزي خــزر مواجه كند. روند 
انقــراض گونه هاي زيســتي در دوران 
مدرن، چنان ســريع و پي درپي اتفاق 
مي افتد كه گويي خسارت هاي زيستي 
پيش از انقراض بزرگ در گذشته، ديگر 

به چشم نمي آيد.
زنگ هشدار براي 5گونه  ماهي خاوياري 
در معرض خطر بيش از يك دهه است كه 
نواخته شده و دليل اصلي آن نيز از سوي 
مسئوالن و كارشناســان، صيد قاچاق و 
غيراصولي ماهيان نابالــغ و مولد عنوان 

شده است.
اكنون و بعد از حدود 7ســال ممنوعيت 
صيد ماهي خاوياري خزر از ســوي اداره 
كل شيالت، مشاهده ماهي هاي خاوياري 
با فروش به قيمت هاي گزاف در يك بازار 

رسمي، تكان دهنده است.
كمال، فروشنده ماهيان خاوياري در بازار 
فريدونكنار، قيمت ماهي خاوياري اش را 
هر كيلو 200هزار تومان اعالم مي كند و 
مي گويد كه اين قيمت بســيار مناسب و 
ارزان اســت. او كه يكي از ماهي فروشان 
بــازار فريدونكنار اســت، مي گويد: اين 
ماهي ها را از صيادان گلستان خريداري 
مي كنيم. البته هميشه در بار نيست، اما 
بسيار لذيذ و خوشمزه است و هر زمان كه 
به دستمان برســد، فروش بسيار خوبي 

هم دارد.

7سالممنوعیت
او در پاسخ به اين ســؤال همشهري كه 
چرا اقدام به فروش آبزياني كرده اســت 
كه در رديف صيدهاي غيرمجاز و قاچاق 
قرار دارند، مي گويــد: من كه آنها را صيد 

نمي كنم؛ بنابراين پاســخگو هم نيستم. 
اگر غيرمجاز است بايد جلوي صيد ماهي 

خاوياري را گرفت.
مديركل شــيالت اســتان گلســتان بر 
موضوع وجود صيد خطرنــاك ماهيان 
خاوياري صحه مي گذارد و به همشهري 
مي گويد: متأســفانه به دليــل بيكاري 
گسترده در سواحل گلســتان، ما با نرخ 
باالي قاچاق ماهي و صيد غيرمجاز مواجه 

هستيم.
ســيدجواد قدس علوي با تأكيد بر اينكه 
صيد ماهيان خاوياري در حوزه گلستان 
فقط طي 7سال گذشــته در ايران و همه 
كشورهاي حاشيه خزر ممنوع شده است، 
توضيح مي دهد: در مــورد صيد ماهيان 
مولد و پس از بلوغ آن هم با هدف تكثير 
و زادآوري، فقــط به يك شــركت مادر 
تخصصي اجازه داده شده كه ماهيان مولد 
را به شــيالت تحويل مي دهد؛ بنابراين 
هرگونه صيــد ديگر ماهيــان خاوياري 

غيرمجاز و ممنوع است.

محدوديتمنابعداريم
مديركل شيالت استان گلستان مي گويد: 
متأســفانه ماهيان خاوياري صيد شده، 
عموما نابالغ هستند و تعداد ماهيان مولد 
هم در ميان شان زياد است؛ بنابراين حتي 
صيد ماهيان نابالغ بايد از سوي صيادان 
نيز ايراد داشته باشــد؛ چون آنها درواقع 
در حال از بين بردن منبــع ارتزاق خود 

هستند.
يگان حفاظت شــيالت در دريا فعاليت 
مي كند و به دليل كمبود امكانات و منابع 
انســاني و مالي، به تنهايي امكان مبارزه 
با حجم باالي قاچــاق ماهيان خاوياري 

را ندارد.
سيدجواد قدس علوي، مديركل شيالت 
استان گلســتان در اين باره به همشهري 
مي گويد: ما نيازمند عزم ملي و همراهي 
همه دستگاه هاي متولي هستيم. سازمان 
شــيالت كشــور و طبيعتا اداره هاي كل 
استاني تمام توان خود را به كار مي گيرند، 
اما بدون همراهي و مقابله با صيد و فروش 
قاچــاق ماهيان خاوياري كــه گونه هاي 

حفاظت شده و در معرض خطر هستند، 
اين امر ممكن نيست.

دلیليبرايمبارزهنداريم
فروشــندگان ماهيان خاوياري در بازار 
فريدونكنار بر تهيه ماهيــان خاوياري از 
صيادان گلستاني تأكيد دارند و مديركل 
شيالت استان گلستان هم صحت موضوع 
صيد گسترده ماهيان خاوياري به شيوه 
قاچاق را در اين استان تأييد كرده است. با 
اين حال مديرعامل اداره صنعت،  معدن 
و تجارت اســتان مازندران به همشهري 
مي گويد: معياري براي ســنجش اينكه 
ماهيان بازار از ماهيــان خاوياري قاچاق 
هستند يا اينكه با ســير طبيعي به دست 

فروشندگان رسيده است، وجود ندارد.
حســينقلي قوانلو مي گويد: در مازندران 
يك شــركت پرورش ماهيــان خاوياري 
به عنوان بزرگ ترين مركز پرورش ماهيان 
خاوياري خاورميانه اين پرورش را در دريا 
انجام مي دهد و ممكن اســت ماهي هاي 
موجود در بازار نيز حاصل صيد اين شركت 
باشــند؛ بنابراين معياري براي سنجش 
اينكه كدام ماهي قانوني صيد شده است 
و كدام ماهي قاچاق است،  وجود ندارد و 
به همين دليل نمي توان نظارت جدي بر 

بازار قاچاق ماهيان خاوياري داشت.

سلبمسئولیتنكنید
كيان موســوي، كارشناس شــيالت اما 
نظري متفاوت از اعــالم نظر مديرعامل 
اداره صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
مازندران دارد. او مي گويد: نظر برخي از 
مسئوالن بيشتر ســلب مسئوليت است. 
همانطور كه ســازمان صمــت مثال در 
بخش نظارت لوازم خانگي از فروشندگان 
فاكتور دريافت مي كند، مي تواند در مورد 
تجارت ماهيان خاوياري نيز فاكتور معتبر 
شركتي درخواســت كند. از سوي ديگر 
بايد به فصل و زمان صيد هم توجه داشت 
كه چرا يك شركت بايد ماهيان خاوياري 
نابالغ را به فروش برساند؟ از همه مهم تر 
آنكه وقتي مســئوالن بر وجــود قاچاق 
گســترده ماهيان خاوياري در ســواحل 

خزر تأكيد دارند، پس بايد با تمام قوا براي 
مقابله با نابودي ماهيان خاوياري كه گونه 

حفاظت شده هستند، چاره اي انديشيد.
به گفته اين كارشــناس شــيالت، نفع 
اقتصادي فروش قاچاق بســيار بيشتر 
از فروش قانوني اســت؛ تــا جايي كه 
طرح هاي ايجــاد اشــتغال در مناطق 
داراي قاچاق گســترده آبزيان نيز توان 
رقابت با درآمد صيد قاچــاق را ندارد. 
به عنوان مثال در سواحل گلستان، طرح 
پرورش ميگو در گميشان با هدف مبارزه 
با قاچاق ماهي و اشــتغال آفريني انجام 
شد، اما از فراخوان هاي استخدامي هم 
استقبال نشــد؛ چون حقوق معين اين 
كار، كمتــر از يك دهــم درآمد يك ماه 

صيد قاچاق بود.
موسوي مي گويد: مســئله اقتصاد حرف 
اول را مي زند و متأسفانه قرباني مشكالت 
اقتصادي كشور در ســال هاي اخير نيز 
گونه هــاي زيســتي بوده انــد. ماهيان 

خاويــاري كه محــل درآمــد و يكي از 
برندهاي معتبر و شناخته شده ايران در 
سراسر دنياست، قرباني شده اند؛ بنابراين 
نه فقط گونه هايي قرباني مي شــوند كه 

نقشــي در مشــكالت اقتصــادي امروز 
كشور ندارند، بلكه حتي همچون ماهيان 
خاوياري خدمات گسترده اقتصادي نيز 

داشته اند.

  ماهيان خاوياري با نزديك شدن به فهرست انقراض، در بازار فريدونكنار عرضه مي شوند
سفره قاچاق به ماهيان خاوياري خزر رسيد   مديركل شيالت استان گلستان: مبارزه با قاچاق ماهيان خاوياري عزم ملي مي خواهد

ستارهحجتي
خبر نگار

فرصتكوتاهتنفس
ديروز و امروز باد در آســمان شــهرهاي 
كشــور جوالن داد و برف و باران بر زمين 
كالنشهرهاي كشور نشست تا عالوه بر آنكه هواي دودآلود كالنشهرها را 
شست وشو دهد و منظره اي شفاف از آسمان و زمين خلق كند، شادماني 
را به برخي شــهرهاي ايران بازگرداند و عالقه منــدان به كوهپيمايي و 

برف بازي را در شرايط كرونايي شهرها به ارتفاعات بكشاند.
هواي پاك و سالم اما تا عصر امروز در شهرها مهمان است و از فردا دوره 
جديد آلودگي هوا، آغاز مي شود. به گزارش همشهري، بررسي شاخص 
آلودگي هواي 8كالنشــهر درگير با آلودگي هوا نشان مي دهد، 10 روز 
آلودگي هواي مستمر شــهرها در هفته آخر آذر و هفته نخست دي به 
پايان رسيد، اما موج ديگر آلودگي هوا به زودي به شهرهاي كشور مي رسد.

در تهران و كرج اگرچه ديروز پس از حدود 300ساعت آلودگي مستمر هوا 
طي ساعاتي پاك شد، اما با پايداري جوي كه عصر امروز آغاز مي شود، هوا 
آلوده مي شود و در پي افزايش تردد، پيش بيني مي شود در روزهای آينده 
كيفيت هوا در مناطق پرتردد تهران به وضعيت ناســالم براي گروه هاي 

حساس برسد. شرايط در ساير كالنشهرها نيز مشابه است.
ديروز 18 اســتان كشــور با بارندگي مواجه بودند و باد و باران، هواي 
اين اســتان ها را از آلودگي زدود و چهره آســمان نو شــد. بارش باران 
در استان هاي گيالن، مازندران، گلستان، ســمنان، خراسان شمالي، 
خراسان رضوي و خراســان جنوبي كه از 4دي  ماه و حتي پيش از آن 
آغاز شــد ادامه يافت. بارش پراكنده حتي به استان هاي چهارمحال و 
بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، شرق خوزســتان، ارتفاعات كرمان، 
يزد، اصفهان، زنجان، قزويــن، البرز، تهران و قم نيز رســيد. وزش باد 

شديد در 18استان كشور اما 
منجر به كاهــش آلودگي هوا 
شد و آسمان شــهرها را پاك 
كرد. بســياري از شــهرهاي 
آذربايجــان غربــي ازجمله 
اروميه و ماكــو به طور كامل 
جامه ســپيد بر تــن كردند و 
مهاباد ، نقده، شاهين دژ، تكاب 
و مياندوآب نيز ســپيدپوش 
شــدند. در آذربايجان شرقي 
به مركزيت تبريز نيز بيشــتر 
شهرها سفيد پوش شدند و در 
تبريز تصاوير بديعي از بارش و 

ماندگاري برف به تصوير كشيده شده است. ايران در روزهاي نخست آغاز 
زمستان، رنگ سپيدي به خود گرفت و عالوه بر بهبود كامل و البته موقتي 
كيفيت هواي شهرهاي آلوده، ايرانيان خســته از كرونا را به شادماني 

واداشت و سپيدي بر سياهي دودگرفته شهرها غالب شد.

پیشبینيهفتهآلوده
گزارش هاي پيش بيني هوا كه از سوي ســايت جهاني هواشناسي منتشر 
شده نشان مي دهد كه از فردا )يكشــنبه( تا اواخر هفته، در بيشتر مناطق 
كشور جو آرام پيش رو است كه اين امر باعث افزايش آالينده هاي جوي و 
كاهش كيفيت هوا در كالنشهرها و شهرهاي صنعتي مي شود. كالنشهرهاي 
كشور تاكنون 2دوره طوالني آلودگي هوا از ابتداي پاييز تاكنون پشت سر 

گذاشته اند و در هر دوره دست كم 10روز هواي آلوده داشتند.

سیدمحمدفخار
خبرنگار

   تالش جهاني براي حفظ ماهيان خاوياري
صیدغیرمجازماهیانخاوياريدرشــرايطيادامهداردكــهازمجموع27نوعتاسماهي
شناختهشده،5نوعآنبهطورقطعمنقرضشــدهاند.آبانسال1399سازمانامورماهیان
خاوياريگلستاننســبتبهانقراضنزديكاينگونههايآبزيهشدارداد.بنابراعالماين
سازمان،رودخانهها،محلزادوولدوزايشگاهطبیعيماهیانخاوياريهستندواينماهیان
برايتخمريزيواحیاينسلشانبايدحتمًاواردآبشیرينرودخانهشوند.متأسفانهجايگاه
تكثیرطبیعيماهیانخاوياريباتوجهبهاحداثسدهايمتعددرويرودخانههاازبینرفته
است.امروزهباتوجهبهاينشرايط،بیشاز9۸درصداحیاينسلماهیانخاوياريدردرياي
خزروابستهبهتكثیرمصنوعياست.همچنینبنابرآمارمنتشرشدهازسويسازمانامور
ماهیانخاويارياستانگلستان،برايجبرانمشكالتمتعددتكثیرطبیعيتاسماهيها،
كارگاههايتكثیروبازسازيذخاير5كشورحاشیهدريايخزردرطولسال،تا13۰میلیون
قطعهانواعبچهماهيخاوياريراتكثیرورهاسازيميكنندكهبخشبزرگيازاينعددپیش
ازبلوغازسويصیادانغیرمجازصیدميشوند.براساسماده2۶قانونقاچاقكاالوارز،صید
ماهیانخاوياري،قاچاقمحسوبميشودوجريمهبسیارسنگینيبههمراهدارد.عالوهبر
اين،قانونحفاظتوبهرهبرداريازذخايردريايخزردرتمامي5كشورحاشیهدريايخزر

بهتصويبرسیدهاست.
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ايران موفق شده است 244ميليون 
يــورو اعتبار مورد نيــاز براي خريد گزارش

واكســن كرونا را به خارج از كشور 
منتقل كند. اين خبر را سخنگوي دولت و رئيس 
بانك مركزي اعالم كرده اند و انتظارها براي انتشار 
اطالعات بيشتر از سوي وزارت بهداشت ادامه دارد. 
پنجشنبه اي كه گذشــت همزمان با آغاز توفان 
توييتري، رئيس كل بانــك مركزي اعالم كرد كه 
قرار است 16.8ميليون دوز واكسن خريده شود و 
بــراي آن 244ميليون يورو درنظر گرفته شــده 

است. 
او در يــك برنامه تلويزيوني اعالم كــرد: »ما فكر 
مي كرديم منابع الزم براي خريد واكسن از منابع 
مالي ايران در كره قابل تأمين است و اين اقدام از 
طريق كره قابل انجام اســت، اما طرف كره اي در 
آخرين لحظه از ما تضمين خواســت و ما به دليل 
تجربيات قبلي، نپذيرفتيم كه 180ميليون يورو از 

منابع كشور با اين فرايند منتقل شود.« 
همتي ايــن توضيح ها را هم داد كــه براي خريد 
واكسن از مســير جديدي اقدام شده و قرار است 
از طريق 3 بانك تركيه اي، اروپايي و شــعب يكي 
از بانك هاي داخلي در امور بين الملل اقدام شود. 
او اينكه گفته مي شود ايران پول كافي براي خريد 
واكسن ندارد را تأييد نكرده و گفته كه امكان خريد 
از راه هاي ديگر هم وجود دارد. سخنان همتي در 
حالي است كه رســانه ها و افكار عمومي در ايران 
در روزهاي اخير مطالبه گري فراواني براي خريد 
واكسن داشته اند. بخشي از اين صدا در توييتر به 
گوش رسيده و بخش ديگري در رسانه ها. مقامات 
آمريكايي هنوز نسبت به اين خبرها واكنشي نشان 
نداده انــد و در ايران هم مســئوالن مياني وزارت 
بهداشت به همشهري مي گويند اخبار مربوط به 
واكسن كرونا را صرفا شخص وزير بهداشت اعالم 
مي كند. با وجود اين، خبرهــاي مربوط به خريد 

واكســن فعال از ديگر مســئوالن دولت به گوش 
مي رسد. پيش از صحبت هاي همتي، علي ربيعي، 
سخنگوي دولت روز پنجشــنبه در رشته توييتي 
اعالم كرد كه با تالش بانك مركزي، مجوز انتقال 
پول براي خريد واكسن كرونا از طريق يك بانك 
صادر شــده اســت. به گفته او 244ميليون يورو 
اختصاص يافته است. اين همان مسيري است كه 
ايران پيش تر طي كرده بود. سخنان همتي از سوي 
بيشــتر خبرگزاري هاي جهان به معناي دريافت 
تأييد خريد واكســن از آمريكا تلقي شــده است. 
خبرگزاري رويترز به نقل از همتي نوشت كه ايران 
مجوز انتقال پول به آمريكا براي خريد واكســن 
را دريافت كرده اســت. اينطور به نظر مي رسد كه 
ايران مسئله پيدا كردن يك بانك عامل و واسطه 
براي انتقال پول خريد واكسن را حل كرده است 
چرا كه اين نگراني وجود داشت در فرايند انتقال 
پول به دليل تحريم ها اعتبارات تخصيص داده شده 

براي خريد واكسن بلوكه شود. 

واكسن آمريكايي، چيني يا روسي؟
اما پرسش اصلي اين اســت كه ايران قرار است از 
كجا واكسن بخرد؟ دسترســي به واكسن كرونا تا 
اين مرحله كه همچنان جزئيات بيشــتري از آن 
را وزارت بهداشــت بايد اعالم كند، مسيري است 
كه ايران از طريــق كواكس دنبال كرده اســت. 
كواكس، اتحاديه اي اســت كه زيرنظر ســازمان 
جهاني بهداشت فعاليت مي كند و 180كشور عضو 
آن هستند و ايران هم يكي از آنهاست. اين اتحاديه 
مسئوليت توزيع عادالنه واكسن كرونا را بر عهده 

گرفته است. 
ايران بــراي واردات اوليــه 16.8ميليــون دوز 
واكســن از كواكس، ثبــت نام كرده بــود. خريد 
اين تعداد واكسن حدود 244ميليون دالر هزينه 
دارد و مســئله اصلي چگونگي انتقــال پول براي 
خريد اين واكســن بوده اســت. انتظار اين است 
كه وزارت بهداشــت به زودي جزئيات بيشتري از 
چگونگي خريد اين واكســن را اعالم كند. سيما 

الري، سخنگوي وزارت بهداشت، ديروز به مردم 
اطمينان داد كه تهيه واكسن كرونا از معتبرترين 
منابع خارجي انجام خواهد شــد و دولت در اين 
زمينه با هماهنگــي وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشكي اقدامات گسترده و مؤثري انجام 

داده است.«
 حســين كرمان پور، مدير روابط عمومي سازمان 
نظام پزشكي به همشهري مي گويد مسير خريد 
واكسن براي ايران از طريق كواكس خواهد بود و 
كواكس هر واكسني كه در اختيار داشته باشد را 
براي كشورها مي فرستد و مشخص نيست دقيقا 
كدام يك از واكسن هاي تأييد شــده وارد كشور 

مي شود.
مرحله بعدي اين است كه كواكس خريد اين مقدار 
واكســن را اعالم وصول كند. پــس از اين مرحله 
بحث واردات واكسن و طي مراحل فني آن پيش 
مي آيد. وزارت راه و شهرسازي پيش از اين گفته 
بود ايران مشــكلي براي جابه جايي واكسن كرونا 
ندارد و هر زمانــي به اين وزارتخانه اعالم شــود 
فرايند نقل و انتقال را آغاز مي كند. حسن روحاني، 
رئيس جمهوري ايران پيش از اين گفته بود كه: »ما 
بهترين واكسن را براي ايران مي خريم« و از مردم 
خواسته بود درباره واكسيناسيون نگراني نداشته 
باشــند. او گفته بود براي واكسيناسيون كرونا در 
ايران دولت همه توانش را به كار مي گيرد هم براي 
واردات واكسن خارجي و هم براي توليد واكسن 
داخلي. در هفته هاي اخير درخواست براي خريد 
واكسن وارداتي يك مطالبه نسبتا فراگير در ايران 
بوده است. از رئيس سازمان نظام پزشكي گرفته تا 
اپيدميولوژيست ها و كاربران شبكه هاي اجتماعي. 
ايران فاز يك انساني تست واكسن توليدي  اش را با 
داوطلب شدن 56نفر آغاز كرده است اما در بهترين 
حالت اين واكسن اواخر بهار1400 توليد مي شود. 
به گفته كارشناسان اين بازه زماني طوالني براي 
شيوع بيماري است و ضروري است براي جلوگيري 
از خسارت هاي بيشــتر واكسيناسيون در ايران با 

واكسن وارداتي آغاز شود. 

سخنگوي دولت و رئيس بانك مركزي مي گويند ايران موفق شده پول خريد واكسن را انتقال بدهد

واكسن كرونا در راه ايران
كاربران فضاي مجازي براي دومين بار در هفته گذشته، براي خريد واكسن مطالبه گري كردند و 

توفان توييتري راه  انداختند

ايثارگران بدانند

ايثارگران را بازيچه اغراض خود نكنيم )1(
قانون برنامه ششم توسعه اصالحاتي را در قانون جامع خدمات رساني 
به ايثارگران به تصويب رســاند. يكي از مهم ترين اصالحات در ماده21 
قانون جامع، موضوع سهميه اســتخدامي ايثارگران بود. بند ذ ماده8۷ 
متن ماده21 قانون جامع اصالح و تامين نيروهاي موردنياز دستگاه ها به 
رسمي، پيماني، قراردادي و شركتي گسترش و همه وضعيت هاي شغلي 
را مشمول سهميه استخدامي ايثارگران دانست. عالوه بر آن، تبصره اي با 

عنوان تبصره1 به ماده21 الحاق كرد. در اين تبصره آمده است:
 وضعيت استخدامي مشــموالن اين ماده حداكثر پس از 3 ماه رسمي 

قطعي مي گردد.
 وضوح و شفافيت اين متن نياز به هر تفسيري را منتفي مي كند. اين تبصره 
به وضوح مي گويد: كليه مشمولين ماده21 كه داراي وضعيت استخدامي 
رسمي قطعي نيستند، سريعاً وضعيت آنان ظرف مدت 3 ماه بايد به رسمي 
قطعي تبديل شود. از آنجا كه اغلب قوانين ايثارگران بازيچه ساليق مديران 
دستگاه هاي اجرايي مي شود، اين قانون نيز گرفتار اين موضوع و به چالشي 

براي ايثارگران در جهت احقاق حقوق آنان تبديل شده است.
كميســيون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس طرحي را با امضاي 
24نماينده با عنوان طرح استفســاريه تبصره1 بند ذ ماده8۷ قانون 
برنامه پنج ساله ششم تقديم مجلس كرد. متن اين استفساريه به شرح 

زير است: 
آيا منظور از تبديل وضعيت استخدامي از شركتي )پيمانكاري( به رسمي 
قطعي و قراردادي به رســمي قطعي و قرارداد معين به رسمي قطعي و 
پيماني به رسمي قطعي و رسمي به رسمي قطعي مقرر در تبصره 1 بند ذ 
ماده 8۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اسالمي ايران، تبديل وضعيت استخدامي مشموالن حداكثر 
پس از 3 ماه توسط دستگاه محل خدمت به رسمي قطعي، دائم، ثابت و 
ساير عناوين مشابه است كه قبل و بعد از تصويب قانون برنامه ششم خارج 
از سهميه استخدامي و بدون آزمون جذب دستگاه هاي مشمول ماده2 
قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران شده يا مي شوند نيز شامل تمامي 
مشموالن ماده21 قانون ايثارگران )اعم از خانواده شهدا، همسر و فرزندان 
شهدا، خواهر و برادر شهيد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان 
يك سال اسارت و باالي يك سال اسارت، همســر و فرزندان جانبازان 
25درصد به باال و فرزندان جانبازان زير 25درصد و رزمندگان با حداقل 

6 ماه حضور داوطلبانه و همسر و فرزندان آنان( مي گردد؟ 
پاسخ بلي. تبديل وضعيت استخدامي مقرر در تبصره1 بند ذ ماده8۷ قانون 
برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
اسالمي ايران شامل كليه مشــموالن مندرج در ماده21 قانون جامع 

خدمات رساني به ايثارگران مي شود.
اين قانون در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سوم دي ماه سال1398 به 
تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد. اين قانون در تاريخ 18 /10 /98 در 
شوراي نگهبان بررسي و به شرح زير اعالم نظر شد: از آنجا كه طرح مذكور 
تفسير نيست و قانونگذاري جديد محسوب مي شود، مغاير اصل۷3 قانون 
اساسي و نظر تفسيري شماره 583/21/۷6 مورخ 13۷6/3/10 شوراي 

نگهبان از اين اصل شناخته شد.

زهرا جعفرزاده
خبر نگار

دومين توفان توييتري براي خريد واكسن
خبر انتقال پول خريد واكسن از ايران جمعه شب در حالي در رســانه هاي جهان منتشر شد كه كاربران  
شبكه هاي اجتماعي از جمله توييتر در روزهاي گذشته درخواست خريد واكسن را به صورت گسترده مطرح 
كردند. خريد واكسن كرونا. يكشنبه هفته گذشته هم با باالرفتن درخواست ها براي خريد واكسن و اعالم 
مشكالت كشور براي تهيه آن، توفان ديگري در توييتر به راه افتاده بود كه براساس گزارش برخي از رسانه ها 
در 24ساعت، حدود 70هزار توييت با هشتگ واكسن بخريد، منتشر شد. بازخوردهاي آن به اينستاگرام هم 
رسيد. پس از نخستين توفان توييتري، پنجشنبه شب، كاربران توييتر بار ديگر تصميم به ترند شدن اين 
هشتگ گرفتند و از ساعت9، هركس با چند جمله، داليل خريد واكسن را نوشت. متين كه به تازگي مادرش 
را به دليل ابتال به كرونا از دست داده نوشته: »من ديگر نمي توانم مادرم را ببوسم. آخرين بار از آي سي يو با 
دست هاي ناتوانش برايم بوسه فرستاد. كرونا او را كشت، براي مادرهايي كه هنوز زنده اند واكسن بخريد.« 
حامد، كاربر ديگري نوشته: »به خاطر همه رنج هاي كادر درمان واكسن بخريد.« كاربران ديگري هم تأكيد 
كرده اند كه براي خريد واكسن دليل الزم نيست. بايد واكسن خريده شود. كاربران توييتر و اينستاگرام از 
رنج ها، بيماري والدين، آدم هاي از دست رفته  به دليل كرونا و سختي هاي ماه هاي گذشته نوشتند و بيش از 
همه پاي سالمتي عزيزان، سالخوردگان و كادر درمان را به ميان كشيدند و آن را مهم ترين دليل براي خريد 
واكسن اعالم كردند. در ادامه هم هشتگ »مطالبه ملي« براي خريد واكسن، مطرح و از مقامات خواسته شد 
تا اين موضوع را با فوريت در دستور كار خود قرار دهند. گفته شد كه هشتگ واكسن بخريد پنجشنبه شب، 
براي دومين بار، تبديل به ترند اول ايران شده است. هشتگ واكسن بخريد در هفته گذشته اما بدون واكنش 
نبود. نخستين واكنش را سخنگوي سازمان غذا و دارو در همان توييتر نشان داد، وقتي نوشت: »در ادامه 
پروژه تحريم دارو، تحريم وام صندوق بين المللي پول، تحريم ماسك، تحريم تجهيزات حفاظتي، تحريم كيت 
تشخيصي پي سي آر و تحريم رپيدتست كرونا، اين بار رمز عمليات فريب و عنوان مستعار پيوست رسانه  اي 
تحريم، واكسن بخريد است. خيلي ممنون، خوب شد گفتيد!« اين توييت كيانوش جهانپور اما واكنش هاي 
منفي زيادي داشت. دومين واكنش را روز گذشته پس از دومين توفان توييتري، معاون وزير كشور داشت كه 
در مطلبي كه از سوي پايگاه اطالع رساني وزارت كشور منتشر شد، اعالم كرد: »به موازات تالش براي توليد 
واكسن ايراني، تمام اقدامات براي تهيه و خريد واكسن در حال انجام است.« با اين حال اما جمال عرف، معاون 
وزير كشور اين هشتگ ها را سياسي توصيف كرد و آن را تالش عده اي براي دوگانه سازي هاي كاذب دانست 
كه اهداف ديگري دنبال مي كنند. پس از نخستين توفان، يكي از كاربران توييتر به نام »محمد رهبري« كه 
دانشجوي دكتري جامعه شناسي سياسي است و فعاليت هاي توييتري را آناليز مي كند، گرايش كاربراني كه 
در نخستين توفان، هشتگ واكسن بخريد را توييت كردند، بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه 59درصد 
آنها كاربر غيرسياسي بودند، 3 درصد اصولگرا و 5درصد اصالح طلب بودند. آخر هفته اي كه گذشت، براي 
كاربران توييتر روز مطالبه گري براي خريد واكسن خارجي بود. با خبرهاي اخيري كه از زبان سخنگوي دولت 
و رئيس بانك مركزي منتشر شده به نظر مي رسد گشايشي در كار است. خبرهاي بيشتر را بايد از زبان وزير 

بهداشت شنيد؛ او كه گفته بود: »خبرهاي واكسن را فقط از من بشنويد.«

ث
مك
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 فعاالن حوزه استخراج رمزارز از امروز 
شنبه ششــم دي ماه مي توانند براي رمزارز

ثبت دستگاه هاي اســتخراج رمزارز 
خود اقدام كنند. به اين ترتيب، امكان فعاليت قانوني 
براي مالكان اين دستگاه ها، پس از ثبت در سامانه 
»بهين ياب« كه از ســوي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت راه اندازي شــده و همچنين بــا پرداخت 

عوارض گمركي فراهم مي شود.

استقبال فعاالن حوزه ماينينگ
نايب رئيس كميســيون بالكچين و رمزارز سازمان 
نظام صنفي رايانه اي كشور در گفت وگو با همشهري 
با اشاره به اميدواركننده بودن اين اقدام مي گويد: از 
1.5سال پيش، ماينرها درگير اين موضوع بودند تا 
اينكه حدود 5 ماه پيش مصوبه هيأت دولت در اين 
زمينه ابالغ شــد. »ســيد اميد علوي« اين حركت 
دولت را براي حمايــت از توليد و صنعت ماينينگ 
مثبت ارزيابــي مي كند و ادامــه مي دهد: از حدود 
2سال پيش كه مخالفت ها با اين صنعت آغاز شد، 
مهم ترين مانعــي كه در آن زمان مطرح مي شــد، 

واردات قاچاق اين دستگاه ها به كشور بود.
او با اشاره به اينكه از آن زمان تاكنون براي بسياري از 
ماينرها مشكالتي ايجاد شده، مي گويد: حدود 2هزار 
پرونده تعزيراتي براي فعاالن اين حوزه تشكيل شد 
و آنها را درگير عواقب و جرايم تعزيراتي كشور كرد.

نايب رئيس كميســيون بالكچين و رمــزارز نصر 

مي گويد: عــالوه بر اينكه اين اتفــاق باعث بدنامي 
اين صنعت شد، ســرمايه هاي بســياري را هم به 
مخاطره انداخت. همچنين اين مسئله نااميدي هاي 
بسياري را در جامعه رقم زد.علوي با استقبال از اين 
اقدام دولت مي گويد: با اين قوانين جديد، كمترين 
اتفاقي كه مي افتد اين است كه مشكل اين پرونده ها 
رفع مي شــود و جوانان و صنعتگرانــي كه درگير 
چنين مشكالتي شــده بودند، اميدوار مي شوند. به 
اين ترتيب دســتگاه هاي توقيف شده، رفع توقيف 
و پرونده هــا مختومه مي شــود. همچنين فعاالن 
اين حوزه به صورت قانونــي مي توانند براي واردات 
دستگاه هاي ماينينگ و فعاليت قانوني در اين حوزه 

اقدام كنند.

حكايت حامل هاي انرژي
با اين حال، همچنان يكي از مهم ترين موانع موجود 

در اين حوزه، باال بودن نرخ حامل هاي انرژي است.
نايب رئيس كميســيون بالكچين و رمزارز نصر با 
اشــاره به مصوبه 13مرداد98 كــه نرخ حامل هاي 
انرژي بــراي اين صنعت را نرخ متوســط صادراتي 
درنظر گرفته، مي گويد: روشن كردن دستگاه هايي 
كه مشكل قانوني آنها هم با ثبت در سامانه بهين ياب 
رفع مي شــود، مقرون به صرفه نيســت. اما اگر در 
نرخ گذاري حامل هاي انرژي تغييري صورت بگيرد، 
ما مي توانيم شاهد جهش توليد در صنعت استخراج 
باشيم. البته اين موضوع از سوي كميته رفع موانع 
توليد و معاون اول رياست جمهوري در حال پيگيري 
اســت. علوي ادامه مي دهد: اكنون حدود 15مركز 
فعال در زمينه اســتخراج داريم، درحالي كه حدود 

هزار درخواســت مجوز به وزارت صمت آمده و اين 
وزارتخانه براي آنها جواز تاسيس صادر كرده است. 
در 1.5ســال گذشــته صنعت ماينينگ از شركت 
ملي گاز بي بهره بــوده و در اين مــدت حتي يك 
انشــعاب گاز به اين صنعت واگذار نشده است. اين 
موضوع نشــان دهنده اين اســت كه باال بودن نرخ 
گاز براي صنعتگران اين حــوزه جذابيتي به منظور 
فعاليت ايجاد نمي كند تا گاز را به برق توليد كنند. 
او مي گويد: اگر نيروگاهي تاسيس شود و برق آن به 
وزارت نيرو فروخته شــود، گاز براي هر مترمكعب 
5تومان محاسبه مي شود. اگر كارخانه اي تاسيس 
كنيد و بخواهيد از گاز در آن كارخانه استفاده كنيد، 
هر مترمكعــب گاز 100تومان فروخته مي شــود. 
اين در حالي اســت كه اگر مزرعه استخراج رمزارز 
راه اندازي كنيد و بخواهيد از گاز اســتفاده كنيد، 
آنگاه شــركت ملي گاز هر مترمكعب گاز را با شما 
به مبلغ 2080تومان حساب مي كند. به علت همين 
تفاوت فاحش در محاســبه نرخ گاز، ما نمي توانيم 
شاهد پيشرفت در صنعت استخراج رمزارز باشيم. 
علوي مي گويد: اميدوارم كه دولت در ماه هاي پاياني 
فعاليتش با اصالح اين رويه، نام نيكي از خود باقي 
بگذارد. قوانين اينگونه باعث شــده كه بسياري از 
فعاليت ها در اين حوزه به صــورت زيرزميني انجام 
شــود و دولت از درآمدي كه مي تواند داشته باشد 
محروم شود. درخواســت ما اين است كه باتوجه به 
سرعت رشــد فناوري هاي نوين، دست اندركاران، 
بهبود شــرايط براي فعاليت صنعت اســتخراج را 
تسريع كنند تا كشور در اين حوزه از بقيه كشورها 

عقب نماند.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

جهان استارت آپي

جهش استارت آپي در تحويل خودكار كاال
حدود 3سال پس از معرفي يك وســيله نقليه خودكار براي تحويل 
كاال به مشتريان، استارت آپ روباتيك Nuro براي خدمات رساني در 
امور تجاري در ايالت كاليفرنيا مجوز گرفته است. به گزارش وب سايت 
نيواطلس، در ابتدا نيازهاي خدمات رساني توسط وسايل نقليه خودكار 

پريوس برآورده مي شود، اما اين كپســول به نام R2 خيلي از داستان 
عقب نخواهد بود. مجوز صادر شده توسط اداره وسايل نقليه موتوري 
كاليفرنيا نشان مي دهد كه خودروهاي استارت آپ Nuro مي توانند در 
جاده هاي عمومي در شهرهاي سن ماتئو و سانتا كالرا حركت كنند؛ 
يعني جايي كه اين شركت پيش تر وسايل نقليه خودران خود را آزمايش 
كرده بود؛ ابتدا با يك راننده پشتيباني و سپس بدون حضور او. مجوز 
صادر شده، خدمات رساني را به مناطق تعيين شده در شهرهايي مانند 
پالوآلتوي شرقي، مانتين ويو، ســاني ويل و وودسايد محدود مي كند. 
ضمن آنكه اين وســايل نقليه فقط در خيابان هايي كه سرعت مجاز 
در آنها، 55كيلومتر در ساعت يا كمتر اســت، اجازه حركت خواهند 
داشــت. حتي در آن زمان، اين وسايل نقليه نمي توانند سرعتي بيش 
از 40كيلومتر در ساعت داشته باشند. مهم تر از همه اين مسائل، براي 
استارت آپ Nuro، اين مجوز بدان معناست كه آنها اكنون مي توانند 
براي خدمات خود، هزينه اي را نيز دريافت كنند و با ســامانه خدمات 
تحويل بدون راننده شــان به درآمدزايي برسند كه اين موضوع نقطه 
 عطفي براي ادامه و همچنين توســعه كار مي تواند به حســاب  آيد. 
ديويد استرا، مدير حقوقي و سياستگذاري اين استارت آپ هم تأييد 
كرد كه به زودي نخستين گروه از خودروهاي مستقل در محل مستقر 
شده و آماده سرويس دهي خواهند بود. اين هفته يك هفته شلوغ براي 
 Ike بوده است؛ چراكه استارت آپ مستقل حمل ونقل كاميوني Nuro
نيز اعالم كرده كه به تازگي توسط اين شركت خودران كه قبال يك دفتر 
مشترك با آن داشته، خريداري شده اســت. بدين ترتيب Nuro گام 
بسيار بلند ديگري را براي تحقق اهدافش برداشته است و به زودي شاهد 
تقويت ناوگان خودروهاي خودران اين استارت آپ كاليفرنيايي خواهيم 
بود. در بيانيه مطبوعاتي IKe آمده است: »پس از سال ها تالش سخت 
براي تحقق وعده وســايل نقليه خودران، انتظار داريم كه سال2021 
لحظه مهمي براي Nuro و جهان باشد. ما از شروع فصل جديد تحقق 
روياهاي مان بسيار خوشحال هســتيم. ما يك ماموريت مشترك با 

يكديگر داريم و مي خواهيم آن را به  سرانجام برسانيم.«

اگر از سيستم بازي دســتي با مكعب 
روبيك خسته شده ايد و به اصالح آن را فناوري

كهنه كرده ايد، در عــوض پيش روي 
 شــما وســيله اي مشــابه امــا مــدرن بــه نــام
 CubiOs Inc WowCube قرار گرفته اســت كه 
 CES 2021 هم اكنون يكي از نامزدهاي حضور در
)جشــنواره جوايز نوآوري( محســوب مي شود. به 
گــزارش وب ســايت نيواطلــس، ايــن دســتگاه 
مكعبي شكل كه توسط تيم پدر و پســر ايليا و ساوا 
اوسيپوف ابداع شده اســت، داراي 4صفحه نمايش 
IPS رنگي در هــر طرف )در مجمــوع 24صفحه( 
به همراه 8 ريزپردازنده و يك شتاب سنج است كه در 
داخل آن پنهان شده. همانطور كه در مكعب روبيك 
مشاهده مي شود، در اين وسيله نيز كاربران مي توانند 
آن را در چندين محور چرخانده و به طور مداوم نحوه 
نمايش صفحات را با يكديگــر تغيير دهند. برخالف 
مكعب روبيك، كارهاي بيشــتري مي تــوان با اين 
دستگاه انجام داد تا اينكه سعي كنيد هر طرف يك 
رنگ باشــد. نحوه استفاده از اين وســيله هم بسيار 

راحت و امروزي است. بدين شــكل كه با استفاده از 
يك اپليكيشــن مخصوص كه در سيستم عامل هاي 
اندرويــد و iOS كار مي كند، كاربــران مي توانند با 
اســتفاده از گوشــي هاي هوشــمند يا تبلت خود، 
بازي هاي مختلف را از طريق بلوتوث در اين دستگاه 
بارگيري كنند و در اين حالت تصاوير متحرك را روي 
صفحــه نمايــش دستگاه شــان تغيير دهنــد. اما 
درخصوص انجام بازي هاي مختلف در اين دستگاه 
نيز بايد گفت كــه اين بازي ها از طريــق تركيبي از 
پيچاندن و تكان دادن WowCube انجام مي شود. با 

ضربه زدن روي صفحه يا فشــار دادن دكمه، تقريبا 
كاري انجام نخواهد شد. در عين حال تعدادي بازي 
از قبل براي سيســتم ساخته شده اســت؛ ازجمله 
بازي هاي كلمه اي، پازل، پيــچ و خم ها و بازي هاي 
سبك مرحله اي. اما بايد به اين نكته مهم اشاره كرد 
كه اين سيســتم نوعي آي پي اي )IPA( باز است كه 
تمامي بازي ســازان و برنامه نويسان قادرند براي آن 
بازي درســت كنند و آن را در دســترس عموم قرار 
بدهند. اين دســتگاه، عالوه بر بــازي، كارايي هاي 
ديگري هم دارد كه مي توانــد آن را متمايزتر از يك 
 WowCube وسيله سرگرمي و تفريحي كند. درواقع
مي تواند براي اپليكيشــن هايي غيراز بــازي مانند 
نمايش اطالعات مربوط به زمان، ساعت، تاريخ و آب 
و هوا نيز به خوبي مورد اســتفاده قــرار بگيرد. ابعاد 
دستگاه WowCube از هر طرف 70 در 70ميلي متر 
است و وزن آن به 335گرم مي رسد. سازندگان، ادعا 
كرده اند كه با يك مرتبه شارژ كامل باتري ليتيوم يون 
4320ميلي آمپر ساعتي، اين دســتگاه تا 8ساعت 
به خوبي مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد. قيمت و 
زمان در دسترس بودن اين وسيله  ماه آينده هنگامي 
كه WowCube براي نخســتين بار در CES ظاهر 

مي شود، اعالم خواهد شد.

يك ابداع جالب، باعث زنده شدن خاطرات قديمي شده و يك وسيله جديدي را براي تحول تازه در مكعب روبيك  
بازي با امكانات بسيار فراهم آورده است

كانال 4 تلويزيوني انگليس با پخش يك ويدئو ساخته 
شده براســاس فناوري ديپ فيك يا جعل عميق از 
ملكه، حرف و حديث هاي زيادي به پا كرد. به گزارش 
گاردين، در اين ويدئوي ســاختگي كــه به عنوان 
جايگزيني براي پخش جشن سنتي روز كريسمس 
پخش شده است دبرا استفن، بازيگر سرشناس روي 
نسخه تغيير يافته ديجيتال ملكه صحبت مي كند و 
نظرات و واكنش هاي خــود را در مورد اتفاقات يك 
سال گذشته ازجمله رفتن پرنس هري و همسرش 
مگان ماركل از كاخ ســلطنتي بيان مي كند. شبكه 
تلويزيوني كانال 4 هدف از پخش اين ويدئو را هشدار 
درباره تهديد اخبار جعلي در عصر ديجيتال عنوان 
كرده اســت. كارگردان اين برنامه »يــان كاتز« نيز 
توضيح مي دهد كه ايــن ويدئو يادآوري قدرتمندي 
از آن است كه ما ديگر حتي به چشمان خودمان هم 

نمي توانيم اعتماد كنيم.
ديپ فيك نام يك تكنيك نرم افزاري مبتني  بر هوش  
مصنوعي اســت كه در محتواي صوتــي و تصويري 
دست مي برد و آن  را به دلخواه تغيير مي دهد. بنابراين 
نتيجه نهايي كه به دست مي آيد، چيزي كامال متفاوت 
از واقعيت است. درواقع نام اين تكنيك نيز به درستي 
عملكرد آن را نشــان مي دهد. ديپ فيك، تركيبي 
از يادگيــري عميــق )Deep Learning( و جعل 

)Fake( است.
در واقع شــما تصاوير واقعي را بــه هوش مصنوعي 
مي دهيد و الگوريتم هاي ديپ فيك مي تواند فيلمي 
كه بسيار به واقعيت نزديك اســت از فرد مورد نظر 
شما بســازد. اين فناوري به ســرعت در  حال  رشد و 
بهبود است و انتظار مي رود روز به روز استفاده از آن 
گسترده تر شــود. برنامه هاي ويرايش تصوير نظير 
فتوشــاپ، كاري مشــابه جعل كردن تصاوير انجام 
مي دهند، اما چيزي كه اكنون با آن رو به رو هستيم، 
مبحثي كامال متفاوت و نگران كننده تر از جعل عكس 

يك نفر در فتوشاپ است.

خطر يا واقعيت آينده؟
برخي از كارشناســان فناوري معتقدند كه پخش 
اين فيلم ممكن اســت اين تفكر را به مردم القا كند 
كه تكنولوژي جعل عميق بيش از آنچه مورد هدف 
است مورد استفاده قرار مي گيرد. »سام گرگوري« 

كارگردان برنامه Witness كه با اســتفاده از ويدئو 
و فناوري از حقوق بشــر حمايت مي كند، مي گويد: 
ما هنوز اســتفاده از جعل عميق را به طور گسترده 
شــاهد نيســتيم، به جز در زمان حمله بــه زنان. 
وظيفه ما اين است در شــرايطي كه فناوري سايه 
ســنگين خود را بر زندگي مردم انداخته است، به 
مردم بياموزيــم لزوما نبايد بــه هرآنچه مي بينند 
شــك و آن را جعلي تصور كنند. اگر قبال با اين نوع 
ويدئوها آشنايي نداشــته باشيد، ممكن است باعث 
شــود باور كنيد كه جعل عميق بيش از آنچه تصور 
مي شود؛ گسترده شده است. اينكه افراد را در معرض 
جعل هاي عميق قرار بدهيم كار خوبي است، اما نبايد 
نشان بدهيم كه توسط اين ويدئوها احاطه شده ايم. 
آريك چادهاري يك محقق سياســت فناوري كه 
يكي از دست اندركاران ويدئوي ديپ فيك جرمي 
كوربين و بوريس جانسون در طول انتخابات عمومي 
ســال2019 بود، مي گويد: من از تصميم برجسته 
كردن تأثير ديپ فيك ها حمايــت مي كنم اما اين 
فناوري تهديد گســترده اي براي اشتراك اطالعات 
نيست. او مي گويد: خطر بزرگ اين است كه استفاده 
از ديپ فيك ها روزبه روز آســان تر مي شود و وجود 
اطالعات جعلي در خارج از كشــور چالش آشكاري 

است. 

جنجال ديپ فيك براي ملكه 
پخش يك كليپ ساختگي با فناوري جعل عميق از ملكه انگليس و سخنراني او 

به خاطر كريسمس باعث بحث هاي جنجالي در اين رابطه شده است

فعاالن حوزه ماينينگ با ثبت دستگاه های خود در سامانه بهين ياب از امروز، می توانند فعاليت خود 
را به صورت قانونی آغاز كنند تا يكی از چالش های مهم اين حوزه از بين برود

قانونی شدن تجهیزات ماینینگ

زهرا خلجي
خبر نگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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بيژن ياور، صاحب نظر در حوزه مديريت بحران:  در 
اپيدمي و پاندمي كوويد-19، بسياري از افراد، شغل خود 
را از دست داده و بسياري ديگر از شركت ها، سازمان ها، 
بنگاه هاي اقتصادي و هر چه كه آنهــا را بناميم جايگاه 
اقتصادي خود را از دست داده و ورشكست شدند. صنعت 
جهانگردي و كسب وكارهاي وابسته به آن، صنعت سينما و 
بسياري از كسب وكارهاي ديگر جايگاه اقتصادي و شهرت 
خود را از دســت داده اند. آيا دولت ها مي بايستي يا بهتر 

بگوييم مي توانند اين خسران اقتصادي را جبران كنند؟
اگر ساختارها و فرايندهاي موجود ناكارآمد و ناكافي باشد 
و نتوانند مشكل را حل نمايند چه؟ به عبارت بهتر آيا بايد 
منتظر يك فرد )اعم از حقوقي و حقيقي( باشيم كه مشكل 
را حل كند يا خود ما نمي توانيم مشكل  را حل كنيم؟ چه 
راه حلي براي اين مورد وجود دارد؟ پاسخ، چيزي نيست 
مگر برنامه تداوم كسب وكار. بايد از قبل برنامه ريزي كرد 
و كنشي عمل كرد نه واكنشي. روشــن است كه تدوين 
برنامه تداوم كســب وكار براي بنگاه هاي اقتصادي، رافع 
و نافي مسئوليت هاي سازمان هاي مسئول دولتي نبوده 
بلكه گامي به جلو خواهد بود. برنامه تداوم كســب وكار، 
در اصطالح، برنامه و طرحي تخصصي است؛ استانداردي 
كه براي هر كسب وكار، شركت، سازمان يا بنگاه اقتصادي 
تهيه و تدوين مي شود تا آنها بتوانند در شرايط اضطراري و 
بحراني به فعاليت هاي اساسي خود به گونه اي ادامه دهند تا 
حيات، جايگاه در بازار، تماميت و شهرت خود را محافظت 
كنند. فعاليت شان ادامه پيدا كند و حتي االمكان از توقف 
آن جلوگيري كنند. فايده استفاده از چنين استانداردي 
عبارت است از: 1- شناسايي و مديريت تهديدهاي حال 
حاضر و آينــده انواع كســب وكارها، 2- اتخاذ رويكردي 
 كنشگرا براي به حداقل رساندن تأثيرات ناشي از سوانح، 
3- حفظ و جاري نگه داشتن كنش ها و عملكردهاي حياتي 
در زمان رخداد شرايط اضطراري، خصوصا بحران ها، 4- به 
حداقل رســاندن زمان ازكارافتادگي سيستم ها در طول 
رخداد شرايط اضطراري، سوانح و بحران ها و بهبود زمان 
احيا و بازيابي)بازســازي و بازتواني(. نتيجه اينكه براي 
كنترل و ارزيابي مرحله عدم قطعيت شــامل مخاطرات، 
خطرپذيري ها)انواع ريســك ها( و تهديدها و به تبع آن 
آسيب پذيري هاي ناشي از قطعيت ها در قالب رخدادها 
كه به شكل انواع شــرايط اضطراري نمايان مي شود كه 
مي تواند انواع حوادث، سوانح، باليا، بحران ها و فجايع باشد. 
از اين طريق انواع آســيب هاي وارده به بخش اقتصادي 
كسب وكارها را مي توان به حداقل ممكن رساند تا حدي 
كه تاب آور بوده و از قبل براي آن راه حلي داشت. بنابراين 

كنشي عمل كنيم نه واكنشي و متفاوت بينديشيم.

كرونا؛ كنش يا واكنش
نماینزدیک

آمــار جهاني مبتاليان بــه كروناويــروس تاكنون 
بــه 79ميليون و743هــزار و 29نفــر رســيده و 
يك ميليون و749هزار و 606نفر نيــز بر اثر ابتال به 
اين بيماري جان باخته اند. اين در حالي اســت كه 
واكسيناســيون با بيم و اميدهايي در كشــورهاي 
مختلف جهان آغاز شده است اما همزمان جهش هاي 
تازه ويروس كرونا در بريتانيــا، نگراني ها را درباره 
اثربخشي واكسن ها بيشتر كرده است، به ويژه زماني 
كه تعطيالت سال نوي ميالدي در جهان آغاز شده و 
اين فرصتي است براي سفر، ديدارها و دورهمي ها و 

شيوع دوباره كرونا.
روند افزايــش آمار ابتال به بيمــاري كوويد-19 كه 
تاكنون در 218كشور و منطقه در جهان شيوع يافته، 
ادامه دارد و اين بيماري همچنــان در دنيا قرباني 
مي گيرد. آمريكا تاكنون با بيــش از 19.1ميليون 
مبتال و بيش از 337هــزار قرباني همچنان در صدر 
فهرست كشــورهاي درگير با بيماري كوويد-19 
قرار دارد. هند نيز با آمار بيش از 10.1ميليون مبتال 
پس از آمريكا در رتبه دوم قرار دارد و آمار مبتاليان 
به كوويد-19 در برزيل هم بيش از 7.4ميليون نفر 
اعالم شده است. خبر روز اما همچنان گونه جديد، 

يعني ويروس انگليسي كروناست.

سفر ويروس انگليسي كرونا به آلمان
در اروپا نگراني ها درباره ويروس بريتانيايي كرونا باال 
گرفته اســت. مهم ترين نگراني انتقال اين ويروس 
جهش يافته به ديگر كشورهاســت كه متخصصان 
مي گويند ســرعت انتقالش 70درصد بيشتر است 
و مي تواند منجر به شــيوع گســتره تر بيماري در 
كشورها شــود. در عين حال نخستين بيمار مبتال 
به نوع جديد كرونا در آلمان شناســايي شده است. 

به گزارش همشهري، دويچه وله نوشته مسافري كه 
ويروس جديد انگليسي را با خود حمل مي كرده زني 
بوده كه آخر هفته)يكشنبه( از لندن به فرانكفورت 
پرواز داشته اســت. او كه از فرودگاه هيتروي لندن 
پرواز كرده بود پس از رسيدن به فرودگاه فرانكفورت 
درحالي كه عالمتي نداشــت، آزمايش داد و نتيجه 
آزمايش اش مثبت اعالم شــد. مقامات آلماني روز 
پنجشنبه  وجود نوع جديد ويروس كرونا در خاك 
آلمان را تأييد كردنــد و گفتند با همه مراقبت هاي 
انجام شــده نگران انتقال اين ويروس از انگليس به 
ديگر كشورها هستند. مسافر حامل ويروس جديد 
براي مالقات با اقوام خود به آلمان ســفر كرده بود 
و از فرودگاه به خانــه اش منتقل و در آنجا قرنطينه 
شده اســت. از آن زمان عالئم خفيفي در او ايجاد 
شده است. در بيانيه اي كه مقامات بهداشتي آلمان 
منتشر كرده اند آمده اســت كه 3نفر كه از نزديك 
با اين زن در ارتباط بوده اند هم قرنطينه شــده اند. 
پس از اين ماجرا آلمان پروازهاي از مبدأ انگليس را 
تعليق كرده است. بيش از 40كشور در هفته گذشته 
پروازها از مبدأ و مقصد انگليس را تا زمان نامشخص 

تعليق كرده اند.

گردش در آفريقا
در آفريقاي جنوبي، يك نســخه مشابه از ويروس 
جديد كرونا ظهور كرده اســت، به گفته محققاني 
كه آن را تشــخيص داده اند يافته هــاي آنها يكي 
از جهش هاي مشــاهده شــده در نوع انگليسي 
ويروس را تأييد كرد است. اين ويروس در 90درصد 
نمونه هايي كه توالي ژنتيك آنها از اواسط  ماه نوامبر 
در آفريقاي جنوبي تجزيه و تحليل شــده است، 

يافت شده است.

 ويروس ناخوانده در دانمارك
دانمارك هم اعالم كرده 33مــورد از افراد مبتال به 
ويروس جهش يافته را شناســايي كرده است. نكته 
مهم اين است كه به گفته مقامات دانمارك افرادي كه 
به گونه جديد ويروس كرونا مبتال شده اند، هيچ كدام 
سفري به انگليس نداشــته اند. اين آمار باال از ابتال به 
ويروس جديد كرونا نشــان مي دهد گونه بريتانيايي 
كرونا در اروپا پخش شده اســت و احتماال به زودي 
تعداد بيشــتري از مردم آلوده شــده و خطر شيوع 
گسترده بيماري وجود دارد. دانمارك يك روز پيش از 
اعالم رسمي آلمان يعني در 23دسامبر)چهارشنبه( 

مبتاليان به گونه جديد كرونا را شناسايي كرده بود.

سالم سنگاپور!
ســوي ديگر دنيا در ســنگاپور پس از آنكه تست 
نخستين فرد مشــكوك به ويروس انگليسي كرونا 
مثبت شــد، 11مبتالي ديگر هم در قرنطينه نتايج 
تست شان مثبت شــد البته مقامات سنگاپور تنها 
يك مورد را به صورت رسمي تأييد كرده و گفته اند 
هم اكنون شــواهد قطعي درباره اينكه گونه جديد 
در اين كشور در حال شــيوع باشد در دست ندارند. 
بيماري كه در سنگاپور شناسايي شده حدود 20روز 
قبل از انگليس به اين كشور ســفر كرده و در زمان 
ورود قرنطينه شده بود. 2روز بعد آزمايش كروناي او 
مثبت شد و ابتاليش به نوع جديد ويروس را نشان 
داد. ســنگاپور تمام افرادي كه با اين بيمار مبتال در 
ارتباط بوده اند را قرنطينه كرده و در پايان قرنطينه 

تست همگي آنها منفي بوده است.

افزايش سريع آمار ابتال در انگليس
اداره آمار ملي بريتانيا گزارش داده اســت كه شيوع 

ويروس كرونا در اين كشــور و مناطق مختلف آن 
به ويژه جنوب انگليس همچنــان در حال افزايش 
اســت. اين در حالي اســت كه با دســتور بوريس 
جانســون ســختگيرانه ترين برنامه محدوديت ها 
در لندن به اجرا گذاشــته شــده اســت. آنطور كه 
بي بي ســي انگليسي نوشــته، از هر 85نفر يك نفر 
در انگليس آلوده اســت. اين آمــار مربوط به هفته 
منتهي به 18دسامبر است كه تخمين مي زند حدود 
650هزار نفر در انگليس مبتال به اين ويروس هستند، 
درحالي كه هفته قبل آمــار تخميني 570هزار نفر 
اعالم  شده بود. هم اكنون لندن بيشترين آمار آزمايش 
مثبت كرونا را دارد و در ولز نيز طبق اعالم مقامات 
بريتانيايي ويــروس جديد از هر 60نفــر، يك نفر 
را آلوده مي كند. در اســكاتلند، درصــد افرادي كه 
آزمايش مثبــت دارند كاهش يافته اســت، و از هر 
140نفر يك نفر مبتال به ويروس اســت. شــيوع 
ويروس جديد كرونا در انگليس در حالي اســت كه 
طي 2هفته گذشته 594هزارو521 نفر در اين كشور 

واكسينه شده اند.

ويروس انگليســي واكسيناسيون را شكست 
مي دهد؟

ظهور ويروس جديد كرونــا در انگليس درحالي كه 
تنها 3هفته از آغاز واكسيناســيون كرونا در جهان 
مي گذشــت، نگراني هاي زيادي به بار آورده است. 
مردم مي پرســند با وجود اين ويــروس جديد آيا 
واكسيناســيون پروژه اي شكســت خورده خواهد 
بود؟ آيا جهش های ديگري در راه است؟ يك پاسخ 
روشن اين اســت كه ويروس ها هميشه جهش پيدا 
مي كنند. كرونا تاكنون هزاران جهش داشته است. 
نوع انگليسي حدود 20جهش دارد، ازجمله چندين 

مورد بر چگونگي متصل شدن ويروس به سلول هاي 
انســاني تأثير مي گذارد.  موگ سويك، متخصص 
بيماري هاي عفوني در دانشــگاه ســنت اندروز در 
اسكاتلند و مشاور علمي دولت انگليس، گفته مسئله 
اصلي اين است كه اين جهش ها ممكن است به گونه 
جديد ويروس اجازه تكرار و انتقال مؤثرتر را بدهد. 
تعــدادي از محققان مي گويند جهــش ژنتيك در 
پرزهاي پروتئيني اين گونه جديد ممكن است توان 
رشــد آن را افزايش دهد؛ اين پرزهــاي پروتئيني 
بخشي از ويروس هستند كه توان نفوذ به سلول هاي 

بدن را به آن مي دهند.
 به گفته آنها واكســن كرونا دقيقا به  شكلي طراحي 
شده كه روي همين پروتئين ها تأثير بگذارد، گروهي 
از محققان مي گويند ممكن است جهش اين گونه 
تازه در كار واكســن اختالل ايجاد كند. برخي ديگر 
مي گويند، همانطور كه هرساله واكسن آنفلوآنزاي 
فصلي به دليل جهش ها تغيير مي كند، واكسن كرونا 
هم ممكن است در آينده نياز به اصالح داشته باشد تا 
براساس جهش هاي ژنتيك مصونيت بيشتري ايجاد 
كند اما تقريبا بيشــتر محققان در اين زمينه اتفاق 
نظر دارند كه شناســايي و گسترش ويروس جديد 
الزاما به معناي شكست خوردن پروژه واكسيناسيون 
نيســت. به گفته آنها اين گونه جديد هيچ خللي در 
كار واكسن هاي موجود ايجاد نمي كند و واكسن ها بر 
اين نوع تازه كشف شده كارساز هستند. مديرعامل 
بيوان تك، يكي از شركت هاي توليد كننده واكسن، 
معتقد اســت كه واكســن كرونا در برابــر ويروس 
انگليسي هم ايمني ايجاد مي كند با اين حال او گفته 
براي اطمينان كامل به مطالعات بيشــتر نياز است؛ 
مطالعاتي كه در حال انجام اســت و خبرهايش در 

روزهاي آينده مي رسد.

همزمان با آغــاز تعطيالت كريســمس در جهان، ســفرها در اروپــا و ديگر 
كشــورها آغاز شــده اســت. ويروس جديد كرونا هم ســفرش را آغاز كرده 
و بــه آلمــان و دانمارك رســيده  و مــردم می پرســند آيا واكسيناســيون 
شكســت می خورد؟ محققــان بــا احتيــاط می گوينــد: »احتمــاال نه.«

ویروس انگلیسی کرونا در سفر

شيده اللمي
دبير گروه جامعه

داستان گونه جديد ويروس كرونا پيچيده  تر می شود
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ظرفيت محدود پرورش 
حيوانات در ايران 

ايران در حوزه پرورش حيوانات غيرمعمول، 
يعني جــز دام و طيوري كه بــا هدف تامين 
پروتئين در كشــور توليد انبوه مي شــوند، 
موفقيت اقتصادي چنداني به دست نياورده  است. اساسا پرورش هرنوع 
حيواني كه نيازمند تامين غذا از مراتع باشــد، يعني حيوانات مرتعي، در 
كشور ما به دليل محدوديت هايي كه در حوزه زمين و مراتع داريم چندان 
رشد قابل توجهي نداشته اســت. از اين رو است كه پرورش دهندگان در 
ايران بيشترين تمركز خود را روي پرورش مرغ گوشتي و مرغ تخم گذار 
گذاشته اند. در واقع ميزان پرورش دام  در ايران سال به سال رو به كاهش 
گذاشته اســت،  اما از طرف ديگر پرورش مرغ در اين سال ها تا حد قابل 
توجهي افزايش داشته است. بر همين اساس ما امروز در توليد تخم مرغ 
مقام دهم دنيا و در توليد مرغ مقام هشتم دنيا را داريم. اما در پرورش ديگر 
حيوانات چندان حرفي براي گفتن نداريم؛ هم به خاطر كمبود مراتع و هم 
به خاطر كمبود آب. براي مثال يك گاو براي اينكه بتواند يك ليتر شير توليد 
كند بايد مقدار قابل توجهي آب مصرف كند و اين به غيراز نهاده اي است 
كه بايد در اختيار حيوان قرار گيرد. مراتع ما از توانايي تامين نيازهاي اين 
حيوانات برخوردار نيست. از لحاظ صرفه اقتصادي هم فضايي كه يك گاو 
يا حيواني مشابه اشغال مي كند، معادل فضايي است كه مي توان 50مرغ را 
در آن پرورش داد. از اين رو سرمايه مورد نياز براي پرورش چنين حيواناتي، 
به مراتب براي پرورش مرغ توجيه پذيرتر است، نه تنها در ايران بلكه در همه 
جاي دنيا هم نبايد تأثيرات آاليندگي پرورش حيوانات براي محيط زيست 

را ناديده گرفت.
درست است كه پرورش ديگر حيوانات در كشور رواج دارد، مثال پرورش 
بوقلمون،  كبك، بلدرچين يا ديگر انواع حيوانــات و پرندگان، اما ارقام و 
اعداد مرتبط با پرورش اين حيوانات در حدي نيستند كه بتوان در سطح 
اقتصادي يا غذايي كشور روي آنها حساب كرد. در واقع حوزه هاي پرورش 
حيوانات غيرمعمول در حد عالقه شخصي يا كارآفريني هاي كوچك باقي 
مانده اند. از نظر بالقوه بودن ظرفيت پرورش حيوانات در كشور، بايد بدانيم 
كه در همه جاي جهان بيشتر نياز اقتصادي و غذايي به سمت پرندگان 
متمركز شده است زيرا امروزه مسائلي مانند مسائل محيط زيستي، ميزان 
گازهاي گلخانه اي و ازتي كه از مدفوع حيوانات پرورش داده شــده وارد 
اتمســفر مي شــود در جهان اهميت ويژه اي پيدا كرده  است. همچنين 
محدوديت منابع هم در هدايت كشورها به سوي پرورش حيواني خاص 
بسيار تأثيرگذار اســت. براي مثال اگر بخواهيم گرسنگي را در كشوري 
آفريقايي برطرف سازيم، بهتر است مرغ تخم گذار در اختيار روستاهاي آن 
كشور قرار دهيم. يك مرغ بومي براي يك روستايي كه مهارت صنعتي هم 
ندارد، حداقل 150تخم در سال  خواهد داشت. اما يك گاو فضاي زيادي 
را اشغال مي كند و محصولي كه به روســتايي مي دهد به اندازه تخم مرغ 
ســيركنندگي ندارد. از اين رو دنيا اساسا به اين سمت رفته كه هم منابع 
پروتئيني براي تغذيه دام و طيور محدود است و هم به بهره وري در سطح 
اهميت ويژه اي مي دهد، يعني پرورش دهنده چه سطحي از زمين را اشغال 

مي كند و در ازاي آن چه محصولي را تحويل بشر مي دهد؟ 
طبيعي اســت كه هيچ يك از حيوانات قابل پرورش بــه اندازه پرندگان 
اين ســطح از بهره وري را ندارند. و هيچ يك از پرندگان، مانند شترمرغ يا 
بوقلمون، به اندازه مرغ بهره وري ندارند و سرعت پرورش در آنها باال نرفته 
اســت. به ويژه به اين خاطر كه در حوزه مرغداري پژوهش هاي ژنتيك 
فراواني هم انجام شــده و قابليت هاي خوبي به دســت آمده است. ما در 
ايران در حوزه توليد پروتئين مرغي خودكفا هستيم و هيچ نوع وارداتي 
نداريم. در دوره اي خاص براي تنظيم بازار از كشورهاي همسايه تخم مرغ 
وارد كشور شد. ممكن اســت در دوره اي خاص قيمت ها به اندازه اي باال 
بروند كه براي تنظيم قيمت ها مجبور به واردات شده باشيم. نياز كشور 
ما درحال حاضر ماهانه 85هزار تن تخم مرغ است. كل سال 96كه واردات 
تخم مرغ داشتيم، 11هزار تن تخم مرغ طي 40روز وارد كشور شد كه در 
واقع واكنشي به اعتراضات عمومي به گران شدن تخم مرغ بود كه البته 
خاصيتي هم نداشت و تنها عده اي واسطه و دالل سود بردند نه مردم. در 
حوزه صادرات هم اگرچه االن به داليل مسائل موجود متوقف شده است، 
اما اصوال اگر كشور بخواهد با همين ســرمايه اي كه امروز در اختيار دارد 
صادرات را آغاز كند بدون اينكه ريالي به اين سرمايه اضافه شود، مي تواند 
ساالنه 200هزار تن تخم مرغ و تا 400هزار تن مرغ به كشورهاي اطراف 
صادر كند. صادرات ديگري هم در حوزه پرورش حيوانات انجام مي شود، 
 مثال پرنده هاي زينتي، اما به صورت بسيار محدود. يا قاچاق انواع حيوانات 
مثل شاهين و باز و عقاب از ايران به كشورهاي همسايه وجود دارد. اين 
حيوانات در ايران شكار شده و به قيمت هاي گزاف به كشورهاي همسايه 
فروخته مي شــوند. مراكز پرورش ديگر حيوانات، مانند انواع پرنده هاي 
غيرخوراكي و زينتي، فروش بسيار محدودي دارند و ظرفيت اقتصادي 
آنها در سطح كشــوري يا صادرات گسترده نيســت. در واقع كشور اين 
نوع پرورش حيوانات را به عنوان يك فعاليت اقتصادي مســتمر كه قابل 
سرمايه گذاري باشد درنظر نمي گيرد و اين نوع فعاليت ها معموال تفريحي 
و محدود، در حد كارآفريني هاي كوچكي هســتند كه معموال در سطح 

كشوري بازار مستمري هم ندارند.
اساسا پرورش حيوانات در ايران به دليل كمبود آب و مراتع و زمين هاي 
زراعي تا بيش از 70درصد وابسته به واردات خوراك از كشورهاي خارجي 
است. درحال حاضر براي تامين كنجاله سويا باالي 70درصد، ذرت باالي 
65درصد و جو تا 50درصد وابسته به واردات هستيم و فارغ از اين چند سال 
تحريم و نوسانات شديد قيمت ارز، بخش پرورش حيوانات همواره درگير 
مسائل مرتبط با واردات نهاده براي پرورش دادن حيوانات مختلف، دام و 
طيور بوده است. در چنين شرايطي بايد قيمت تمام شده محصوالت را هم 
در حدي نگه داشت كه در حوزه صادرات قدرت رقابت با كشورهاي ديگر از 
دست نرود. يا براي توليد داخلي، وقتي افزايش قيمت ها و مشكالت واردات 
خوراك، منجر به افزايش قيمت محصول نهايي مي شود، نبايد با دخالت 
براي تنظيم بازار قيمت محصول تمام شده را كمتر از هزينه اي كه براي 
پرورش آن حيوان صرف شده اعالم كرد؛ زيرا در اين صورت توليد كننده 

انگيزه خود را از دست خواهد داد.

يادداشت يك

  بيش از هرچيز بايد تكليف  تان با 
طرح تان مشخص شــود؛ طرحي كه 
نشان دهنده برنامه شما، هدف شما، 
امكاناتي كه در اختيار داريد، تشريح و معرفي موقعيت جغرافيايي زمين، ميزان 
اشتغال زايي و... باشد. درخواست تاسيس مزرعه را به همراه اين طرح به دست 
وزارت جهادكشاورزي برسانيد، مراحل اوليه كليد مي خورد. اين مراحل بسته 
به حيواني كه براي پرورش و تكثير انتخاب كرده ايد، متفاوت است. مثال براي 
دريافت مجوز در حوزه آبزيان - انــواع ماهي هاي زينتي، صدف، ميگو و... - 
اولويت با كساني است كه صاحب زمين مناسب اند و به آب چاه دسترسي دارند. 
يا در حوزه پرورش پرندگان بايد زميني در اختيار داشته باشيد كه در فاصله 
مناسبي - حداقل 50متر در برخي موارد- با مناطق مسكوني، مراكز بهداشتي، 

درماني، حمام، مدارس و ادارات قرار دارد و همجواري حيوانات شما با حيوانات 
ديگر در منطقه آلودگي درست نكند. بررسي هاي همشهري نشان مي دهد اين 
روزها به دليل كنترل بيماري هاي مشترك بين انسان و طيور مانند آنفلوآنزاي 
فوق حاد پرندگان و ساير بيماري ها نظارت هاي سخت تري در ارائه مجوز پرورش 
بوقلمون و ساير طيور از طرف سازمان دامپزشكي اعمال مي شود. اما گرفتن 
مجوز قانوني مي تواند از بروز خسارات مالي و جاني در آينده جلوگيري كند. بعد 
از پشت سر گذاشتن اين موانع، بازرسي از وزارت جهادكشاورزي براي بازديد 
از زمين درنظر گرفته شده اعزام مي شود، شرايط را بررسي مي كند و الزامات 
قانوني را متذكر مي شود. البته فروش گوشت يا خود حيوانات در بازار نياز به 
مجوزهاي تازه دارد، مثال براي پخش گوشت بلدرچين در بازار نياز به مجوز 
وزارت بهداشت داريد و تقريبا گرفتن اين مجوز كار سختي است. كم كم كه 

روي غلتك بيفتيد، مي توانيد از تسهيالت سرمايه در گردش وزارت كشاورزي 
هم استفاده كنيد. درباره ساير حيوان ها مثل گوزن، ميش و... هم بايد براي 
مجوز گرفتن سراغ محيط زيست برويد. پرورش بعضي گونه ها مثل گوزن زرد، 
منوط به مجوز اين سازمان است و شرايط خاص خودش را دارد. پرورش االغ 
هم به تازگي در ايران كليد خورده و مستلزم اين است كه موقعيت مكاني مزرعه 
شما - مانند واحد هاي پرورش گاو و گوسفند - بيش از 2 كيلومتر از شهر و بيش 
از 300 متر از روستا فاصله داشته باشد. همچنين براي تاسيس زنبورداري بايد 
عالوه بر مدرك تحصيلي مرتبط، در نمايندگي اتحاديه زنبورداران عضو باشيد 
و براي گرفتن مجوز به شركت تعاوني زنبورداران شهرستان مربوطه مراجعه 
كنيد. خالصه كه كافي است نام حيوان مورد نظر خود را در پايگاه اينترنتي 

جهادكشاورزي جست وجو كنيد و فهرست مدارك مورد نياز را بررسي كنيد.

فرزاد طالكش
دبيركل انجمن ملي طيور ايران

 مزرعه
حيوانات

این شماره

هفتخان
مزرعهداری
راه اندازي يك كسب و كار با محوريت 

پرورش حيوانات مختلف نياز به 
تهيه كردن چه مدارك و مجوز هايي دارد؟ 

اين روز ها شركت هاي دانش بنيان و 
دانشگاهيان مبتكر با پرورش عقرب 
براِي ايجاد درآمدزايــي، به نجات 
جان انســان ها هم كمك مي كنند. 
اين حشره كوچك و در ظاهر بسيار 
خطرناك فوايد بسياري براي طبيعت 
و انســان ها دارد. در چند سال اخير 
زهر عقرب به يكي از پردرآمد ترين 

تجارت هاي دنيا تبديل شده است. هر گرم سم عقرب 10 هزار 
دالر خريد و فروش مي شــود. در ايران 60 گونه عقرب وجود دارد و زهر 
4نوع آنها بسيار ارزشمند است. از اين رو در ساخت دارو هاي ضدسرطاني، 

آنتي بيوتيك و درمان درد هاي مفصلي، ايدز و MS و... كاربرد دارد...
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ســال97 بود كــه انتشــار خبر 
طبــخ گوشــت گــوزن در يكي 
از رســتوران هاي يــزد جنجــال 
بسياري به پا كرد، چراكه بسياري 
نمي دانستند مزارع پرورش گوزن در 
كشور راه اندازي شده اند و بخشي از 
فعاليتشان نيز مربوط به تأمين نياز 
رستوران هاي خاص است. در همان 

زمان نيره پورماليي، مديركل محيط زيست استان يزد، در 
گفت وگو با ايرنا به شفاف سازي  پرداخت و از مراحل كار مزارع پرورش 
گوزن گفت:» متقاضي درخواست و طرح خود را به اداره كل حفاظت 
محيط زيست استان تحويل مي دهد. سپس اين موضوع ابتدا در سطح...

يكــي از تميزتريــن و بي آزارترين 
ســبك هاي موجود بــراي پرورش 
حيوانات در جهان، پرورش حيوانات 
تزئيني اســت، زيــرا قرار نيســت 
درنهايت به وعده غذايي انسان تبديل 
شــوند و صرفا جهت همنشــيني و 
عالقه مندي انســان ها پرورش داده 
مي شوند. پرندگان به دليل فضاي كم و 

دردسرهاي محدودتري كه دارند، طرفداران بيشتري در اين بازار 
كار دارند. عالوه بر اين، از گذشته مردم در ايران باور داشتند نگهداري از پرنده 
در خانه بال و دردسر را از اهالي خانه دور مي كند. البته اين باورهاي قديمي 

امروزه جاي خود را به عالقه شخصي، فخرفروشي يا سرگرمي داده است...
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پرورش گوزن پرورش قناري پرورش عقرب

صدور  هم اكنون، 
مجوز تكثير و پرورش چند 
گونه از حيوانــات به عهده 
سازمان شيالت كشور است؟ 

در ايران گوناگوني قابل توجهي 
وجود دارد. در حــوزه پرورش 
ماهي 4گونه كپورماهي پرورش داده مي شــود. قزل آال، 
ميگو وانامي، ســيتوپالنكتون و... هم در ايران مزرعه هاي 
خود را دارند. در شمال كشور هم نزديك به 5گونه ماهي 
خاوياري و 6گونه ماهي استخواني تكثير داده شده و در دريا 
رها مي شوند. ماهي هاي زينتي هم در تعداد بسيار گسترده 
توليد و پرورش داده مي شــوند. همچنين پرورش زالو در 
داخل كشور طرفداران زيادي دارد. خوب است اين را هم 
بگويم كه پرورش صدف هاي خوراكي هم در دســتور كار 
قرار دارد و تحقيقات الزم براي آن انجام شده و هدف نهايي 

توليد اين گونه هم صادرات است.
كسي كه متقاضي راه اندازي چنين كسب و 

كاري است، براي شروع بايد چه كند؟ 
تمــام ملزومات مربوط به شــروع كســب و كار در حوزه 
آبزي پروري داخل يك »پنجره واحد« قرار دارد كه توسط 
وزارت جهادكشــاورزي طراحي و تدوين شده است. هر 
فردي كه مي خواهد فعاليت كند بايد سراغ اين پنجره واحد 
برود و راهنمايي مورد نظر خود را از سيستم بگيرد. البته 
فراموش نكنيد كه براساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي، 
كليه مجوزهاي بخش كشــاورزي توسط ســازمان نظام 
مهندسي كشاورزي صادر مي شود و تنها سياستگذاري هاي 
كالن در حوزه پرورش حيوانات با وزارت جهادكشاورزي 

است و مجري هم در نهايت همين وزارتخانه است.
 راه اندازي يك مزرعه پرورش ميگو، صدف 
خوراكي يا ماهي هاي زينتــي چه چالش هايي با خود 

به همراه دارد؟ 
يكي از چالش هــاي اصلي در اين حوزه آب اســت. بعد از 
تامين آب، مســئله زمين در اولويت بعدي قرار مي گيرد. 
كســي كه مي خواهد مزرعه تكثير و پــرورش آبزيان راه 
بيندازد بايد مجوز آب را از وزارت نيرو بگيرد. متقاضي بايد 
منطقه اي را مشخص كند و اين منطقه را به وزارتخانه هاي 
درگير - نيرو، كشاورزي و... - گزارش دهد. البته برخي در 

نزديكي مزرعه خود آب چاه، قنات، چشمه و... دارند كه اين 
كارشان را ساده تر مي كند. ديگر نيازي به حضور در وزارت 
نيرو و گرفتن مجوز نيست و همان بررسي مدارك مورد نياز 
و ارسال آنها از طريق پنجره واحد كفايت مي كند. اين را هم 
در نظر بگيريد كه معموال در مكان هايي كه دسترسي به آب 

وجود دارد گرفتن زمين سخت  مي شود.
محدوديت هايي كه در كشور براي استفاده 
از منابع آبي وجود دارد، آيا باعث تحديد صدور مجوز 
در اين حوزه نشده است؟ استقبال از آبزي پروري امروز 

چگونه است؟ 
بدون شك محدوديت منابع آبي دست ما را در صدور مجوز 
مي بندد. گرفتن مجوز آب، كار سختي است و سياست بر 
اين است كه در صدور مجوز اندكي احتياط شود. استقبال 
در حوزه مورد فعاليت ما هم بسيار باالست و همين رقابت را 
براي متقاضيان سخت تر مي كند. مثال در حوزه پرورش ميگو 
الزام به داشتن زمين مناســب، دغدغه اصلي آنهايي است 
كه براي دريافت مجوز به ســازمان شيالت كشور مراجعه 
مي كنند. عمده اين زمين ها هم منابع ملي به شمار مي روند.
 شــما به عنوان معاون توسعه آبزي پروري 
سازمان شيالت كشــور، توصيه به راه اندازي مركز 

پرورش آبزيان مي كنيد؟ 
واقعيت اين است كه مصرف آبزيان رو به توسعه است و من 
فكر مي كنم راه اندازي اين كسب و كار مي تواند براي صاحب 
آن سودآور باشد. تجربه نشان داده كه سودآوري پرورش 
آبزيان درصورت دسترسي به آب چاه، قنات و... بيشتر از 

سودآوري دام و طيور است.
 هم اكنون چه تعداد مزرعه در حوزه آبزيان 
در چه مساحتي مشغول به كارند و حجم منابع آبي در 

دسترس چقدر برآورد مي شود؟ 
تعداد مزارع پرورش ماهيان گرمابي به 18هزار و 302واحد 
در 54هزار هكتار رســيده و تعداد مزارع پرورش ماهيان 
ســردابي 7هزار و 113در 677هكتار برآورد مي شــود. 
همچنين، تعداد مزارع پرورش ميگو را آمار رسمي شيالت 
كشور 865واحد در مساحت بيش از 12هزار هكتار اعالم 
كرده است. در پاسخ به بخش دوم سؤال  تان هم بايد بگويم 
منابع آبي در دسترس حدودا 403منبع است كه مساحت 

آن حدود يك ميليون و 346هزار هكتار است.

در زنجيـــــره 
اخذ مجوزهـــاي مختلف، 
ماجرا  كجاي  محيط زيست 
ايستاده است و براي پرورش 
و تكثير كدام گونه از حيوانات 
بايد مجــوز نهايــي را اين 

سازمان صادر كند؟ 
محيط زيست، متولي و صادر كننده مجوز راه اندازي كسب و 
كار در حوزه پرورش و تكثير حيوانات نيست. حتي اگر فرد 
مستقيم به محيط زيست مراجعه كند اگرچه كارشناسان اين 
سازمان به او درباره امكان پرورش گونه مورد نظر، پاسخگو 
خواهند بود اما در نهايت براي دريافــت مجوز بهره برداري، 
استفاده از منابع طبيعي، بررسي زمين و.. بايد سراغ وزارت 

كشاورزي برود.
اساسا متقاضي كسب و كار بايد در گام اول به مراجع ذي ربط 
- وزارت جهادكشاورزي- مراجعه و درخواست مجوز خود را 
ثبت كند و طرح خود را در اختيار كارشناسان بگذارد. حاال و 
در اين ميان كه برخي درخواست تكثير و پرورش گونه هايي را 
مي دهند كه در حوزه حفاظت محيط زيست قرار دارد، پاي اين 
سازمان به ماجرا باز مي شود. درباره اين گونه ها فرد بعد از آنكه 
طرح توجيهي خود را ارائه مي دهد، به سمت سازمان حفاظت 

محيط زيست هدايت مي شود تا بقيه مراحل را طي كند.
 و ســازمان حفاظت بر چه اساســي برخي 

درخواست ها را رد مي كند؟ 
كميته فني سازمان، طرح هاي توجيهي رسيده را در چارچوب 
دستورالعمل هاي موجود بررسي مي كند. برخي گونه ها در اين 
ميان خط قرمز ما به شمار مي روند و امكان تكثير و پرورش آنها 

به هيچ عنوان وجود ندارد.
بيشتر متقاضيان سراغ كدام گونه ها مي روند؟ 
سودآوري كدام يك بيشتر است و آيا اين سودآوري در 

تناقض با آسيب نرساندن به حيات وحش نيست؟ 
معموال متقاضيان به دنبال گونه هايي هستند كه سودآوري 
اقتصادي دارند. در اين حــوزه تكثير يا براي توليد پروتئين 
صورت مي گيرد يا براي عرضه و فروش حيوان در بازار )مثل 
پرندگان زينتي(. هر كدام از اين موارد در كميته فني بررسي 
مي شود، مورد ارزيابي قرار مي گيرد و در نهايت محيط زيست 
مجوز مربوط به خودش را صادر مي كند. درخواست پرورش 

كبك، بلدرچين، قوچ و آهو مشمول اين روند مي شوند كه 
البته بيشــترين تقاضا و تمركز روي كبك و بلدرچين بوده 
چرا كه پرورش آنها، كسب و كار درآمدزايي است. البته اين 
متقاضيان بايد درنظر داشته باشند كه اجازه برداشت مولد 
از طبيعت براي پرورش كبك و بلدرچين داده نمي شــود. 
متقاضيان بايد مولد خود را از مراكزي كه سابقا مجوز دريافت 
كرده اند تا كبك با نژاد اصالح شــده و گوشتي تكثير كنند، 

 دريافت كنند.
منظور از خط قرمز براي صدور مجوز چيست؟ 

پرورش كدام گونه ها مجوز نمي گيرند؟ 
براي پرورش گوزن زرد ايراني كه يك گونه در معرض خطر 
انقراض اســت قطعا مجوزي داده نخواهد شد؛ حداقل فعال 
برنامه اي در اين باره وجود ندارد. چرا كه اين گونه شديدا تحت 
حفاظت است و تنها به منظور حفاظت تكثير مي شود. البته 
هستند مراكزي كه به منظور توليد پروتئين، مركز تكثير گوزن 

زرد اروپايي راه اندازي كرده و امروز به كار در آن مشغولند.
درباره پرنده هاي زينتــي چطور؟ راه اندازي 
مركزي براي تكثير و پرورش اين نــوع پرنده ها با چه 
چالش هايي مواجه است؟ آيا اساسا محيط زيست تمايلي 

به گسترش اين مراكز دارد؟
ببينيد! محيط زيســت حلقه پاياني اين ماجراست و مسئله 
راه اندازي يك كسب و كار يا اشتغال زايي و... در اولويت هاي اين 
سازمان قرار ندارد. امروز، با وجود اينكه همكاران ما در سطح 
استان ها پيگير كنترل قاچاق پرنده هاي زينتي هستند اما در 
نهايت قاچاق در اين حوزه اتفــاق مي افتد و بعضي پرندگان 
زينتي همچنان به طور غيرقانوني از ســاير كشورها به ايران 
وارد مي شوند. من پيشــنهاد مي كنم كه اگر كسي مركزي 
براي تكثير و پرورش پرندگان زينتي دارد يا توانايي راه اندازي 
آن را در خود مي بيند براي كسب مجوزهاي قانوني از وزارت 
كشاورزي و محيط زيست اقدام كند. هم اكنون مراكز توليد و 
تكثير پرندگان زينتي در تعداد انگشت شمار به شكل قانوني 
فعاليت مي كنند. فراموش نكنيد كه گونه هاي غيربومي اگر 
قرار باشد تكثير شود و در اختيار خانواده ها براي نگهداري قرار 
گيرد بايد در فرايندي رصد شده، اتفاق بيفتد. اصال آيا هر گونه 
تكثير شده اي مي تواند به عنوان حيوان خانگي فروخته شود؟ 
آيا رهايي اين حيوانات به علت دلزدگي به اكوسيستم ديگر 

حيوانات آسيب نمي رساند؟

شهاب الدين منتظمي، مديركل دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش در گفت وگو با همشهري: 
مجوز تكثير و پرورش گوزن زرد ايراني فعال صادر نخواهد شد 

حسينعلي عبدالحي، معاون توسعه آبزي پروري سازمان شيالت كشور در گفت وگو با همشهري: 
دسترسي به قنات و آب چاه، كار متقاضي را راحت تر مي كند 

مائده امينی 
روزنامه نگار
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پرورش دهندگان االغ با چه موانعي روبه رو هستند؟

االغ داري، معطل  دريافت كد بهداشتي 
 حاجي جمهوري كارآفرين گنابادي: اگر كد بهداشتي داشتم به راحتي مي توانستم

 در شهرهاي بزرگي مانند تهران نمايندگي بزنم و محصوالتم را به فروش برسانم
اقتصاد خر شايد هر چند اصطالحي طنزآميز به نظر برسد ولي واقعيت 
اين است كه فعاليت سودآوري پيرامون حيواني به نام االغ)خرماده( در 
جهان و كشور خودمان شكل گرفته است و كارآفريناني هر چند كم، 
در اين شغل مشغول به كارند. برخالف كشورهايي نظير چين، ايتاليا، صربستان و برخي كشورهاي آفريقايي 
كه از مهم ترين مراكز اقتصاد خر به شــمار مي روند و از توليد كنندگان خر نر و ماده حمايت مي كنند در ايران 
پرورش دهندگان خر عالوه بر اينكه حامي ندارند بلكه سال هاست بي نتيجه معطل دريافت يك كد بهداشتي از 

وزارت بهداشت هستند.

به دنبال حامي
علي اكبر حاجي جمهــوري، كارآفرين گنابادي، دارنده 
نخســتين مركز پرورش االغ در ايران با مجوز رسمي از 
وزارت جهادكشــاورزي در شهرســتان گناباد خراسان 
رضوي در گفت وگو با همشــهري مي گويد: »من براي 
نخستين بار در ايران از سال 95اين كار را با 5راس االغ 
شروع كردم و االغ ها به مرور به 30راس رسيد اما هم اكنون 
به دليل فروش آنها تعدادشان به 15راس رسيده است. كار 
و سرمايه در ايران فراوان است فقط بايد نگاه درستي به 
آن شــود و همين پرورش االغ در ايران بسيار سودآوري 
دارد اما كمتر كسي به سراغ آن مي رود. من در ابتدا با اين 
هدف كار را شروع كردم كه تا خجالت جوانان كارآفرين 
روســتاي حاجي آباد بريزد و آنها هم بتوانند كارآفريني 
كنند. تنها مشكل ما در بحث حمايت هاست. بايد وزارت 
جهادكشاورزي و وزارت بهداشــت و دامپزشكي كشور 
به طور جدي به اين موضوع ورود پيدا كنند اما متأسفانه 
كم لطفي هاي بسياري در حق كارآفرينان مي كنند. من 
براي شروع كارم به همه نهادها و مسئوالن مراجعه كردم 
ولي تنها نهادي كه به صورت واقعي حمايت كرد كميته 
امداد امام خميني)ره( بود كه با تسهيالت مشاغل خانگي 
كه دادند كار ما شروع شــد و حتي خود رئيس كميته 
امداد- آقاي آريانژاد- مشاور طرح شد تا كارها بهتر انجام 
شــود«. اين كارآفرين گنابادي مي افزايد: »حمايت ها 
جدي نيســت به عنوان مثال ما مجوز رسمي داريم ولي 
مديرجهادكشــاورزي كه بايد بر كار ما نظارت داشــته 
باشد حتي يك بار هم حاضر نشده از مجموعه ما بازديد 
كند. مشكل اصلي ما كه حتي نمي توانيم كار را گسترش 
دهيم دريافت كد بهداشــتي از ســوي وزارت بهداشت 
است زيرا در سيستم اداري وزارتخانه براي اينگونه موارد 
پيش بيني هايي صورت نگرفته است. اگر كد بهداشتي 
براي ما صادر شــود مي توانيم هم محصوالتمان را صادر 
كنيم و هم طرح مان را گسترش دهيم و هم جوانان همين 
روســتا را به كار بگيريم. اگر كد بهداشتي داشته باشم 
مي توانم 100االغ خريداري كنم و براي چرا به بيابان ببرم. 
چون اين حيوان هر چه بيشتر راه برود شيردهي اش بيشتر 
مي شود. از طرفي نيازي نيست من كاه با قيمت كيلويي 
2500تومان بخرم و خوراك )علف ذرت و جو( كيلويي 
6500تومان تهيه كنم. االغ حيواني است كه به راحتي 
خود را از هر غذايي ســير مي كند. بنابراين هزينه هاي 
نگهداري به شــدت كاهش مي يابد. چون اگر االغ ها در 
اصطبل باشــند حداقل روزي 5كيلو كاه، نيم كيلو جو و 

2كيلو يونجه مصرف مي كنند«.
وي يكي ديگر از مشكالت خود را تعريف نشدن كد بيمه 
تامين اجتماعي براي اينگونه مشــاغل اعالم مي كند و 
مي گويد:»متأســفانه كارگر گاوداري را به راحتي بيمه 
مي كنند كارگر خرداري را بيمه نمي كنند. سيستم اداري 
سازمان ها متأسفانه هميشه ســرعت توسعه بخشي به 
مشاغل كارآفريني را تا حد زيادي كاهش مي دهد تا جايي 
در بسياري از مواقع كارآفرينان جوان انگيزه هايشان را از 

دست مي دهند و پيگيري هايشان را رها مي كنند«. 

بحث درمان و اشتغال زايي
اين حمايــت نكردن هــا در حالي اســت كــه اگر ما 
پرورش دهنده االغ نداشــته باشيم نســل خر در ايران 
منقرض مي شــود. از طرفي بحث درماني از طريق اين 
حيوان نيز منتفي مي شــود درحالي كه در چين داروي 
توليدي از اين حيوان هر كيلو بيش از 600دالر به فروش 

مي رسد كه براي درمان بي خوابي، خستگي هاي مزمن، 
كم خوني، افزايش قواي جنسي و بهبود پوست زنان مفيد 
است. گفته مي شود كه شير االغ، ضدباكتري است و در 
طب ســنتي ايران، براي درمان بيماري هاي گوارشي و 
تنفسي مانند خروسك و بيماري هاي ريوي شديد از آن 
استفاده مي شد. فضوالت االغ هم كه با نام »عنبرنسارا« 
شناخته مي شود، از ديرباز در ايران استفاده مي شد و به 
باور طب سنتي، خواص درماني دارد. حاجي جمهوري 
مي گويد:»هر چند مصرف محصوالت االغ به علت تبليغات 
كم در بين مردم رواج زيادي ندارد ولي افرادي هستند كه 
مشتريان شــير، پنير و روغن اين حيوان هستند. جالب 
است بدانيد تقاضا براي استفاده درماني از عنبرنسارا در 
شيوع كرونا بسيار باال رفت. شير االغ ما را براي 10بيمار 
كرونايي در بيمارستان بهلول گنادآباد بردند و آنها درمان 
شدند كه براي من بسيار خوشحال كننده و ارزشمند بود. 
معتقدم اگر وزير آموزش و پرورش به جاي دادن شير گاو 
دستور دهد به كودكان شير االغ دهند همه نخبه مي شوند. 
چون االغ حيوان بسيار تيزهوشي است. لذا االغ از هر زاويه 
در بحث درمان مي تواند كارآمد باشــد. شير االغ چربي 
ندارد و براي بيماران بسيار مفيد است. حتي جالب است 
بدانيد االغ ســواري بهترين درمان سنگ كليه است. در 
روستاها پيرمردهايي كه االغ سواري مي كنند سنگ كليه 
ندارند. در پوست االغ ماده اي وجود دارد براي جوانسازي. 
پاكستان به دنبال كار آفريناني است كه پرورش االغ بدهند 
تا بتوانند به چين صادرات داشــته باشند. چرا كه كشور 
چين از زماني كه تعداد االغ هايش رو به كاهش رفته است، 

متقاضي اصلي خريد اين حيوان است«. 
او همچنين به بحث مهم اشتغال زايي از اين طريق اشاره 
مي كند و مي افزايد:»شــير و پنير االغ جزو گران ترين 
محصوالت لبني در دنياســت و جوانــان كارآفرين ما 
مي توانند بازارهاي جهاني دنيا را در دست بگيرند. اگر كد 
بهداشتي داشتم مي توانستم به راحتي پنير االغ را به تركيه 
ارسال كنم. پنير االغ با پول ايران در كشورهاي اروپايي 
حداقل كيلويي 7تا 8ميليون تومان قيمت دارد. تجارت 
خر در دنيا جايگاه مهمي دارد و بسيار سودآور است. ما 
شير االغ را كيلويي 140هزار تومان مي فروشيم البته اين 
قيمت در تهران تا كيلويي 250هزار تومان هم به فروش 
مي رسد. اگر تبليغات درســتي در اين زمينه انجام شود 
سودآوري خوبي دارد چرا كه قيمت هر راس خر نر و ماده 
بستگي به جنسيت و جواني حدود 5تا 20ميليون تومان 
است. سرگين االغ االن حدود كيلويي 400هزار تومان 
قيمت دارد. روغن قلم پاي خــر كيلويي تا يك ميليون 

تومان به فروش مي رسد«.
از خيلي نقاط كشور مشتري دارم كه براي خريد شير يا 
عنبرنسارا به اينجا مي آيند و از سويي خودم محصوالتم را 
تا تبريز، گرگان و تهران ارسال كرده ام. حاجي جمهوري 
مي گويد:»اگر كد بهداشتي داشتم به راحتي مي توانستم 
در شــهرهاي بزرگي ماننــد تهران نمايندگــي بزنم و 
محصوالتم را به فروش برســانم. شركت لبنيات رضوي 
آستان قدس حاضر اســت روزانه يك تن شير االغ ما را 

فراوري كند«.
دوره بارداري االغ 12 ماه است. 6 ماه پس از زايمان، توليد 
شير داشته و ميزان شيردهي االغ، بسته به نژاد آن، نيم 
ليتر تا 1.2ليتر در روز اســت. االغ شيري را بايد ماشين 
تبديل ضايعات كشاورزي به پول و سرمايه دانست و به 
همين خاطر، اگر به دنبال كارآفريني و خلق ارزش افزوده 

هستيد، پرورش االغ ثروت آفرين است.

مزرعه
حیوانات

این شماره

پرورش ميگو هم اكنون در اســتان هاي 
بوشهر، خوزســتان، هرمزگان، سيستان 

و بلوچستان و دريكي دو ســال اخير در 
استان گلســتان انجام مي شود. زمين هاي 

شوره زار سواحل بوشهر در سه دهه اخير كانون 
و پايه گذار صنعتي شده كه اكنون از شمال تا جنوب 
كشــور به فعاليت در زمينه پرورش و توليد ميگو 
كه به خاطر ارزآوري، اشتغال و درآمدزايي باال به 
طالي صورتي معروف است، مشــغول هستند و 
رونق اقتصادي را براي اين مناطق به ارمغان آورده 
است. اكنون پرورش ميگو در استان هاي بوشهر، 
خوزستان، هرمزگان، سيســتان و بلوچستان و 
گلستان در زمين هايي كه براي كشاورزي مناسب 
نيست انجام مي شود و استان بوشهر امروز به عنوان 
پيشــتاز و بنيانگذار اين صنعت در كشور با توليد 
۲1 هزار و ۷۶۷تن در ســطح 5هزار و 1۲۸هكتار 
بخش عمده توليد ميگوي پرورشي كشور را به خود 

اختصاص داده است.

  هزينه ها و چالش هاي راه اندازي 
فعاالن ايــن صنعت اكنون بــا محدوديت هاي 
زيرساختي، مشكالت تجهيزاتي، سرمايه، بازار 
صادراتي و كمبود، وارداتي و گران بودن نهاده ها 
ازجمله تامين غــذا، مولد و بچــه ميگو روبه رو 
هستند كه درصورت حمايت دولت و حل برخي 
از اين مشكالت و محدوديت ها جهش توليد در 

اين صنعت به خوبي محقق خواهد شد.
شيوع ويروس كرونا بر همه بخش هاي اقتصادي 
كشور ازجمله صنعت پرورش ميگو تأثير داشته 
و اين صنعت و فعاالن اين بخش را با مشــكالت 
زيادي روبه رو كرده است. يكي ديگر از مشكالت 
پرورش دهندگان ميگو تامين آب است. تانكرهاي 
آبرساني مي توانند باعث انتقال ويروس ها ازجمله 
لكه سفيد به استخرها و در شرايط بحران كرونا، 
شيوع ويروس در ميان فعاالن اين صنعت شوند.

در يك بررسي ميداني با كشورهاي فقير ازجمله 
تايلنــد، اكــوادور، آرژانتين، در اين كشــورها 
زيرساخت هايي ازجمله زمين، راه دسترسي، آب 
و وام كم بهره 2درصد بيــن بانكي با بازپرداخت 
طوالني مدت براي آنها درنظر مي گيرند كه اين 
امكانات قابل مقايسه با ايران نيست و فعاالن اين 

بخش با مشكالت متعددي روبه رو هستند.

  وضعيت مزارع فعال 
به گفته كارشناســان اين حوزه مساحت مزارع 
پــرورش ميگو معمــوال نزديك بــه 20هكتار 
اســت كه به 14 تا 15اســتخر تبديل مي شود؛ 

اســتخرهايي كه مســاحتي 

يك هكتــاري دارند، امــا اندازه هاي 
نيم تا پنــج هكتاري نيــز در آن ديده 

مي شــود. هم اكنــون متوســط 
برداشت از استخرهاي پرورش 
ميگــو، ســه تــن در هكتار 
است. از سال74 نخستين مزرعه 

بخش خصوصي پرورش ميگو در استان بوشهر با 
توليد 65تن به مرحله توليد تجاري رســيد و از 
اين طريق زمينه خوبي براي توسعه كار در كل 
كشور فراهم شد. 34مركز فرآوري و عمل آوري 
آبزيان در استان بوشهر فعال است كه بيشتر اين 
مراكز داراي تأييديه كد اقتصادي اروپا هستند و 
مي توانند محصول توليدي را به اروپا صادر كنند.

ســايت پــرورش ميگــوي گواتــر در فاصله 
120كيلومتري چابهار با 1850هكتار مساحت 
مفيد قابل كشت در حاشيه خليج گواتر و مصب 
رود باهوكالت قرار دارد. ساالنه بيش  از هزار تن 
ميگوي وانامي شيشه اي در اين سايت برداشت 
مي شود. 13هزار هكتار ديگر از طرح هاي پرورش 
ميگو نيز هم اكنون در استان هرمزگان در حال 
اجراســت. براي 12هــزار هكتار ديگــر مزرعه 
پرورش ميگو در هرمزگان موافقت اصولي صادر 
شــده و 14هزار هكتار ديگر نيز توسط شركت 
شهرك هاي كشاورزي در مراحل مطالعه و ساير 

اقدامات قرار دارد.

  درآمدزايي و بازار
پرورش ميگو با 85 ميليون دالر ارزآوري به عنوان 
صنعتي مولد، صادراتــي، اشــتغال و درآمدزا 
در ســواحل جنوب و شمال كشــور درصورت 
حمايت، تامين زيرســاخت هاي الزم و تشويق 
بخش خصوصي به سرمايه گذاري در اين زمينه 
مي تواند ســكويي براي جهش توليد، به ويژه در 
استان بوشهر باشــد. فعاالن پرورش ميگو بايد 
محصول خود را در بازاري ارائه كنند كه شرايط 
از نظر قيمتي با ديگر كشــورها برابر اســت، اما 
قيمت تمام شده نهاده ها براي توليدكنندگان 
مــا گران تر اســت. با وجــود اين 
توليدكنندگان از بازار ميگو 

رضايت نسبي دارند.

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

ميگو

يكي دو دهه اســت كه بلدرچين وارد ســبد 
غذايي ايراني ها شــده و بسته هاي اين پرنده 
در يخچال هاي سوپر پروتئيني ها جاي ويژه اي 
به خودشان اختصاص داده اند. چند سال پيش 
بلدرچين فقط زماني در بشقاب غذاي ايراني ها 
ديده مي شد كه يكي از افراد خانه دوره نقاهت 
بيماري را پشت سر مي گذاشت اما حاال به عنوان 
پروتئين به صرفه، مشــتري خاص خودش را 
دارد. به خاطر همين مشتريان است كه پرورش 
بلدرچين به عنوان شــغل طرفدار پيدا كرده 

است.

هزينه ها و چالش هاي راه اندازي
بيشتر كساني كه ســراغ پرورش بلدرچين 
رفته اند، اين كار را به عنوان شغل دوم انتخاب 
كرده اند. اگر يك انباري 15متري و سه چهار 
ميليون تومان پول داشته باشيد، مي توانيد 
اين كسب وكار را راه  بيندازيد. بعضي ها كه در 
شروع كار خيلي سرمايه نداشته اند، نيمچه، 
جوجه هــاي پانــزده روزه را مي خرند و بعد 
از 30روز آنها را مي فروشــند. بــا 2ميليون 
تومان مي شود 600بلدرچين نيمچه خريد. 
براي سيســتم گرمايش و نور انبار هم يك 
ميليون تومان كافي است. اين هزينه ها جدا 
از ســاخت انبار و قفس است. بعضي ها همه 
كه با دســت پرتري وارد بازار كار شــده اند، 
دستگاه جوجه كشــي دارند؛ تخم بلدرچين 
مي خرند، بعد از تبديل به جوجه و رســاندن 
جوجه ها به مرحله كشتار، آنها را مي فروشند. 
قيمت دستگاه جوجه كشي هم متفاوت است. 
دستگاه دست دوم 588تايي را مي شود زير 
5ميليون تومان خريد. براي پرورش بلدرچين 
حتي الزم نيســت كه به جوجه ها واكســن 

بزنيد، در چند روز اول حياتشــان اگر در آب 
آنها مولتي ويتامين بريزيد، كافي اســت. هر 
بلدرچيــن روزانه 30گــرم دان مي خورد و 
اين دان بايد دان مخصوص بلدرچين باشد. 
بلدرچين ها هم حتما بايد در فضاي بسته و در 
قفس نگهداري شوند. چون بلدرچين پرونده 
وحشي اســت، اگر در فضاي آزاد رها شوند، 
پرواز مي كنند و سرمايه گذاري به باد مي رود. 
دماي فضايــي كه براي پــرورش بلدرچين 
اختصاص داده مي شود، مهم است. دما بايد 
بين 30تا 35درجه باشــد. اگر به يكباره دما 
به 20درجه برســه مي توانــد تلفات زيادي 

داشته باشد.

وضعيت مزارع فعال
 گراني هــاي اخيــر تأثيــرش را در پرورش 
بلدرچين هم گذاشته. گران شده دان بلدرچين 
باعث شــد بعضي از مراكز پرورش بلدرچين 
تعطيل شوند، به خصوص آنهايي كه نتوانسته  
بودند در بازار خودي نشان بدهند. با اين حال 
استقبال از پرورش بلدرچين خوب است، چرا 
كه در 45روز يك بلدرچين از تخم به مرحله 

كشتار مي رســد. اگر مزارعي كه 
در پرورش بلدرچين فعال 

از  بيــش  هســتند، 

10هزار جوجه داشته باشند، بايد تأييديه هاي 
بهداشتي را بگيرند. با توجه به اينكه بعضي از 
افراد در خانه هاي شخصي شان هم مي توانند 
پرورش بلدرچين داشته باشند، آماري از تعداد 

اين توليدي ها نيست.

درآمدزايي و بازار
 قبــل از اينكــه گراني هــا به اوج برســد، 
درآمدزايــي از پرورش بلدرچيــن هم باال 
بود، 50درصد هزينه اي كه هر ماه داشتي، 
مي توانستي درآمد هم داشته باشي اما چند 
وقتي است كه اين درآمد به يك سوم رسيده 
اســت. خريدارها هم متفاوتند، مشتريان 
اصلي شــركت هاي بســته بندي و توزيع 
هســتند، بعضي ها هم ترجيــح مي دهند 
بدون واســطه توليداتشــان را به دســت 
مشــتريان برسانند. بيشــتر اين مشتريان 
هم از جمع دوستان و اقوام هستند. بعضي 
از توليدكننــدگان در هــر دوره 
پرورش، نزديك به هزار بلدرچين 
مي فروشند. قيمت يك بلدرچين 
به 10هزار تومان نمي رســد. 
در گرانــي مــرغ، بعضي از 
خانواده ها ترجيح شان خريد 

بلدرچين بود.

ماهی زينتیبلدرچين

اگر به دنبال شغلي زودبازده هستيد، سراغ پرورش زالو 
نرويد! اين كار از مشاغلي است كه به صبر و مداومت 
در كار نيازمند است. براي شروع كار بايد تعدادي زالو 
بخريد. حداقل ۷ ماه براي پرورش زالو در آكواريوم زمان 
نياز است كه براي اين مدت بايد هزينه آب مصرفي و برق 

را محاسبه كنيد.

  هزينه و چالش هاي راه اندازي
هر زالوي مولد مي تواند به 20زالو برسد و اين بسيار 
سودآور اســت. زالوها براي اينكه بتوانند به مرحله  
توليدمثل برسند بايد حداقل 2سال از زمان تولد آنها 
گذشته باشد. از آنجا كه آلودگي آب باعث از بين رفتن 
زالوها و تلفات جبران ناپذيري مي شــود بايد به طور 
مســتمر اين آب از لحاظ آلودگي چك شود. ارزش 
هر چهار زالو معادل يك بشكه نفت اوپك است! زالو 
مصارف زيادي دارد؛ براي هميــن در خارج از ايران 
طرفداران زيادي دارد و مي توان به راحتي آنها را صادر 
كرد پس نگران اشباع شدن بازار كار اين حرفه نباشيد. 
براي تغذيه زالوها بايد از خون پستاندار استفاده كرد؛ 
مراقب باشــيد حتما بايد از خون پستاندار استفاده 
كنيد اگرنه دچار مشكل خواهيد شــد. اين نكته را 
فراموش نكنيد شــما فقط درصورتي مي توانيد به 
خون دسترســي پيدا كنيد كه مجوز رسمي داشته 
باشــيد وگرنه نمي توانيد از سالمت خون اطمينان 

حاصل كنيد.

  چند مزرعه مشغول كارند؟
از آنجا كه بســياري از اين مراكز در خانه و به شكل 
غيرقانوني راه اندازي مي شــود، آمار دقيقي در باره 
تعداد اين مزرعه ها موجود نيست. اما با ادعاي مراكز 
آموزش مي توان به فراواني آن پي برد. مثال يك گروه 
كارآفريني كه خود را مشــاور رسمي سازمان نظام 
مهندسي كشاورزي در زمينه زالو و آبزيان معرفي و 
زيرنظر آنها فعاليت مي كند مي گويد كه بيش از يكصد 
مزرعه زالوي طبي استريل را در كشــور راه اندازي 
كرده است. اما اين تنها يك نمونه از اين مراكز است. 
درحالي كه با جست وجويي ساده مي توان به بسياري 

از اين مراكز دست پيدا كرد.

  قيمت، مشتري و ميزان فروش
براي كسي كه تازه وارد اين حرفه مي شود، ضريب 

سوددهي با توجه به احتماالت خطا، هر زالو يك به 12 
حساب مي شود و اگر بتواند به اين ميزان از سوددهي 
برسيد، منطقي است و اگر به بيشتر از ميزان برسيد، 
سود بيشتري نصيب تان شده است. اگر سوددهي را 
همين يك به 12 بگيريم و فرض كنيم دو هزار عدد از 
اين زالوها تلف شده اند، حدود 10هزار زالو خواهيد 
داشت كه مي توانيد حداقل 70ميليون تومان در بازار 
بفروشيد. از اين ميزان بايد هزينه انرژي و كارگر را 
كســر كنيد. البته اين برآورد براي افرادي است كه 
تازه وارد اين كار شده اند و در سال هاي آتي اين سود 
يك به 50 مي رسد. براي پرورش زالو شايد بتوان با 
سرمايه اوليه اي كار را آغاز كرد. گرچه مي توان اين 
كار را با محدودتر از اين عدد و در خانه هم شــروع 
كرد، اما استاندارد آن خارج از خانه و در محيط هاي 
وسيع تري است. معموال براي پرورش زالو با ريسك 
متوسط، طي2سال به سودآوري خواهيد رسيد. اگر 
قرار باشد، 2هزار عدد زالو داشته باشيد، به 3نيروي 
كار نياز است. قيمت زالو در بازار ايران بسته به نوع 
زالوي پرورش داده شده متفاوت است. رنج قيمت 
زالو ها و الرو آنها از 7هزار تومــان تا 17هزار تومان 
متغير اســت. در بازار جهاني اما قيمت زالو حدود 

12دالر به باالست.
محاسبه درآمد پرورش زالو به اين شكل است؛ تكثير 
و پرورش  وسيله زالوي مولد و ضريب تكثير به ازاي 
هر زالوي مولد 15 عدد درنظر گرفته مي شــود. در 
مدت زمان يك ســال، چنانچه يك هزار عدد زالوي 
مولد بخريد، 10ميليون تومان بايد هزينه كنيد كه به 
اضافه  هرينه 20 عدد وان پلي اتيلن 16ميليون تومان، 
50 عدد ظرف پالســتيكي 500هزار تومان، مخزن 
ذخيره آب 500 ليتري يك ميليون و صد هزار تومان، 
لوازم جانبي3ميليون، آب و بــرق 2ميليون تومان، 
آموزش 2ميليون كه پس از يك سال تعداد 15 هزار 

زالو به دست مي آيد.

زالو

ديگر فقط موقع سال تحويل نيســت كه ماهي هاي قرمز سفره هاي 
هفت ســين را زنده كنند، ماهي ها، چه قرمز و طاليي، چه هشت دم 
و شــش دم و چه... عضو ثابت بعضي از خانه ها هســتند اما پرورش 
ماهي  هاي زينتي اين قدر ارزان نيست كه هر كسي كه عشق اين كار را 

داشت بتواند، به سمت اين كار جذب شود.

هزينه ها و چالش هاي راه اندازي
 اگر بخواهي از پرورش ماهي هاي زينتي درآمدزايي كني، بايد سرمايه 
اوليه خوبي داشته باشي. فضاهايي كه براي پرورش ماهي هاي تزئيني 
اختصاص دارد، متفاوت است و هرقدر اين فضا بزرگ تر باشد، قيمت 
هم باالتر مي رود. مثال براي يــك آكواريوم 30متري، 100ميليون 
سرمايه نياز است. بعضي از آكواريوم هايي كه ماهي تزئيني پرورش 
مي دهند، تا 50ميليارد تومان هم قيمت دارند. عالوه بر قيمت فضا، 
قيمت ماهي ها هم متفاوت است. ريسك اين كار هم باالست؛ چرا كه 
به يكباره ماهي گران قيمت يك آكواريوم بدون اينكه دليل مشخصي 
داشته باشد، مي ميرد. يكي از مشــكالت اساسي كساني كه مزرعه 
ماهي هاي تزئيني دارند، اين است كه چند سال پيش ارز دولتي براي 
واردات ماهي هاي زينتي حذف شد. به همين دليل قيمت واردات 
به يكباره باال رفت. كمبود دارو هم از مسئله هاي اصلي صاحبان اين 
كسب است. يك مشكل ديگر هم وجود دارد؛ تا چند سال قبل چند 
شركت بودند كه ماهي هاي زينتي وارد مي كردند اما به يكباره همه 
شركت ها حذف شدند و فقط يك شركت واردات را به دست گرفت. 
همين يك شركت هم تعيين كننده قيمت ماهي است. كساني كه به 
اين كار مشغول هستند، مي گويند با توجه به اينكه رقابت حذف شده 
و نظارتي روي قيمت گذاري و حتي واردات نيست، هر نوع ماهي اي با 
هر قيمتي فروخته مي شود و اين، كار پرورش دهندگان را سخت كرده 
است. يكي از نگراني هاي صاحبان اين شغل اين است كه بعضي از انواع 
ماهي  كه تكثير و فروش شان ممنوع است، به راحتي در سبد فروش 

قرار گرفته اند. اين نوع ماهي براي انسان مضر هستند.

وضعيت مزارع فعال
 كســاني كه مي خواهند مزرعه پرورش ماهي زينتي داشته باشند، 
بايد وقت، پول و عشق داشته باشند. بيشتري ها 2 گزينه اول را ندارند 

قيمت زالو ها و الرو آنها از 7هزار تومان تا 
17هزار تومان متغير است. در بازار جهاني 

اما قيمت زالو حدود 12دالر به باالست. 
ارزش هر چهار زالو معادل يك بشكه نفت 

اوپك است!

از سال74 نخستين مزرعه بخش 
خصوصي پرورش ميگو در استان بوشهر با 
توليد 65تن به مرحله توليد تجاري رسيد 

و از اين طريق زمينه خوبي براي توسعه 
كار در كل كشور فراهم شد

بعضي از توليدكنندگان در هر دوره پرورش، نزديك 
به هزار بلدرچين مي فروشند. قيمت يك بلدرچين 
به 10هزار تومان نمي رسد. در گراني مرغ، بعضي از 

خانواده ها ترجيح شان خريد بلدرچين بود
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 كارآفرين پرورش گوزن بر اين باور است كه بايد مانند
 ديگر كشورهاي دنيا روي تجارت شاخ گوزن سرمايه گذاري كرد

شاخ هاي پرسود 
صحبت از گوزن كه مي شود، تصوير گوزن زرد ايراني در 
ذهن نقش مي بندد؛ گونه اي زيبا كه در معرض خطر انقراض 
قرار دارد. يك تصوير ديگر، تصويــر گوزن هايي با جثه 
بزرگ و شاخ هايي شگفت انگيز است كه در چراگاه هاي بكر آمريكاي شمالي، سيبري و نيوزيلند 
زندگي مي كنند و تصور مي شــود اين حيوان كمياب و ناياب است. اما امروز كشورهاي زيادي 
در زمينه تجارت گوزن فعال هستند و چند سالي است كه در خبرها مي خوانيم مزارع پرورش 
گوزن در داخل كشور هم فعال شده اند. هدف اصلي مزرعه داران داخلي پرورش گوزن، توليد 

و صادرات گوشت عنوان مي شود و گوشت گوزن مهم ترين 
فراورده آن به شمار مي رود. گفته مي شود كه گوشت گوزن 
خوش طعم است و چربي آن نسبت به گوشت دام هاي اهلي 
كمتر است. عالوه بر گوشت، از شاخ گوزن هم براي مصارف 
دارويي استفاده مي شود. رضا افتخاري 14سال است كه در 
زمينه پرورش گوزن تحقيق مي كند و از سال 1393 شركتي 
را در اين زمينه راه اندازي كرده. افتخاري، تجارت شاخ گوزن 
را در برنامه دارد. براي آشنايي با شغل پرورش گوزن در ايران 
و آگاهي از ملزومات و نيازهاي پــرورش اين حيوان با اين 

كارآفريِن محقق صحبت كرده ايم.

آقاي افتخاري، چطور شــد كه به 
پرورش گوزن روي آورديد؟

من در ســاري آموزشگاه كشــاورزي داشتم. 
به تدريج به گوزن عالقه مند شدم و در تحقيقاتي 
كه انجام دادم، متوجه شــدم كه حيوان بسيار 
عجيبي است و با گاو، گوســفند و حتي با آهو 
تفاوت زيــادي دارد. ســال1388 تحقيقاتم را 
در قالب كتاب چاپ كردم. بعد از آن استاندارد 
آموزش شــغل پرورش گوزن را براي ســازمان 
فني و حرفه اي نوشــتم و حتي در زمينه ايجاد 
ديپلم گوزن تــالش زيادي كــردم اما موافقت 
نشــد. هم اكنون پرورش گوزن را براي تكميل  
تحقيقاتم انجام مي دهم. ســال گذشــته همه 
مراحل احداث نخستين مزرعه حرفه اي پرورش 
گوزن را در كشــور طي كرديم و حتي با كشور 
مقصد براي واردات گــوزن رايزني هاي الزم را 
انجام داديم،  اما بحران كرونا دســت ما را بست. 
در مرحله دريافت مجوزهاي الزم براي احداث 
3مزرعه در ساري،  گيالن و همدان هستيم و به 
محض فروكش كردن بيماري كرونا، كار را از سر 

خواهيم گرفت.
اشاره كرديد كه به دنبال احداث نخستين 
مزرعه حرفه اي پرورش گوزن در كشــور 
هســتيد! درحالي كه چند مزرعه در اين 

زمينه مشغول فعاليت هستند.
به نظر من در ايران مزرعه واقعي پرورش گوزن 
نداريم. روش نگهداري گــوزن در ايران چه در 
پارك پرديســان، چه در مزارع شهرهايي مانند 
ســاري و يزد اقتصادي نيســت. اينكه تعدادي 
گوزن يك جا نگهداري شوند، به معني پرورش 
گوزن نيست. كاري كه ســازمان محيط زيست 
مي كند، ساخت پناهگاه و زيستگاه است و ربطي 
به پرورش گوزن ندارد. آنها فقط گوزن ها را زنده 

نگه مي دارند.
منظورتان از اينكه روش نگهداري گوزن در 

ايران اقتصادي نيست، چيست؟
متأســفانه به خاطــر ســوء مديريت در حوزه 
محيط زيســت و باغ وحش ها، همه گوزن هاي 
ايران دچار همخوني شــده اند و شاخ آنها ارزش 
اقتصادي ندارد. تقريباً تصور مردم از گوزن يك 
حيوان زيبا، وحشــي و داراي گوشت خوشمزه 
اســت، حال آنكه واقعيت اين نيســت. گوشت 
گوزن فقط در فصل زمســتان طعم خوبي دارد 
و در فصل هــاي ديگر كه زمان رويش شــاخ و 
جفت گيري است، كيفيت گوشت پايين مي آيد. 
تصور اينكه كه گوشــت گوزن گران اســت هم 
درست نيست. قيمت گوشت گوزن يك ونيم برابر 
گوشت گوساله است. امروز در دنيا سرمايه گذاري 
روي توليد شاخ گوزن است. شاخ گوزن در يك 
ســال، پنج مرحله زندگي دارد و در پايان سال 
مي افتد و سال بعد، شاخ جديد كه بزرگ تر است، 
مي رويد. گوزن نر تنها حيواني در طبيعت است 
كه شاخش زايش دارد. شاخ گوزن در داروسازي 
كاربرد بسيار زيادي دارد و به نظر مي رسد تجارت 
آن تا 30سال آينده از مشاغل پرسود دنيا خواهد 

بود و جايگزين پرورش دام هاي ديگر شود.
در صنايع داروســازي از شاخ گوزن چه 

استفاده اي مي شود؟
داروهايي كه از شــاخ گوزن توليد مي شوند، در 
درمان انواع سرطان، كم خوني، ناتواني جنسي، 
باروري و درمــان اختــالالت هورموني كاربرد 

زيادي دارند.
پرورش گوزن با هدف تجارت شاخ آن چه 

ملزوماتي نياز دارد؟
در پرورش گوزن 2اصل بايد لحاظ شود؛ دانش و 
تخصص و صبر فراوان. يك ضرب المثل آمريكايي 
مي گويد: اگر مي خواهي از خودت ارث بگذاري، 

گوزن پرورش بــده. طرح هاي پرورش گوزن در 
آلمان پنج ســاله، در نيوزيلند هفت ســاله و در 
آمريكا ده ساله اســت. تقريباً اواخر خرداد شاخ 
گوزن را مي بُرند و ســال بعد دوباره مي رويد و 
هر سال مي توانند آن را بفروشند. برخالف گاو 
و گوســفند، گوزن را هيچ وقت پروار نمي كنند 
و ســال هاي متمادي از آن اســتفاده مي كنند 
و هر وقت به ســني برسد كه شــاخ آن كيفيت 
نداشــته باشــد، ريكاوري مي كننــد. از طرف 
ديگر هر چه ســن گوزن باالتــر رود، جز گوزن 
موس كه گوســاله اش ارزش بسيار زيادي دارد، 
كيفيت گوشتش بيشتر مي شــود. گوزن ماده 
هم تا 10سال در گله مي ماند و هر سال زايمان 
مي كند. گوزن ها بســيار مقــاوم و وفق پذيرند. 
درواقع، شغل پرهزينه اي نيست. مديريت درست 
مي خواهد. هزينــه راه انــدازي مزرعه پرورش 
گوزن هم بســيار كمتر از هزينه ايجاد گاوداري 
و گوســفندداري اســت. توصيه مي شــود كه 
پرورش دهنده به جاي اينكه دنبال ساخت وساز 
براي گوزن باشد، درختكاري كند. هرقدر درخت 
بيشتري در محل پرورش گوزن باشد و حيوان 
فضاي بيشتري در اختيار داشته باشد، سرحال تر 
و باكيفيت تر مي شود. خالصه صحبتم اين است 
كه با هزينه اوليه كم، بيشترين فوايد اقتصادي 

براي مزرعه دار ايجاد خواهد شد.
براساس صحبت هاي شما، پرورش گوزن 
شغلي ديربازده است. توجيه اقتصادي اين 

شغل چقدر است؟
پرورش دهنــده بايد از همان ابتــدا براي 10يا 
20ســال آينده برنامه ريزي كند. درست است 
كه دير به پول مي رسد اما زماني كه به سودآوري 
برســد چندين برابر براي او جبران مي شــود و 
به صورت تصاعدي ســود مي كند. براي مثال، 
گوزن دم ســفيد در آمريكا )زيرگونه ويرجينيا( 
10 هزار دالر قيمت دارد. در همان كشور، گوزن 
زرد اروپايي در تگزاس 400دالر ارزش دارد. هر 
دو از نظر جثه يك اندازه هستند اما ارزش ميزان 
مخمل )زماني كه شــاخ گوزن بــه مرحله دوم 
زندگي اش مي رسد، شــاخ مخملي مي گويند( 
و همچنين هورمون هايي كه ســاالنه از گوزن 
دم ســفيد به دســت مي آيد، تا 3 هزار دالر هم 
مي رسد، اما از گوزن زرد اروپايي هيچ وقت اين 
ميزان به دســت نمي آيد. اگــر پرورش دهنده 
مي خواهد شاخ گوزن هايش امسال به 700گرم 
يا يك كيلوگرم برسد و 3 هزار دالر درآمد كسب 
كند بايد از ســال هاي گذشــته روي كارهاي 
ژنتيك ســرمايه گذاري كند. اينگونه نيست كه 
گوزن را يك جا نگه داشت و به راحتي محصول 

خوب به دست آورد.
واردات گوزن به چه صورت انجام مي شود؟

امروزه تقاضا براي پرورش گوزن در دنيا باالست. 
بازار هدف بيشتر شاخ ها هم شرق آسياست. براي 
مثال بازار هدف شاخ هاي گوزن  نيوزيلند، ژاپن 
و چين اســت. ما براي واردات گوزن با روسيه، 
فنالند و حتي چين رايزني كرديم. مهم نيست 
پرورش دهنده از كدام كشــور و بــا چه قيمتي 
گوزن ها را وارد كند، مهم آن اســت كه گوزن ها 
سالم باشند. قبل از ورود بايد تست خون و تست 
شــاخ از همه گوزن ها گرفته شــود تا سالمت 
همه آنها تأييد شود. در واقع اگر قرار است مثاًل 
پرورش دهنده اي هزار گوزن وارد كند، تك تك 
آنها بايد آزمايش شوند. چون اگر يك گوزن سالم 
نباشــد، به تمام گله آســيب مي زند. زماني كه 
همه مراحل درست پيش رود و مزرعه دار شاخ 
باكيفيت توليد كند، هرقدر هم قيمت فروش باال 
باشد، شركت هاي داروسازي برايشان به صرفه 

خواهد بود كه توليدات او را بخرند.

مزرعه
حیوانات

این شماره

شايد تا چند سال پيش شــنيدن اين خبر كه فردي 
در مزرعه توليد االغ مشــغول به كار است، امري دور 
از ذهن بود، اما چند ســالي اســت كه پرورش االغ و 
توليد محصوالتي مانند شــير و روغن االغ بســيار 
مورد توجه قرار گرفته اســت. محمدرضا و احمدرضا 
شهر كن 2برادري هســتند كه درآمد زندگي شان با 
پرورش االغ گره خورده است. اين دو برادر در رابطه با 
مشكالت راه اندازي مزرعه پرورش االغ و بازار كارشان 
توضيح دادند و گران شدن نهاده هاي دامي را به عنوان 
اصلي ترين چالش ســرمايه گذاري  در اين حوزه بيان 

كردند.

هزينه ها و چالش هاي راه اندازي
وضعيت نهاده هاي دامي شــرايط پــرورش االغ را 
با پيچيدگي هاي خاصي همــراه كرده و راه اندازي 
يك مزرعه بســيار سخت شده اســت. هم اكنون 
راه اندازي مزرعه پرورش االغ نياز به سرمايه هنگفت 
دارد، به عنوان مثــال اگر فردي زمين شــخصي 
براي راه اندازي مزرعه داشته باشــد، بايد حداقل 
200ميليون براي شروع كار درنظر بگيرد، ناگفته 
نماند كه ايــن مبلغ تنها براي شــروع كار كفايت 
مي كند و آنطور كه احمدرضــا كن می گويد: »اگر 
وضعيت اقتصادي همينطور بمانــد و آن فرد نيز 
نتواند مشــتري هاي خــود را جذب كنــد، بدون 
شــك چنين ســرمايه گذاري اي درست نيست«. 
هم اكنون هزينه خوراك 30االغ »مزرعه شهر كن« 
به يك ميليون تومان در روز رسيده است. يك االغ 
در روز ميانگين بين 300 تا 600گرم شير مي دهد، 
با توجه به اينكه نسبت االغ شيرده به ساير االغ ها 
يك به 3 اســت- يعني از 30االغ موجود در مزرعه 
شــهر كن، تنها 10االغ شــير مي دهند- بنابراين 
روزانه 5كيلو شير به دســت مي آيد. براساس گفته 
محمدرضا شهر كن »اگر ما بتوانيم اين شيرها را با 
قيمت كيلويي 200هزار تومان به فروش برسانيم، 
تازه توانسته ايم، خرج خوراك روزانه االغ ها را تأمين 
كنيم. در شرايطي كه نهاده هاي دامي گران شدند، 
ما نمي توانيــم قيمت ها را افزايــش دهيم، چراكه 
بازار بيشــتر از اين ظرفيــت افزايش قيمت 
ندارد. در يك سال گذشته هزينه 
نگهــداري 2برابر 

شده است و به همين دليل ما درآمد چنداني نداريم، 
تمام درآمد ما صرف نگهداري مزرعه مي شــود و 
تالش مي كنيم مزرعه را ســرپا نگه داريم. بنابراين 
بايد تهيــه نهاده هاي دامي را به عنــوان مهم ترين 
چالش راه اندازي نام برد.« دريافت مجوز براي شروع 
اين كار در حوزه فعاليت جهادكشاورزي است و براي 
توليد شير نيز بايد از وزارت بهداشت مجوزهاي الزم 

گرفته شود.

وضعيت مزارع فعال
در ســال هاي اخير پرورش االغ با استقبال زيادي 
روبه رو شده اســت اما آنطور كه احمدرضا شهركن 
توضيح مي دهد، بســياري پس از شروع، كار را رها 
كردند؛ »در تهران حدود 4مزرعه فعال هســتند. 
در سال هاي اخير نيز افراد زيادي براي ورود به اين 
كار از ما مشــاوره گرفتند، اما پس از مدتي به دليل 
سختي هاي كار، دست از ادامه فعاليت برداشتند. 
در ساير شهرســتان ها هم اين كار مورد اقبال قرار 
گرفته است و تا آنجا كه من از فضاي كار اطالع دارم، 
گمان نمي كنم كه بيشتر از 30مزرعه فعال باشند.«

درآمد زايي و بازار
افرادي كه وارد اين بازار مي شــوند، در گام اول بايد 
به دنبال مشتري باشند، چراكه محصولي مانند شير 
االغ تاريخ انقضا دارد و درصورت پيدا نكردن مشتري، 
تمام سرمايه شان از بين مي رود. درواقع بايد گفت كه 
پيدا كردن مشــتري مهم ترين چالش در اين حوزه 
است. محصوالت االغ مشتري هاي خاص خود را دارد. 
به عنوان مثال شير االغ كه به عنوان محصول اصلي 
مزارع پرورش االغ به شمار مي آيد، جزو گران ترين 
شيرهاي دنياست و افرادي كه به شير گاو حساسيت 
دارند از اين شير استفاده مي كنند. اين شير با قيمت 
هر كيلو 200هزار تومان به فروش مي رسد. روغن 
االغ نيز يكي از محصوالت اين مزارع اســت كه هر 
كيلوي آن در بازار يك ميليون تومان قيمت گذاري 
شده است. در كشور ما شير و روغن االغ و عنبرنساء 
توليد مي شــود و از طريق عطاري ها و شبكه هاي 

اجتماعي به فروش مي رسد.
 

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

پرورش شترمرغ از 200ســال پيش در بعضي 
از كشورهاي جهان شروع شده و ايران هم در 
سال هاي اخير توليد و پرورش شترمرغ را آغاز 
كرده است. كشورهاي اروپايي، آسياي شرقي 
و آمريكا و به ويژه آفريقاي جنوبي كشورهاي 
توليد كننده و پيشرو در صنعت پرورش شترمرغ 
هستند كه مي توان براي راه اندازي اين صنعت 

ازتجربيات آنها استفاده كرد.

هزينه ها و چالش هاي راه اندازي
ســرمايه اوليــه براي پــرورش شــترمرغ 
دراســتان هاي مختلف با توجــه به آب وهوا 
و ســازگاري تفــاوت دارد امــا آنطــور كه 
توليدكننده هاي مختلف هزينه راه اندازي را 
تخمين زده اند سرمايه اوليه براي شروع اين 
طرح با احتساب هزينه هاي ساخت جايگاه 
حدود512ميليــون تومان اســت و درآمد 
ســاالنه حدود 380ميليون تومان در سال 
خواهد بود كه از اين مقدار 100ميليون تومان 
آن سود خالص در يك سال است. با احتساب 
هزينه ها و درآمدهاي سال اول، نرخ سوددهي 
طرح 19.60درصد خواهد بود. از سال دوم به 
بعد به دليل سرشكن شدن برخي از هزينه ها 

نرخ سوددهي افزايش نيز خواهد داشت.
در پرورش شــترمرغ با وجــود تامين مالي 
پروژه، بايد دانش اين كار را داشت. بسياري 
از توليدكنندگان معتقدند كه اگر با آموزش، 
كارآموزي، تجربه و كمك گرفتن از مشاوران 
زبده، وارد كار شــويد احتمــال ضرر و زيان 
نزديك به صفــر خواهد بود امــا به هر حال 
ســرمايه پشــتيبان را فراموش نكنيد. اكثر 
توليد كنندگان دراين صنف پرورش شترمرغ 
را يك فعاليت توليدي - تجاري بسيار پرسود 

مي دانند، اگر با همه زوايــاي اين تجارت و 
توليد آشنا باشند.

وضعيت مزارع فعال
براســاس آمارهاي موجود در معاونت امور 
توليدات دامــي وزارت جهادكشــاورزي، 
هم اكنون بيش از 90واحد پرورش شترمرغ 
در استان هاي مختلف كشور مشغول فعاليت 
هستند. اســتان هاي اصفهان و البرز نيز در 
توليد شــترمرغ از ديگر اســتان هاي كشور 
فعال ترند. اما در 5سال گذشته استان سمنان 
بيشترين توليد شترمرغ در كشور را به خود 
اختصاص داده است. 29مزرعه در خوزستان، 
20مزرعه در يــزد، 11مزرعــه در تهران، 
10واحد پرورش شترمرغ در فارس به فعاليت 
مشغول هستند. استان هاي گيالن، خراسان 
جنوبي، سيســتان و بلوچســتان، فارس، 

همدان، لرســتان، گلســتان، 
مازندارن، آذربايجان شــرقي و 

هرمزگان داراي 5تــا 10مزرعه 
پرورش شــترمرغ فعال در استان 

خود هستند. در استان هاي ديگر بين يك تا 
5مزرعه پرورش شترمرغ فعاليت مي كنند.

درآمدزايي و بازار
به گفته يكي از توليدكنندگان اين عرضه، پرورش 
شترمرغ نسبت به گاو 4برابر سود دارد. پرورش 
شترمرغ كه از كسب و كارهاي كمتر شناخته شده 
در حوزه كشاورزي و كارآفريني به شمار مي رود، 
يكي از عرصه هاي بسيار ســودآور و منطبق بر 
الگوي اقتصاد مقاومتي اســت كه درصورت به 
نتيجه رسيدن، ارزش اقتصادي بااليي را متوجه 
فعاالن اين بخش مي كند. ارزش شترمرغ صرفاً 
به گوشت و تخم آن نيست بلكه اين پرنده بزرگ 
داراي محصوالت فراوان و با ارزشي است و هيچ 
دورريزي ندارد تا جايي كه چربي و روغن، پوست، 
پر و حتي پوكه تخم آن نيز بــازار خاص خود را 
دارد و در صنايع دستي، كيف، كفش و پزشكي 
استفاده مي شــود. اما در بيان خاصيت هاي اين 
ماده پروتئيني نيز گفته شده كه گوشت شترمرغ 
جزو گوشت هاي قرمز محســوب مي شود اما از 
نظر چربي، كم چرب تر و ســالم تر است و از نظر 
سالمت بعد از گوشت ماهي رتبه دوم را داشته 
و 90 درصد آن قابل هضم است. تا 5 سال پيش 
گوشت شــترمرغ كمتر مورد استقبال 
مردم قرار مي گرفت اما اكنون مردم 
گوشت شترمرغ را مي شناسند و بازار 
آن ايجاد شده است. هركيلوگرم پر 
شترمرغ حدود 1000دالر در بازارهاي 
جهاني خريد و فروش مي شود و در ايران 
نيز برابر با دالر خريد و فروش مي شــود. قيمت 
تخم شــترمرغ برابر با 24عدد تخم مرغ و به روز 

محاسبه مي شود.

غ شترمر ماهی زينتی

االغ
اين روز ها شركت هاي دانش بنيان و دانشگاهيان 
مبتكر با پرورش عقرب براِي ايجاد درآمدزايي، به 
نجات جان انسان ها هم كمك مي كنند. اين حشره 
كوچك و در ظاهر بسيار خطرناك فوايد بسياري 
براي طبيعت و انســان ها دارد. در چند سال اخير 
زهر عقرب به يكــي از پردرآمد ترين تجارت هاي 
دنيا تبديل شده است. هر گرم سم عقرب 10 هزار 
دالر خريد و فروش مي شــود. در ايران ۶0 گونه 
عقرب وجود دارد و زهر 4 نوع آنها بسيار ارزشمند 

اســت. از اين رو در ســاخت 
دارو هاي ضدســرطاني، 

درمان  و  آنتي بيوتيك 
درد هاي مفصلي، ايدز 

و MS و... كاربــرد 
دارد.

هزينه و چالش راه اندازي
عقرب ها در جعبه و در اتاق كامال ايمن نگهداري 
مي شــوند تا فرار نكنند. سيســتم بدن عقرب 
به گونه اي اســت كه روز ها مي خوابد و شــب ها 
فعاليت مي كند. اگر ســم عقرب در هواي آزاد 
بمانــد، 5 تا 6 دقيقــه از بين مي رود. شــرايط 
نگهداري سم مهم اســت؛ در دماي پايين فريز 
مي شود و نياز به يخچال هاي مخصوص دارد. سم 
فريزشده عقرب طي 20 تا 30 روز از بين مي رود 
و به همين خاطر ســم مايع را خشك مي كنند. 
هنوز شــركت يا اتحاديه اي در ايران در اين باره 
وجود ندارد، به همين خاطر سم عقرب در ايران 
از توليدكننده ارزان تر خريداري مي شــود و در 
خارج از كشــور هر گرمي 260ميليون تومان 
به فروش مي رود. با 150 هــزار عقرب حداقل 
مي توان 20 تا 25 گرم ســم خشــك در سال 
توليد كرد كه برابر با 5هزار و 200ميليارد تومان 
اســت. براي پرورش عقرب نياز به صرف زمان 
زياد نيست و با روزي 3-2ساعت وقت به راحتي 
مي توان يك مزرعه چند هزار عددي را مديريت 
كرد. مزرعه در كمترين فضــا، حداقل 10متر، 
راه اندازي مي شــود. نياز به رســيدگي و زمان 
زيادي ندارد. نيــاز به تجهيــزات گران قيمت 
نيست و اين موجود بي سروصدا فضوالت زيادي 

هم ندارد. عقرب ها بسيار مقاومند و كمتر 
تلفات مي دهند.

چند مزرعه مشغول كارند؟
قبل از هرچيز براي آشنايي با پرورش 
و نگهداري عقرب ها، نياز به اطالعات 

جامع و تخصصي در اين زمينه هست. 
مي توان براي يادگيري در كالس هاي 

مربوط به پرورش عقرب شركت 
كرد و پس از اتمام دوره 

آموزشــي مــدرك 
گرفت و كار را قانوني 

كرد. بنابراين قبل از شروع كار از 
دامپزشكي و شــيالت و نظام 

مهندسي استان و كشور ســؤال كنيد كه آيا 
مجوزهاي الزم در اســتان داده مي شود؟ تا به 
امروز تنها 3مجوز از ســوي اين سازمان براي 
پرورش پنج گونه عقرب صادر شــده اســت؛ 
مواليد اين عقرب ها هم بايد به خاستگاه شــان 
در طبيعت بازگردانده شــوند. بــا حذف آنها 
از طبيعت آفــات افزايش مي يابــد؛ بنابراين 
جمع آوري عقرب ها باعث افزايش آفات و رشد 
روزافزون استفاده از سموم در كشور مي شود. 
از اين رو آماری درباره اين مراكز و پرورشگاه ها 

وجود ندارد.

قيمت ها، مشتري و ميزان فروش
هر گالن زهر عقرب حدود 45ميليون دالر در 
ســال2019 ارزش گذاري و اين مايع در اين 
سال جزو 5مايع ارزشــمند دنيا شناخته شد. 
از هر 3تا 10هزار عقــرب حدود 15تا 20گرم 
زهر مايع استحصال مي شود. شــايد در نگاه 
اول درآمد از عقرب كار ساده اي به نظر برسد، 
اما صادركننده اين ســم مي گويد: »در ابتدا با 
نگهداري از هزار عقرب كار را آغاز كرديم و 
حاال 20 هزار عقرب داريم. هزينه زياد 
نگهداري از عقرب ها در 2سال گذشته 
800 هزار دالر بوده اســت«. با اين 
حال فروش سم عقرب در كنار تامين 

مخارج، سود زيادي هم دارد.

عقرب

و عشق هم به تنهايي نمي تواند كاري از پيش ببرد. به همين دليل 
تعداد واحدهای صنفي در اين حوزه محدود است و به 1500واحد هم 
نمي رسد. پرورش ماهي هاي زينتي، تخصص هم مي خواهد. كساني 
در اين كار موفق هستند كه در زمينه شــيالت يا حداقل در رشته 
دامپزشكي تحصيل كرده باشند. تا 10سال پيش تكثير ماهي ها در 
ايران راحت نبود. اما بعداز اينكه فيلترهاي سبك سازي شده و آب 
RO وارد ايران شد، اين تكثير امكان پذير شد. خود خليج فارس هم 

كلكسيون بي نظيري از گونه هاي مختلف ماهي هاي تزئيني دارد.

درآمدزايي و بازار
ماهي هاي تزئيني از شرق آسيا و كشــورهايي نظير تايوان، مالزي، 
فيليپين و مالزي به ايران وارد مي شــود و به غرب آسيا مي رود. در 
اصل ايران پلي بين شرق و غرب اســت. اين ماهي ها هر چند بازار 
فروش داخلي دارند اما بازار اصلي در كشورهاي همسايه است. عراق 
و تركيه مشتري هاي خوبي هســتند و اگر تحريم ها وجود نداشت، 
كشورهاي شمالي هم مي توانستند بازار فروش خوبي براي ماهي هاي 
ايران باشند. به همان اندازه كه راه اندازي يك آكواريوم هزينه دارد، 
به همان اندازه هم درآمد دارد. مثال همان آكواريوم 30مترمربعي كه 
100ميليون هزينه دارد، در سال مي تواند 100درآمدزايي داشته 
باشــد. البته در يكي دو ســال اخير اين درآمدزايي كمتر شده و به 

80ميليون تومان رسيده است.

شير االغ با قيمت هر كيلو 200هزار 
تومان به فروش مي رسد. روغن االغ نيز 
يكي از محصوالت اين مزارع است كه 

هر كيلوي آن در بازار يك ميليون تومان 
قيمت گذاري شده است.

در چند سال اخير زهر عقرب يكي از 
پردرآمد ترين تجارت هاي دنياست. هر 

گرم سم عقرب 10 هزار دالر خريد و 
فروش مي شود. در ايران 60 گونه عقرب 

وجود دارد.

 براي يك آكواريوم 30متري، 100ميليون 
سرمايه نياز است. بعضي از آكواريوم هايي 

كه ماهي تزئيني پرورش مي دهند، تا 
50ميليارد تومان هم قيمت دارند

 با احتساب هزينه هاي ساخت جايگاه حدود512ميليون 
تومان است و درآمد ساالنه حدود 380ميليون تومان در 

سال خواهد بود كه از اين مقدار 100ميليون تومان آن سود 
خالص در يك سال است
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پرورش ميگو هم اكنون در استان هاي بوشهر، خوزســتان، هرمزگان، سيستان و سال97 بود كه انتشار خبر طبخ 
گوشت گوزن در يكي از رستوران هاي يزد جنجال بسياري به پا كرد، چراكه بسياري نمي دانستند مزارع پرورش 
گوزن در كشور راه اندازي شده اند و بخشي از فعاليتشــان نيز مربوط به تأمين نياز رستوران هاي خاص است. در 
همان زمان نيره پورماليي، مديركل محيط زيست استان يزد، در گفت وگو با ايرنا به شفاف سازي  پرداخت و درباره 
مراحل كار مزارع پرورش گوزن گفت:» متقاضي درخواست و طرح خود را به اداره كل حفاظت محيط زيست استان 
تحويل مي دهد. سپس اين موضوع ابتدا در سطح اداره كل محيط زيست استان و در مرحله بعد از طريق كميته فني 
طرح هاي تكثير و پرورش سازمان حفاظت محيط زيست مورد بررسي قرار مي گيرد و درصورت تطابق با ضوابط و 
مقررات محيط زيست، موافقت اصولي به نام متقاضي صادر مي شود.« براساس گفته او، احداث واحدهاي تكثير و 
پرورش پستانداران وحشي در اسارت راهي براي كاهش تهديدهاي فرآروي جمعيت هاي طبيعي گونه است. براي 
بررسي وضعيت پرورش گوزن در ايران با امير بازگير، رئيس هيأت مديره پارس رابين)شركت مهندسي و مشاوره( و 
عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي، صحبت كرده ايم. او با توجه به تجربه مشاوره در اين حوزه به سؤال هايي در 

رابطه با چالش هاي راه اندازي و بازار محصوالت به دست آمده از گوزن  پاسخ داد.

هزينه ها و چالش هاي راه اندازي
مهم ترين چالش در اين حوزه مربوط به تأمين دام 
اســت و افراد بايد با همكاري سازمان هايي مانند 
محيط زيســت از گله ها و دام هايي كه در اختيار 
محيط زيست اســت، براي راه اندازي مزارع خود 

استفاده كنند.
 پرورش گوزن معموال بــه زمين هاي تحت نظر 
منابع طبيعي نياز دارد و افــراد پس از دريافت 

مجوز مي توانند فعاليت خود را آغاز كنند. دامي 
مانند گوزن را نمي توان در فضاي بسته پرورش 
داد و به همين منظور تأمين شــرايط محيطي 
براي پرورش اين دام سخت است. در اين ميان 
برخي كارشناســان اعتقاد دارند كــه به دليل 
كاهش سطح مراتع ايران در سال هاي گذشته، 
پرورش گوزن در ايران به امري فانتزي و پرهزينه 

تبديل شده است.

   وضعيت مزارع فعال
در سال97 از جانب علي تيموري مديركل پيشين 
دفتر حفاظت و مديريت شــكار و صيد ســازمان 
حفاظت محيط زيست اعالم شــده بود كه برخي از 
مراكز در استان ها به ويژه استان گلستان از سازمان 
محيط زيست براي گوزن زرد ايراني و مارال گوزن 

قرمز يا گوزن هاي غيربومي مجوز اخذ كرده اند.
براساس اطالعات موجود بايد گفت كه مزارع پرورش 
گوزن در استان هاي فارس، يزد، گلستان، همدان، 

مازندران و البرز فعال هستند.
با وجود اين، بازگيري معتقد اســت كــه به دليل 
مشــكالت پرورش گوزن و هزينه باالي آن تعداد 

مزارع پرورش گوزن در ايران بسيار محدود است.

   درآمدزايي و بازار
بازاريابي اين فعاليت اقتصادي نيز به عنوان يكي از 
چالش هاي اصلي آن به شمار مي آيد. فردي كه وارد 
اين بازار مي شــود بايد رايزني هاي الزم را پيش از 
شروع كار با رستوران هاي الكچري كه گوشت گوزن 
طبخ مي كنند، انجام داده باشد، چراكه اين گوشت 
در بازار داخلي متقاضي چنداني ندارد. بازگيري در 
اين رابطه معتقد اســت: »فرهنگ رفتاري مردم در 
حوزه مواد غذايي به سختي تغيير مي كند و برهمين 
اســاس بايد گفت كه بازاريابي گوشت گوزن امري 

دشوار است.«
ناگفته نماند كــه برخي نيز با نگاه صــادرات وارد 
ميدان توليد گوزن مي شوند كه آن هم سختي هاي 
خاص خــود را دارد؛ »برخي نيز ممكن اســت با 
هدف شكار دست به توليد گوزن بزنند تا توريست 
شكارچي را جذب كنند اما چنين اقداماتي-به دليل 
محدود بودن مشتريان- معموال با هزينه هاي بااليي 
همراه است و به عنوان يك اقدام الكچري شناخته 
مي شود«. براساس اعالم سايت هاي فروش خارجي، 
450گرم گوشت گوزن قيمتي معادل 29دالر دارد. 
البته باال بودن قيمت گوشت گوزن در ايران زماني 
بيشتر عيان مي شــود كه بدانيم در ســال 97 كه 
گوشت گوسفند و گاو به ترتيب با قيمت 42و 39هزار 
تومان خريد و فروش مي شد، گوشت گوزن 150 تا 

200هزار تومان برآورد شده بود.

يكي از تميزترين و بي آزارترين سبك هاي موجود براي پرورش حيوانات در جهان، پرورش حيوانات تزئيني است، زيرا 
قرار نيست درنهايت به وعده غذايي انسان تبديل شوند و صرفا جهت همنشيني و عالقه مندي انسان ها پرورش داده 
مي شوند. پرندگان به دليل فضاي كم و دردسرهاي محدودتري كه دارند، طرفداران بيشتري در اين بازار كار دارند. 
عالوه بر اين، از گذشته مردم در ايران باور داشتند نگهداري از پرنده در خانه بال و دردسر را از اهالي خانه دور مي كند. 
البته اين باورهاي قديمي امروزجاي خود را به عالقه شخصي، فخرفروشي يا سرگرمي داده است. بررسي چندين طرح 

اقتصادي درباره پرورش پرنده هاي زينتي نشان از كم بودن سرمايه اوليه براي آغاز به كار يك مركز پرورش دارد.

   هزينه ها و چالش هاي راه اندازي
رايج ترين پرنده هاي زينتي در ايران فنچ، مرغ عشق، 
طوطي، كاسكو و عروس هلندي هستند كه به دليل 
فضاي كمي كه براي نگهداري و پرورش نياز دارند، 
راه اندازي كســب وكاري با محور پرورش يكي از اين 
پرندگان با چالش هاي چندانــي مواجه نخواهد بود. 
درواقع يكي از جذابيت هاي راه اندازي كســب وكار 
پرورش پرندگان تزئيني، پايين بودن ســرمايه اوليه 
و امكان آغاز فعاليت به صورت غيررســمي اســت. 
اصلي تريــن دارايي افــراد براي راه انــدازي چنين 
كســب وكاري داشــتن اطالعات كامل درباره انواع 
بيماري ، نوع زيســتگاه، نوع تغذيه، نوع داروها و نوع 
رفتار پرنده مورد نظر است. پس از كسب اين اطالعات 
و درصورت نيازبه گذراندن دوره اي آموزشي، مي توان 
با اختصاص دادن فضاي كافي، حداقل 15متر، براي 
زندگي پرندگان، تامين قفسه ها يا قفس هاي بزرگ و 
تامين مواد غذايي متناسب با ذائقه پرنده، پرورش آنها 
را آغاز كرد. همچنين براي راه اندازي واحدي صنعتي 
براي پرورش يكي از انواع پرندگان زينتي، مثال براي 

مرغ عشــق، مي توان فضاي حدودي مــورد نياز را 
300مترمربع و ســرمايه اوليه را 450ميليون تومان 
درنظر گرفت. مثال براي پرورش قرقاول به دليل ابعاد 
بزرگ تري كه به نســبت پرنده هاي زينتي دارد، در 
ازاي هر 20قرقاول بزرگسال حداقل به يك مترمربع 
زمين نياز خواهد بود. ساده ترين پرندگان براي آغاز 

چنين كسب وكاري فنچ ها و مرغ ها هستند.

   وضعيت مزارع فعال
آمار دقيقي از تعداد مراكــز و واحد هاي نگهداري از 
پرندگان تزئيني در كشــور وجود ندارد. شايد به اين 
دليل كه اين شكل از فعاليت به كسب وكاري خانگي 
تبديل شده اســت. درواقع امروزهر كسي با داشتن 
فضاي كافــي در خانه اش مي تواند تعــدادي پرنده 
زينتي پرورش دهد و به مركزي خانگي و غيررسمي 
يا صنفي براي پرورش پرندگان تبديل شود. قرقاول، 
تنها پرنده اي در ميان پرندگان زينتي است كه ابعاد 
بزرگ تري دارد و عالوه بر آن گاهي براي توليد گوشت 
پرورش داده مي شود. آمار جسته و گريخته اي درباره 

واحد هاي پرورش پرنــدگان تزئيني در ايران وجود 
دارد. مثال در اســتان همدان 70واحــد با ظرفيت 
5هزار و 200قطعه مشــغول به كارند. يا شهرستان 
اردكان واقع در استان يزد يكي از مراكز عمده پرورش 
پرندگان تزئيني در كشور و شهرستان مراغه يكي از 
قطب هاي پرورش پرندگان زينتي در شــمال غرب 
كشور هستند. با اين همه به گفته عباس قبادي فعال 
حوزه فروش پرندگان، اصلي تريــن مراكز پرورش و 

فروش اين پرندگان تهران، قم و كاشان هستند.

   درآمدزايي و بازار
براساس اطالعات اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي، 
پرفروش ترين پرنده هاي زينتي در كشور انواع قناري 
هستند، زيرا به نسبت پرندگاني مانند طوطي قيمت 
پايين تري دارند و هزينه نگهــداري از آنها هم كمتر 
است. به گفته قبادي درحال حاضر به دليل باالرفتن 
قيمت كاسكو، پرورش و فروش عروس هلندي بازار 
بهتري دارد. قيمت كاســكوي جوجه درحال حاضر 
8تا 9ميليون تومان و كاسكو با قابليت صحبت كردن 
باالي 10ميليون تومان است. اما عروس هاي هلندي 
كه قبال 100هزار تومان قيمت داشتند االن به حدود 
يك ميليون تومان رسيده اند. به گفته قبادي از نظر 
اقتصادي بازار عروس هلندي و قناري داغ تر از ديگر 
پرندگان و قيمت قناري از جفتي 100هزار تومان تا 
جفتي 10ميليون تومان در نوســان است. قيمت ها 
براســاس ويژگي هاي پرنده توســط پرورش دهنده 
تعيين مي شــود. اين فعال بازار معتقد است ميزان 
تقاضا در بازار فروش پرنده هاي تزئيني طي سال هاي 
اخير افزايش پيدا كرده است، به ويژه به دليل افزايش 

محبوبيت پرندگان در ميان كودكان.

بازار عروس هلندي و قناري داغ تر از ديگر پرندگان و قيمت قناري از جفتي  قناری گوزن
100هزار تومان تا جفتي 10ميليون تومان در نوسان است. پرفروش ترين 

پرنده هاي زينتي در كشور انواع قناري هستند.

در سال 97 كه گوشت گوسفند و گاو به ترتيب با قيمت 42و 39هزار 
تومان خريد و فروش مي شد، گوشت گوزن 150 تا 200هزار تومان 

برآورد شده بود
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افقي:
 1- فقير و بي چيز- فزوني

2- دريا- درك كردن- روشن 
و تابناك

3- از اياالت آمريكا- همبازي 
هــاردي- از وســايل بازي 

كودكان در پارك ها
4- درونــي- تماشــايي- 

دل آزار كهنه
5- ســاز بادي بلوچستان- 

آسمان- روكار ساختمان
6- واحــد اندازه گيري توان 
الكتريكــي- نوعي طالق- 

ياري كننده
7- صد مترمربع- عبادتگاه 

مسيحيان- رودي در عراق
8- نزديك بين- هدايت كننده-  

نوعي انرژي
9- كشتي ژاپني- ترسانك 

جاليز- سيخونك
10- بي قراري و پريشاني- 

رسم و سنت- اميدواري
11- بي گنــاه- گداخــت 
 هستـــــه اي- جنبيــدن

پي در پي
12- پروردگار- كوچك ترين 
واحد تشكيل دهنده تصوير 

مانيتور- كليد خودرو
13- نوعي التهاب پوستي- 

درنگ- الگو
14- اليه محافــظ دندان- 

سوار شــدن بر اسب- شهر 
زادگاه بتهوون

15- واحــــدي بـــــراي 
اندازه گيري زاويــه- از غدد 
درون ريز براي تنظيم رشد 

بدن
  

عمودي:
1- شرم- ثبات و پايداري- 

پافشاري كردن
2- رجا- نوازنده تنبك

باربــري  خــودروي   -3
كوچك- ميانــه- از گناهان 

كبيره
4- در هم داخل شدن- نوعي 
ماهي اســتخواني آب هاي 

شيرين- داروي خميري
5- تلــخ- برچســب- هر 

سازمان تروريستي مخفي
6- آبــي تيره - ورزشــي با 

تمرينات هوازي- آش
7- نوبــت بــازي- واحــد 
شمارش بسته بندي برنج- 

فيلم كابويي
8- دريانــورد پرتغالــي كه 
توانست با كشتي كره زمين 
را دور بزنــد و كروي بــودن 

زمين را ثابت كند
9- كارگاه هنــري- موقر- 

نفوذ تدريجي آب
10- همســر مرد- پرورش 

حيوانات اهلي- ميلي ليتر
11- مركز كردستان- سازمان 

پيمان مركزي - خيس
12- كمــك- كيســه كش 

حمام- ساز كريستوفري
13- الفــت- بــوي خوش- 

سركرده
14- چشــم انداز- از بنا هاي 

ديدني نيشابور
15- اســب تنــد رو- آحاد- 

خطايي در فوتبال

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3829
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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  تزريق واكسن اصلي ترين خواسته امروز مردم است
اينكه واكسن كرونا توليد يا وارد شود، اصلي ترين خواسته مردم است و 

اجراي هر كدام كه زودتر امكان پذير است، قطعا اولويت دارد.
بهبودي از تهران 

  ثابت نگه داشتن قيمت ها به صورت دستوري نادرست است
بحث ثابت نگه داشتن يا افزايش دادن سود بانكي، بازار، ارز، بورس يا 
هر چيز ديگري نادرست است. اقتصاد درست اقتصادي است كه در 
آن همه بخش هاي اقتصادي در تعيين قيمت آزاد باشند. هم اكنون 
كه برخي بخش ها از جمله مسكن و طال در تعيين قيمت آزادند چرا 
بانك ها در تعيين سود بانكي نبايد آزاد باشند. دستوري بودن قيمت 

باعث كاهش منابع بانك ها و درنهايت منجر به افزايش تورم مي شود.
جليل زاده از يزد

  جنوب تهران ميدان ميوه و تره بار ندارد
ميادين ميوه وتره بارعوض آنكه درمناطق جنوب تهران كه اكثرا اقشار 
متوسط و ضعيف اسكان دارند، بيشتر باشد در مناطق مركزي و شمال 

شهر بيشتر است. لطفا سازمان ميادين به جنوب تهران توجه كند.
يحيوي از امامزاده حسن تهران

  مراكز وابسته به تأمين اجتماعي به تكريم بيماران كم توجهند
انتظار مي رود خدمات ويزيت و داروي رايگان در مراكز درماني وابسته 
به سازمان تأمين اجتماعي ازنظررسيدگي و تكريم مراجعان موردتأييد 
همه باشــد. تا بيمه شدگان هميشــه اين مراكز را بر مطب و مراكز و 

بيمارستان هاي هزينه آور ترجيح دهند.
فرهودي از كرج

   اصالح الگوي مصرف شامل همه بخش ها شود
تخفيف در مصرف گاز براي مشــتركان كم مصرف تشــويقي براي 
همگان است و به طور قطع و يقين اصالح الگوي مصرف بايد شامل 
ساير بخش ها مثل آب و برق هم بشــود. از همين راه مي توان ضمن 
حفظ منابع كشــور ارقام قابل توجهي براي كمك به ساير بخش ها 

كمك كرد.
ريوندي از تهران 

  عرض خيابان منتهي به فرودگاه پيام بسيار كم است
عرض مسير سه راه باسكول تا فرودگاه پيام بسيار كم است و باتوجه 
به حجم تردد در مسير اين فرودگاه بين المللي توقع مي رود اين مسير 

عريض شده و روشنايي آن تامين شود.
توكلي از شهرك ابريشم كرج

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 شهادت فرمانده 
در درگيري با اشرار

درگيــري اراذل و 
اوبــاش در منطقه 
مرزي اترك موجب 
شــهادت فرمانده 
هنــگ مــرزي و 
مصدوميت 2 سرباز 
شــد. به گــزارش 

همشهري، پنجشنبه شب به مأموران هنگ 
مرزي اترك واقع در اســتان گلســتان خبر 
رسيد در يكي از سفره خانه هاي روستاي كرند 
گنبدكاووس، تعدادي از اشرار مشروبات الكلي 
و مواد مخدر توزيع مي كنند. دقايقي بعد از اين 
خبر بود كه سروان نبي اهلل خطيري، فرمانده 
هنگ مرزي اترك همراه با 2سرباز راهي اين 
سفره خانه شدند. اوباشــي كه در سفره خانه 
حضور داشتند با ديدن مأموران با آنها درگير 
شــدند و يكي از آنان با ضربات چاقو، سروان 
خطيري را به شهادت رساند و 2سرباز ديگر نيز 

مجروح شدند. 
هادي هاشــميان، رئيس كل دادگســتري 
گلســتان گفت:  در اين حادثه  9نفر از اراذل 
و اوباش با مأمــوران درگير و يكــي از اراذل 
ســابقه دار با ضربات چاقو، مأموران را زخمي 
و فــرار كرد كه پــس از انتقــال زخمي ها به 
بيمارستان، فرمانده هنگ مرزباني به شهادت 
رسيد، اما حال ســربازان خوب است. وي در 
ادامــه گفت: ضــارب و همــه اراذل و اوباش 

دستگير شده اند و تحقيقات ادامه دارد. 

اتفاق تازه در پرونده 
قاتل دختر 15ساله

با گفته هاي يك شاهد، رسيدگي 
به پرونــده بهلول، قاتــل دختر جنايي

15ساله تهراني وارد مرحله اي تازه 
شد. اين شاهد مي گويد كه زني 15سال قبل در 
تهران ناپديد شــد و ايــن در حالي اســت كه 

آخرين بار وي همراه بهلول ديده شده بود.
به گزارش همشــهري، بهلول مرد 62ســاله اي 
اســت كه به اتهام قتل دختري 15ســاله به نام 
شيما دستگير شده و  ماه گذشته خبر اعتراف او 
به قتل شيما و پيدا شدن بقاياي جسد اين دختر 
در حياط صاحبخانه بهلــول جنجال زيادي در 

تازه شده است.
اين شــاهد چند روز قبل قــدم در اداره آگاهي 
تهران گذاشــته و به مأموران گفت: بهلول را از 
سال ها قبل مي شــناختم. يك دوست مشترك 
به نام رامين داشتيم كه معتاد بود. 15سال قبل 
رامين به خاطر اعتياد شــديدش كارتن خواب و 

بعد از آن هم ناپديد شــد. همسرش به نام فريبا 
همه جا را به دنبال او گشت اما اثري از او به دست 
نياورد. فريبا آخرين بار براي يافتن شــوهرش به 
ســراغ بهلول رفت اما پــس از آن، او هم به طرز 
اسرار آميزي ناپديد شد. بعد از ناپديدشدن اين 
زن، خانواده اش همه جا را به دنبال او گشتند اما 
خبري از وي به دست نياوردند و در نهايت دست 

از جست وجو كشيدند. 
اين مرد ادامه داد: 15سال از اين ماجرا گذشت تا 
اينكه من چندوقت پيش خبر دستگيري بهلول 
و اعتراف وي به قتل دختر نوجوان را خواندم. با 
خواندن اين خبر احتمال دادم كه شــايد بهلول 
15ســال قبل باليي بر ســر فريبا آورده است. 
فريبا آخرين بار با بهلول ديده شــده و پس از آن 
ناپديد شــده بود. به همين دليل تصميم گرفتم 
موضوع را به پليس اطالع بدهم. با اظهارات اين 
مرد، بازپرس جنايي تهران دستور تحقيقات تازه 
درخصوص پرونده زني كه 15سال قبل ناپديد 
شــده را صادر كرده و رسيدگي به پرونده بهلول 

وارد مرحله اي تازه شده است.

قاتل راننده وانت، پاي چوبه دار مهلت گرفت
مامور پيمانكار شــهرداري كه به اتهام قتل راننده وانتي به 

قصاص محكوم شــده بود، پاي چوبه دار از اولياي دم مهلت پيگيري
گرفت.  به گزارش همشــهري، مرداد ماه سال93 راننده يك 
پيكان وانت كه در خيابان196 تهرانپارس در حال جمع آوري ضايعات بود 

در درگيري با پرسنل پيمانكار شهرداري جانش را از دست داد. 
در گزارشي كه شوراي شــهر وقت از اين حادثه تهيه كرده، آمده است: روز 
حادثه مأموراني همراه بــا خودرويي كه داراي آرم شــهرداري بود، مقابل 
خودروي وانت توقف كرده و با برخورد تندي از راننده خواستند براي توقيف 
ماشــين به خاطر ايجاد سد معبر همراهشــان برود. راننده وانت نسبت به 

خواسته هاي آنان مبني بر توقيف ماشين يا پرداخت 150هزار تومان بابت 
صدور كارت تردد مقاومت كرد و قصد تماس با پليس را داشت كه پرسنل 
پيمانكار شهرداري وي را مورد ضرب و شتم قرار دادند. نهايتا راننده وانت با 
اصابت ضربه محكمي به سرش، به دليل شكستگي جمجمه به كما رفت و 

پس از يك هفته جانش را از دست داد. 
با مرگ راننده وانت، هر 4پرسنل پيمانكار شهرداري دستگير شدند. يكي از 
آنها، همان فردي بود كه ضربه مرگبار را به راننده وانت وارد كرده بود. او در 
بازجويي ها گفت: وقتي با راننده درگير شديم به او سيلي زدم كه وي روي 
زمين افتاد و سرش محكم به زمين خورد و همين باعث مرگش شد. در اين 

بارش برف آخر هفته، هرچند شمال تهران را سفيدپوش كرد و موجب 
شادي پايتخت نشينان شد؛ اما سقوط بهمن در ارتفاعات جان 2نفر را 
گرفت، 2نفر زير بهمن مدفون شدند و شرايط جوي باعث گرفتارشدن 

100كوهنورد در توچال شد.
به گزارش همشهري، ديروز دارآباد، توچال، كلكچال و آهار كوه هايي 
بودند كه در آنجا حوادث مختلفي براي كوهنوردان رقم خورد. بارش 
سنگين برف در روزهاي آخر هفته از يك سو و هواي آفتابي ديروز از 

سوي ديگر شرايط را براي ســقوط بهمن فراهم كرده بود اما با وجود 
اين افراد زيادي براي كوهنوردي و تفريح راهي ارتفاعات شده بودند. 
ساعت13:30 اما از ايستگاه هفتم توچال خبر رسيد كه به دليل وزش 
شديد باد، خط تله كابين به طور موقت خاموش شده است. اين شرايط 
باعث تراكم جمعيت در ايستگاه7 شده بود و بنا بر گزارش هاي رسيده 
حدود 100كوهنورد در سرماي آنجا گرفتار شده و راهي براي بازگشت 
نداشتند. با اينكه كوهنوردان براي ساعتي مجبور به تحمل اين شرايط 

روز غافلگيري كوهنوردان در ارتفاعات تهران
در جريان 4حادثه در شمال پايتخت 2كوهنورد جان باختند و 2نفر  در زير بهمن مدفون شدند

آيا بهلول راز 
ناپديدشدن زني در 
15سال پيش را مي داند؟

رسانه ها به وجود آورد. 
اين مرد اعتراف كرده كه مرداد ســال گذشته، 
شــيما را كه از خانه شــان قهر كرده بود، سوار 
ماشــينش كرده، او را فريب داده و به خانه اش 
برده اما بعد از حدود 50روز او را به قتل رسانده 
و جسدش را در حياط صاحبخانه اش دفن كرده 
است. درحالي كه حدود 3هفته از پيداشدن جسد 
شــيما مي گذرد و بهلول در زندان به سر مي برد، 
حاال با اظهارات مردي كه مي گويد بهلول احتماال 
در جريان ناپديد شدن يك زن جوان در 15سال 
پيش هم نقش داشته، پرونده متهم وارد مرحله اي 

ســخت شــدند اما درنهايت با راه اندازي مجدد خط تله كابين، آنها 
به تدريج به پايين انتقال يافتند. دقايقي بعد خبر رسيد كه در 3منطقه 
ديگر شامل آهار، كلكچال و دارآباد بهمن ريزش كرده است. نخستين 
حادثه در كلكچال رخ داد. اطالعات اوليه حاكي از آن بود كه چند نفر 

بر اثر سقوط از ارتفاع در اعماق برف مدفون شده اند. 
جست وجوها براي چندســاعت ادامه داشت تا اينكه شاهين فتحي، 
مديرعامل هالل احمر استان تهران از جان باختن 2نفر در كلكچال خبر 
داد. او گفت: ظهر جمعه پس از حادثه سقوط كوهنوردان در ارتفاعات 
كلكچال چندين تيم راهي آنجا شدند و بعد از چند ساعت جست وجو 
ابتدا پيكر بي جان يك كوهنورد كشف شد و شواهد نشان مي داد كه 
فرد ديگري نيز زير بهمن گرفتار شده كه ساعتي بعد با پيداكردن او در 
ميان برف ها معلوم شد كه وي نيز جان خود را از دست داده است. محل 

ديگري كه سقوط بهمن در آنجا حادثه ساز شد، دارآباد بود. 
حسين درخشــان، مدير مركز عمليات امداد و نجات هالل احمر به 
همشهري گفت:  در دارآباد نيز شــاهد بارش برف و كوالك بوديم و 
احتمال گرفتارشــدن چند نفر وجود داشت كه جست وجوها توسط 
تيم هاي واكنش سريع آغاز و مشخص شد كه يك مرد بر اثر سقوط 
بهمن مدفون شده كه جســت وجو براي يافتن او ادامه دارد. به گفته 
درخشــان، در ارتفاعات آهار در شمال شــرق تهران همنوردان يك 
كوهنورد در تماس با هالل احمر از گرفتارشدن دوستشان زير بهمن 
خبر دادند. او ادامه داد: اين مرد يك پزشــك بود كه به دنبال سقوط 
بهمن زير برف مدفون شده بود. درخشان گفت: بالفاصله گروهي از 
همكارانم راهي آنجا شدند اما به دليل تاريكي هوا جست وجوها در روز 

گذشته متوقف شد و امروز تالش براي يافتن او ادامه خواهد يافت. 

شرايط هر 4متهم پرونده در دادگاه كيفري استان تهران پاي ميز محاكمه 
قرار گرفتند و هرچند در محاكمه نخست، قضات دادگاه مرگ راننده وانت را 
قتل شبه عمد تشخيص دادند اما رأي آنها در ديوانعالي كشور نقض شد. در 
دومين جلسه محاكمه، متهم اصلي پرونده باز هم مدعي شد كه مقتول بر اثر 
اصابت سرش با زمين جانش را از دست داده، اما قضات دادگاه، مشتي را كه او 
به مقتول زده بود را عامل مرگ وي تشخيص داده و متهم را به قصاص محكوم 
كرده اند. اين حكم  پس از تاييد به مرحله اجرا رسيد و مرد محكوم به قصاص 
چند روز قبل در زندان رجايي شهر پاي چوبه دار رفت اما پيش از اجراي حكم 
از اولياي دم خواست كه او را ببخشند. التماس هاي اين مرد و تالش تيم صلح 
و سازش دادسراي جنايي تهران باعث شد اولياي دم در واپسين لحظات از 
اجراي حكم صرف نظر كرده و به قاتل مهلت 3ماهه بدهند و در اين شرايط 

تالش تيم صلح و سازش براي جلب رضايت اولياي دم ادامه دارد.
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 رهبر معظــم انقالب در 
محوطه اي قــدم مي زند، گزارش

هواي باراني و چتري كه 
دست ايشان است نمايي تازه از تصاوير 
معمول جلسات و ديدارهاي رهبري را 
پيش چشم مي گذارد. چند لحظه بعد 
تصاوير يك ديدار قديمي در دهه70 با 
شمايل جوان رامبد جوان و رضا عطاران 
و عباس كيارستمي آن روزها سرحال و 
در قيد حيات مشخص مي كند كه اين 
روايت غيررسمي است. گاليه هاي علي 
نصيريان از شرايط بد تئاتر در سال85 
ناگهان ختم مي شــود به احوالپرســي 
حميد نعمــت اهلل با رهبــري و تاريخ 
زمســتان ســال95 كه پــاي تصوير 
مي نشــيند ديگر غيررسمي رسما آغاز 
شده است. حرف از مستندي است كه 
پنجشــنبه شب در شــبكه سوم سيما 
خيلي ها را غافلگير كرد. مســتندي كه 
براساس تصاوير ديدارهاي غيررسمي 
رهبر معظم انقالب با اهالي فرهنگ در 
سال هاي گذشته ســاخته شده است. 
تصاوير اين ديدارها از ســوي مؤسسه 
حفظ و نشــر آثــار حضــرت آيت اهلل 
خامنه اي در اختيار ســيدمحمدعلي 
صدري نيا به عنوان كارگــردان و گروه 
فيلمسازي اش قرار گرفته تا ديدارهاي 
غيررسمي براي همه مردم ديدني شود.

غروبهايفرهنگيپنجشنبه
همه  چيز از يــك زمــان آزاد كوتاه در 

روزهاي شــلوغ زندگي رهبري شروع 
شده است. حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
سال1395 به دفتر خود اعالم كردند در 
غروب هاي پنجشنبه و بعد از نماز مغرب 
و عشــا زمان فراغتي برايشان حاصل 
شــده و مايل هســتند اين زمان را به 
ديدار با اهالي علم و فرهنگ اختصاص 
دهند. ايــن پنجشــنبه ها و ديدارهاي 
غيررســمي اش تا پيش از شيوع كرونا 
هم ادامــه داشــته اســت. در همين 
ديدارهاســت كه رهبري بــه حمايت 
تمام قد از فيلم مارمولك ساخته كمال 
تبريزي مي پــردازد و بــه حرف هاي 
عبدالحســين برزيده درباره اينكه آيا 
تمام مردم ايران را دوســت دارد يا نه 
پاسخ مي دهد. در همين ديدارهاست كه 
حسين ترابي مستندساز پيشكسوت از 
ايشان مي خواهد فيلم مستندش با نام 

»براي آزادي« را ببيند. 
مستند غيررســمي راوي اين اتفاقات 
و خاطرات و حواشــي جالبي است كه 
به سياق همه مســتندهاي مهم درباره 
شخصيت هاي مهم ســعي مي كند از 
كليشه هاي رايج خارج شود و تصويري 
غيررســمي و برخالف معمول از سوژه 
اصلي كه در اين مســتند شخص رهبر 

انقالب اسالمي است ارائه كند.

غيررسميكيرسميشد؟
كارگــردان مســتند غيررســمي كه 
البته هنوز تعداد قســمت هايش نهايي 
نشده و فعال كار ســاخت آن براساس 
تصاوير آرشــيوي و مصاحبه با برخي 
مهمانان حاضر در جلســات ادامه دارد 

در گفت وگو با همشــهري درباره زمان 
رسمي شدن ساخت مستند غيررسمي 
چنين مي گويــد: »ايده ســاخت اين 
مجموعه مستند از اسفند97 جدي شد 
و صحبت هاي اوليه انجام شد و طراحي 
ســناريو و طراحي فــرم كار به نتيجه 
نهايي رسيد. البته ديدارهاي غير رسمي 
رهبري همواره در ســال هاي گذشته 
استمرار داشته اما از همان سال95 به 
اين طرف به عنوان جلسات پنجشنبه اي 
معروف شد. اين جلسات ابتدا در پاييز و 
زمستان و پنجشنبه ها بعد از نماز مغرب 
و عشــا بود و كم كم به جلسات دائمي 
هر پنجشــنبه با اهالي علم و فرهنگ 
بدل شــد اما هيچ گاه رسانه اي نمي شد 
و تنها افراد حاضر در جلســات گاهي 
حاشيه نويسي هايي درباره اين جلسات 

منتشر مي كردند.«

جذابيتهايغيررسمي
»من به آنهايي كه بــه فيلم مارمولك 
معترض بودند گفتــم اعتراض نكنيد، 
استقبال كنيد.« همين نقل قول از رهبر 
انقالب درباره فيلــم مارمولك در يكي 
از همين جلسات پنجشــنبه ها كافي 

است تا مشخص شود چقدر حرف ها و 
حواشي اين جلسات جذاب و مهم است. 
صدري نيا مي گويــد: »همواره از طرف 
حضار در اين جلســات اين درخواست 
وجود داشــت كه جلســات رسانه اي 
شــوند تا اينكه باالخره مؤسسه حفظ 
و نشر آثار رهبري دســت به كار شد و 
توليد اين مستندها از سال97 آغاز شد. 
بخاطر جذابيت اتفاقــات و حرف ها در 
اين جلسات ما تصميم گرفتيم از برخي 
مهمانان هم دعوت كنيم تا جداگانه نظر 
و برداشــت خود درباره اين جلسات را 
بازگو كنند كه در مستند غيررسمي از 
آنها استفاده كرده ايم. به هرحال در تمام 

دنيا فقط بخشــي از جلسات مقامات و 
شخصيت ها رسانه اي مي شود و بخش 
غيررسمي و غيررسانه اي اين جلسات 
همواره جذاب بوده است و ما هم از اين 

ظرفيت استفاده كرديم.«
صدري نيــا كــه پيش تــر ســاخت 
مســتندهايي مثل قائم مقــام و تهران 
دمشــق را در كارنامه داشــته درباره 
دريافت شــخصي خــود به عنوان يك 
مستندســاز در مواجهه با اين تصاوير 
آرشيوي مي گويد: »شايد مهم ترين نكته 
در مواجهه اول من با اين تصاوير همان 
اصل ارتباط رهبري با نخبگان حوزه هاي 
مختلف و اين تعامــل و گفت وگو براي 
پيشــبرد اهداف بود. ايــن گفت وگو و 
اقناعي كه شكل مي گرفت و اين اطالع 
از دســتاوردها، مشــكالت و مسئله ها 
و البته پيگيري هاي ايشــان براي رفع 
معضــالت واقعا براي مــن و همكارانم 
حيرت انگيز بود. اصال بعد از تماشــاي 
اين تصاوير و حين كار بود كه من متوجه 
داليل رهبري براي اميدواري به وضع 
كشور مي شدم و درمي يافتم اميد ايشان 
به خاطر همين تعامل ها، اميدي واقعي 

است.« 

 پخش تصاوير ديدارهاي غيررسمي رهبري با هنرمندان 
در قالب يك مستند خبرساز شد

رسمي مثل

مسعودمير
روزنامه نگار

يادداشت

بدو،بدوآموزشهنر!
صالحيت علمي و اخالقي آموزشگاه هاي هنري بايد زير ذره بين برود

كرونا خيلي چيزها را عوض كرد 
كه شــايد ديگر هرگز مثل قبل 
نشــوند يا حداقل، پس از جمع 
شدن بساط كرونا، مدت ها طول بكشد تا دوباره به همان روال سابق 
خودشان برگردند. عادت سينما رفتن يكي از همان چيزهايي است 
كه دست اندركاران اين صنعت نگرانند براي هميشه تغيير كرده 
باشد يا دست كم به اين زودي ها مردم هوس نكنند فيلم ها را روي 
پرده بزرگ ســينما ببينند و در نتيجه بحران اقتصادي سينماها 
ادامه دار باشــد. وضعيت آموزش هنر، ازجمله آموزش ســينما، 
تئاتر و حتي هنرهاي تجســمي نيز در ايام شيوع كرونا تغييرات 
زيادي كرده و بســياري از مؤسســات و آموزشــگاه هاي هنري، 
علي الخصوص آنهايــي كه كيفيت برنامه  آموزشــي و تخصص و 
اعتبار مدرسان شان زير سؤال بود، هنرجويانشان را از دست دادند. 
تعداد زياد آموزشگاه هاي آزاد ريز و درشتي كه ادعاي آموزش هنر 
دارند، اين ســؤال را پيش مي كشــد كه آيا مرجعي براي بررسي 
كيفيت كار اين مؤسسات وجود دارد يا هر كه توان و امكان فراهم 
كردن چند اتاق در ســاختماني در ميانه يا باالي شــهر را داشته 
باشد، مي تواند بدون نگراني از آنچه قرار است آموزش دهد، كالس 

هنري داير كند؟
يكي از دوره هايي كه چند ســالي اســت با اســتفاده از ســادگي و 
بي اطالعي هنرجويان جوان، در تهران و برخي شهرهاي بزرگ رونق 
گرفته، دوره هاي آموزش نقد فيلم است. در اغلب اين دوره ها كساني 
تدريس مي كنند كه در ميان هم صنفان مطبوعاتي خودشان چندان 
)و گاه اصال( شناخته شــده نيســتند و هيچ تجربه مهمي در زمينه 
نگارش نقد فيلم در مطبوعات نداشــته اند، اما به لطف روابطشان و 
فعاليت خستگي ناپذير در شــبكه هاي اجتماعي توانسته اند خود را 
منتقدي آگاه و آشنا به سينما جا بزنند و از شمايل دروغيني كه براي 
خود ساخته اند، كسب درآمد كنند. شايد برخي از مدرسان دوره هاي 
آموزش نقد فيلم را بتوان با تِيسِترهاي اينســتاگرامي غذا مقايسه 
كرد كه به لطف روابط مافيايي و تبليغات بي امان در فضاي مجازي و 
البته بي اطالعي مردم و بي عملي نهادهاي مسئول و سكوت آگاهان 
توانسته اند چهره اي موجه از خود ارائه دهند؛ حال آنكه واقعيت چيز 
ديگري اســت. يكي از موارد جالب در برخــي آگهي هاي دوره هاي 
آموزش نقد فيلم، اعالم انتشــار چند اثر برتر هنرجويان اين دوره ها 
در مطبوعات رسمي و شناخته شده كشور است كه اين خود ميزان 
زد و بند مدرســان اين دوره ها و كارگاه ها را بــا برخي مطبوعاتي ها 

نشان مي دهد.
درمورد آموزش فيلمسازي و هنرهاي تجسمي نيز وضعيت بهتري 
وجود ندارد. استفاده از نام بزرگان رشته هاي هنري براي جلب هنرجو 
شيوه اي مسبوق به سابقه در آموزشگاه هاي آزاد است. هرچه نام استاد 
بزرگ تر، تعداد هنرجو و درنتيجه درآمد آموزشگاه بيشتر. هنرجويان 
تا زماني كه سركالس نروند، متوجه نخواهند شد كه نام بزرگ استاد 
همچون طعمه اي براي به دام انداختن آنها بوده و كسي كه قرار است 
به آنها آموزش دهد يكي از شاگردان آن استاد يا فرد ناشناخته ديگري 
است كهـ  به گفته مسئوالن آموزشگاهـ  در دقيقه آخر جايگزين آن 
استاد مشهور شده و هنرجو بايد سپاسگزار باشد كه آموزشگاه توانسته 

شخص ديگري را براي تدريس پيدا كند.
كرونا چنان مشكالت و مصايب و تراژدي هاي بزرگي را رقم زده كه 
شــايد فعال نتوان درباره ابعاد ديگرش حرفي به ميان آورد، اما تخته 
كردن دكان بسياري از دوره هاي آموزشي يكي از دستاوردهاي مثبت 
آن است. از ســوي ديگر، بد نيست به خاطر داشــته باشيم، قسمت 
عمده اي از آنچه در آموزشــگاه هاي هنري و حتي دانشگاه هاي هنر 
تدريس مي شــود، از طريق منابع معتبر هم قابل فراگيري اســت و 
مي توان بي صرف هزينه گزاف و اتالف وقت ارزشمند، حداقل از نظر 
تئوريك، بر اغلب مطالب ارائه شــده در كالس هاي هنر مسلط شد. 
مطالعه كتاب هايي كه مي توانند راهنماي قابل اعتماد عالقه مندان 
به هنر باشند، باعث خواهد شد كساني كه امكان رفتن به كالس هاي 
آموزشــي را ندارند، از تــالش در راه يادگيري نااميد نشــوند و از 

روياهايشان دست نكشند.

رقم بليت فروشي اين دوره جشنواره سينما حقيقت 90ميليون تومان اعالم شد.
به گزارش همشــهري، محمد حميدي مقــدم، دبير چهاردهمين جشــنواره 
»سينماحقيقت« در گفت وگو با برنامه شهر فرنگ شبكه خبر گفت: قيمت بليت 
براي فيلم بلند 10هزارتومان، نيمه بلند 7هزار تومان و فيلم كوتاه 5هزار تومان 
درنظر گرفته شد. سال گذشته كه در برگزاري فيزيكي شاهد جهش بوديم، در 
بليت فروشــي 75ميليون تا 80ميليون تومان درآمد داشــتيم. اين رقم در اين 
دوره به مرز 90ميليون تومان رســيد. در اين دوره تعدادي بليت رايگان هم به 
فيلمسازان داديم كه در اختيار عوامل و همكاران شان قرار بدهند يعني تقريبا به 

هر فيلمساز 20 تا 30 بليت رايگان داديم.
وي با اشاره به بارگذاري 15فيلم در هر روز افزود: روز اول از خانه جشنواره ۴ هزار 
بازديد داشتيم و روز آخر اين رقم از مرز 50هزار بازديد گذشت. روز اختتاميه و 
در مراسم پاياني با درخواست هاي بي شماري مواجه بوديم كه فيلم ها را دوباره 

نمايش دهيد و به نظر مي رسيد تازه مسير ورود به جشنواره كشف شده است.
مديرعامل مركز گسترش سينماي مستند و تجربي در پاسخ به اين سؤال كه آيا 
فيلمي در اين دوره سرقت شده است؟ گفت: اين معضل در همه جاي دنيا وجود 
دارد و شامل همه پلتفرم ها مي شود. اما هدف ما اين بود كه مستند بايد وارد حوزه 
گسترش مخاطب بشود. مستندسازان به ما اعتماد كردند، ما هم تالش كرديم كه 
فضايي امن به وجود بياوريم.  اي پي هاي خارجي را بستيم. زيرساخت ها را تقويت 
كرديم. كپي شدن يك فيلم، زماني مسئله به وجود مي آورد كه آن فيلم در سايتي 
منتشر بشود و آينده فيلم به خطر بيفتد. خوشبختانه در ۴ سامانه اي كه همراه 
جشنواره بودند امنيت كامل برقرار بود. ممكن است در حداقل ترين شكل ممكن 

اتفاقي رخ داده، اما كليت فضا امن بوده است.

حقيقت90ميليوني

درگذشتمترجم»داييجان
ناپلئون«بهايتاليايي

آنا وانــزن مترجــم و ايران 
شــناس معروف ايتاليايي در خبر

65سالگي در گذشت.
به گزارش همشهري، وانزن در سال1955 
در ونيز متولد شــد. او مدرك ليســانس 
زبان هــا و فرهنگ هاي شــرقي خود را از 
دانشــگاه Ca ’Foscari ونيــز و مدرك 
دكتــري مطالعــات خاورميانــه اش را 
از دانشــگاه نيويــورك گرفــت. وانزان 
يكــي از بنيانگــذاران مجلــه ايتاليايي 

Afriche&Orienti بود.

وي در معرفــي ايران و آثــار ادبي معاصر 
فارســي به زبان ايتاليايــي نقش مؤثري 
داشــت. او در مجموعه داســتاني به نام 
»كلمات بي پرده« آثار 15داستان نويسان 
زن ايراني را به مخاطبان ايتاليايي معرفي 
كرد. رمان هاي »طوبي و معناي شــب« و 
»زنان بدون مردان« شهرنوش پارسي پور 
و »دايي جان ناپلئون« اثر ايرج پزشكزاد 
از آثاري است كه با ترجمه وانزن به زبان 

ايتاليايي منتشر شده است.
مقاالت و نوشته هاي آنا وانزن نقش مهمي 
در معرفي فرهنگ، هنــر و ادبيات معاصر 
فارسي به مردم ايتاليا بوده است. او صاحب 
تاليفات متعددي اســت كه معروف ترين 
آنان؛ »دختران شــهرزاد. نويســندگان 
زن ايرانــي از قرن نوزدهم تــا به امروز«، 
»شيعيان«، »زن و باغ در دنياي اسالمي« 
و »بهارهاي صورتي فــام انقالب ها و زنان 
در خاورميانــه« اســت. چنــدي پيش 
ســفرنامه اي از آنا وانزان به چاپ رسيده 
كه نگاهــي دقيق و موشــكافانه به ايران 

امروز دارد.

باالخره قورباغه در پنجشنبه 
نمايش
چهــارم دي ماه عرضه شــد. خانگي

آنهايي كه مشــتاق تماشاي 
نخستين سريال هومن ســيدي در شبكه 
نمايش خانگي بودند در قسمت اول قورباغه 
بــا ســريالي مواجــه شــدند كــه گويي 
كاراكترهايــش را از دل همــان بچه هاي 
مغزهــاي كوچك زنــگ زده بــه اكباتان 
فراخوانده است تا در گيرايي علف و سيگار 
و عقده، روايت جديدي را آغــاز كنند كه 
خيلي ها منتظر تماشايش بودند. قورباغه در 
قسمت اول با دوربين روي دست شيطان و 
تكيه كالم هاي متعدد و شيطنت آميز يك 

قتــل را روايــت كــرد و يــك دزدي 
برنامه ريزي شــده و چندين دله دزدي را. 
هومن سيدي در ساخته هايش مي كوشد به 
زبانــي منحصربه فــرد در روايــت قصــه 
آدم هايش دســت يابد و هرچنــد مثال در 
تجربه فيلم مغزهاي كوچك زنگ زده براي 
اين هدف به نتايج خوبي دســت يافت اما 
الاقل در نخستين قســمت قورباغه هنوز 
دچار بالتكليفي است. استفاده از روش هاي 
تكراري جذب مخاطب براي قســمت هاي 
بعد نظير به تصوير كشــيدن قتل كاراكتر 
راميــن با بازي صابــر ابر هم شــايد از آن 
تجربه هاي نه چندان موفقي باشد كه بارها و 
بارها در ســريال هايي با تم جنايي آزموده 
شده و حاال سيدي دوباره آن  را تجربه كرده 

است.

درباره غافلگيري نخستين قسمت قورباغه 
اما هيچ چيز بــه اندازه موســيقي و ترانه 
پخش شده در ميانه ســريال جذاب نبود. 
در ميانه ســريال ناگهان صدايي آشــنا و 
مدت هــا خاموش خوانــد: »چك مي زنم 
خوابم بپره« و اين صدا وقتــي با نام هاي 
تيتراژ مطابقت داده شد غافلگيري تكميل 
شــد. ياســر بختياري يا همان ياس، رپر 
محبوب و البته اين روزها بي خبر موسيقي 
كشور ترانه متن قورباغه را خواند و خيلي ها 

را سر ذوق آورد.
آخر كالم اينكه قضــاوت درباره قورباغه را 
بايد به زيست اين سريال در هفته هاي آتي 
گره زد و منتظر ماند تا نويد محمدزاده، صابر 
ابر، سحر دولتشاهي و البته فرشته حسيني 

نه در اكباتان كه در تايلند بدرخشند.

قورباغهباياس
ازاكباتانشروعكرد

ياوريگانه
روزنامه نگار

گفت وگوي همشهري با كارگردان مستند غيررسمي

ديدارهاي غير رسمي رهبري 
همواره در سال هاي گذشته 
استمرار داشــته اما از همان 
ســال95 به اين طــرف به 
عنوان جلسات پنجشنبه اي 

معروف شد

فرهاديلدا
روزنامه نگار
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كيوسك

 سال2020 به روزهاي پاياني خود 
نزديك مي شود و نوبت جشن هاي گزارش

كريسمس رســيده است اما هيچ 
نقطه از جهان رنگ و بوي جشــن و شادي ندارد. 
مردم در كشــورهاي مختلف سال ميالدي را در 
حالي به پايان مي برند كه ترجيح شان دوري از هم 
است تا شايد بتوانند ســال آينده را در كنارهم 

باشند.
طبق آمــار رســمي اعالمي از ســوي دولت ها، 
ويــروس كرونــا تا بــه اينجــا جان بيــش از 
يك ميليون و700هزار نفر را گرفته اســت. آمار 
غيررســمي اما حكايــت از تلفاتــي 2برابر اين 
آمار دارد. هرچه باشــد، خانواده هاي بســياري 
در كشــورهاي مختلف داغدار از دســت دادن 
عزيزان شــان هســتند و همين، جشــن هاي 
كريسمس و تعطيالت پايان ســال را براي آنها 
به اتفاقي نه چندان دلچسب تبديل كرده است. 
ويروس جان ســخت كرونا نه تنها تمام روزها و 
ماه هاي سال2020 را از مردم جهان گرفت،بلكه 
خوشي هاي آخر سال آنها را هم به تلخي و نگراني 

تبديل كرده است.
هرساله نگاه   مســيحيان به مراسمي است كه در 
»كليساي مهد« در بخش قديمي شهر بيت لحم 
در كرانه باختري در فلسطين برگزار مي شود. 
به باور مسيحيان، اين كليســا زادگاه مسيح)ع( 
بوده است. هرساله هزاران نفر در مراسم مذهبي 
ويژه كليساي مهد شــركت مي كردند اما امسال 
اين مراسم با حضور بســيار اندك تعدادي افراد 
دست چين شده و با حضور خود روحانيون كليسا 
برگزار شــد. مراسم ويژه  شــب ميالد مسيح در 
كليساي مهد امسال زير آسمان ابري و خاكستري 
بيت لحم، در فضايي نه چندان شــاد برگزار شد. 
مسئوالن كليسا براي نخستين بار مراسم خود را 

به صورت آنالين پخش كردند.
مراسم مذهبي در واتيكان نيز هميشه از اهميت 
بااليي برخوردار اســت. هرســاله هزاران نفر از 
مومنان مسيحي خود را به اين شهر مي رسانند 
تا در مراسم ويژه كليساي كاتوليك با حضور پاپ 
شركت كنند. در واتيكان پاپ فرانسيس مراسم 
شب كريسمس را به دليل وجود محدوديت هاي 
تردد، زودتر از معمول و پيش از موعد آغاز كرد. 
در اين مراســم برخالف جمعيت هزاران نفري 
همه ســاله، كمتر از 100نفر حضور داشتند كه 
همگي ملزم به زدن ماســك و رعايــت فاصله 
بودند. پاپ كه به تازگي 84ســالگي اش را جشن 
گرفته، در موعظه هايش تالش كرد به مسيحيان 
يادآور شود كه در شــرايط سخت كنوني بايد به 
فكر همنوعان شان باشند. او گفت كه كريسمس 
زماني نيســت كه براي خودمان متأسف باشيم، 

بلكه زماني براي آرام كردن ديگران است.

جشن هاي كريسمس در جهان
در لبنان، دولت بــه اميد نجــات اقتصاد از 
ركود ناشــي از شــيوع ويروس كرونا، تعطيلي   
كســب وكار ها را چند روز قبل از كريســمس 

لغو كرد. باز شــدن مرزها و بازگشــت فعاليت  
ســازمان ها باعث شــد تا تعــداد زيــادي از 
لبناني هايي كه خارج از اين كشور حضور دارند 
بتوانند به كنار خانواده هاي شان بازگردند. لبنان 
بيشترين جمعيت مســيحي خاورميانه را دارد 
و هرساله جشــن هاي پرشــوري به مناسبت 
كريســمس در كليســاهاي بيــروت و ديگر 
شهرهاي اين كشــور برگزار مي شود. يك سوم 
جمعيت 5ميليوني لبنان مسيحي هستند. اما 
ترس از ابتال به كرونا، امســال چراغ اغلب اين 

جشن ها را خاموش كرد.
دولت مصر تمامي مراســم مذهبي را لغو كرده 
و مراسم كريســمس نيز از اين قاعده مستثني 
نيست. در شب كريسمس امسال، مسيحيان در 
هيچ كليسايي برنامه نداشتند. اين تصميم در اثر 
افزايش ناگهاني شمار مبتاليان به ويروس كرونا 

در اين كشور اتخاذ شده است.
در اروپــا وضعيت كرونا بحراني اســت و همين 
به شدت بر جشن هاي كريسمس در كشورهاي 
مختلــف اثــر گذاشــته اســت. در انگليس، 
كريسمس با خبرهاي به نتيجه رسيدن مذاكرات 
دولت و اتحاديه اروپا بر سر برگزيت، گره خورد. 
بوريس جانسون كه پس از چندين ماه مذاكرات 
فشرده و چندين بار شكست در مذاكرات باالخره 
توانســت با اروپايي ها كنار بيايــد، در يك نطق 
تلويزيوني اسناد توافق را جلوي دوربين  چرخاند 
و آن را هديه كريسمس خود به مردم اعالم كرد. 
انگليسي ها 69هزار قرباني  داده اند و همين باعث 
شده فضاي امسال كشورشان، برخالف هميشه 

فضاي جشن و پايكوبي نباشد.
ايتاليايي ها امسال مراســم كريسمس را زودتر 
از هميشــه برگزار كردند. در شهرهاي مختلف 
ايتاليا، منع تردد شبانه از ساعت 10شب اعالم 
شده و همين باعث شد تا كليساها برنامه خود را 
زودتر برگزار كنند. مراسم كم تعداد ويژگي امسال 
كريسمس در ايتاليا بود. كرونا از ايتاليايي ها تلفات 
زيادي گرفته و همين باعث شــده مردم امسال 
ترجيح دهند حتي در شب كريسمس هم در خانه 
بمانند. ايتاليا با بيش از 70هزار قرباني، بيشترين 

آمار تلفات در اروپا را دارد.
در آلمان مراسم مذهبي ممنوع نشده است اما 
دولت از چند روز قبل به تاكيد از مردم خواسته 
است در خانه ها بمانند و شــب كريسمس را با 
تماس هاي ويدئويي با ديگر اعضاي خانواده شان 
بگذرانند. آنــگال مركل، صدراعظــم آلمان، در 
پيامي ويدئويي از مردم خواست با اين درخواست 
دولت همراهي كنند. آلمــان نيز همچون ديگر 
كشــورهاي اروپايي در ميانه موج تازه شــيوع 

كروناست و براي مهار اين موج تالش مي كند.
در آمريكا كريسمس در سايه خبرهاي هولناك 
مربوط به كرونا تا حد زيادي به حاشيه رفته است. 
آمريكا بدترين وضعيت را در ميان كشــورهاي 
جهــان دارد و تاكنون بيش از 337هــزار نفر از 
مردم اين كشــور جان خود را از دست داده اند. 
شــمار مبتاليان هم در آســتانه 20ميليون نفر 
قرار گرفته است. دولت دونالد ترامپ توصيه اي 
براي مردم نداشــته اما متخصصان و پزشكان از 
مردم خواسته اند همزمان با تعطيالت كريسمس 

در خانه هاي شــان بماننــد، چرا كــه ظرفيت 
بيمارستان ها تكميل است و كادر درمان ناتوان 
از كنترل وضعيت. همزمــان، يك ميليون نفر در 
10روز گذشته نخســتين دوز از واكسن كرونا را 
دريافت كرده اند اما تا واكسيناسيون همه افراد در 

معرض خطر فاصله بسيار است.
برزيل در كنار آمريكا و هند در صدر كشورهايي 
قرار دارد كه بيشترين تلفات ناشــي از كرونا را 
داشــته اند، امــا برخــالف ديگر نقــاط جهان، 
كريسمس در اين كشور بدون هيچ محدوديتي 
روبه رو بوده است. رستوران ها و كافه ها تا پاسي 
از شــب باز بودند و مردم در گروه هاي بزرگ در 
خيابا ن ها به جشــن و پايكوبي پرداختند. دولت 
هيچ محدوديتــي براي مراســم  مذهبي اعمال 

نكرده است.
در آفريقاي جنوبي مقــررات منع رفت وآمد 
شــبانه اعالم شــده اســت. تمامي ســواحل و 
رســتوران ها تعطيل شــده اند اما دولت مجوز 
برگزاري جشن هاي كريسمس با تعداد كمتر از 
100نفر را داده است. گونه تازه اي از ويروس كرونا 
در اين كشور كشف شــده و همين باعث نگراني 
شديدي در ميان مردم و مســئوالن شده است. 
گونه جديد قدرت و سرعت سرايت باالتري دارد. 
گفته مي شود اين گونه جديد از آفريقاي جنوبي 

به انگليس منتقل شده است.
كره جنوبي يكي از موفق ترين كشورها در مبارزه 
با ويروس بوده اســت. در ابتدا شــمار مبتاليان 
ناگهان به شدت افزايش پيدا كرد اما دولت توانست 
با انجام تست گسترده و محدود كردن مبتاليان و 
افراد در ارتباط با آنها، شيوع ويروس را مهار كند. 
طي روزهاي اخير اما مــوج تازه ويروس بار ديگر 
به كره جنوبي رســيده و هميــن باعث تعطيلي  
كسب وكار ها از سوي دولت شده است. كليساها 
هم تعطيل شــده اند و امسال مراســمي برگزار 
نكردند. تجمع بيش از 5نفر در همه جا منع شده 
و جريمه ســنگين 2هزارو700دالري براي آن 

درنظر گرفته شده است.
دولت در استراليا، تجمع بيش از 10نفر را ممنوع 
كرده اســت. به همين دليل، مراسم كليساها يا 
برگزار نشده يا با حضور تعداد انگشت شمار برگزار 
شده است. وضعيت در پرجمعيت ترين شهر اين 
كشور يعني سيدني به شدت بحراني است و دولت 
از مردم خواسته در خانه هاي شان بمانند. افرادي 
كه از اين شهر خارج شــوند، در شهرهاي ديگر 

14روز قرنطينه مي شوند.
اگر برزيل را فراموش كنيم، چين تنها كشوري 
است كه به نظر مي رســد بدون هيچ محدوديتي 
به سراغ جشن هاي سال نوي ميالدي رفته است. 
چين با وجود جمعيت ميلياردي اش توانسته به 
شكل شگفت آوري شــيوع ويروس را مهار كند. 
اكنون روزانه شمار مبتاليان در اين كشور كمتر 
از 20مورد است. همين باعث شده تا كسب وكارها 
همگي بازگشايي شوند و نبض اقتصاد اين كشور 
بار ديگر بزند. درحالي كه تمامي كشورهاي جهان 
در ميانه موجي پــس از موج ديگــر، با ويروس 
دست به گريبان هستند، جشن هاي كريسمس 
در كشوري كه منشا شيوع ويروس بوده، با شور و 

شوق در جريان است.

اغلب كشورهاي جهان، جشن هاي كريسمس امسال را با محدوديت هاي بي سابقه برگزار كرده اند
كريسمس متفاوت جهان، زير سايه كرونا

دولت چين تحقيقات از گروه تجاري علي بابا به 
خاطر عدم رعايت قوانين رقابتي را آغاز كرده 
است. به نوشته چاينا ديلي، سهام گروه علي 
بابا به دنبال شروع تحقيقات از سوي سازمان 
تنظيم بازار چين، حــدود 8درصد افت كرده 
است. اخيرا اين ســازمان براي گروه علي بابا 
و 2 شركت ديگر، جريمه اي سنگين به دليل 

عدم رعايت قوانين رقابتي تعيين كرده است.

روزنامه هاآرتص ]اسرائيل[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه چايناديلي ]چين[

پايان2020 در اسرائيل؛ گيجي و ابهام

پاياني خوش براي مذاكرات برگزيت

تحقيقات دولت چين از علي بابا

روزنامه هاآرتص چــاپ تل آويو به وضعيت 
آشفته اين روزهاي اسرائيل پرداخته و نوشته: 
اگرچه تزريق واكسن كرونا براي اسرائيلي ها 
آغاز شده، اما انحالل پارلمان و موج تازه ويروس 
همه  چيز را در شــرايط ابهام قرار داده است. 
با شكســت برنامه نمايندگان پارلمان رژيم 
صهيونيستي براي تصويب بودجه سال2021، 
تالش ها براي خروج از بن بست  سياسي ناكام 

مانده و پارلمان منحل شده است. 

توافق برگزيت ميان انگليس و اتحاديه اروپا، 
موضوع اول روزنامه العربي الجديد است. به 
نوشــته اين روزنامه، پايان خوش مذاكراتي 
كه امكان داشــت به يك فاجعه منجر شود، 
دستاوردي بزرگ براي دولت بوريس جانسون 
به شمار مي رود. العربي الجديد، افزايش ارزش 
پوند پس از اين توافق تجاري را نخستين نشانه 

مثبت براي اقتصاد لندن مي داند.

نگاه

بيم و اميدهاي جهان در سال2021 

حتما بيشتر شــما به خاطر داريد كه 
جهــان، قــرن21 را با چه اشــتياقي 
آغاز كرد؛ آن زمان، اميد، جســارت و 
خوش بيني، به ويژه در دنياي غرب موج مي زد. اما، در يك چشم به 
هم زدن، همه  چيز از پايه و اساس تغيير كرد و جاي خود را به هراس 
از حمله هاي تروريستي، بحران هاي مالي، همه گيري كرونا و ديگر 
مشكالت داد. براي بيشتر كشورهاي جهان، اين قرن، آغاز عصري 

پر از ناكامي و سرخوردگي بود.
2دهه پيش، جــواب آمــاده و فوري به هر سياســت و ســؤال 
استراتژيكي، تقويت جهاني ســازي بود. اما با آنكه اين يك هدف 
مشــروع و ســتودني بود، ما در حفاظت از آن شكست خورديم. 
بحران هايي مانند ركود اقتصادي گســترده بعد از سال2008 و 
همه گيري كرونا در يك سال اخير ثابت كرد كه وابستگي بيشتر، 
ريسك سرايت مشكالت را چه مالي و چه ويروسي، بيشتر مي كند 
و عالوه بر آن، تخصص و كارآمدي افراطي مي تواند آسيب پذيري 
را تشديد كند. سال2000 وقتي نخستين كمپين انتخاباتي دونالد 
ترامپ براي رياست جمهوري آمريكا )حزب ريفرم( شكست خورد، 
تعداد اندكي فكر مي كردند كســي كه مخالف تجارت آزاد است 
دوباره سال2016 به عنوان نماينده حزب جمهوريخواه به صحنه 
سياســت برمي گردد و در نهايت برنده هم مي شود. اين هشداري 
است كه آدام اسميت، اقتصاددان اســكاتلندي در كتاب »ثروت 
ملل« داده، اما توجه چنداني به آن نشده است: » هر ملتي با انزجار 
به شــكوفايي ملت هايي كه با آنها روابط تجــاري دارد نگاه كند،  

پيشرفت آنها را شكست خود مي داند.«
آمريــكا در آغاز قرن حاضر، كشــوري به نظر نمي رســيد كه در 
برابر حســادت و ناامني تسليم شــود، اما حمله هاي تروريستي 
11سپتامبر2001 كه قدرت ويرانگر گروه هاي سياسي مستقل را 
ثابت كرد، به عصر طاليي پيشوايي اين كشور پايان داد. آن زمان 
روسيه يك عضو متعهد گروه كشورهاي صنعتي جهان معروف به 
گروه8 بود؛ كره شمالي به پيمان منع گسترش سالح هاي هسته اي 
پايبند بود و چين هم كه اقتصــاد آن هنوز فاصله زيادي با آمريكا 

داشت، به سازمات تجارت جهاني نپيوسته بود.
بعد از آن، جهان شــاهد تحوالت گســترده اي بوده كــه آثار آن 
همچنان باقي اســت. در ســال2001 آمريكا 23درصد و چين 
13درصد دي  اكســيد كربن جهان را توليد مي كردند. تا اينكه در 
سال2006 جاي اين 2كشور كه بزرگ ترين كشورهاي توليدكننده 
كربن در جهان بودند، عوض شــد. براســاس آخرين اطالعات، 
هم اكنــون 15درصد گازهاي كربني توســط آمريكا و 28درصد 
آن توسط چين توليد مي شــود. تغييرات آب وهوايي اكنون ديگر 
يك واقعيت قابل لمس است؛ همانطور كه توليد دي اكسيد كربن 
توسط انسان ها هر سال بيشتر مي شود، حجم يخ هاي قطبي نيز 
هر سال كمتر مي شود، به طوري كه از سال2001 تاكنون تقريبا 

نصف شده است.
از سوي ديگر، در طول 20سال گذشــته يك انقالب بي سابقه در 
شيوه  ارتباطات ما ايجاد شده اســت. اينترنت حاال ديگر همه جا 
هست و شبكه هاي اجتماعي ما را به هم پيوند داده است. بهار عربي 
در اوايل دهه2010 با اينكه نتيجه اي كه انتظار مي رفت را به دنبال 
نداشت، نقش چنين فناوري هايي را در عرصه سياسي آشكار كرد. 
ما حاال مي دانيم كــه ابزارهاي ديجيتال خالــي از عواقب زيانبار 
نيستند. فضاي مجازي، فرصت مناســبي براي خرابكاران ايجاد 
كرده تا »جنگ هيبريدي« شــامل حمله هاي سايبري و انتشار 

اطالعات دروغ راه بيندازند.
كشورهاي اروپايي نيز مانند خيلي از كشــورهاي ديگر جهان از 
عوارض اين ديجيتال شدن در امان نمانده اند. پوپوليسم اروپايي 
در سال هاي اخير رايج شده و دوقطبي شدن به جوامع ما آسيب 
جدي وارد كرده است. خوش بيني ابتداي قرن كه به شكل استفاده 
رسمي از يورو در سال2002 و توسعه اتحاديه اروپا در سال2004 
خود را نشان داد، حاال جاي خود را به يك وضعيت فوق العاده تقريبا 
دائمي داده؛ از بحران يورو و پناهجويان تا برگزيت و تمايل برخي 
كشورهابه خروج از اتحاديه اروپا. اين جدايي ها دقيقا زماني شدت 

گرفته كه جهان بيش از هر زمان ديگري نياز به اتحاد دارد.
ما نبايد اجازه دهيم اين پريشــان حالي كه خيلي از كشــورها را 
دربرگرفتــه، دســتاوردهايي را كه همه با هم تاكنون به دســت 
آورده ايم، نابود كند. در فاصله سال هاي 2001 تا 2019 متوسط 
اميد به زندگي در جهان از 67سال به 73سال و در آفريقا از 53سال 
به 63ســال افزايش يافت. در همين حال، حضور زنان در قدرت 
به طور قابل توجهي افزايش يافته اســت، به طوري كه در ســال 

گذشته، 19زن در كشورهاي مختلف در راس حكومت بودند.
عالوه بر آن، بعد از اينكه جو بايدن، رئيس جمهور منتخب آمريكا 
تا چند هفته ديگر به كاخ سفيد راه پيدا كند، تقريبا همه كشورها 
دوباره به پشــت ميز پيمان آب وهوايي پاريس برخواهند گشت. 
اروپا نيز از جانب خود همه موانع بر سر راه اتحاد بيشتر را از ميان 
برداشته است؛ ازجمله بسته كمكي 750ميليارد يورويي كرونا كه 

قرار است به كشورهاي آسيب ديده از همه گيري پرداخت  شود.
هم اكنون، فكر كردن به ســناريوهاي مختلف و پاســخ به برخي 
ســؤال ها مي تواند به ما كمك   كند تا افق ديد خود را گســترش 
بدهيم. براي مثال، اقتصاد جهان چطور مي توانست بدون كمك 
چين از ركود اقتصادي گسترده اواخر دهه2000 نجات پيدا كند؟ 
)اين كشور با ارائه بسته كمكي 585ميليارد دالري، تقاضاي زيادي 
در بين مردم خود براي خريد كاالهاي مختلف ايجاد كرد( يا اگر 
همه گيري 20ســال پيش يعني زماني كه فناوري هاي ارتباطي 
و اطالعاتي مانند امروز پيشــرفته نبود، اتفاق مي افتاد جهان چه 

سرنوشتي پيدا مي كرد؟
ســال2020 به پايان رسيد و دهه ســوم قرن21 آغاز شده است. 
وقت آن رسيده كه منصفانه موفقيت ها و شكست هاي اخير خود 
را ارزيابي كنيم. وقتــي به پيش رو نگاه مي كنيــم بايد هم از آن 
خوش بيني ساده لوحانه ســال2000 اجتناب كنيم و هم از حس 
تفرقه افكن ترس كه ســال هايي مثل سال هاي رياست جمهوري 
ترامپ را شكل داد. در ســال هاي آينده، جهان چندقطبي بايد به 
دامن صلح و همكاري بين المللي كه بهترين ضمانت براي پيشرفت 
بشريت اســت، پناه ببرد. ما همچنين نياز داريم كه شكاف هاي 
ايجادشده در جوامع ديجيتال را برطرف و به يك موازنه پايدار با 
طبيعت دست پيدا كنيم. انجام اين  كارها سخت است، اما شدني 
است. اين ما هستيم كه تعيين مي كنيم 2020 سالي باشد كه از آن 

درس مي گيريم يا مقدمه اي باشد براي روزهايي سخت تر.
Project-Syndicate :منبع

 ترامپ و نتانياهو
در جست وجوي جنگ

»به طور جدي احساس مي كنم ترامپ كاخ سفيد 
را پيش از آنكه فاجعــه اي بزرگ به باور نياورد خاورميانه

ترك نخواهد كرد؛ فاجعه اي كه هدف آن، بستن 
راه پيش روي بايدن براي بازگشــت به توافق هسته اي ايران 
اســت. دولت پنهان مقابل ماجراجويي هاي ترامپ مقاومت 
مي كند، اما روشن نيست كه آيا مي تواند در نهايت او را مهار 
كند يا نه؟« اين جمالت مربوط به آخرين توييت حسن نافعه، 
متفكر و استاد علوم سياسي مصري است؛ او پيش از اين در 
مصاحبه با شبكه الميادين نيز هشدار داده بود كه احتمال وقوع 
درگيري نظامي )مخصوصا از جانب رژيم صهيونيستي( تا قبل 
از مراسم تحليف بايدن و رياســت جمهوري رسمي او بسيار 
باالســت. همزمان با ايــن نگراني هــا، جنگنده هاي رژيم 
صهيونيستي در بامداد روز جمعه حمالت موشكي جديدي را 
به نقاطي در استان حماه در بخش مركزي سوريه انجام دادند. 
به  گزارش خبرگزاري دولتي سوريه، هدف اين حمالت كه بخش 
عمده آن توسط ســامانه هاي پدافندي ارتش رديابي و مهار 
شده، يك مركز پژوهش هاي نظامي در نزديكي شهر حماه بوده 
است. از ســوي ديگر، اما ديده بان حقوق بشر سوريه )منبع 
خبري نزديك به مخالفان دولت اســد( مدعي است كه مركز 
پژوهشي وابســته به ارتش در جريان حمالت بامداد جمعه 
آسيب ديده و همچنين 6تن از نيروهاي حزب اهلل نيز در اثر آن 
به شهادت رسيده اند. اگرچه اين ادعا توسط هيچ منبع معتبري 
تأييد نشده است. حمالت موشكي اسرائيل بدون ورود به حريم 
هوايي سوريه و از فراز آسمان لبنان صورت گرفته است؛ امري 
كه نشان مي دهد خط قرمز روسيه مبني بر عدم وقوع درگيري 
در آسمان ســوريه همچنان پا برجاســت و از جانب رژيم 
صهيونيستي جدي گرفته مي شود. عبدالباري عطوان، سردبير 
روزنامه راي اليوم با اشاره به اين حمالت نوشت: تالش ها براي 
مين گذاري در مسير بايدن ادامه دارد. نتانياهو كه هم اكنون با 
بحران انتخابات چهارم در داخل سرزمين هاي اشغالي روبه رو 
است به خوبي مي داند كه طي 4سال آينده، حمايت هاي مطلق 
ترامپ را از دست داده و ديگر نمي تواند با تكيه بر هدايايي نظير 
معامله قرن بر رقباي خود چيره شود. عطوان همچنين در پايان 
مقاله خود درباره موضع محور مقاومت نسبت به اين حمالت 
مي نويسد: سوريه و حاميان آن فعال از هرگونه پاسخ نظامي به 
تحركات نتانياهو خودداري مي كنند؛ چرا كه وقوع درگيري 

نظامي در منطقه، هدف اصلي نتانياهو و ترامپ است.

آتش بازي شب عيد با طعم موشك
همزماني حمالت موشكي رژيم صهيونيستي به داخل سوريه 
با شب ميالد حضرت مســيح)ع( و اعياد كريسمس، يكي از 
موضوعات داغ در شــبكه هاي اجتماعي به زبان عربي طي 
48ساعت گذشته بوده است. بخشي از كاربران اين همزماني 
را نشانه اي از سرنوشت غم انگيز سوريه در ميان كشورهاي 
عربي به شــمار آورده اند، درحالي كه بخــش ديگري از آن 
به عنوان نماد شرافت و افتخار دمشق ياد كرده اند، آن هم در 
روزگاري كه كشــورهاي عربي يكي پس از ديگري از مواضع 
خود نسبت به آرمان فلسطين عدول كرده و وارد توافق هاي 
عادي سازي  با رژيم صهيونيستي مي شوند.  البته اين نخستين 
بار نيست كه آسمان سوريه در شب عيد ميالد حضرت مسيح 
هدف حمالت موشكي اسرائيل قرار مي گيرد. به گزارش شبكه 
الميادين، رژيم صهيونيستي طي 3سال گذشته نيز حمالت 
مشابهي را دقيقا در همين شب انجام داده است؛ امري كه نشان 
مي دهد سياست نا اميدسازي شهروندان سوريه اي و مخصوصا 
مسيحيان اين كشور از بازگشت به مناطق زندگي خود پس از 

شكست داعش، در دستور كار اسرائيل قرار دارد.

تالش ترامپ براي به آشوب كشيدن عراق
حمالت محدود از سوي گروه هاي ناشــناس به مقر سفارت 
آمريكا در منطقه سبز بغداد، بار ديگر خط و نشان هاي دونالد 
ترامپ براي وقوع درگيري نظامي در عراق را به دنبال داشته 
است. او در ســاعات پاياني روز پنجشنبه با انتشار تصويري 
از چند راكت در صفحه توييتر خــود، حمالت صورت گرفته 
عليه سفارت آمريكا را به گروه هاي مقاومت نسبت داده و به 
ايران درباره پيامدهاي اين اقدامات هشدار داد. جالب آنكه 
كارشناسان نظامي، دقايقي پس از انتشار اين توييت مدعي 
شدند كه راكت هاي مورد نظر ترامپ، چيني بوده و ارتباطي 
به صنايع نظامي ايران يا هيچ كشور ديگري در منطقه ندارد. 
با وجود اين اما شبكه العربيه مدعي است تعداد قابل توجهي 
از كاركنان سفارت آمريكا روز گذشته اين محل را ترك كرده 
و سامانه هاي دفاعي آمريكا در تمام پايگاه هاي اين كشور در 
عراق نيز به حالت آماده باش كامل درآمده اند. اگرچه اين ادعا 

ساعاتي بعد توسط سفارت آمريكا در بغداد تكذيب شد.
لقاء مكي، استاد علوم سياسي عراق با اشاره به مواضع ترامپ 
مي نويسد: آمريكا به دنبال استفاده از هر فرصتي براي ضربه به 
متحدان ايران و به آتش كشيدن عراق است. اما مواضع روشن 
ايران و متحدان اين كشور در قبال حمالت اخير، احتمال وقوع 

درگيري نظامي را كاهش مي دهد.

 خاوير سوالنا
مسئول پيشين سياست خارجي اتحاديه اروپا

دولت فرانسه اعالم كرد كه امانوئل مكرون پس از سپري كردن دوران بيماري 
خود، به طور كامل بهبود پيدا كرده اســت. رئيس جمهور 42 ساله فرانسه به اروپا

دنبال مثبت شدن تست كرونا، به توصيه پزشــكان يك هفته در كاخ شكاری 
اللنترن، واقع در جنب ورسای، قرنطينه شد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، به گفته سخنگوی 
مكرون، او از سرفه، تب و احساس خستگی شــديد رنج می برد اما از كاخ ورسای به كار خود 
ادامه داد. شمار زيادی از سران كشــورهای خارجی، از جمله پدرو سانچز و آنتونيو كوستا، 
سران كشورهاي اسپانيا و پرتغال كه با مكرون در تماس بودند نيز بالفاصله به قرنطينه رفتند. 
آنگال مركل هم در نشست ســران اتحاديه اروپا در بروكسل با مكرون ديدار داشت اما تست 
كروناي او منفي اعالم شد. در فرانسه ميزان شــيوع ويروس كرونا همچنان باالست. روزانه 
حدود 15 هزار نفر به تعداد مبتاليان به كرونا در فرانسه افزوده مي شود. اين كشور همچون 

ديگر كشورهاي اروپايي در آستانه موج سوم شيوع ويروس قرار دارد.

مكرون از قرنطينه خارج شد

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار
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دوچرخهايبرايپنجشنبهها

ضميمه دوچرخه همشهري بيش از 20سال است كه مهمان خانه بچه هاي ايران است. 
ضميمه اي كه خاطرات بسياري را با خودش همراه كرده است. هرهفته برخي كاربران 
خاطرات خود را درباره »دوچرخه« مي نويسند. ازجمله يكي از كاربران توييتر نوشته 
است: »يادم مي آيد دبســتان كه بودم كال منتظر بودم پنجشنبه برسد كه زود بيايم 
خانه و روزنامه همشهري و دوچرخه را بخرم و بخوانم. همه خوشحالي ام به روزنامه 

آخر هفته و زود آمدن به خانه بود و چقدر لذتبخش بود.«

وقتيتهرانهنوزطهرانبود
عكس سرپل تجريش در زمستان1360 را حساب اينستاگرامي »خانه قديمي« در 

شروع زمستان 39سال بعد از آن منتشر كرده كه قابل تأمل است.

سالروز

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

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 

عكس:همشهري/حامدخورشيدي بارشبرفدرتهران-ولنجك.

يك روز است هوا تميز شده. دست كم از وسط 
شهر مي شود كوه را ديد. تهران را مي گويم. 
در تهران، همين ديدن كــوه خودش كلي 

غنيمت است. باد هم مي آيد. باد با سوز 
سرما.

آمده ام نانوايي. دو سه نفر مانده است 
تا نوبت برسد به من. ساعت هفت و 

ده دقيقه صبح است. آنهايي هم كه توی صف هستند البد هوس 
نان تازه كرده اند براي صبحانه. شايد هم هوس نكرده اند و در پي 
عادتي مألوف آمده اند نانوايي. نانوايي دو سه كوچه پايين تر از 
پل »كريمخان« توی »ايرانشهر« است. سرتاسر كوچه ماشين 
پارك كرده است. دو پرايد و يك پژو405 نقره اي هم درست 
روبه روي سنگكي پارك كرده اند و روشن هستند. از اگزوزشان 
ســفيدي بخارمانندي بيرون مي آيد و يكي شان كه موتورش 
پِت پِت مي كنند باريكه دودي تيز و نسبتا غليظ را مي خالند 
توی چشم و دماغ مشــتري هاي نانوايي. شيشه هايشان بخار 
نكرده؛ ماشين هاي روشن را مي گويم. شيشه ها كيپ تا كيپ 

باالست. نوبت مي رسد به من: »دوتا ساده، يه خشخاشي.«
نان هاي سنگك سنگ ندارند. بي ســنِگ بي سنگ. ماشيني 
و بي دردســر. نان ها را تــا مي كنم. از روي پيشــخوان توري 
برمي دارمشان. از اگزوز هر سه ماشين هنوز دود سفيد بيرون 
مي آيد. جلوتر دو ماشين ديگر هم پارك كرده اند؛ روشِن روشن. 
هيونداي النترا سفيد و يك تيباي صندوقدار نقره اي. راننده ها 
پشتي صندلي را خوابانده اند و خوابيده اند. نان به دست كوچه 
را برمي گردم. دو پرايد و پژو هم راننده هايشان سر را به عقب 

داده اند و در خواب دم صبح اند.
از سر كوچه كج مي كنم سمت خانه. حدود ساعت هشت، بعد 
از صبحانه اي ضرب االجلي و بي لذت، دوباره از خانه راهي سر 
كوچه مي شوم. مي خواهم سوار تاكســي شوم و بروم سر كار. 
ماشين هاي پارك شــده دم صبح هنوز روشن هستند. فقط 
يكي شان خاموش است و بي راننده. پا شــل مي كنم. يكي از 
راننده ها از پرايد پياده مي شود. دو به شك، دل مي زنم به دريا. 

مي روم سراغش: »ببخشيد... شما تو اين كوچه مي شينيد؟«
دارد در ماشينش را قفل و چفت مي كند.  بي تفاوت است. نگاهم 

نمي كند: »نه؟«
-  واقعا...

برمي گردد. زل مي زند بهم: »فرمايش؟«
دســتم را توی هوا و جايي نامعلوم تكان مي دهم. بي خودي 
اين كار را انجام مي دهم. يك جور حركت غيرارادي: »خونه ام 

همين جاست...«
- فرمايش؟!

- حقيقت ماشينتون روشن بود... خودتون پشت فرمون بوديد؟
- كه چي؟

صداي »بيدبيد« دزدگيرش را درمي آورد. قفل هاي دِر پرايد 
لكنته بســته مي شــوند: »اينجا مگه طرح نيست؟ ها؟ طرح 

ترافيكه ديگه.«
- بله. طرح ترافيك.

- قبل از طرح ميام ديگه. صبح كله سحر ميام كه دوربين نگيره. 
تا هشت ونيم كه اداره م باز كنه مي چپم تو ماشين. تو پياده رو كه 

نمي تونم آتيش روشن كنم. مي تونم؟
دوباره درهاي ماشــينش را كنترل مي كند. مطمئن مي شود 
بسته اند. حرف ديگري نمي زند. كيف سامسونت و قابلمه اي را 
كه با پارچه دور تا دورش را بسته از روي سقف پرايد برمي دارد 

و راهي مي شود.

فرزامشيرزاديروايت
 نويسنده و روزنامه نگار

دهلينو:يك نماينده مجلس هند پس از پيوستن همسرش به 
حزب مخالف  او را طالق می دهد. به گزارش بي بي سي، سوميترا 
خان، نماينده مجلس از حزب حاكم بی جی پی به نخست وزيری 
نارندرا موردی برای سوجاتا موندال خان، همسرش كه به حزب 
رقيب كنگره ترينامول، حزب حاكم در بنگال غربی پيوســته 
درخواست طالق فرستاده است. آقای خان عالوه بر درخواست 
طالق، از همسرش خواست تا ديگر از نام فاميلی او استفاده نكند 

و ديگر نگويد او همسر سوميترا خان است.

برلين:حيوانات باغ وحش برلين به مناســبت جشــن 
كريسمس درخت هاي كاجي را هديه گرفتند كه با غذاهاي 
مورد عالقه آنها تزيين شده بود. به گزارش اسپوتنيك، اين 
درخت ها براي پانداها و خرس هاي قطبي با كلوچه هايي 
ساخته شده از سيب زميني شيرين، سيب و چغندر تزيين 
شده بود. عالوه بر جشني كوچك براي پانداها، در اين روز 
براي 3 توله شير اين باغ وحش با نام هاي الزا، ماتئو و هانا 

نيز جشن تولد گرفته شد.

امان:در جريان خاكبرداري و عمليات ساختماني در اردن، 
بقاياي يك حمام رومي و يك كوره براي سوزاندن اجساد، 
كشف شد. گلف نيوز، به نقل از رسانه هاي محلي گزارش 
داده كه بقاياي اين دو بنا، در جريان عملياتي ساختماني 
در مركز شهر امان پيدا شده است. اين بقايا هنگامي كشف 
شد كه مقامات محلي در حال تعبيه يك سيستم كنترل 
سيل و آِب هرز بودند كه در زمستان، به فروشگاه ها و ابنيه 

تاريخي محل لطمه مي زند.

لندن: در 9 مــاه اول ســال2020 ميالدي بيــش از 6هزار 
مســيرهوايي فعــال در دوران قبــل از همه گيــري كرونا 
»بال اســتفاده« مانده اند كه در اين راســتا، بدترين آسيب از 
شيوع ويروس كرونا، متوجه فرودگاه هاي بريتانيا بوده است. به 
گزارش بي بي سي، در سراسر اروپا فرودگاه هاي كوچك بسيار 
بيشتر از فرودگاه هاي شناخته شده و بزرگ از اين همه گيري 
آســيب ديده اند و پروازهاي آنها تا بيش از 90درصد كاهش 

يافته است. 

لطمهكرونابه۶هزارمسيرهواييكشفكورهسوزاندناجسادهديهبرايحيواناتباغوحشبرلينطالقعجيِبسياسيدرهند

يكروزهوايپاككريمخاني

86سال پيش در چنين روزي - 6دي1313 شمسي - دولت ايران طي اعالميه اي رسمي 
از كشورهاي خارجي درخواست كرد كه در مكاتبات رسمي خود از واژه هاي پرشيا، پرس 
و پرسه به جاي واژه ايران استفاده نكنند. اين در حالي بود كه تا اوايل قرن بيستم، مردم 
جهان كشور ما را با عنوان رسمي پارس يا پرشين مي شناختند، اما در دوران سلطنت 
رضاخان كه بحث رجعت به ايران باســتان قوت گرفته بود، حلقه اي از روشــنفكران 
باستان گرا با حمايت مستقيم او گردهم آمدند كه به اين منظور اقداماتي را انجام دادند. 
سعيد نفيسي از مشــاوران نزديك  پهلوي اول به وي پيشنهاد كرد نام كشور رسما به 
»ايران« تغيير يابد. اين پيشنهاد در دي ماه1313 شمسي رنگ واقعيت به خود گرفت. 
در ادامه اين تغييرنام، سعيد نفيسي در روزنامه اطالعات آن زمان يادداشتي نسبتا مفصل 
با عنوان »از اين پس همه بايد كشور ما را به نام ايران بشناسند« نوشت و داليل و توجيه 

تاريخي و فرهنگي اين انتخاب را با مردم در ميان گذاشت.

يك اشتباه رايج تربيتي اين است كه اتاق كودك به محل تنبيه 
او تبديل شود. اينكه والدين در بسياري موارد كودك را تهديد 
مي كنند و مثال مي گويند: »اسباب بازي هات را روي زمين نريز، 
وگرنه بايد در تختخوابت بماني« يا »اگر شــلوغ كني بايد در 
اتاقت بماني« غلط است. هيچ گاه نبايد اتاق يا تخت كودك را به 
محلي براي تنبيه او تبديل كرد، چراكه اين عمل مي تواند باعث 
بروز مشكالت خواب در كودكان شود. اتاق خواب كودك بايد 
مكاني امن و راحت براي او باشد تا در آنجا  احساس آرامش كند.

اتاقكودكمحلتنبيهنيست

از»پرشيا«تا»ايران«

مهارت

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:مع العقل يتوّفر الحلم؛
با عقل و خرد است كه بردباري بسيار مي شود.

   اذان ظهر:  12:05    غروب آفتــاب: 16:58    اذان مغرب: 17:18 
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هرشبنميدراينرهصدبحرآتشيناست
درداكهاينمعماشرحوبيانندارد

سرمنزِلفراغتنتوانزدستدادن
ايساربانفروكش،كينرهكرانندارد

معما، رمز و رازي است كه در پرده مي گويند و جز با انديشه بسيار به آن دست نتوان يافت. 
حافظ مشكِل خويش نزد كسي مي بََرد كه به تأييد ِ نظر حل معما كند و با خود زمزمه 
مي كند »وجود ما معمايي ست حافظ / كه تحقيقش، فسون است و فسانه« او بر آن است 

»كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را« و مي سرايد:
چيست اين سقِف بلنِد ساده بسيار نقش؟
زين معما، هيچ دانا در جهان آگاه نيست

خاقاني معماي هستي را مي جويد و  داند كه »عقل را خِط معما برنتابد بيش از اين« و 
مي گويد: »تو كي شناسي اين چه معماست، چون هنوز / ابجد نخوانده اي به دبستاِن 

صبحگاه؟«
سنايي در صفت شاهدان گويد: »حلقه زلِف او معما گوي / نقِش سوداي او سويدا جوي«

عطار در مختارنامه سروده است: »هر جان كه بدان سرِّ معما نرسيد/ در شيب فرو رفت 
و به باال نرسيد« و براي رسيدن به گنج درون، بايد از ســر بگذري تا راِز هر معمايي را 

بگشايي.
موالنا، خطاب به ياري كه در باِغ جان، آالچيقي ساخته است، مي گويد: »مرِغ معماگوي 

را رسِم سخن آموختي / بازِ دل پژمرده را صد بال و صد پر ساختي«

آالچيقيدرباِغجان

فضاي مجازي

»كودتاي۵3«درسينماهايمجازي
مستند برگزيده تماشــاگران در چهاردهمين 
جشــنواره ســينماحقيقت به صورت آنالين 
در دســترس بينندگان قــرار خواهد گرفت. 
به گزارش همشهري، مســتند »كودتاي53« 
ســاخته تقي اميراني كه در آييــن اختتاميه 
چهاردهمين جشنواره سينماحقيقت بهترين 
مستند منتخب تماشاگران شد، از 17دي ماه 
در وبسايت هاشور در سراسر ايران در دسترس 

بينندگان داخل كشور قرار خواهد گرفت.
همچنين پس از وقفه اي چند ماهه، اكران مجدد اين مستند در سينماهاي آمريكاي شمالي آغاز شده و برنامه 
نمايش آن در اروپا نيز به زودي اعالم مي شــود. »كودتاي53« طي يك دهه ساخته شده و محصول مشترك 

ايران، انگليس و آمريكاست.

»پسرمريم«درجشنوارهتوكيو
فيلم ســينمايي »پســر مريم« به كارگرداني 
حميد جبلي در جشــنواره فيلم هاي اسالمي 
توكيو به نمايش درمي آيد. به گزارش ايســنا، 
فيلم »پســر مريم« كه اواخر دهه70 به عنوان 
نخســتين تجربه كارگردانــي حميد جبلي 
و به تهيه كنندگي فرشــته طائرپور ســاخته 
شد، 20سال پس از ســاخت، بار ديگر در يك 
جشنواره بين المللي به نمايش درمي آيد. اين 
جشنواره اواخر  ماه فوريه2021 و اوايل مارس 
در شهر توكيو برگزار مي شود. »پسر مريم« كه 

روايتي از دوستي و همزيستي بين مسلمانان و مسيحيان ايران است در دهه80 در فستيوال هاي بسياري در 
اروپا، آمريكا و آسيا ازجمله واتيكان، توكيو، قاهره و... شركت كرد و مورد توجه بسياري از جشنواره ها با موضوع 

حقوق بشر و بين المذاهب قرار گرفت.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

»الينا در هتل سه ســتاره  حيوانات خانگي« 
نوشــته مژگان كلهــر با تصويرگري ســارا 
طبيب زاده و »نيما نابغه4« نوشــته آتوســا 
صالحي با تصويرگري نســيم بهاري 2عنوان 
كتاب جديدي هســتند كه از سوي نشر افق 
براي نوجوانان منتشــر شده اســت. الينا در 
هتل سه ســتاره حيوانات خانگي، چهارمين 
جلد از مجموعه اليناســت كه در 104صفحه 
با شمارگان 1100نسخه راهي بازار نشر شده 
است. در پشت جلد كتاب آمده است: »تقصير 
مامان بود. اگر از همان اول اجازه مي داد من 
يك حيوان خانگي داشــته باشم، هيچ وقت 
اين قدر توي دردســر نمي افتاديم. اما شايد 
هم تقصير پوستري بود كه توي پارك ديديم 
يا تقصير بابا كه نتوانســته بود به رئيسش نه 
بگويد. اسم من اليناست. اما دوست هايم الي 
صدايم مي زنند. من عاشق ميهماني رفتن و 
پيتزا و موبايلم ولي چون خودم موبايل ندارم 

همه اش آويزان موبايل مامان مي شــوم. در گوشــتان 
بگويم از دو تا چيز هم خيلي بدم مي آيد: مشق شب و كوكوي سبزي!« اين 

كتاب را افق به بهاي 19هزار تومان منتشر كرده است.
»نيما نابغه4« هم ديگر كتاب تازه انتشار از سوي افق است. نيما نابغه از آن 
بچه هاي وروجكي است كه زياد اهل حرف گوش كردن نيست و دوست دارد 
همه  چيز را خودش تجربه كند. اتفاقا معلمشان خانم باال هم زياد حوصله 
درس دادن ندارد و در عوض عاشق ماجراجويي است و براي همين مرتب 
بچه هاي كالســش را به گردش علمي مي برد. اين كتاب 120صفحه اي با 

شمارگان 1100نسخه، به  بهاي 22هزار تومان منتشر شده است.

ويترين

اليناونيمانابغه

ميدان حر كه نام قديمی آن »باِغ شاه« بود و اكنون يكی از ميدان های مركزی 
تهران به حساب می آيد در گذشته يكی از مكان های تفريح ناصرالدين شاه و 
نخستين ميدان اسبدوانی تهران محسوب می شد. در واقع روزگاری اين ميدان 
در محدوده باغ های نام آور تهران و خارج از شهر قرار داشت و در زمان قاجار 

گهگاهي محل اقامت پادشاهان آن دوره هم بوده است. 
سال 1285 خورشيدیـ  ســال پيروزی جنبش مشروطهـ  مظفرالدين شاه 
در باغِ شاه سكونت داشت. البته سال 1278 خورشيدی هم محمدعلی شاه 
قاجار پس از آنكه با مشــروطه خواهان و مجلس از در مخالفت درآمد، مركز 
فرمانده هی اش را در اين باغ ســامان داد.  بعد از استقرار محمدعلی شاه در 

باغِ شاه، 8 آزاديخواه را به اين باغ احضار می كنند كه 6 نفر آنها جهانگيرخان 
صوراسرافيل، ســيدمحمدرضا مساوات شــيرازی، ملك المتكلمين، سيد 
جمال الدين واعــظ اصفهانی، بهاءالواعظين و ميــرزا داودخان بودند.  چون 
مجلس با اين درخواســت مخالف بود، در نهايت به دليل ايستادگی و كنار 

نيامدن با شاه، مجلس به توپ بسته شد و وكالی آن پراكنده شدند. 
سيد عبداهلل بهبهانی، ملك المتكلمين، ميرزا جهانگيرخان و چند نفر ديگر را 
دستگير كردند و به باغ ِشاه بردند. آنجا، ملك المتكلمين، ميرزا جهانگيرخان 

و قاضی ارداقی را پس از شكنجه در برابر محمدعلی شاه به قتل رساندند.
در وسط ميدان ُحر، تنديس گرشاسپ، اثر »غالمرضا رحيم زاده ارژنگ« قرار 
دارد كه مربوط به سال 1339 است و نبرد پيروزمندانه گرشاسپ، از پهلوانان 

شاهنامه را با اژدها نشان می دهد.
ســال 1361 نام اين ميدان و پادگان قديمی آن به »ُحر« تغيير كرد و دليل 
آن هم اين بود كه چون اين محدوده نظامی بود و بســياری از نظاميان دوره 
پهلوی با نزديك شدن به روزهای پيروزی انقالب به مردم پيوستند و تعدادی 
از آنها هم شهيد شدند، اين ميدان و پادگان قديمی آن به »ُحر« تغيير نام داد.

ميدانحرازگذشتهتاامروز

طهران قديم



محيط زيست

1 3 7 2
 اجتماع 

در پارك شهر 

             شنبه
 6دی 1399
 شماره 107

 براي مبارزه با  آلودگي 
هواي تهران به پا خيزيم

يك بام و دوهوا
»علي الريجاني«، 24بهمن 1372

رئيس سازمان صداوسيما شد

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

او ايــن روزهــا ميانــه جريان 
اصالح   طلبي و اصولگرايي ايستاده 
است و گاهي هم به چپ مي   زند، اما 
زماني سازمان تحت مسئوليتش 
در بسياري مســائل تند مي   رفت؛ 
»معلوم اســت كه فردا قطعا عيد 
سعيد فطر اســت� بعد از اخبار، 
موســيقي مفصلي در شبكه يك 
گذاشتند� محتواي موسيقي خوب 
و ارزشمند بود؛ ولي در نشان دادن 
آالت موسيقي زياده   روي كردند؛ 
مخصوصا بــا نوازنــدگان زن كه 
فيلمبردار از نزديك تصويربرداري 

كرده بود«� 
با وجود اين، وقتي علي اردشــير 
الريجاني براي رياســت سازمان 
صداوسيما حكم گرفت، تأكيد شد 
»اطالع    رســاني    يكي    از مهم   ترين    
كارهــاي    صداوسيماســت« اما 
اطالع   رساني   اش، يك   بام و دوهوا بود 
و كمترين بازتاب   ها از اقدامات دولت 
اصالحات منعكس شــد »و به   طور 
مثال در عسلويه 200ميليارد دالر 
هزينه شد كه تمام آن در دولت آقاي 
خاتمي اتفاق افتاد ولي چه   كسي از 

آن اطالع دارد«� 
افزون بر اينها، امــا اتفاقاتي افتاد 
كه خجســته بود؛ ازجمله حضور 
محمدرضــا شــجريان در برنامه 
تحويل سال1373: »آقاي ابطحي 
كه مشاور رئيس ســازمان بود، با 
من صحبت كرد و پيشــنهاد داد 
آقاي شجريان براي شب عيد يا سال 
تحويل به برنامه تلويزيون دعوت 
شود، نظر او را پسنديدم� به آقاي 
فريدزاده گفتم ايــن كار را بكند� 
خودم هم با آقاي شــجريان قرار 
گذاشتم«� و از اين هم نبايد گذشت 
كه افزايش شبكه   هاي تلويزيوني به 
    7شبكه و انتشار روزنامه جام   جم 
محصول همين دوران است و البته 
سريال   هاي ماندگاري چون واليت 
عشق، روشن   تر از خاموشي، كيف 
انگليسي، شب دهم، در چشم باد 

و خانه سبز�
با اين حال، پخش برنامه هويت هنوز 
هم در اذهان مانده اســت و حتي 
خودش گفته بود: »��� بســياري از 
شــخصيت   هاي مطرح شده افراد 
مذهبي و انديشــمند نيســتند 
هرچند ممكن است به آن تظاهر 
كنند��� يعني ايــن حضرات فكر 
مي   كنند ما اطــالع نداريم كه از 
كدام سفارتخانه پول مي   گيرند كه 
اين مطالب را بنويسند« كه منظور 
نظرش، كساني چون عبدالحسين 
زرين   كــوب، داريوش شــايگان، 
محمدعلي اسالمي ندوشن، محمود 
دولت   آبادي، محمدجعفر محجوب و 

ايرج افشار بودند�

سياستمدار

چهارشــنبه 29 دي مــاه ســال 1372 جمعي از 
كارشناسان، استادان دانشــگاه، دانشجويان و مردم 
عالقه مند به محيط زيست تهران در تاالر اجتماعات 
پارك شهر دور هم جمع شدند تا درباره آلودگي هواي 
تهران دست به يك حركت مدني بزنند. در اين اجتماع 
كه مقامات شهري نيز در آن حضورداشتند، بيانيه اي 
قرائت شد كه در آن براي حل مشكل آلودگي هواي 
تهران از مردم و مسئولين خواسته شده بود كه براي 
حل اين معضل دست به يك اقدام فراگير و عمومي 

بزنند.   

گزارش  يک

وانكاوی معاصر  ر

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

اســتفاده از اينترنت در ايران با عضويت در شبكه اينترنتي 
دانشگاه وين آغاز شد. سرعت اين ارتباط حدود 9كيلو بيت در 
ثانيه براي كل كشور بود كه براي رد و بدل كردن اي   ميل   هاي 
كاربران محدود شــبكه كفايت مي   كرد. در ســال1372و 
يك سال پس از اتصال دانشگاه   هاي اروپايي به شبكه اينترنت، 

دانشگاه   هاي ايران نيز به شبكه متصل شــدند. هنوز ابعاد 
جهاني و فراگير اين شبكه جهاني ارتباطي خودش را نشان 
نداده بود و خيلي   ها آن را جدي نگرفته بودند و تصور مي   شد 
مثل بسياري از پديده   ها پايان نزديكي داشته باشد. نخستين 
رايانه   اي كه در ايران به شبكه جهاني اينترنت متصل شد، در 
مركز تحقيقات فيزيك نظري قرار داشت و ما هنوز سال   ها 
به راه   اندازي »دايال آپ« وتلفن   هايي كه بايد مركزي در آن 

ورود به دنياي اينترنت
هويت گسترش يافته و ارتباط بي   انتها

انتخابات

  محمد كرباسي ������������������������������������������������������������������������

اينترنت در ايران داستان پر فراز نشيبي دارد كه سال72 نقطه آغاز 
آن به   حساب مي   آيد. سال 72دانشگاه   هاي ايران حدود يك سال 

بعد از دانشگاه   هاي اروپايي به شبكه اينترنت وصل شدند.
اواخر ســال72 بود كه پروتــكل TCP/IP ســرانجام در ايران 
راه   اندازي شد كه امكان اتصال به شبكه اينترنت را فراهم مي كرد. 
البته چون آن زمان شبكه ايران يك زير شبكه از شبكه دانشگاه 
 »univie. at « وين بود، آخر آدرس   ها، نشاني دانشگاه وين يعني

درج مي   شد.
ســرعت اتصال در آن ســال خيلي كم بود. كل ظرفيت اتصال 
كشــور9/8كيلوبيت در ثانيــه بــود. البته در آن زمــان هنوز 
سرويس   هاي web و فايل   هاي گرافيكي راه نيفتاده بود و همين 

سرعت 9/8براي تبادل اي   ميل كفايت مي   كرد.
در واقع اينترنت به شــكل امــروزي خود در ســال72براي 
استفاده هاي دانشگاهي وارد ايران شد. در ابتدا خدمات اتصال 
به اينترنت فقط به كاربران دانشــگاهي داده مي   شد. استفاده 
عمومي از اينترنت براي نخســتين بار توسط شركت ندا رايانه 
مهيا شد. همان زمان هم گســترش اينترنت مخالفان خود را 
داشت. گروهي از مقام   هاي كشور، اينترنت را موضوعي موقت 
و مد روز مي   دانســتند و تصور مي   كردند اين فناوري به   زودي 
محو مي   شــود. اين گروه همان زمان كوشش مي   كردند شبكه 
محدود   تري به نام  x25 را راه   انــدازي كنند و مي   گفتند هر نوع 
فعاليت شبكه   اي، بايد تحت همين شــبكه انجام شود. 2سال 
پس از آنكه نخستين ارتباط ايراني با شبكه جهاني برقرار شد    ، 
مجلس شوراي اسالمي تاسيس شركت »امور ارتباطات د    يتا« 
تحت نظر شــركت مخابرات ايران را تصويب كرد     و مسئوليت 
توسعه خد    مات د    يتا د    ر سطح كشــور را به   صورت انحصاري د    ر 

اختيار آن قرار د    اد    .
 

قدم   هاي چند ساله
اتصال به شبكه جهاني حاال شايد ديگر براي ما عادي شده باشد 
اما زماني دسترســي به اينترنت يا حتي اي   ميل مثل خيلي از 
فناوري   هاي تازه وارد ديگر يك ماجراي گران قيمت و از نظر برخي 

مسئله   اي تفنني به   حساب مي   آمد.
قدم   هاي اول براي اتصال ايران به شــبكه جهاني در ســال68 
اتفاق افتاد. همه    چيز از يك سفر آغاز شــد    . محمود     بروجرد    ي، 
د    اماد     بنيانگذار جمهوري اسالمي، براي يك فرصت مطالعاتي به 
ايتاليا رفت و د    ر آنجا براي نخستين بار با اي   ميل و مفهوم شبكه 
بين   المللي آشنا شد    . محمود بروجردي همسر زهرا مصطفوي، 
عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي و معاون اسبق وزارت 
آموزش عالي )وزارت علوم فعلي( و سفير سابق ايران در فنالند 
بود. او در واقع با شبكه   هايي آشنا شد كه هنوز اينترنت امروزي 
نبود و به نام بيت   نت شــناخته مي   شــد. او د    ر بازگشت به ايران 
پيشنهاد     اتصال به اين شبكه د    انشــگاهي را به جواد     الريجاني، 
رئيس مركز تحقيقات فيزيك نظري، د    اد     و د    ر اد    امه، تحقيقات 
نشان د    اد     كليد     ارتباط د    ر اختيار مؤسسه EARN )بنياد     شبكه 

پژوهشي اروپا( است.
د    ر پاييز سال1371 با امضاي جواد الريجاني، مركز فيزيك نظري 
از طريق شبكه »ارن« به د    انشگاه لينس اتريش وصل و چند     ماه 
بعد     )اول ژانويه 1993( براي نخســتين بار د    اد    ه   هايي از طريق 
پروتكل NJE بين ايران و اتريش رد     و بد    ل شد    . به فاصله كوتاهي 
از اين اتصال، پروتكل TCP/IP به د    نيا معرفي شــد     و ايران نيز 
يك سال بعد     از طريق همان د    انشگاه وين به پروتكل جد    يد     وصل 
شد    . د    ر همان زمان ايران تالش كرد     به   صورت مستقل به شبكه 
جهاني متصل شود     و به همين منظور نامه   اي به اينترنيك )نهاد    ي 
كه د    ر آن زمان به جاي ICANN امروز، كنترل شبكه جهاني را د    ر 
اختيار د    اشت( نوشته و آد    رس   هاي اختصاصي ايران روي شبكه 
تعريف شد    . 4 زيرد    امنه AC براي د    انشگاه   ها، CO براي شركت   ها، 

OR براي نهاد    ها و NET براي شبكه   ها تعريف شد    .
مســئوالن وقت آن زمان از ديدن اي   ميل و امكان ارسال پست 
الكترونيكي شگفت زده شده بودند و آنهايي كه رفت   وآمد بيشتري 
با كشورهاي خارجي داشتند تالش كردند آن را در كشور توسعه 

دهند.
سياوش شهشهاني، استاد دانشگاه صنعتي شريف و قائم   مقام سابق 
مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات در اين   باره مي   گويد: يكي 
از نخستين دغدغه   هاي مديران و هيأت علمي اين مركز، ارتباط 
علمي و پژوهشي با دانشگاه   هاي دنيا بود. در مركز تحقيقات به اين 
نتيجه رسيديم كه پست الكترونيك براي يك مركز تحقيقاتي كه 
مي   خواهد با دانشگاه   هاي دنيا ارتباط داشته باشد، يك ضرورت 
اجتناب   ناپذير است. به   دليل شرايط پس از جنگ، برنامه گسترش 
ارتباط با دانشگاه   هاي خارجي مورد نظر بود و يكي از سرلوحه   هاي 
مركز تحقيقات به شمار مي   آمد. اي   ميل ارزان   ترين و سريع   ترين 

روشي بود كه مورد توجه قرار گرفت.
 

صداي مودم   هاي دايال   آپ
نخســتين رايانه   اي كه در ايران به اينترنت متصل شد در مركز 

تحقيقات فيزيك نظري قرار داشت.
صد    اي مود    م اينترنت د    ايال   آپ همچنان خاطره جمعي نسلي 
از مرد    م ايران است؛ نسلي كه اكنون د    يگر يا جواني را به پايان 
رساند    ه يا د    ر ســال   هاي پاياني آن هستند. ســال   هاي پاياني 
د    هه 70و آغاز د    هه80با اين صــد    ا، كارت   هاي اينترنت و البته 
قطعي   هاي مكرر همراه بود. كارت   هاي اينترنتي ساعتي در آن 
زمان ميان جوان   ها طرفدار داشت و بعضي از شركت   ها آنها را 
آن قدر با ارزش مي   دانستند كه در گاوصندوق   هاي خود از آنها 
نگهداري مي   كردند. كيفيــت اينترنت د    ر آن د    وران طوري بود 
كه نه   تنها براي نسل جد    يد     قابل تصور نيست، بلكه براي كساني 
كه آن زمان مصرف   كنند    ه   اش بود    ند     هم د    يگر به يك خاطره د    ور 

تبد    يل شد    ه است. 
اين اينترنــت ديال آپ با خــط تلفن خانه و شــركت   ها مهيا 
مي   شد. در واقع فرد با استفاده از مودم خود شماره تلفن شركت 
فراهم   كننده اينترنت را مي   گرفت و درصورت صحت اطالعات 
كاربري كانكشــن خود به اينترنت با سرعت بســيار پايين و 

حداكثر 64كيلوبيت بر ثانيه وصل مي   شد.

عدالت در برابر رفاه
نگاهي به انتخابات رياست جمهوري دوره ششم

  مرتضی بركتی ������������������������������������������������������������������������������������������

سال1372در عرصه سياست، سال پيروزي آيت اهلل اكبر هاشمي رفسنجاني 
در انتخابات دوره دوم رياســت جمهوري اش بود. اگرچــه او در صندوق رأي 
توانست بيشــترين آرا را به دست بياورد اما نســبت به دوره گذشته انتخابات 
رياست جمهوري با كاهش محسوس آرا مواجه شده بود و حريف او در انتخابات 
نيز رأي بااليي داشت كه در رقابت   هاي انتخاباتي تاريخ جمهوري اسالمي تا آن 

موقع بي   نظير بود.
انتخابات با حضور 4نامزد برگزار شد؛ هاشمي رفسنجاني در راس نامزدها و البته 
گزينه اصلي در صندوق رأي بود. نفر دوم يار و همراه هاشمي رفسنجاني، عبداهلل 
جاسبي رئيس دانشگاه آزاد بود كه بيشتر براي گرم كردن تنور انتخابات و البته 
به عنوان نامزد پشتيبان و حامي هاشــمي در انتخابات حضور يافت. رجبعلي 
طاهري ديگر نامزد انتخابات، عضو حزب جمهوري اسالمي و نماينده دوره اول 
مجلس شوراي اسالمي هم نفر سومي بود كه تأييد صالحيت شد و در انتخابات 
شــركت كرد. اما نامزد چهارم احمد توكلي نماينده ادوار مجلس و وزير كار در 
دولت ميرحسين موسوي بود كه در اقتصاد، ديدگاه   هاي عدالت محورانه داشت 
و به عنوان گزينه رقيب در برابر هاشمي رفسنجاني ايستاد. انتخاباتي كه ظاهرا 
هاشمي رفسنجاني در آن رقيبي نداشت با يك گزينه مصمم و بسيار منتقد مواجه 
شد. احمد توكلي در نطق   هايش بر بي عدالتي اقتصادي و اجتماعي، ناكارآمدي 
سياست   ها و مديريت   ها، امتيازطلبي و تجمل   گرايي مقامات دولت و كم   اعتنايي 
آنان به مشاركت سياسي مردم، سياست   هاي ايدئولوژي   زدايي و رفاه طلبي تمركز 
داشت و فهرست بلندي از سوءتدبيرها و سوء رفتارهاي دولت پنجم را به چالش 
كشيد. علي الريجاني، وزير ارشاد وقت، درباره نگاه هاشمي به رقيبش )توكلي( 
در اين انتخابات در خاطرات خود از روز 29دي ماه 1372مي   نويسد:»يادم هست 
وقتي بحث رياســت جمهوري در ماه   ها پيش مطرح بــود، روزي قبل از اينكه 
دولت تشكيل شود، با آقاي هاشمي صحبت كردم كه امروز آقاي توكلي پيش 
من آمده و مصمم شده كه در انتخابات شركت كند. به آقاي هاشمي گفتم ورود 
احمد توكلي رأي شما را كم خواهد كرد. آقاي هاشمي پرسيدند مثالً چقدر رأي 
مي   آورد؟ گفتم 2يا 3ميليون رأي دارد؛ خنديدند و گفتند: 200، 300هزار رأي 
هم ندارد؛ بعد معلوم شد چنين نيســت. قبل از انتخابات رياست جمهوري كه 

طرحي در مورد ساماندهي افكار عمومي در مورد انتخابات را در دولت به عنوان 
وزير فرهنگ مطرح كردم، نقد و بررسي زيادي شد. سخن آقاي غرضي )وزير 
پست، تلگراف و تلفن( از همه جالب   تر بود كه گفتند آقاي هاشمي احتياج به 
طرح ندارد، همين اآلن حدود 18ميليون رأي مربوط به ايشان است، يك قدري 

كار كنيم، 20ميليون رأي مي   شود«. 
احمد توكلي حتي از طرف جناحي كه در آن بود نيز مورد حمايت رسمي قرار 
نگرفت. جناح راست متشــكل از جامعه روحانيت مبارز و تشكل هاي همسو 
مثل موتلفه اســالمي و ديگر احزاب و گروه ها، اعالم كردند كه به هاشمي رأي 
خواهند داد. روزنامه رسالت كه ســردبيرش احمد توكلي بود نيز اعالم كرد به 
هاشمي رفسنجاني رأي مي دهد اما ديدگاه   هاي رفاهي و گفتمان عدالت محور 
احمد توكلي مخصوصاً در نطق هاي پرشور و بسيار انتقادي تلويزيوني اش كه 
گاه با ممانعت از ســوي محمد هاشــمي، رئيس وقت راديو و تلويزيون و برادر 
رئيس جمهور مواجه مي شد، نزد افكار عمومي مخصوصاً قشر ضعيف يا به ادبيات 
آن روز قشر آسيب   پذير جامعه با اقبال مواجه شد و رأي هاشمي رفسنجاني را 
به شدت كم كرد؛ آيت اهلل اكبر هاشمي رفسنجاني با كسب 10ميليون و 566هزار 
و 499رأي از مجموع 16ميليون و 769هزار و 787رأي ماخوذه در برابر 4ميليون 

و 26هزار و 879رأي احمد توكلي برنده شد.
احمد توكلي در مستند شورش عليه سازندگي مي   گويد كه اگر انتخابات يك 
هفته ديرتر برگزار مي   شد ممكن بود كه هاشمي با خطر جدي در رأي مواجه 
شود؛ او مدعي بود در برخي شهرستان   ها در آرا دست برده   اند چون در مجلس 
هفتم و زماني كه نماينده مجلس بوده، برخي از فرمانداران سال 72كه آن وقت 
نماينده مجلس شده  بودند از او به خاطر دست بردن در صندوق راي، حالليت 
مي طلبيدند. البته احمد توكلي اين موضوع را ناچيز و بي تأثير در نتيجه نهايي 

انتخابات عنوان مي كند.
هاشمي رفسنجاني گرچه رئيس جمهور شد اما در فضاي عمومي يك شكاف در 
ميان حاميانش رخ داد كه بيشتر ناشي از سياست   هاي تعديل اقتصادي بود كه به 
گفته منتقدان، وضعيت معيشتي مردم را با مشكالت بسيار زياد ازجمله باال رفتن 
قيمت ها و نرخ ارز و دالر مواجه مي كرد. او در دولت بعدي سعي بسيار داشت كه 
جلوي تورم رو به رشد و مشكالت اقتصادي را بگيرد و در نهايت ترمز سياست   هاي 

تعديل اقتصادي را در سال 73كشيد.

سوي مرزها به آن پاسخ مي   داد تا ما به شبكه متصل شويم، 
فاصله داشتيم. امروز بيش از 75ميليون نفر در ايران از طريق 
تلفن   هاي ثابــت و تلفن   هاي همراه به اينترنت دسترســي 
دارند. اينترنت بعد از فراگيري در ايران با مشــكل سرعت 
روبه   رو شــد. اگر لپ   تاپ خودمان را در يكي از كشــور   هاي 
همسايه كه از سرعت استاندارد برخوردار هستند باز كنيم، 
احتماال از سرعت باال آمدن صفحات حيرت مي   كنيم. يكي از 
جذابيت   هاي اين شبكه جهاني ارتباطات فراهم آوردن امكان 
رابطه تقريبا نامحدود براي همه است. ما در ارتباط با ديگران 
تبديل به »كسي« مي   شــويم و هويت پيدا مي   كنيم. كافي 
است طي يك روز به نقش   هاي خودمان توجه كنيم و ببينيم 

چگونه نقشي كه به   وسيله آن با ديگران ارتباط برقرار مي   كنيم 
در هر زمان از ما آدم ديگري مي   سازد. آقاي مديرعامل جدي 
و منظم در محيط كار، هنگام گفت   وگو و تفريح با دوستان، 
گفت   وگو با همســرش، گفت   وگو با فرزنــدش  يا درددل با 
دوست قديمي يا مشــاورش چقدر با هم تفاوت دارند؟ اين 
تفاوت   ها نشان دهنده ميزان تأثير روابط در هويت ما هستند. 
با گســترش بي   مانند ارتباطات در دنياي امروزي و به لطف 
تكنولوژي تازه ارتباطات تعداد نقش   هاي ما هم گســترش 
يافته   اند و اين تكثر هويت براي هضم و درك، نيازمند زمان 
است. شايد ترسناك به   نظر برسد اما گريزي از آن نيست. ما به 

سوي آينده   اي نامشخص حركت مي   كنيم.

سالی كه اينترنت
 كليد خورد 

 دانشگاه   هاي ايران براي نخستين بار 
به اينترنت وصل شدند
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  سيد محمد حسين محمدي    ������������������������������������������������������������������ 

»استخوان بندي درشــت و صورتي كشيده و پيشــاني پهن و بلند، چشماني نافذ 
توأم با مهر و عطوفت و ابرواني پرپشت و درشت و كشيده داشت، محاسني انبوه و 
اندامي موزون داشت و آرام و موقر راه مي   رفت. هنگام سالم يا جواب سالم قدري 
سر را به    طرف پايين خم مي   كرد و گاهي دست را هم برســينه مي   گذاشت. غالباً 
دوزانو مي   نشست و كمتر سخن مي   گفت«. صورت ظاهري آيت   اهلل سيدعبداالعلي 
سبزواري را اينگونه توصيف كرده   اند. درباره سيرت اخالقي   اش هزاران بار ولي بيشتر 
گفته و نوشته    شده است. در نجف از شــاگردان مرحوم كمپاني و آقاضياء عراقي و 

سيدابوالحسن اصفهاني بود. در فلسفه و عرفان نيز در محضر مرحوم بادكوبه   اي و 
قاضي شاگردي كرده بود. در زمان حيات استادش سيدابوالحسن اصفهاني فلسفه 
تدريس مي   كرد، اما پس از دستور سيدابوالحسن مبني بر تعطيلي دروس فلسفه و 

عرفان، فلسفه را كنار گذاشت و تمركزش را روي فقه و تفسير گذاشت.
سيدعبداالعلي سبزواري، فعاليت بسيار زيادي در امور سياسي داشت. برخي او را 
نزديك   ترين حامي امام خميني در نجف دانسته   اند. همچنين او نخستين مرجع 
تقليدي در نجف بود كه از پيروزي انقالب اســالمي دفاع كرد و فتوا به شركت در 

انتخابات داد.
آيت   اهلل ســبزواري ازجمله چهره   هايي بود كه در »انتفاضه شعبانيه« نقش بسيار 

پررنگي ايفا مي   كرد. او نخستين كسي بود كه در حمايت از انتفاضه بيانيه داد و حتي 
عليه حكومت بعث، فتواي جهاد صادر كرد. بعد از شكســت انتفاضه و به شهادت 
رسيدن داماد و زنداني شدن فرزندش، مدتي به   صورت مخفيانه زندگي مي   كرد. او 
در پاسخ به يكي از طلبه   هايي كه قصد فرار از عراق را داشت گفته بود: »مي    خواهيد 
از عراق فرار كنيد، لكن ما از اين ملت هستيم و با آنان زندگي مي   كنيم و در كنار اينها 
مي   مانيم و با ايشان مي   ميريم، فرار نكن و در كنار مردم بمان و به آنها كمك كن«. 

دوره مرجعيت آيت   اهلل ســيدعبداالعلي ســبزواري چندان طوالنــي نبود. او در 
سال1372، درحالي   كه شديداً زير فشــار حكومت بعث بود، طبق برخي از نقل   ها 

به شهادت رسيد.

حامي امام در نجف 
آيت   اهلل سيدعبداالعلي سبزواري 
نقش مهمي در انتفاضه شعبانيه 

داشت 

چهره اول

 1 3 7 2
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همشهری 

 بحران ارزي
كاهش قيمت نفت در مقابل نيازهاي ارزي كشور زمينه   ساز بروز چالش ارزي بود اقتصاد

خ نر

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

يكي از ويژگي   هاي اقتصادي سال1372، التهاب در بازار ارز و سكه بود كه تا حدود 
زيادي فعاليت   هاي اقتصادي كشور را تحت الشعاع قرار داد. كاهش قيمت نفت و در 
مقابل نيازهاي ارزي كشور را زمينه   ساز بروز چالش ارزي در ميانه   هاي سال مي   دانند 
كه دولت قصد داشت با اجراي برنامه   هايي، نسبت به كاهش تقاضاي عمومي ارز اقدام 

كند، اما موفق به كنترل قيمت نشد و نرخ ارز در سال1373 بازهم باال رفت.
سفرهاي اســتاني آيت اهلل هاشمي   رفســنجاني در ســال1372 نيز ادامه يافت و 
استان   هاي مختلف از سيســتان و بلوچســتان گرفته تا كرمان و مركزي، شاهد 
بهره   برداري از طرح   هاي اقتصادي در جريان اين سفرها بودند كه افتتاح كارخانه   هاي 
صنعتي و معدني در جريان سفر به كرمان و افتتاح سد پيشين در 170كيلومتري 
شهر چابهار سيستان وبلوچستان در فروردين، راه   اندازي پااليشگاه شازند اراك در 
شهريورماه و گشايش سد نومل و چند طرح اقتصادي ديگر در استان مازندران در 
دي   ماه، ازجمله مهم   ترين آنها هستند. عالوه بر همه اينها، در شهريورماه بزرگ   ترين 
كارخانه داروسازي خاورميانه نيز در بروجرد افتتاح شد. دولت در سال1372 گام   هاي 
مهمي هم در حوزه ديپلماسي اقتصادي برداشت؛ در فروردين   ماه براي نخستين بار 
بعد از انقالب، نخست   وزير مالزي به ايران سفر كرد و مذاكرات هاشمي با »ماهاتير 
محمد« محورهاي مهم اقتصادي را هم شامل مي   شد. در تيرماه ايران و قرقيزستان 
براي توسعه روابط دوجانبه به توافق   هايي رسيدند و رئيس   جمهور ايران در همان 
   ماه در اجالس اكو در اســتانبول حضور يافت. در مهرماه هم هاشمي   رفســنجاني 
سفر يازده روزه   اي را به آســياي ميانه آغاز كرد كه در جريان آن با سران كشورهاي 

قرقيزستان، تركمنستان و آذربايجان به توافق   هاي مهم اقتصادي دست يافت.
تصويب اليحه موافقتنامه همــكاري در زمينه كاربردهــاي صلح جويانه از انرژي 

هسته   اي بين دولت ايران و كشورهاي چين و روسيه و اليحه موافقتنامه حمل   ونقل 
هوايي ميان ايران و عمان در ارديبهشــت   ماه، ممنوع شــدن دريافت پورسانت در 
معامالت خارجي در مردادماه، تصويب نهايي اليحه چگونگــي اداره مناطق آزاد 
تجاري - صنعتي جمهوري اســالمي ايران پس از چندبار آمد و رفت ميان مجلس 
و شوراي نگهبان در شهريورماه، بهره   برداري از نخستين نيروگاه خورشيدي كشور 
در روستاي »دربيد« يزد در آبان    ماه، معافيت شركت شهرك   هاي صنعتي ايران و 
شركت   هاي تابع از پرداخت ماليات در مهرماه و تصويب اليحه موافقتنامه كشتيراني 
تجاري دريايي ميان ايران و بلغارســتان در اسفندماه، از مهم   ترين اخبار اقتصادي 

سال1372بود.
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5ســال پس از پايان جنگ تحميلــي، خودرو   هاي جديد 
در حال تغيير چهره شــهر   ها بودند. رؤياي توليد خودرو با 
استاندارد جهاني به اختراعاتي مثل آينه بغل پالستيكي، 
ســپر بزرگ و انواع تركيب بدنه و موتور بين پيكان و پژو 
منتهي شــد. در ســال1372 كارخانه   هاي خودرو   سازي 
محصوالت جديدي مانند پژو405 توليد مي   كردند كه به 
اندازه ماشين   هاي قديمي ارزان و زياد نبود، اما نوعي تنوع 
در مصرف ايجاد مي   كرد. قرعه   كشــي خودرو بعد از جنگ 
ديگر انجام نمي   شــد و با روش   هايي مانند خريد قسطي يا 
پيش   خريد، خانواده   هاي بيشتري توانستند صاحب خودرو 

شخصي شوند.
در اواخر شهريور اين سال چند روز تعطيلي پشت سر هم و 
پايان فصل مسافرت   هاي تابستاني باعث هجوم خودرو   هاي 
تهراني   ها به جاده   هاي شمال شــد. بنا به اعالم راهنمايي و 
رانندگي در 4شــبانه روز نيم ميليون وسيله نقليه فقط از 
جاده چالوس عازم شمال شدند كه ركورد بزرگي محسوب 
مي   شد. اگرچه با استقرار 9تيم راهنمايي و رانندگي در جاده، 
حادثه   اي رخ نداد، اما اين پديده در ســال   هاي بعد شدت 
بيشتري پيدا كرد و عريض   تر كردن و يكطرفه كردن جاده 

هم نتوانست مشكل را حل كند.
از ابتداي سال   هاي70 مشخص شده بود كه ديگر اقدامات 
ناگهاني و بدون نظم نتيجه نخواهــد داد و بايد براي اداره 
امور چيزي به اسم »برنامه« وجود داشته باشد. برنامه اول 
توسعه كه بالفاصله بعد از جنگ شروع شده بود در سال72 
به پايان رسيد و كساني كه به استفاده از دانش و تخصص 
عقيده داشتند به   دنبال ارزيابي نتيجه و طراحي چشم   انداز 

پيش رو بودند. در مقابل گروه ديگري همچنان روش   هاي 
يك دهه قبل را تبليغ مي   كردند و از به خطر افتادن موقعيت 

خود نگران شدند.
كوپن بنزين فراموش شده بود، اما مصرف بنزين كه بالفاصله 
بعد از پايان جنگ به نوعي تعادل رسيده بود به   دليل مصرف 
اين خودرو   ها به   شدت افزايش پيدا مي   كرد. وزارت صنايع 
سنگين در زمستان ســال72 اعالم كرد كه كارخانه   هاي 
خودروسازي آماده تبديل سامانه سوخت خودرو   هاي بنزيني 
به گازي هستند. خودرو   هايي كه از نظر فني امكان اين تغيير 
را داشتند شــامل پيكان، پژو405، ميني   بوس و اتوبوس 
كارخانه ايران خودرو و رنو21 و وانت نيسان كارخانه سايپا 
بود. خودرو   هاي سنگين مانند ميني   بوس، اتوبوس و كاميون 
4كارخانه ديگر هم مي   توانســتند به سازندگان مراجعه و 
مخزن گاز را نصب كنند. البته در عمل مدتي طول كشيد تا 

بعضي از اين خودرو   ها »دوگانه سوز« شوند.
جز خودرو    ها، شهر هم در حال گازسوز شدن بود. در ابتداي 
سال مديرعامل شــركت گاز اعالم كرد كه براساس برنامه 
اول بايد 200شهر كشور لوله   كشــي گاز شهري    شوند كه 
عمليات در 150شهر شروع شده است. در سال72 مصرف 
گاز در كشور نزديك به 100ميليون مترمكعب در روز بود 
كه ساالنه 22درصد بيشتر مي   شد )در سال1398 مصرف 
روزانه تا نزديك 600ميليون مترمكعب در روز هم رسيد(. 
براي حفاري لوله   هاي گاز و كابل   كشي چند برابري شبكه 
تلفن از كارگران زيادي استفاده مي   شد كه بخشي زيادي از 
آنها اتباع كشور افغانستان بودند، اما موضوع لزوم بازگشت 

مهاجران افغانستاني به اين كشور نيز مطرح بود.
آخر دي   ماه ســال72 گروهي از كارشناسان كه با حمايت 
شهرداري مشغول تحقيق درباره آلودگي هواي تهران بودند 

بيانيه   اي درباره نقش خودرو   ها و موتورسيكلت   هاي فرسوده 
و معيوب منتشر كردند. در اين بيانيه آمده است كه در تهران 
روزانه 8ميليون ليتر بنزين و 2ميليون ليتر گازوئيل مصرف 
و حدود 5200تن مونواكسيد كربن، 750تن هيدروكربن، 
190تن ذرات معلق و 5تن ســرب توليــد مي   كنند )در 
سال1399 مصرف بنزين روزانه تهران به بيش از 10ميليون 
ليتر رسيد كه بايد در اين زمينه به قيمت و سهميه بندي 

بنزين هم توجه كرد(.
در ابتداي تابستان سال72 و يك سال بعد از اعتراضات 
شهري مشهد، گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس 
شوراي اســالمي در اين زمينه منتشر شــد. در اين 
گزارش آمده اســت كه در ســال63 قطعات زمين   ها 
انتهاي بلوار طبرسي بدون رعايت مقررات شهرسازي 
تفكيك و با قولنامه   هاي دستي به فروش رسيده بود و 
خريداران در آن ساختمان   هاي مسكوني ايجاد كرده 
بودند. تا ســال69  نيز از اين كار جلوگيري نشده بود، 
اما از اين تاريخ شهرداري تصميم به جلوگيري از اين 
كار غيرقانوني مي   گيرد و با مقاومت ســاكنان روبه   رو 

مي   شود.
در نيمه آذر سال72 شبكه سوم تلويزيون و شبكه راديويي 
پيام شروع به   كار كرد. راديو پيام از اين نظر اهميت داشت 
كه با مركز كنترل ترافيك ارتباط داشت و به   صورت مداوم 
محل راهبندان و مسير   هاي پرترافيك را اعالم مي   كرد. بقيه 
ارگان   هاي شهري مانند آتش   نشاني، راهنمايي و رانندگي، 
اتوبوسراني نيز اطالعاتي از رفت   وآمد در شهر به اين كانال 
راديويي مي   دادند. راديو پيام طرفداراني پيدا كرد و صداي 
آن در تاكســي   ها و خودرو   هايي كه دائما در شهر حركت 

مي   كردند به گوش مي   رسيد.

سال72 تهران كم   كم در حال پوســت   انداختن بود. جنگ ديگر بر وضعيت شهرها 
ســايه نينداخته بود و ريتم زندگي در پس تحريم   ها، كمبودها و مشــكالت عادي 
نشان مي داد. جوانان سال72 همان دختر و پسرهاي خردسال57 بودند كه انقالب 
را روي شانه پدران يا از درون كالسكه   هايي كه مادران شان مي   راندند مي شناختند؛ 
جواناني كه حاال به سد سخت كنكور رسيده بودند و اگر شانس مي آوردند و اين سد را 
مي   شكستند فصل تازه   اي از زندگي برايشان آغاز مي   شد، هرچند كه خيلي   هايشان هم 
به اين حد نمي   رسيدند و وسط راه جا مي   ماندند. هرچه بود همه آنها دوست داشتند 
جواني كنند، اما فضاي چنداني براي تفرج نبود و غير از پارك و ســينما و كوه هاي 
شمال شهر، بيشترين تفريح شكم گردي محسوب مي شد؛ البته آن هم براي آنهايي 

كه ته جيب شان كارتنك نبسته بود.
تهران برخالف دهه هاي قبل و بعد، در آن دوره كافه هاي زيادي نداشت؛ مهم   ترين شان كافه 
نادري بود كه جوان ها كمتر آنجا مي رفتند. سالن خانم ها پشت سالن اصلي بود و نمي شد 
دسته جمعي به اين كافه رفت. كمي آن سوتر هم در خيابان سي تير، رستوران گل   رضاييه 
بود كه فضاي كمي داشت. پيتزا هنوز فراگير نشــده بود و فقط داوود در كوچه لوالگر آن را 
داشت؛ همان پيتزاهاي كوچولويي كه با ته بندي يك مشت كالباس خشك وسط يك تكه 
فويل آلومينيومي قبل از آماده شدن غذا، عمدتا مشتريان را سير مي كرد و خود پيتزا را به 

زور مي   خوردند.
تهران اما مثل االن ساندويچي كم نداشت؛ بي بروبرگرد كنار هر سينما اقال يك ساندويچي بود. 
پيش از انقالب قشر متدين جامعه زياد با ساندويچ ميانه نداشتند. از يك طرف نسبت به گوشت 
سوسيس و كالباس مشكوك بودند و از سوي ديگر به خاطر نوشيدني هاي حرامي كه معموال 
در يخچال اين اغذيه فروشــي ها بود، در آن پانمي گذاشتند. البته پيش از انقالب معدودي 
ساندويچ فروشي اسالمي هم بود؛ يكي شوخ باالي ميدان منيريه كه ساالداولويه هايش در 
آن مغازه كوچك هنوز هم شهرت دارد و ديگري باالي شهر، كمي پايين تر از خيابان فرشته، 
ساندويچ يكتا. اغذيه فروشي يكتا هم يكي از قديمي   ترين فست   فودهاي جديد تهران بود. اين 
رستوران در سال 1330توسط مرحوم يوسفي در شــمال خيابان وليعصر باالتر از چهارراه 
پارك   وي تاسيس و در سال 1334رسما افتتاح شد. اين رستوران تا آذر92 كه كامل خراب 
شود شبيه همان روزي كه ساخته شد به كارش ادامه مي داد و تغييري در ساختمان و دكورش 
ندادند. ميز و صندلي   هايش زرشكي    بود و غذاهاي معموال باكيفيتي داشت؛ الويه، سوپ خانگي 
و خوراك باميه مخصوص يكتا مشتريان بيشتري داشت. ساندويچ فروشي ديگر تاپس بود در 
خيابان هدايت و نزديك به پيچ شميران كه خود مرحوم پورساطع سوپ و همبرگرهايش را 
درست مي كرد. بيگ بوي در عباس آباد هم تا ميانه دهه70 فقط همبرگر داشت و پس از آن 

پيتزا را هم به منوي خود افزود.
در دهه60، ساندويچي هايي كه صاحب شان از اقليت هاي مذهبي بودند تابلويي با همين عنوان 
پشت شيشه نصب مي كردند اما از دهه70 اين تابلوها برداشته شدند. يكي از آنها آندره بود. 
يكي از نخستين فست   فودي   هاي تهران كه آندرياس آهارونيان در سال 1316در حاشيه جاده 
پهلوي )خيابان ولي عصر، پايين تر از تقاطع با خيابان انقالب فعلي( آن سوتر از قنادي بامداد، 
نزديك كافه شهرداري آن را راه انداخت و براي نخستين بار سوسيس و كالباس به   دست مردم 
مي داد. سال72 آندره ورشكست شد و آن مغازه بزرگ را بعد از چنددهه فعاليت بست و به 
بانك صادرات فروخت و تا سال   ها در مغازه   اي كوچك در كوچه    ماه، روبه   روي قنادي بامداد، 

فقط سوسيس وكالباس پخش مي   كرد.
اما در كنار ساندويچ فروشي هاي نسبتا باكالس بودند ساندويچي هايي كه غذاي ارزان داشتند؛ 
اغلب كوكو و كتلت يا تخم مرغ. در دهه هاي بعد و با رونق كار فالفل فروشــان كوچه مروي، 
فالفل هم به اين ساندويچ هاي ارزان افزوده شد. معروف ترين ساندويچ هاي ارزان در چهارراه 
مخبرالدوله در مغازه اي كوچك و ديگري در خيابان بهار بود، در كوچه اي روبه روي كوچه 

سمنان كه از همان  سال ها با راه اندازي خانه سينما در آن مشهور شد.
اما شايد مهم   ترين تحول در آن ســال   ها تغيير روش درست كردن ساندويچ بود. آن 
ســال   ها نان بولكي كم كم جايش را به باگت مي   داد. نان بولكــي تا دهه70 تنها نان 
مناسب براي ساندويچي ها بود. مي   گويند ترپوگوسيان پدر، مهاجري ارمني بود كه 
پس از انقالب بلشويكي، بار و بنديلش را جمع كرد و به همراه خانواده به تهران آمد 
و در سر خيابان هدايت، نانوايي باز كرد. نان   هاي او شــبيه نان   هاي ايراني نبود و به 
تكه هاي آجر بيشتر شباهت داشت. او در سال1316    نان كوچك سفيدرنگي پخت 
كه چون شــبيه بازوي نوزاد بود به بولكا يعني بازو معروف شــد و بعدتر در محاوره 
شــد بولكي. خانواده ترپوگوســيان بعد از جنگ جهاني دوم، نانوايي را به قنادي و 
شكالت   ســازي تبديل كردند كه حاال به مينيون معروف است. طبق نقلي ديگر فن 
پخت نان فرنگي براي اولين   بار توسط مهاجري از شوروي به نام حاج رحيم در خيابان 
سوم اسفند )سرگرد سخايي امروزي( به ايران وارد شد. پس از آن يكي از ارامنه به نام 
پتروس در سال1315 در انتهاي خيابان منوچهري روبه   روي سفارت انگلستان انواع 
نان    بولكي، سياه و سبوس دار را مي پخت. با اين همه مشكل نان بولكي كم حجمي   اش 
بود؛ آنهايي كه ساندويچ را نه از سر تفنن و براي سيركردن شكم مي خواستند و پول 
نداشتند دو ساندويچ بخرند، از صاحب مغازه طلب نان اضافه مي كردند. روندي كه در 
ساندويچ  فروشي هاي شهرهاي ديگر تبديل به رويه شد و آنها همه ساندويچ هايشان 
را دونانه دست مشــتري مي دادند. همان زمان پخت نان هاي حجيم به اسم باگت و 
بعد فرانسوي شايع شد تا مشكل نان اضافي هم حل شود. نان بولكي در دهه هاي بعد 

نوستالژي ساندويچ هاي قديمي شد.
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تورم در سال72 اندكي از شتاب خود كاست و با 1.9واحد 
كاهش نسبت به سال قبل خود، به 22.5درصد رسيد. 
شاخص كل سهام در اين سال بازهم به روند كاهشي خود 
ادامه داد و با رشد منفي 7.3درصد، معادل 403.5 بود. 
قيمت دالر در بازار غيررسمي با 20.6درصد افزايش در 
محدوده 181تومان ايستاد. رشد قيمت سكه از بازارهاي 
ديگر سبقت گرفت و با 33درصد افزايش، سكه تمام بهار 
طال به   طور ميانگين حدود 16هزار و 500تومان معامله 
مي   شد. قيمت مسكن در آن ســال در كشور نسبت به 
سال قبل خود 4درصد افزايش يافت. هرمترمربع واحد 
مسكوني در كشور، به   طور ميانگين 22هزار و 500تومان 
ارزش داشــت. پس از تهران، شــيراز با 8درصد رشد، 
گران   ترين متوسط قيمت آپارتمان را با بيش از 30هزار 
تومان براي هر مترمربع داشت. ارزان   ترين متوسط قيمت 
هم از آن زاهدان بود؛ 16هــزار تومان براي هر مترمربع 
واحد مسكوني. متوسط قيمت آپارتمان در سال 72نسبت 
به سال قبل خود در شهرهاي مشــهد، قم، كرمانشاه، 

همدان، اراك و قزوين اندكي كمتر شد. اما در تهران اين 
متوسط قيمت، بيش از 11درصد افزايش نشان مي   داد.

متوسط قيمت يك مترمربع واحد مسكوني آپارتماني 
در تهران 51هزار و 600تومان بود. بيشــترين متوسط 

در منطقه3 بيــش از 89هزار تومــان و كمترين در 
منطقــه18 بالغ بر 32هــزار و 100تومان 

قيمت داشــت. منطقه2 پس از جهش 
71درصدي قيمت متوسط آپارتمان 
در ســال 71 در ســال 72بيش از 
38درصد كاهش داشــت. متوسط 
قيمت آپارتمان در مناطق4، 6و 11 
نيز در اين سال كاهش يافت و قيمت 

متوسط آپارتمان در منطقه7 از منطقه6 
برخالف معمول سبقت گرفت.

متوســط اجاره   بهاي يك مترمربع واحد مسكوني 
آپارتماني در تهران با 14درصد افزايش 245تومان بود؛ 
يعني در آن ســال براي يك واحد 100متري، به   طور 
متوســط ماهانه 24هزار و 500تومــان در    ماه )بدون 
وديعه( اجاره پرداخت مي   شــد. بيشــترين اجاره   بها با 

متوسط هزينه ماهانه يك خانوار ايراني در سال 1372

سبقت طال از بازارهاي ديگر
نگاهي به دخل و خرج خانوار ايراني در سال1372

گل هاي شهرداري
   شروان اميرزاده     �������������������������������������������������

در سال   هايي كه غالمحسين كرباسچي شهردار تهران 
بود، ماهنامه طنز و فكاهي »خورجين« تقريبا هر شماره 
كاريكاتوري با مضمون گلكاري شهرداري تهران داشت. 
اين، نمونه اي از همان كاريكاتورهاست كه به مناسبت 
سفر شهردار به مكزيكوسيتي در شــماره 93، شهريور 
1372منتشر شده است. كاريكاتورهاي خورجين با اين 
مضمون آن قدر زياد بودند كه بــراي خوانندگان مجله 

نيازي به شرح نبود.

فکاهی

شكم گردي به وقت72تهران
ساندويچي هاي تهران در دهه70 شمسي

خودرو   هاي تازه براي دهان باز خيابان 
ترافيك شهر به جاده     رسيد

متوسط درآمد و هزينه خانوارهاي ايراني در سال1372
درصد افزايشسال 72سال 71هزينه و درآمد ساالنه  )تومان(
70619.70 ،374214 ،179هزينه هاي خوراكي و دخاني

95623.65 ،049422 ،342هزينه هاي غيرخوراكي
66222.29 ،423637 ،521كل هزينه هاي خانوار
53130.69 ،292537 ،411كل درآمدهاي خانوار

خوراكي و 
آشاميدني

مسكن 
وانرژي

پوشاك 
كاالو حمل ونقلوكفش

درمان و لوازم منزلخدمات ديگر
بهداشت

تفريح و 
ارتباطاتدخانياتتحصيلسرگرمي

677736627498335 ،5902 ،5923 ،2683 ،6074 ،8134 ،39414 ،17هزينه )تومان(
32.727.98.78.16.86.75.01.41.20.90.6درصد

20درصد افزايش نسبت به سال قبل، مربوط به منطقه3 
با مترمربعي 371تومان بود و كمترين، منطقه19 با هر 
مترمربع 171تومان كه تغيير چنداني نســبت به سال 
پيش خود نداشت. اجاره بها در منطقه7 بيش از 30درصد 
و در مناطق8، 10و 13 حدود 21درصد افزايش يافت. 
در ســال72 حقوق   ها 32درصد افزايش يافت و حداقل 
دستمزد اندكي كمتر از 9هزار تومان بود. با آنكه حقوق 
بيش از نرخ تورم افزايش داشت، ولي همچنان متوسط 
هزينه باالتر از متوســط درآمدها محســوب مي   شد. 
متوســط هزينه در اين ســال براي هرماه 
53هزار و 138تومــان بود، درحالي   كه 
خانوار ايراني به   طور ميانگين در هر   ماه 

44هزار و 794تومان درآمد داشت.
در مقايسه با ســال 71، بيشترين 
افزايش هزينه خانوار با 76.6درصد 
مربوط به تحصيل و خدمات فرهنگي 
بود. از سال 69 و با صدور مجوز تاسيس 
مدارس غيرانتفاعي، طبقه متوسط و باالي 
جامعه فرزندان خود را در ايــن مدارس ثبت   نام 
مي   كردند تا شــانس قبولي آنها در دانشــگاه   ها زيادتر 
شود؛ چنين روندي در ســال   هاي بعد نيز تداوم يافت. 
درمان و بهداشــت نيز 58درصد افزايش هزينه نشان 
مي   داد. كمترين افزايش هزينه نيز مربوط به دخانيات 
بود. متوســط مقدار مصرف برخي اقــالم خوراكي نيز 
نشــان مي   داد با گراني گوشــت قرمز، مصرف ساالنه 
آن 10كيلوگــرم كاهش و در عوض گوشــت پرندگان 
11كيلوگرم در مقايسه با سال قبل خود افزايش يافته 
بود. گوشت گوســفندي نسبت به ســال قبل حدود 
90تومان گران شد و در سال72 حدود 526تومان براي 

هر كيلوگرم قيمت داشت.
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پايان كار سينما الله
قناعت به يك سردر و يك مراسم يادبود براي سينماي ركورد زن

معماری

حذف در دوحه، از بيم آمريكا 
ايران در مقدماتي جام جهاني 1994آسيا، گرفتار عملكرد ضعيف خود و شايعات خارج از زمين شد 

ورزش

 سعيد برآبادی   ��������������������������������������������������������������������������

1372در تاريخ ســينماداري در ايران پس از انقالب يك تاريخ مهم 
است؛ تاريخي كه در آن براي نخستين بار سالن هاي سينما در پايتخت 
به 4گروه جهت نمايش فيلم هاي اكران اول تقسيم بندي شدند و در 
همين زمان، سينما الله براي هميشه تعطيل شد. سينما الله يا ركس 
يكي از مهم ترين سينماهاي تهران بود كه تاريخچه تأسيس و پاگرفتن 
آن به سال هاي دور برمي گشت، جايي در اول مهر 1324كه نمايش 
فيلم »جايي تو را خواهم يافت«، فرصتي داد تا مردم براي نخستين بار 
دست به ركوردشكني در ديدن فيلم سينمايي بزنند. سينما ركس در 
ميان اجتماع سينماهاي محدوده كوچه ملي در خيابان الله زار اما در 
طول سال هاي فعاليت توانست ركوردهاي متنوعي را جابه جا كند كه 
مهم ترين آن ثبت ميزان فروش 26ميليون و 850هزار ريال توســط 
589هزار تماشاگر فقط و فقط در سال1355بود. قدرت اهلل رشيديان 
مالك اوليه اين سينما بود و براي آنكه بتواند در رقابت با ديگر سينماها، 
جاي خود را باز كند به معماري و خصوصاً پوسته اين بنا توجه ويژه نشان 

داد تا جايي كه سردر چشم نواز آن تا مدت ها به عنوان عكس مطبوعاتي 
از الله زار دســت به دست مي شد. هوشنگ كاووســي در خاطراتش 
مي گويد كه اين سردر را بوريس مانوي يوف طراحي كرده است؛ يك 
پوسته سنگي بزرگ و مستطيل شكل كه قابي براي تابلوي اعالن فيلم 
بوده و در پايين با آينه كاري، خراطي چوب در ورودي سينما و طراحي 
چند ويترين عكس، جمعيت مانــده در صف را مبهوت خود مي كرد. 
پس از 48سال، حوزه هنري كه مالك بعدي اين سينما پس از بنياد 
مستضعفان بود، دستور تعطيلي آن را صادر كرد. طراحي لوگوي الله 
كه اسم تازه اين سينما بود اما هنوز بر باالي آن نقش بسته و اگر روزي 
در همان اطراف قدم زديد و سر به پايين داشتيد البد مي توانيد كلمه 
ركس را در كف ورودي اين سينما پيدا كنيد. عالقه سينماگران به اين 
سينما اما محدود به پيش از انقالب نبود، در حوالي سال1386، واروژ 
كريم مسيحي كه داشت فيلم »ترديد« را مي ساخت، مراسم كوچكي 
به مناسبت شصت و دومين سال تاسيس آن در خود سينما برگزار كرد 
و عزيز ساعتي زحمت فراواني براي برگزاري اين مراسم كشيد تا بلكه 
نام ركس يا همان سينما الله جايي در خاطرات مردم ايران باقي بماند.

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

مقدماتي جام جهاني1994آمريكا، يك افسوس بزرگ و يك معماي بزرگ تر در تاريخ فوتبال ايران است.
رقابت هايي كه ابهت علي پروين در دهه70را زير سؤال برد، فرصت بي نظيري براي نسل جديدي از 
بازيكنان تيم ملي بود تا بعد از 16سال دوباره به جام جهاني صعود كنند اما عملكرد ضعيف يا آنطور كه 
شايعه اش هنوز زنده هست، دستور از مقامات باال، ايران را ناكام گذاشت. آن روزها شايعه شده بود كه 
حتي اگر تيم صعود كند، به خاطر اينكه بازي ها در آمريكا برگزار مي شود، ممكن است سازمان تربيت 
بدني بازي ها را تحريم كند و تيم اعزام نشود. همين شايعه، در كنار درگيري هاي داخل اردو، تيم را كاماًل 
متشنج كرد. ايران در مرحله آخر مقدماتي جام جهاني در آسيا كه در دوحه قطر برگزار مي شد، كارش 
را با شكست 3بر صفر برابر كره جنوبي شروع كرد. بعد از همين شكست بود كه اردوي تيم متشنج شد 
و گفته مي شد برخي بازيكنان مي خواهند اردو را ترك كنند كه با وساطت مسئوالن مشكل حل شد. 
در بازي بعدي، ايران با گل هاي رضا حسن زاده و علي دايي، ژاپن را دو بر يك شكست داد. بازي بعدي، 

نوبت شكست بود؛ دو بر يك برابر عراق.
اين تورنمنت، يكي از پيچيده ترين رقابت هايي اســت كه آســيا به خود ديده و در روز آخر بازي ها، 
جز كره شمالي، تمام 5تيم ديگر شانس صعود داشــتند. ايران تنها با برد برابر عربستان اميدش براي 
جام جهاني را زنده نگه مي داشت اما پسران صحرا، در يكي از مسابقاتي كه در تاريخ شان جاودانه شد، 

ايران را 4بر 3شكست دادند و همراه با كره جنوبي به جام جهاني صعود كردند.
پروين به عنوان سرمربي تيم، از مدت ها قبل درباره نبود بازي هاي تداركاتي و ضعف برنامه ريزي تيمش 

هشدار داده بود اما در بازگشت به تهران، قرباني حذف مسئله دار ايران شد. شايد اگر ميزبان جام جهاني 
1994كشور ديگري بود، سرنوشت آن تيم هم طور ديگري رقم مي خورد.

محمدرضا بقاپور با فونت ترافيك ديدار تازه اي با حروف 
چهره تهران را عوض كرد

  امير مصباحي ����������������������������������������������������������������������

تهران دهه به دهه در حال گســترش بود. اين شهر در حال 
توســعه روزبه روز نيازهاي جديدي را براي شهروندانش به 
همراه مي آورد. در آغاز دهه 1370، تغيير تابلوهاي شــهري 
تهران يكي پس از ديگري، نويِد يك اتفاق خاص و بزرگ را به 
اهالي تهران مي داد. رنگ، اندازه و جايگيري آنها با يك حروف 
جديد و متفاوت كه هيچ گونه شباهتي با حروف قبلي نداشت.

سال 1357محمدرضا بقاپور 28ساله از كالج هنري »ميدستن 
انگلستان« در رشــته طراحي گرافيك فارغ التحصيل شد. با 
توجه به تأثير مثبت و قابل ارزيابي پروژه تابلوهاي مسيريابي 
و راهنمايي انگلستان در زمان دانشجويي اش، او در سفرهاي 
متعدد دهه1350به ايران، متوجه عدم هماهنگي و تناسب 
در تابلوهاي شــهر تهران شــد. اين توجه و دقت باعث شد 
تا او در اين ســفرها، چندين عكس از تابلوهــاي ايران تهيه 
كند تا در انگلســتان آنها را مورد مطالعه و مقايسه قرار دهد. 
بقاپور تصميم مي گيرد پروژه اصلي خود را با موضوع طراحي 
حروف فارسي براي تابلوهاي شهري انجام دهد، مدير گروه 
دانشكده متوجه اين هدف بقاپور مي شود و باتوجه به شهرت و 
مقبوليت »ژاك كنيير« - طراح حروف ترافيكي »ترانسپورت« 
انگلســتان - از او دعوت مي كند تا بقاپور را راهنمايي و ياري 
كند. بقاپور سرانجام پروژه پاياني اش را زيرنظر ژاك كنيير به 

اتمام رساند و به ايران بازگشت.
او خود در شــماره 68نشــريه »حرفه: هنرمند« تابســتان 
1397در اين باره مي نويســد: »در تهران، نامه اي به شهردار 
وقت نوشــتم و هدفم را شــرح دادم. در تير 1358رسما در 

سازمان زيباسازي شهر تهران اســتخدام شدم و صرفا به كار 
تكميل طراحي فونت همراه با تدوين قواعد طراحي تابلوها 
و تهيه اندازه هاي مختلف فونت بر حســب ســرعت وسايل 
نقليه و نوع معبر پرداختم. اين كار انرژي و وقت زيادي از من 
گرفت به طوري كه اوقات غيراداري نيز صرف آن مي شد تا به 

نتيجه برسم.
آزمايش هاي متعــدد ميداني براي خوانايــي حروف تابلو از 
فواصل مختلف و اصالح ضخامت خط متناســب با ارتفاع و 
فضاي بين حروف پيوسته انجام مي گرفت و هربار تغييرات 
جديد در تابلوها اعمال مي شــد. مشكالتي نيز بر سر راه قرار 
داشت. براي مثال، جاانداختن خط جديدي كه از يكسو بايد با 
ضوابط ترافيكي همخوان باشد و از سوي ديگر شباهت چنداني 
به خط هاي سنتي رايج نداشته باشد، مرا در وضعيتي قرار داد 
كه ناچار بودم زحمت به ثمر رسيدن اين ايده تا عملي شدن 
آن را تحمل كنم. تهيه ده ها اندازه سري كامل خط با امكانات 
محدود آن زمان كه فقط دستگاه ساده فتوكپي بدون قابليت 
بزرگ يا كوچك كردن طرح ها در اختيار بود، مرا بر آن داشت 
تا از هر سري فونت عكس بگيرم و تك تك نگاتيو حروف را در 
تاريكخانه با آگرانديســمان بزرگ كنم و سپس آنها را  روي 

كاغذ پوستي ترسيم نمايم«.
مكان نصب هر تابلو مورد ارزيابي و كارشناســي دقيق قرار 
گرفته بود؛ تا بهترين نقطه براي پوشــش و ديد مناســب از 
جهت هاي مختلــف با كمترين مزاحمت بــراي رانندگان و 
شــهروندان انتخاب شــود. اين راه پرزحمت و طاقت فرسا 
12سال زمان برد. كار ارزش خود را نشان داد و كارشناسان 
ترافيك از آن استقبال كردند و روانشاد مرتضي مميز نيز از اين 

كار حمايت كرد كه در جامعه طراحي گرافيك ايران مؤثر بود. 
با افزايش تعداد تابلوها و نصب در مناطق مختلف سطح شهر، 
ابتدا به دليل متفاوت بودن و دور بودن از حروف خوشنويسي 
مانند نسخ و نســتعليق، مورد توجه و مقبوليت جامعه واقع 
نشد و از طرف ديگر با مخالفت انجمن خوشنويسان ايران و 
جبهه گيري آنها نيز روبه رو شد. تابلوهايي كه به طور محدود 
اما با جديت در دهه1360مورد استفاده قرار گرفته بود، مسير 
خود را پيش بردند و در اواخر سال 1371و سال 1372چهره 
تهران را يكدســت عوض كردند. اين حروف فارسي طراحي 
شده براي تابلوهاي مسيريابي و راهنمايي شهر تهران، پس از 
حروف چاپي طراحي شده توسط روانشاد حسين عبداهلل زاده 
حقيقي در دهه هاي 1340و 1350، از مؤثرترين كارهاي پس 
از انقالب اسالمي در اين حوزه بود. با گذر زمان و نمايان شدن 
تأثير اين حروف، شهرهاي ديگر نيز به پيروي از تهران اقدام به 
تغيير حروف و تابلوهاي شهري خود كردند و از طرف ديگر با 
گسترش كامپيوتر و تكنولوژي ديجيتال در ايران و همچنين 
افزايش فعاليت هاي شــركت هاي واژه پرداز فارسي، حروف 
تابلوهاي راهنمايي توسط شركت هاي مذكور عكاسي و فونت 
ديجيتال آن ساخته و با نام »ترافيك« عرضه شد. البته اين 
كار نسبت به حروف اصلي داراي اشــكال ها و معايب فراوان 
بود. در دهه 1380براي يكپارچه ســازي و بهتر ديده شدن 
تابلوهاي جاده هاي بين شــهري، فونت ترافيك با تغييراتي 
در قسمت هايي از حروف، توســط بقاپور بازطراحي و با نام 

»ابريشم« رونمايي شد.
 تصاوير فونت ها از شماره 68نشريه »حرفه:هنرمند« تابستان 

1397، استفاده شده است.

مردي كه مي خواست سلطان باشدسريال
»پدرساالر«؛ تقابل اسارت و استقالل

 سال مدار 
صفر درجه

محمود پركار، سه گانه جديدي را روانه 
بازار ادبيات داستاني ايران كرد

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

در سال هاي ابتدايي دهه70، دوجريان ادبي در حال خلق رمان 
و داستان بودند. يكي، نويســندگان واقع گرايي كه به بازخواني 
تاريخ گذشته و احضار رويدادهاي سياسي و اجتماعي در خالل 
داستان هايشــان مي پرداختند و گروه ديگر نويسندگان جواني 
بودند كه در دهه 1360نخستين داســتان هاي خود را منتشر 
كردند. اينها به دنبال شــيوه هاي نو در روايت داستان و بازي با 
واقعيت و ايجاد خيال انگيزي بــراي ترديد درخصوص واقعيات 
اجتماعي بودند. احمد محمود، نويسنده پركار دهه 1370بود. او 

در اين سال رمان 3جلدي و حجيم خود با نام »مدار صفر درجه« را 
منتشر كرد. اين رمان با روايت خانواده اي در سال هاي انتهايي دهه 
1330و قيام 15 خرداد 1342شروع مي شود و طي 1780صفحه 
داســتان آنها را تا پيروزي انقالب اسالمي تعريف مي كند. رمان 
پرشــخصيت محمود، قله ادبي محمود بود و در آن همه آنچه را 
در چنته داشت، نوشت؛ از بررسي سرنوشــت دردناك زنان در 
جامعه ايراني گرفته تا روشنفكراني كه تحت تأثير اتفاقات سياسي 
زندگي شان دگرگون مي شد. يكي از شخصيت هاي به يادماندني 
كتاب و ادبيات داستاني ايران در اين كتاب با نام نوذر خلق شد؛ 
شخصيتي كه از تيپ فراتر رفت و تبديل به شخصيتي به يادماندني 

شد. سيمين دانشور پس از سال ها با رمان »جزيره سرگرداني« 
بازگشت. اين رمان با حضور شخصيت هايي واقعي همچون خليل 
ملكي، جالل آل احمد و دكتر شريعتي و خود سيمين دانشور در 
فضاي شــهري تهران دهه 1350مي گذشت. جزيره سرگرداني 
داستان »هستي نوريان«، نقاش و شــاگرد سيمين دانشور بود. 
دنياي او در نوسان بين عشــرت طلبي مادرش و زندگي روحاني 
مادربزرگش، توران خانم مي گذشت. در اين بين او با مراد، چريك 
روشنفكر و سليم فرزند يك حاجي بازاري كه در انگليس تاريخ 
اديان خوانده و نگاهي عرفاني -اسالمي داشت، آشنا مي شد. رمان 
روايت سرگرداني هستي بود؛ براي پيدا كردن آرامش بين مادر 

و توران خانم و در سطحي عاشــقانه بين سليم و مراد. اين رمان 
موفقيت »سووشون« را براي دانشور تكرار نكرد، اما در بازسازي 
فضاي تهران و زندگي اعياني اشراف وابسته به دربار و روابطشان با 
غربيان بسيار موفق بود. جريان نويسندگان مدرن و جوان در اين 
سال با »شريك جرم« اثر ديگري از جعفر مدرس صادقي در ادبيات 
داستاني حضور داشت. شريك جرم جلد پاياني سه گانه كسراي 
مدرس صادقي بود. در اين رمان مــرز واقعيت و خيال با مهارت 
درهم آميخته شده بود و نويسنده فضايي وهم آلود و سوررئال خلق 
كرده بود تا طي ماجراهايي كســرا با همزاد خود حسين مالقات 

كند؛ كسي كه ادعا مي كرد سينما ركس آبادان را آتش زده.

محمد مسعود  احدی    ������������������������������
 همان اندازه كه سريال هاي دهه60رنگ و بوي 
انقالبي و جنگي داشتند، دهه 70را مي توان دهه 
رونق سريال هاي خانوادگي صداوسيما دانست. 
از ميان ســريال هاي خانوادگي موفقي كه در 
ســال 1372روي آنتن رفتند، »پدرســاالر« 
ساخته اكبر خواجويي بود كه در 25قسمت از 
شبكه دوم سيما پخش شد. داستان به روايت 
زندگي اســداهلل خان و همســرش مي پردازد 
كه با پســرها، عروس ها و نوه هايشان در يك 
خانــه بزرگ قديمــي زندگــي مي كنند؛ اما 
كوچك ترين عروس خانوادهـ  آذرـ  از زندگي در 
خانه مشترك سر باز مي زند و اقتدار اسداهلل خان 
را به چالش مي كشــد. يكي از موضوعاتي كه 
سابقاً در فيلم ها و ســريال هاي ايراني به كرات 
به تصوير كشيده مي شــد، فاصله نسلي بود. 
تقابل نسل جديد استقالل طلب با نسل سنتي 
كه عقايدش را مافوق هرچيزي مي دانســت، 
مســئله اي بود كه به خوبي در پدرساالر طرح 
شده بود. در زمان نمايش سريال، مردم چنان 

نقش ها و مناسبات بين شــخصيت ها را باور 
كرده بودند كه كمند اميرســليمانيـ  بازيگر 
نقش آذرـ  توســط فردي تهديد شده بود كه 
دست از لجبازي بردارد و به خانه پدرشوهرش 
بازگردد! همچنين ناصر هاشــمي كه ايفاگر 
نقش ناصرـ  پسر كوچك اسداهلل خان و همسر 
آذرـ  بود، نقل كرده كه مردم كوچه و خيابان 
نصحيتش مي كردنــد حرمت پدرش را حفظ 
كند و با يك ســيلي همســرش را سرجايش 
بنشاند و به اختالفات خانوادگي خاتمه دهد! 

محمدعلي كشــاورز، در نقش اســداهلل خان، 
يكي از ماندگارتريــن بازي هاي خود را در اين 
سريال ارائه داد. به گفته علي اكبر محلوجيان، 
نويسنده فيلمنامه، كشاورز پيشنهاد ساخت 
پدرساالر 2را داده بود، اما بعداً پشيمان شد و 
گفت:»پدرساالر حرف خودش را زده است«. 
از جمله ساير بازيگران اصلي مجموعه مي توان 
به حميده خيرآبادي، جميله شيخي، كتايون 
رياحي، محمود پاك نيت، خسرو شجاع زاده و 

محمد جعفري اشاره كرد. 

استاندارد و شايعات يک سال، يک خبر
محصوالت بدون استاندارد باعث رويگرداني مردم از محصوالت داخلي مي شد

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

پس از جنگ كه وضعيت كشــور به يك ثبات نسبي رسيد، حاال نوبت 
ســازندگي و توجه به توليدات داخلي بود كه همين موضوع باعث شد 
بسياري با داشــتن يك زيرپله يا يك حياط نســبتاً بزرگ در منزل، 
شروع به توليد كرده و طراحي صنعتي در زيرزمين و انبار به اوج خود 
برسد. پس تعجبي نداشت از گازســوزكردن خودرو با گاز پيك نيك 
تا توليد آبگرمكن در حياط خلوت در خيابان ها به چشــم  آيد. مدت 
زيادي نگذشــته بود كه كم كم با تركيدن زودپزها، آب رفتن لباس ها، 
كف نكردن شــامپوها و هزار و يك شكايت مصرف كنندگان داخلي از 

محصوالت ايراني، سازمان استاندارد پا به ميدان گذاشت و قوانين سفت 
و سختي را به اجرا گذاشت. بگيروببندها شروع شد و روزي صدها مجوز 
باطل مي شــد اما ميل و رغبت مردم به داشتن كاالي خارجي كم كه 
نشد هيچ، بيشتر هم شد و حاال بسياري از آن توليدات غيراستاندارد در 
پستو انجام مي شد. از سوي ديگر بازار شايعه عليه توليدات داخل هم 
داغ بود و اين وسط واردكنندگان، قاچاقچيان و سودجويان كه مهارت 
خاصي داشتند، بازار شايعه عليه توليدات داخلي را سر زبان ها انداخته 
و جيب هاي خود را پر مي كردند. مثاًل تفلون قابلمه هاي داخلي باعث 
سرطان مي شود؛ خريد شامپوي داخلي مو را از بيخ و بن مي سوزاند كه 

بي تأثير هم نبود و هنوز هم نيست.

مهار دوجانبهمقاومت
البي قدرتمند آيپك در آمريكا عليه ايران فعال مي شود

سعيد زاهدي ��������������������������������������������������������������������������������
 سال1372اقدامات آمريكا پس از فروپاشي شــوروي به بار نشست. 
آمريكا با دكترين »نظم نوين جهاني« خــود را يگانه ابرقدرت جهان 
معرفي مي كرد. آن سال هنور اتحاديه اروپا شكل نگرفته و چين قدرت 
زيادي نداشت. آمريكا بعد از آنكه با فشــار فراوان عرفات را به صلح با 
اسرائيل كشاند، با حضور در خليج فارس )متأثر از جنگ اول( هرازگاهي 
با موشك باران عراق )مثاًل در تير 72( قدرت خود را به رخ مي كشيد. در 
واقع آمريكا، عراق،كويت و دو سه كشور منطقه را - كه جزو بلوك شرق 
بودند- كامل با خود همراه كرده بود و فقط ايران مزاحم اين مسير بود. 
ايران در اروپا به مسلمانان بوسني كمك مي كند و ميزبان رئيس جمهور 
بوسني شد. در لبنان كنار حزب اهلل بود كه عليه اسرائيل عمليات مي كرد 
و در سرزمين هاي اشغالي از جهاد و حماس حمايت مي كرد كه روند 
صلح را به رسميت نشــناختند و انتفاضه راه انداختند. در اين شرايط 
البي آيپك )كميته روابط عمومي آمريكا و اســرائيل(، البي قدرتمند 
يهودي هاي آمريكا، فعال شد و طرحي را عليه ايران به تصويب رساند كه 
نامش را »مهار دوجانبه« گذاشته بودند. طراح رابرت اينديك، دستيار 

رئيس جمهور، بود كه يهودي استراليايي االصل و مشاور رسانه اي اسحاق 
شامير، نخست وزير اسرائيل محسوب مي شد. اين طرح مي گفت ايران 
دشمن ماست چون مهم ترين حامي تروريسم در گوشه و كنار جهان 
است؛ همراه با حماس و حزب اهلل در روند صلح خاورميانه اخالل مي كند؛ 
در كشورهاي عرب دوست آمريكا خرابكاري مي كند؛ درصدد دستيابي 
به سالح هاي تهاجمي اســت و مي خواهد سالح هاي كشتارجمعي به 

دست آورد.
البي آيپك اين سياست را پيگيري كرد و نخستين تحريم هاي مهم عليه 

ايران از همين طرح شروع شد.

خزر به ساحل زد، بزرگراه به شمالدور از مركز 
پيشروي دريا خسارت فراواني به استان هاي گيالن و مازندران وارد كرد 

فرزاد سپهر  ���������������������������������������������
بارش سيل آســاي باران در آغاز تابســتان 
1372و بــه دنبال آن پيشــروي آب درياي 
خزر تخريبي گسترده در شهرهاي ساحلي 
مانند بندرانزلي تا شــهر مرزي آســتارا به 
وجــود آورد. بارش باران در تابســتان با اين 
شــدت غيرمنتظره بود و موجــب باالآمدن 
آب رودخانه هاي منتهــي به تاالب ها، توفان 
دريا و به دنبال آن تخريب مناطق مسكوني 
ســاخته شــده در نزديكي اين نواحي شد 
به طوري كه بنا به خبرهاي منتشــر شــده 
صدها واحد مسكوني در شهرهاي سيل زده 
آســيب ديد. بارش شــديد بــاران ابتدا در 
شــهرهاي شــمال غربي ايران و استان هاي 
آذربايجان شــرقي و غربي رخ داد و سيالب و 
وزش باد شهر تبريز را هم بي نصيب نگذاشت. 
تخريب ســاختمان ها در شهرستان تبريز از 
شدت بيشــتري برخوردار بود. 9شهرستان 
خوي در محاصره ســيل رفت و عــالوه بر 
تخريب ســاختمان ها با نابودي محصوالت 
كشاورزي و آسيب ديدن حداقل 300خانوار 
مشغول به كار كشــاورزي و دامداري مواجه 
شد و راه خوي در مناطق كوهستاني و مرزي 
آســيب ديد. در آذرماه 1372پيشروي آب 

درياي خــزر در غرب مازنــدران بخش هاي 
وسيعي از شهرســتان تنكابن را زير آب برد. 
پيشروي آب درياي خزر و تخريب ويالهاي 
ســاخته شــده در نزديكي ســاحل، دولت 
وقت را از همان تابســتان به فكر راه حل ها و 
طرح هاي چاره ســاز انداخت. پــس از توجه 
به اسكان مردم آســيب ديده در مكان هايي 
امن تر و واگذاري زمين و خانه توســط ستاد 
حوادث غيرمترقبه در استان هاي گفته شده 
شــمالي و شــمال غربي، در نهايت دي ماه 
همان ســال رئيس جمهور وقــت، آيت اهلل 
هاشمي رفســنجاني فقيــد، بــراي افتتاح 
طرح هاي موسوم به ارائه شيوه هاي نوين به 
شهر ساري در استان مازندران رفت. به گفته 
رئيس جمهور طبق ايــن طرح 600كيلومتر 

از ســواحل جنوب درياي خزر از پيشــروي 
آب مصون مي ماند. نكته قابــل توجه، آغاز 
اجراي به گفته رسانه ها، طرح عظيم بزرگراه 
تهران- شــمال در 2دي ماه سال1372بود. 
رئيس جمهور با اشاره به برنامه هاي زيربنايي 
دولت در استان مازندران، طرح ايجاد بزرگراه 
مازندران و تهران و توسعه ناوگان ترابري اين 
استان براي مبادله كاال از طريق بنادر مازندران 
به جمهوري هاي آسياي ميانه را از جمله اين 
طرح ها اعالم كرد. هاشمي رفسنجاني در اين 
ســفر گفت: خداوند نعمت هايي چون گاز، 
نفت، جنگل، دريا و زمين حاصلخيز در اختيار 
شما قرار داده است لذا بايد تالش كرد. االن 
وقت ســرمايه گذاري در استان مازندران فرا 

رسيده است.
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4صفحــه

فرهاد يا فرهاد مهراد؟
انتشار آلبوم »خواب در بيداري«

انقالب مفهومي
نمايشگاه خانه خيابان پاسداران

معركه اي از سيروس گرجستاني 
معركه در معركه از موفق ترين نمايش هاي سال محسوب مي شود 

موسيقی

تجسمی

تئاتر

مطبوعات

  ندا زندي   �����������������������������������������������������������������
با تصويب قانــون دريافت مجوز براي چــاپ كتاب در 
سال 1367، اهميت ثبت نام و نشــان آثار چاپ شده و 
گردآوري اطالعات ناشــران بيش از پيش مورد توجه 
قرار گرفت. براي تحقق اين هــدف و البته ارائه خدمات 
اطالع رساني درباره كتاب، در ســال 1372، »مؤسسه 
خانه كتاب و ادبيات ايران« افتتاح شــد. 5سال بعد، با 
توسعه تكنولوژي هاي ارتباطي و گسترش اينترنت، اين 
مسير هموارتر شــد و با راه اندازي پايگاه اينترنتي خانه 

كتاب دست يافتن به اطالعات كتاب ها و ناشران، كه تا پيش از آن كار 
سختي بود، به امري سهل بدل شد. مشخصات كتاب شناختي تمام 
كتاب هايي كه در كشور منتشر مي شود به انضمام معرفي كوتاه، تصوير 
جلد و نيز تصوير صفحات نخستين هر كتاب از داده هاي ارزشمندي 
اســت كه مي توان در اين وبگاه يافت. دريافــت اطالعات و راه هاي 
دسترسي به ناشران فعال كشــور و بانك هاي اطالعاتي ارزشمندي 

مانند بانك نسخه هاي خطي ايران و برخي كتابخانه هاي 
جهان، كتابفروشي ها، چاپخانه ها، اهل قلم، كاغذفروشي ها، 
ليتوگرافي  ها، صحافي ها، مراكز پخش كتاب، تصويرگران، 
طراحان گرافيســت، ناشــران الكترونيك و نمايندگان 
ناشران خارجي به مدد همين پايگاه در اختيار جويندگان 
قرار مي گيرد. برپايي جشــنواره هاي فرهنگي مختلفي 
براي توسعه كتاب و كتابخواني مانند »جايزه ادبي پروين 
اعتصامي«، »جايزه ادبي جالل آل احمد«، »جشــنواره 
كتاب و رسانه«، »جشنواره نقد كتاب« و »جايزه ادبي گام 
اول« از مشوق هايي بود كه خانه كتاب به كار گرفت تا نويسندگان و 
كتاب هاي برتر كشور انتخاب و تحسين شوند. برگزاري نشست هاي 
متعدد با اهل قلم و نشر، آغاز به كار خبرگزاري كتاب ايران )ايبنا( و 
همچنين چاپ كتاب هايي درباره ناشران، نويسندگان و فعاالن حوزه 
نشر، با هدف ثبت و ضبط تاريخ نشر ايران، از فعاليت هاي مهم خانه 

كتاب در سال هاي فعاليتش بوده است.

حمله افعي به گيشه

از تحليل تا ترفيع

سينما 

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

سال 72با حمله برق آســاي »افعي« اعالمي به گيشه شروع مي شود؛ 
نشانه اي از خروج سينماي ايران از فضاي گلخانه اي و تالش براي يافتن 
راهكارهايي تازه براي جذب مخاطب. افعي پس از نمايشي انتقادآميز 
در جشنواره فجر، روانه اكران شد و بيش از 4ميليون و 500هزار نفر در 
اكران اول فيلم، به تماشايش شتافتند. همزمان منتقدان به مرثيه سرايي 
درباره استعداد هدررفته اي به نام محمدرضا اعالمي مشغول بودند كه 
كارش از »نقطه ضعف« به كپي برداري از رمبو رسيده است. افعي شروع 
دوباره سينماي اكشن بود. ســينمايي كه با تغيير شرايط اجتماعي، 
فرهنگي و افزايش محدوديت ها، مطلوب ترين راه براي فتح گيشه بود. 
حضور جمشيد هاشم پور در مقام ستاره اي پول ساز برگ برنده اكشني 
بود كه فقط شهرستان ها را به عنوان پايگاه فيلم اكشن فتح نكرد و پس از 
سال ها پايتخت نشين ها هم به تماشاي فيلمي حادثه اي نشستند. سر و 
شكل حرفه اي افعي با فيلمبرداري جمشيد الوندي و موزيك بابك بيات، 
اين اكشن ركوردشكن سال72 را در جايگاهي باالتر از تمام دنباله هايش 
قرار داد. فروش معني دار »قافله« جوانمرد در اكران شهرســتان نشان 
مي داد تماشــاگر مرد مجرد چقدر تشنه هيجان و مشعوف از تماشاي 
جمشيد هاشم پور بر پرده بزرگ سينماست. هاشم پور پس از سال ها 
در قافله، دوباره سرش را تراشيده بود تا تماشاگر شيفته زينال بندري 
را بيشتر به هيجان آورد. سال72 حتي اكشن ضعيف و بي مايه اي چون 
»گريز« هم در شهرستان ها كوالك مي كرد. فيلمي از ناصر مهدي پور 
كه با درجه كيفي جيم در تهران مجالي براي ترك تازي نمي يافت ولي با 
فرامرز قريبيان هفت تير به دست چراغ سينماهاي دور از مركز را روشن 
نگه مي داشت. چنانچه كه »دو روي سكه« جايگاه ابوالفضل پورعرب را 
بيش از پيش تثبيت مي كرد و مي كوشيد پاي جوان ها را با فرمول هاي 
دهه پنجاهي به سالن ســينما باز كند. اكران آخرين فيلم پرتماشاگر 
محسن مخملباف با نخستين فيلم پرمخاطب ابراهيم حاتمي كيا مصادف 
شد. به تعبير درست شهرام جعفري نژاد با »هنرپيشه« مخملباف همه 
آنچه اكبر عبدي در ســينماي تجاري حاضر به انجامش نشده بود را 
در فيلم هنري اش انجام داد. »از كرخه تا رايــن« هم دايره مخاطبان 
حاتمي كيا را گســترش داد. فيلمي بدون بازيگر پول ساز كه سينماي 
جنگ را با ملودرام و كرخه را با رود راين پيوند زد. نقش و سهم موسيقي 
مجيد انتظامي در محبوبيت فيلم در ميان تماشاگران را نمي شد انكار 
كرد. تماشاگري كه با چشماني اشك آلود از سينما خارج مي شد و نام 

حاتمي كيا را به ذهن مي سپرد. در سالي كه دكتر هوشنگ كاووسي در 
يكي از آخرين نقدهايش بر فيلم هاي ايراني، بحث هاي حقوقي درباره 
قانون چك و سفته را پيش مي كشيد تا پنبه »سارا« ي مهرجويي را بزند؛ 
طبقه متوسط بي توجه به انتقاد دكتر كاووسي فيلم مطلوبش را يافته و 
به تماشاي نوستاره سينماي ايران مي شتافت كه به عنوان نمادي از زن 
فداكار ايراني، قرض هاي شوهرش را مي پرداخت و در نهايت هم عليه 
ناسپاسي اش برمي خاست و خانه اش را ترك مي كرد. چنين پاياني را نه 
در دهه 60 مي شد به تصوير كشيد و نه حتي در يكي دو سال بعد از اكران 
سارا. سيروس الوند با سيمرغ بلورين بهترين كارگرداني جشنواره اي كه 
مهرجويي و كيميايي و مخملباف و حاتمي كيا در آن فيلم داشتند و با 
تحسين و ستايش منتقدان، »يك بار براي هميشــه« را بر پرده آورد. 
لكنت زبان خسرو شكيبايي براي پرهيز از تكرار و تكثير هامون، حضور 
تأثيرگذار معتمد آريا، ملودرام ساده و صميمي و سينتي سايزر فريبرز 
الچيني؛ فيلم منسجم و همگون الوند را به سرانجامي مطلوب رساند. 
چنان كه 2نسخه ســينمايي كيومرث پوراحمد از مجموعه قصه هاي 
مجيد، در »شــرم« و »صبح روز بعد« موفقيتي براي سازنده اش رقم 
زد تا گام هاي بعدي اش را با اطمينان بيشــتري بردارد. چنان كه ناصر 
غالمرضايي هم با »خون بس« نمونه اي از سينماي بومي را ارائه و البته 
فيلم پرديالوگش با لهجه لري را بدون زيرنويس روانه اكران كرد. خون بس 
در لرستان شوري آفريد و در پايتخت هم توجه منتقدان را به  خود جلب 
كرد. رونق اكران 72 در بهمن ماه و برگزاري جشنواره فجر جاي خودش 
را به نگراني داد. جشنواره دوازدهم با كمترين ميزان حضور فيلمسازان 
شاخص و فيلم جذاب، تقريبا هيچ ربطي به فستيوال پررونق چند دوره 
اخير نداشت. سينماي ايران و سياستگذارانش در دوره گذار محتاط تر 

از هميشه شده بودند.
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صاحبخانه شدن كتاب ها
قرار گرفتن اطالعات كتاب و نشر در دسترس عموم 

نشر

  حسين عصاران   �����������������������������������������������������������������������
 فرهاد كه پيش از انقالب به پشتوانه انتخاب هاي هوشيار  و كيفيت 
اجراهايش شاخصي بر  جريان موسوم به »ترانه معترض« محسوب 
مي شد، پس از انقالب و برحسب شرايط اجتماعي و سياسي، ناگزير 
به ســكوت شــده بود؛ چه آنكه بنا بر محدوديت هــاي اجتماعي و 
سياسي، نه امكان پيگيري فضاي معترضانه كارنامه اش را داشت و نه 
شخصيت فردي و هنري اش، احتمالي را براي اجراي كارهايي مطابق 
با خوشايندهاي رسمي بروز مي داد؛ اما انتشار سرزده آلبوم »خواب 
در بيداري« در تابستان1372 وجهه متفاوتي را از او رخ نمون كرد كه 
برعكس تصوير برساخته از كارنامه پيشينش، اين بار، با نگاه مهربان، 
عاطفي و سر به تو »كوچ بنفشه ها« و »خواب در بيداري« را مي خواند. 
جدا از تمامي زيبايي هاي مشهود يا مستتر در اشعار، آهنگ ها و اجراي 
هنرمندانه فرهاد در اين آلبوم، فضاي كلــي اين مجموعه اگر نه در 
تناقض و تضاد، بلكه در فضايي متفــاوت از ترانه هاي دوره قبلي اش 
سير مي كردند. ترانه هايي كه اشعار آنها با تكيه بر شناخت او از ادبيات 
معاصر و كهن، انتخاب و در فرمي هماهنگ و متناسب با شخصيت 
پر از طمأنينه و آرام او، آهنگســازي و اجرا شده بودند. اين تفاوت ها 

همان مؤلفه هايي هستند كه در نگاهي دقيق سمت و سوي كارنامه 
بعد از انقالب فرهاد را از كارنامه هنري پيش از انقالبش متمايز و جدا 
مي كنند. از روايت هاي برآمده از زندگي فرهادچنين به دست مي آيد 
كه شكل گيري اين آلبوم شخصي، 3سال پيش ازانتشار و با آهنگسازي 
ترانه »خواب در بيداري« آغاز شــده بود كه در نهايت پس از فراز و 
نشيب هاي فراوان در راه ضبط و مجوز انتشار، در تابستان 1372 با 

جلدي به طراحي خود فرهاد منتشر شد.

    حافظ روحاني       �����������������������������������
 به مدد روايت هاي متعدد مصطفي دشتي 
داســتان نمايشــگاه خانه در حال تخريب 
خيابان پاســداران تا امروز ثبت شده است، 
چنانچه حتي گاه از آن به عنوان نخســتين 
تجربــه هنر مفهومــي )كانســپچوال( در 
سال هاي پس از انقالب هم نام برده مي شود.

آنچه مصطفي دشتي در دو متن ذكر مي كند؛ 
زندگينامه اش به قلم حسن موريزي نژاد در 
مجله »تنديس« و گفت وگوي ويدئويي اش 
با سايت آرته باكس نقش علي دشتي، برادر 
بزرگ تر مصطفي دشــتي در اين نمايشگاه 
اهميت فراوان دارد. آنچنــان كه مي دانيم 
جمعي از شاگردان كالس هاي نقاشي آيدين 
آغداشلو در اين نمايشگاه گروهي حضور دارند 

كه نام ساسان نصيري، فريد جهانگير و شاهرخ 
غياثي كه چند سال بعد بر اثر يك سانحه فوت 
مي كند به همراه مصطفي دشتي ذكر شده 
است. علي دشــتي به نوعي نقش مديريت 
اجرايي اين نمايشــگاه را بر عهــده دارد و 
كارهاي اداري مربوط را انجام مي دهد. محل، 
ساختماني در حال تخريب در محله پاسداران 
تهران است. عالوه بر اينكه براي نخستين بار 
از زمان انقالب جمعي از هنرمندان در مكاني 
جز گالري يا موزه آثار هنري توليد مي كنند 
كه در عين حال نقاشان مي كوشند تا با الهام 
از موقعيت خانه دست به خلق اثر هنري بزنند 
و از اين جنبه تا حد زيادي به آموزه هاي هنر 
مفهومي نزديك مي شوند. با اين حال به نظر 
مي رســد كه آنچه هنرمندان اين نمايشگاه 

كردند به نســبت رخدادهايي كه يك دهه 
بعد رخ مي دهند محافظه كارانه مي نمايند. 
تعدادي عكس از اين رخداد هنري برجا مانده 
كه هنرمندان را در حال نقاشي نشان مي دهد. 
با اين حال همين گام كوچــك را مي توان 

سرآغاز تحولي در هنر ايران درنظر گرفت.

مهرداد رهسپار �������������������������������������
12تير 1399سيروس گرجســتاني از دنيا 
رفت. در روزهاي پس از درگذشت اين بازيگر 
محبوب تئاتر و تلويزيون، ويدئويي در فضاي 
مجازي دست به دست مي شــد. اين ويدئو 
همواره با توضيحي در ستايش از هنر بازيگري 
سيروس گرجستاني در موبايل ها مي چرخيد 
و ياد او را در ايفاي اين نقــش كمدي زنده 
مي كرد. براي كساني كه سال 1372به تئاتر 
رفته بودند، اين ويدئو آشنا بود، زيرا بريده اي 
به يادماندني از بازي گرجستاني در نمايش 
»معركه در معركه« را نشان مي داد. او در اين 
نمايش نقش يك لوطي معركه گير را بازي 
مي كرد كه عنتر او مرده بود و ديگر كســي 
حاضر به تماشاي معركه گيري او نبود. لوطي 
شخصيت منفي و مطرود اين نمايشنامه بود 
كه در مقابل شــخصيت مثبت و جوانمرد 
پهلوان قرار مي گرفت. اين نمايشنامه تقليد 
ضعيف و دســت چندمي از نمايشنامه هاي 
علي نصيريان با مقداري شــلوغ كاري هاي 
تماشاگرپســند بي دليل بود. نويسنده اين 

نمايشنامه داوود ميرباقري بود كه نخستين 
بار در ســال 1372 به كارگرداني سياوش 
طهمورث در سالن چهارسو به صحنه رفت. 
در كنار سيروس گرجستاني، ساير بازيگران 
اين نمايش را رضا رويگري، رؤيا تيموريان، 
سياوش طهمورث و ماهايا پطروسيان تشكيل 
مي دادند. اجراي اين نمايش بســيار موفق 
بود، زيرا پر از ديالوگ هــاي آهنگين، آواز، 
موســيقي زنده و حتي يك صحنه حركات 
بازي محلي چوب بازي بود. استقبال از اين 
نمايش باعث مي شــود كه آذر، دي و بهمن 
1372، ســالن چهارســوي مجموعه تئاتر 
شــهر به اجراي آن اختصاص يابد. بار ديگر 
در سال 1375 سياوش طهمورث تصميم به 
اجراي اين نمايش مي گيرد و دوباره در سال 
1396 اجرايي ديگــري از اين نمايش را در 
سي و ششمين جشنواره تئاتر فجر به صحنه 
مي آورد. در آن سال داوود ميرباقري در انتظار 
پخش سريال امام علي)ع( بود، رضا رويگري، 
سيروش گرجستاني، سياوش طهمورث، رؤيا 
تيموريان و ماهايا پطروسيان نيز از چهره هاي 

آشناي تلويزيون بودند. اين عوامل در كنار 
بازي خــوب بازيگران عامــل موفقيت اين 
نمايش در سال 1372 بود كه چندان به مذاق 
منتقدان تئاتر خوش نيامد؛ زيرا اين نمايش را 
نمايشي عاميانه مي دانستند كه از ترفندهاي 
نمايش هاي ســنتي براي جــذب مخاطب 

استفاده كرده است.

محمدناصر احدی   ���������������������������������

25سال پس از انتشــار فصلنامه »تحقيقات 
روزنامه نگاري« در سال1344 كه به بررسي 
جنبه هاي مختلــف حرفــه روزنامه نگاري 
مي پرداخــت، در ســال 1369 نشــريه اي 
منتشر شد كه وسايل ارتباط جمعي ازجمله 
مطبوعات، ســينما، تلويزيون و... را موضوع 
مطالعه خود قرار داده بود. »رســانه؛ فصلنامه 
مطالعاتــي و تحقيقاتي در وســايل ارتباط 
جمعي« بود كه شماره اول آن در بهار 1369 
زيرنظر هــادي خانيكي و به مشــاوره كاظم 
معتمدنژاد، علي اسدي، نعيم بديعي، مهدي 
محسنيان راد و مهدي فرقاني از سوي »مركز 
گسترش آموزش رسانه ها«ي وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمي در 98صفحه منتشر شد. 
يادداشت آغازين شــماره نخست، 3 عامل را 
دليل عقب ماندگي مطبوعــات ايراني عنوان 
مي كند: 1. تقليد از نمونه هاي فرنگي، »بدون 
تغذيه از فرهنگ و ساختار واقعي جامعه«؛ 2. 
استبداد سياســي و سانسور؛ 3. غلبه فرهنگ 
شــفاهي بر »گرايش رســانه اي مكتوب« در 
جامعه ايراني. اين يادداشتـ  كه نشاني از نام 
نويسنده نداردـ  در ادامه، »مطبوعات دوران 
آزادي هاي نسبي چه پس از انقالب مشروطه 
و چه در عهد پاياني قاجار و چه دهه 20و آغاز 
دهه30« را شــبيه به »زبان آور شدن كودكي 

الل« مي داند و بــه اين ترتيــب تالش هاي 
دســت اندركاران جرايد ايراني از سال 1285 
)تاريخ امضاي فرمان مشــروطيت به دست 
مظفرالدين شاه قاجار( تا پايان دهه 30ر ا كاًل 
به هيچ مي گيرد. ســپس، نگارنده بي نام اين 
يادداشت، دهه هاي 40 و 50 را عصر رنگين نامه 
مي خواند كه »مطبوعــات اين عصر به منظور 
تخريب فرهنگي و فكري جامعه و اشاعه ابتذال 
شاهانه هيچ حريمي را هجوم نياورده نگذاشتند 
و به عنوان بازوي توانمند خفقان شاهنشاهي 
راه را بر شكوفايي هر اصالت و آزادگي و جهادي 
بســتند.« چنين يادداشتي براي فصلنامه اي 
كه قصــدش »انعكاس تحقيق هــا، تجربه ها 
و دســتاوردهاي ارتباطات كشــو رو جهان« 
اســت، بيش از حد مغرضانه به نظر مي رسد، 
اما اغلب مطالب اين فصلنامه، در ســال هاي 
نخست انتشــارش، از چنين نگاه يكطرفه و 
غيرمنصفانه اي بري بودند و رويكردي كاربردي 
در تحليل وســايل ارتباط جمعي داشتند. در 
همين شماره نخست مطالب خواندني و مفيدي 
همچون »تحقيقي درباره: تصوير خبري انقالب 
اسالمي ايران در جهان«، »معيارهاي گزينش 
خبر: كدام خبر، چــرا؟«، »صفحه آرايي پلي 
بين نويسنده و خواننده«، »مطبوعات محلي، 
خالقيت يا تقليد« و »مطالعــه اي در: پديده 
اوشينيسم« و... منتشــر شده است. نويسنده 
مقاله »مطالعه اي در: پديده اوشينيسم« مهدي 

محسنيان راد اســت كه مقاله جالبي درباره 
داليل استقبال از سريال محبوب »سال هاي 
دور از خانه« )اوشــين( نوشــته است. سال 
1372سال چهارم انتشار فصلنامه رسانه بود و 
همچنان روند انتشار مقاالت تحليلي و كاربردي 
در آن ادامه داشت. اما متأسفانه فصلنامه رسانه 
در ســال هاي آتي از اين مسير منحرف شد و 
به چاپ مقاالت علميـ  پژوهشي دانشگاهي 
روي آورد كه نه دردي از روزنامه نگاري ما دوا 
مي كنند و نه به كار گسترش نظريات آكادميك 
مي آيند و صرفا واسطه اي براي پر كردن رزومه 
استادان راهنما و مشــاور و طي مدارج ترقي 
در سيستم اداري دانشگاه هســتند. شماره 
پاييز امســال اين نشــريه، صد و نوزدهمين 
شماره اين فصلنامه است و به لحاظ جذابيت و 
خواندني بودن با شماره هاي ابتدايي آن توفير 

اساسي دارد.

بي نام ناگزير تو
قيصر امين پور در غزل ها و شعرهاي نيمايي

»آينه هاي ناگهان« )1372( به نوعي بيان سهل ممتنع 
مي رسد كه بهترين مجموعه كارنامه او را شكل مي دهد

مرتضي كاردر �������������������������������������������������������������������������

از ميان نسل نخست شاعران انقالب اسالمي قيصر امين پور 
در ميان عموم خوانندگان شعر فارسي اقبال بيشتري يافته 
است� بسياري از ســروده هاي قيصر امين پور ذيل گفتمان 
ادبيات انقالب تعريف مي شــود� او از مؤلفه ها و نشانه هاي 
ادبيات انقالب اسالمي مثل آالله، بنفشه، كبوتر، الله، سبز، 
سرخ، غنچه و��� كه البته خود خالق شماري از آنهاست، بهره 
مي برد� اما ميزان استفاده او از اين نشانه ها به گونه اي است كه 
اغلب براي عموم مخاطبان نيز قابل فهم است و ايهامي دارد 
كه حتي اگر خوانندگانشان نزول شعرها را ندانند، مي توانند 
شعرها را بخوانند و از آنها لذت ببرند� براي همين است كه شعر 

قيصر امين پور فارغ از گفتمان شعر انقالبي نيز دوام مي آورد�
او شعر را در چند شاخه پي مي گيرد، هم در رباعي و غزل، هم در 
قالب هاي آزاد، هم در شعر كودك و نوجوان� در همه شاخه ها نيز 

آثار بسياري از او به بار نشسته اند�
ســادگي اصلي ترين مؤلفه شــعر قيصر امين پور است� نه 
دشواري وزن يا زبان شعر خواننده را به تكلف دچار مي كند، 
نه پيچيدگي هاي ارائه ها و استعاره ها� شعرها به ساده ترين 
شكل ممكن اتفاق مي افتد و درســت از دل همين سادگي 
ضربه هاي شاعرانه صميمانه خواننده را مي نوازد� از اين جهت، 
»آينه هاي ناگهان« كه در سال 1372 منتشر مي شود، نقطه 
كمال كارنامه قيصر امين پور اســت� او در غزل ها و شعرهاي 
نيمايي اين مجموعه به نوعي از بيان سهل ممتنع مي رسد كه 
بهترين مجموعه شعر كارنامه او را شكل مي دهند و به اقبالي 
عمومي دست مي يابد كه نصيب كمتر مجموعه اي در دو سه 

دهه گذشته شده است�
»��� از جمله ديشب هم/ ديگرتر از شب هاي بيرحمانه ديگر 
بود:/ من كاماًل تعطيل بودم/ اول نشستم خوب/ جوراب هايم 
را اتو كردم/ تنهاـ  حدود هفت فرســخ در اتاقم راه رفتم/ با 
كفش هايم گفت وگو كردم/ و بعد از آن هم/ رفتم تمام نامه ها را 
زيرورو كردم/ و سطرسطر نامه ها را/ دنبال آن مجهول گشتم/ 
چيزي نديدم/ تنها يكــي از نامه هايم/ بوي غريب و مبهمي 
مي داد/ انگار/ از البه الي كاغذ تاخورده نامه/ بوي تمام ياس هاي 
آسماني/ احساس مي شد/ ديشــب دوباره/ بي تاب در بين 
درختان تاب خوردم/ از نردبان ابرها تا آسمان رفتم/ در آسمان 
گشتم/ و جيب هايم را/ از پاره هاي ابر پر كردم/ جاي شما خالي!/ 
يك لقمه از حجم سفيد ابرهاي ترد/ يك پاره از مهتاب خوردم/ 
ديشب پس از سي سال فهميدم/ كه رنگ چشمانم كمي ميشي 
است/ و برخالف سال هاي پيش/ رنگ بنفش و ارغواني را/ از 
رنگ آبي دوست تر دارم/ ديشب براي نخستين بار/ ديدم كه نام 

كوچكم ديگر/ چندان بزرگ و هيبت آور نيست���«�
قيصر امين پور در آينه هاي ناگهان، قدري فارغ تر از آرمان هاي 
گذشته، به جست وجوي خويش در زندگي روزمره مشغول 
مي شود و دغدغه هاي ازلي ابدي را قدري عمومي تر مي كند و 
به شعر مي آورد� تقريباً همه شعرهاي نو قيصر امين پور از اين 
دوره نيمايي اند اما او وزن نيمايي را با تسامح و توسع بيشتري 
به كار مي گيرد، آنقدر كه خيلي وقت ها اصالً وزن در شعر به نظر 
نمي رسد و خواننده وزن عروضي را احساس نمي كند� توسع در 
وزن به كمك شعرها مي آيد و او را به سادگي نزديك مي كند� 
قافيه ها نيز همين قدر راحت و آسان در انتهاي سطرها مي آيند�

شعرهايي مثل »روز ناگزير« و »رفتار من عادي است« و »جرأت 
ديوانگي« و »دردواره ها« و »همزاد عاشقان جهان« از نمونه هاي 
درخشان شــعرهاي نيمايي او در اين مجموعه اند� شعرها و 
ســطرهايي از اين مجموعه از مرز شعر فراتر رفته و در ميان 

عموم مردم ضرب المثل شده اند�
همين حكم درباره غزل هاي مجموعه نيز صادق است، يعني 
شاعر از وزن هاي آسان، بدون تعقيد و پيچيدگي و زباني ساده 
و راحت و صميمي در غزل ها بهره مي برد� »ســراپا اگر زرد و 
پژمرده ايم« و »آواز عاشقانه ما در گلو شكست« و »خسته ام 
از اين كوير« و »اين ترانه بوي نان نمي دهد« از مشهورترين و 

عمومي ترين غزل هاي او در اين مجموعه اند�
ناگفته نماند كه او از حمايت رســانه هاي عمومي و رسمي 
)صداوسيما و روزنامه هاي كثيراالنتشار و كتاب هاي درسي و���( 
نيز برخوردار است كه سبب فراگيري بيشتر شعر او مي شود� 
در عين حال گاهي دچار احساسات گرايي مي شود و رگه هاي 
عامه پسندانه در شعر او پررنگ مي شود� گاهي نيز، به ويژه در 

پايان شعرها، به بيان مستقيم رومي آورد�
قيصر امين پور كمي بعد دكتري ادبيات خود را از دانشــگاه 
تهران مي گيرد� دانشگاه در تثبيت جايگاه او در مقام شاعر 
بسيار تأثير مي گذارد، اما در عين حال او را قدري محافظه كارتر 
مي كند� تنها اندكي از شعرهاي او در سال هاي بعد شاعرانگي 

آينه هاي ناگهان را دارند�

شعر

  علی اكبر شيروانی  ������������������������������������������������������������

 از نقد ادبي در روزنامه به »فيل در تاريكي« رســيد و شعر 
و ترجمه و باالخره در ســال72 »خيرالنســاء« را نوشت. 
قاسم هاشمي نژاد همواره در راه زبان قدم زد و از نخستين 
كارهايش، نقد ادبي، تا آخرين هايش زبان مسئله اش بود. 
نقد ادبي را از جنس ادبيات مي دانست و برايش فرم زباني 
مي ساخت، نثر داستان و رمانش حركت در مسير ساختار 

داشــت، براي ترجمه هايش زبان مي آفريد و در هر كارش 
دنبال ارائه الگويي بود و راهي نو. هاشمي نژاد هم از متون 
كهن و كالسيك بهره مي برد و هم از كارهاي معاصرانش و 
هر دو را با ديده انتقادي مي نگريست و گاه نقد تند و تيز. نگاه 
نقادانه زبانش را اثر به اثر ويژگي خاص مي بخشيد و زباني 
نو مي آفريد كه گاه حماسي بود و گاه صوفيانه و وقتي ديگر 
نزديك زبان كوچه و بازار. گنجينه آثار هاشمي نژاد مشق 
است در چند قالب؛ گرچه ممكن است مشقي يگانه نباشد.

»خيرالنساء سر آخر كافور درآميخته با صمغ هاي بي مصرف 
و درست شــده با موم و غبار ســنگ رخام را كف دســت 
پيرمرد نهاد و گفت به گمان او عطار ســنگ رخام نوشيده 
و دچار حواس پرتي و نســيان شــده وگرنه در دينداري و 
درستكاريش، خداي نكرده، جاي هيچ شكي نيست. عطار 
كنايه زن جوان را به ريش گرفت. دم نزد. پيرمرد مي دانست 
نوشيدن محلول سنگ ُرخام فراموشي آور است. اما دوپهلو 
بودن كنايه را موقعي دريافت كه ديگر خيرالنساي حكيم 

رفته بود. رسم اســت مبتاليان عشق محلول عشق سنگ 
مقبره ها را كه از سنگ سست رخام است، با آيات رحمتش 
بر آن نقر شده، پيش از دميدن آفتاب مي نوشند، نام معشوق 
بر زبانشان، تا واَرهند از بالي عشق و عاشقي. تكرار ناسزاي 
ريش به حنا! را ديگــر نيازي نيفتاد؛ تا پيرمــرد زنده بود 
نسخه هاي خيرالنساي حكيم از دواهاي اصل غيرمغشوش 
پيچيده مي شــد. ميراثي كه به فرزندان عطار نيز منتقل 

شد«. 

ناشنيده
 هاشمي نژاد در هر كارش الگويي 

متفاوت ارائه مي كند 

نثر

ظهور سينماي اكشن نشانه اي از ورود به دوراني تازه است

انتشار فصلنامه رسانه

پيشنهاد: مطالعه كتاب »فرهاد و دوستان« )گذري بر زندگي هنري فرهاد مهراد(- نويسنده: حامد احمدي، ناشر: »نگاه«، 13۹۶
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