
 بازار مسكن
در فاز تخليه حباب
باالخره تورم ماهانه بازار مسكن منفي شد و با كاهش 1.06درصدي ميانگين قيمت مسكن شهر تهران در آذرماه، ملزومات شروع 
تخليه حباب قيمتي در اين بازار فراهم آمد. البته در معامالت آذرماهي بازار مسكن تهران همچنان 6منطقه با رشد مثبت قيمت 
مواجه بوده  و از افت محســوس ميانگين قيمت جلوگيري شده اســت؛ اما اگر بازي تخليه حباب قيمتي اين بازار آغاز شود، اين 

6منطقه نيز با افت قيمت مواجه خواهند شد.صفحه5 را بخوانيد.

نزديك به يك سال است كه كرونا مدرسه را به خانه آورده است. مدرسه اي بدون حضور همكالسي ها، معلم، ناظم، مدير مدرسه و 
البته شيطنت هاي خاص حضور در كالس درس.... . بچه ها، به تمام اين دوري ها عادت كرده و به خانه ماندن خو گرفته اند. همين 

است كه حاال شنيدن زمزمه هايي درباره بازگشايي مدرسه ها، چهره شان را چه بسا شبيه ماتم زده ها  كند.صفحه14را بخوانيد.
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بســياري از مبتاليان كرونــا بعد از نخل ها سبز مي مانند
بهبودي تا مدت ها احســاس ضعف 
و بي حالي شــديد دارند؛ اين يكي 
از عوارض پس از بيماري اســت كه 
ممكن اســت مدت ها طول بكشد. 
در اين گــزارش، متخصصان تغذيه 
به شما مي گويند كه چه بايد بكنيد. 

صفحه12 را بخوانيد.

3روز جســت وجو بــراي يافتــن 
حادثه ديــدگان ســقوط بهمن در 
ارتفاعات شمال تهران با كشف 2پيكر 
ديگر در منطقه دارآباد پايان يافت تا 
شــمار قربانيان اين حادثه به 11نفر 
افزايش پيدا كنــد.از ظهر جمعه كه 
خبر ســقوط بهمن منتشر شد، همه 
درباره اين حادثه صحبت مي كنند. 

صفحه17 را بخوانيد.

رژیم غذایی
 بهبودیافتگان 

وداع با قربانيان 
كوهستان

گزارشي درباره مراقبت هاي 
 تغذيه اي ضروري براي آنها 
كه كرونا را از سرگذرانده اند

عمليات جست وجو براي يافتن 
جان باختــگان حادثــه بهمن 
شمال تهران با كشف يازدهمين 

پيكر به پايان رسيد

صفحه18

تنها نويسنده اي بود كه در دهه60  
از فضاي روشــنفكري به سينما 
آمــد، دوام آورد، حرفه اي شــد و 
پيشــينه اش به عنوان نويسنده، 
اگر راهي برايش نگشود، مسيري 
را هم  برايش نبست. سال 65 كه 
اصغر عبداللهي به عنوان دستيار كارگردان در فيلم »خانه ابري« 
مشغول به كار شد، يك سال بود كه مجموعه داستان »در پشت 
آن مه« منتشر شده و نويسنده اش را در محافل ادبي به شهرت 

رسانده بود. نتيجه اين شهرت قاعدتاً دستيار دومي اكبر خواجوي 
در خانه ابري نبود. نويسنده اي كه منتقدان او را به عنوان چهره 
تازه نفس برخاسته از جنوب ستايش مي كردند، با ورود به سينما 
به عنوان دســتيار، امكاني تازه براي نوشتن يافت. در سال هاي 
بعد او هــم فيلمنامه »حريم مهرورزي« )ناصــر غالمرضايي(، 
»جهيزيه براي رباب« )سيامك شايقي(و »سال هاي خاكستر« 
)مهدي صباغ زاده( را نوشت و هم دســتيار كارگردان هاي اين 
فيلم ها ايستاد. درحالي كه رفقايش مثل قاضي ربيحاوي حتي 
پس از نوشــتن فيلمنامه اوليه فيلم پرفروشي چون »گل هاي 
داوودي «، صحنه را خالي كردند، او ماند و به نوعي حتي كارگري 
سينما را كرد. حرفه اي بودنش آنجا نمود بيشتري يافت كه هم 
»خانه خلوت« )مهدي صباغ زاده( را مي نوشت و برايش سيمرغ 

مي گرفت، هم انواع و اقســام اكشن ها و 
 ملودرام ها را به همــراه فريدون جيراني 

مي نوشــت. در دهه 70، خيلي وقت ها فيلمنامه به خاطر برگه 
تصويبش خريده مي شد.

ديدگاه
سعيد مروتي ؛ روزنامه نگار

خواب زمستاني

ادامه در 
صفحه18

وليعصر،  با برگزاري »كارگاه هاي مالقات با خيابان«  و نظرسنجي از كارشناسان و دانشجويان 
محور اصلي گردشگري تهران1400  مي شود

مالقات با خيابان

3

آمادگي حضور
در صورت بازگشايي مدارس، بچه ها براي حضور در كالس ها  نياز به چه آمادگي هايي دارند؟

 سخنگوي ستاد مردمي گراميداشت سردارسليماني، اقدامات قضايي و حقوقي 
براي مقابله با عامالن و آمران ترور سردار شهيد را تشريح كرد

فهرست 48نفره متهمان ترور سردارسليماني

به احترام اصغر عبداللهي، فيلمنامه نويس كه 
ديروز با جهان وداع كرد 

اليروبي رودخانه هــا به ويژه آنهايي 
كه از شــهرها يــا نزديكــي آنها 
مي گذرند يكــي از عوامل مهم در 
مهار ســيالب اســت، اما در اليحه 
بودجه 1400تنها 14درصد ازكل 
بودجه فصــل آب به ايــن بخش 
اختصاص دارد. صفحه8 را بخوانيد.

 رودخانه ها
بدون  اعتبار حریف 

سيل نمي شوند
 اعتبار رودخانه ها 

براي مهار سيل در 1400

باغ فردوس، خيابان وليعصر- عكس: همشهري/ رضا نوراله

»تهران شهري براي همه«، باوري 
است كه شــهرداري تالش كرده 
اســت تا در برنامه ريزي و اجراي 
برنامه هاي توسعه اي شهر، آن را 
محور كار خود قرار دهد. در حوزه 
اجتماعي ترجمه اين شــعار اين 
است كه شهر به گونه اي مديريت شــود كه مردم براي اموري 
به غير از كار و خريد، از خانه بيــرون بيايند. بچه ها، به همراه 
پدر و مادرهاي شــان در محيط هاي شــهري حاضر شوند و 

محله محوري در كانون برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي توسعه 
شهري قرار گيرد. چارچوب عملكردي شهرداري در سال هاي 

اخير نيز همين نگاه را در پي گرفته است.
مهم ترين تصميم شهرداري، پرهيز از آينده فروشي بوده است. 
در اين صورت تهران، تهران فرزندان ما نيز هست و تأمين منابع 
مالي براي شهر با فروش آسمان و هزينه كرد اين درآمدها براي 
توسعه سازه اي، جاي خود را به طرح تفصيلي داده و اين طرح 
محور همه تصميم گيري ها قرار گرفته است و صدور مجوزهاي 
موردي و دستي و خارج از ضابطه به طور عام و خاص متوقف 
شده و سازمان مديريت شهري تهران نيز هزينه چنين تصميم 
ســخت و پردامنه اي را تا كنون پرداخت كــرده، اما از اصول 

بنيادين خود عدول نكرده است.
در پيونــد بــا ايــن تصميــم، گام 
ديگــر شــهرداري، تســري يافتــن 

 نگاه اجتماعي در ابعــاد مختلف مديريت شــهري در تهران
 بوده است. 

يادداشت
محمدرضا جوادی يگانه ؛ معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري

اين بار اولويت با مردم است

ادامه در 
صفحه آخر 

صفحه2

آمارهای بانك مركزی از سقوط 42/8درصدی تعداد معامالت  و  
افت 1/06درصدی قيمت مسكن در تهران طي آذرماه حكايت دارد
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   بيانيه نتانياهو درباره بازگشت بايدن به برجام
دفتر بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي با انتشار بيانيه اي هشدار داد كه اين رژيم با هرگونه تالش 
براي احياي توافق هسته اي سال۲۰۱۵ كه ميان ايران و قدرت هاي جهاني حاصل شد به شدت مخالف است. در 
اين بيانيه با ادعاي اينكه توافق هسته اي با ايران غلط است، آمده است: اسرائيل صريحاً و قاطعانه بر اين باور 
است كه تحت هيچ شرايطي نبايد به اين توافق بد بازگشت. نتانياهو پيش از اين ادعا كرده بود كه خروج آمريكا 

از برجام با فشار و درخواست هاي او انجام شده است.

  نمايندگان بــا ارجاع يكــي از مصوبات 
انتخاباتي شان، از مصاف با شوراي نگهبان پا مجلس

پس كشيدند. مجلسي ها اگرچه در نشست 
گذشته شان قريب به نيمي از زمان جلسه علني بهارستان 
را صرف بررسي و تصويب معيارهاي رجل سياسي-مذهبي 
كرده بودند اما ديروز پشيمان شدند و مصوبه شان را براي 

بررسي بيشتر به كميسيون امور داخلي ارجاع دادند.
عقب نشيني مجلس در پي اخطار قانون اساسي محسن 
زنگنه، نماينده تربت حيدريــه صورت گرفت. او با تأكيد 
بر اينكه اين مصوبه برخالف اصل110 قانون اساســي و 
ورود به حوزه اختيارات شوراي نگهبان است، گفت: »در 
سياست هاي كلي نظام ابالغيه رهبري، تعيين معيارها 
و شاخص ها توضيح داده شــده و تأكيد شده كه تعريف 
و اعالم معيارها و شــرايط الزم براي تشــخيص رجال 
سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي انتخابات 
رياست جمهوري فقط توسط شــوراي نگهبان صورت 

مي گيرد.«
وي افزود: »من خدمت يكي از فقهاي شوراي نگهبان بودم 
و به ايشان گفتم كه گفته مي شود در اين زمينه با شوراي 
نگهبان هماهنگي صورت گرفته اما ايشان گفت شوراي 
نگهبان نظر پيشيني ندارد و تنها نسبت به مصوبات مجلس 

شوراي اسالمي نظر مي دهد.«
در پاسخ به اين اخطار، محمدباقر قاليباف رئيس مجلس 
تأكيد كرد: »من هفته قبل هم اشــاره كردم كه دوستان 
توجه كنند بحث رجال مذهبي و سياسي و مدير و مدبر 
بودن، معيارها، تعريف و تطبيق آن از اختيارات شــوراي 
نگهبان است. اگر ما وقت مجلس را بگيريم و در اين باره 
بحث كنيم نهايتا شوراي نگهبان ايراد مي گيرد و آن را رد 

مي كند. برخي فقها هم به اين اشاره داشتند.«
وي اضافه كرد: من اين اخطــار را وارد مي دانم و به رأي 
مجلس مي گذارم كــه در صورت موافقــت نمايندگان 
اين مــاده را اصالح كنيم. به اين ترتيــب مجلس ماده۴ 
طرح اصالح قانون انتخابات رياســت جمهوري در مورد 
تعيين معيارهاي مدير و مدبر بودن كانديداهاي انتخابات 
رياســت جمهوري را براي اصالح به كميسيون شوراها 

ارجاع كرد.
به گزارش همشــهري،البته در همان نشست ۴دي ماه 
مجلس، ورود بهارســتان به دايره تحت اختيار شوراي 
نگهبان به عنوان نهاد باالدســتي اي كه مصوبات آنها را 
با قانون و شــرع مطابقت مي دهد، محل ترديد جمعي 
از نمايندگان بود و در البه الي ســخنان موافقان آن هم 

هويدا شد؛ چنان كه احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده قم 
بررسي آن را باعث اتالف وقت مجلس و انجام كار بي فايده 
دانســت. وي گفت: ماده2 طرح اصالح قانون انتخابات 
رياست جمهوري كه مشغول بررسي آن هستيم، در حيطه 
وظايف شوراي نگهبان است. بايد توجه داشته باشيم كه 
تعريف معيارها براي رجل مذهبي و سياسي برعهده شوراي 
نگهبان است كه يك بار در دي ماه سال9۶ اينها را تصويب 
كرده اســت. درنتيجه اگر ما اكنون آن را تصويب كنيم، 
شوراي نگهبان آن را دخالت در وظايف خود تلقي خواهد 

كرد و به مجلس بازمي گرداند.

 مخالفت مجلس با معرفي مشاوران كانديداها
در ادامه نشست ديروز بهارستان همچنين نمايندگان 
با لزوم معرفي مشــاور براي كانديداتوري در انتخابات 
رياست جمهوري مخالفت كردند. محمدحسين فرهنگي، 
عضو هيأت رئيسه مجلس در شــرح آن گفت: براساس 
ماده۶ اين طرح، در زمان ثبت نام، نامزدها بايد 5مشاور 
را در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، 
بين المللي، امنيتي و دفاعي معرفي كنند. ما در مصوبات 
قبلي مان به هدفي كه براي ســاماندهي مرحله ثبت نام 
انتخابات رياست جمهوري داشتيم، رسيديم. از نظر بنده 
در زمان ثبت نام لزوم ارائه برنامه يا معرفي مشاور وجود 
ندارد. از سوي ديگر براي بخش سالمت مشاوري در نظر 
گرفته نشده يا براي مسائل مربوط به بانوان كه نيمي از 
جمعيت كشور را تشكيل مي دهند مشاوري ديده نشده 
است. از طرف ديگر مشاوران را با شوراي نگهبان طرف 
كرده است. شوراي نگهبان به طور طبيعي فرصت كافي 
براي بررســي صالحيت نامزدها را ندارد، حال چگونه 
به برنامه هاي چندصد مشــاور رســيدگي كند؟ جاي 
اين موضوع در زمان ثبت نام نيست. اين پيشنهاد البته 

   پايان دوران ترامپ به معناي بازگشــت بي دردسر جو بايدن، رئيس جمهور جديد 
آمريكا به برجام نيست، اين را تحركات سناتورهاي جمهوريخواه آمريكا نشان مي دهد. ديپلماسی

در آخرين روزهاي حكومت ترامپ، مخالفان برجام آخرين شگردها را براي ممانعت 
از بازگشت آمريكا به توافق هسته اي مرور مي كنند. 

روز گذشته تد كروز، ســناتور آمريكايي كه به مخالفت با برجام معروف است، يكي از ۴7سناتور 
آمريكايي است كه بعد از توافق هسته اي نامه اي به رهبران ايران نوشتند و گفتند توافق هسته اي 
بعد از دوران اوباما معتبر نيست و رئيس جمهور بعدي با يك چرخش قلم مي تواند آن را از بين ببرد؛ 
اتفاقي كه در نهايت ارديبهشت 2سال قبل افتاد و ترامپ فرمان خروج آمريكا از برجام را صادر كرد 
تا توافق هسته اي به اغما برود، اما در انتخابات 2020 رياست جمهوري آمريكا اتفاقي افتاد كه دوباره 
اميدها را براي حفظ برجام افزايش داد؛ ترامپ شكست خورد و جو بايدن كسي كه در دوران توافق 
هسته اي معاون اوباما بود و از مخالفان خروج آمريكا از برجام، به پيروزي رسيد. جو بايدن وعده داده 
بود درصورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري به برجام بازخواهد گشت البته برخي كشورهاي 
اروپايي سعي كردند موضوع لزوم مذاكره درباره مسائل منطقه اي و موشكي را به عنوان شرط بازگشت 
آمريكا به برجام جا بيندازند اما بايدن تا كنون اظهارنظري درباره داشتن پيش شرط براي بازگشت 
به برجام نداشته و از طرفي حســن روحاني، رئيس جمهور هم 2هفته قبل هرگونه مذاكره دوباره 
درباره برجام را رد كرد و گفت: مذاكره درباره مسائل منطقه اي و موشكي حرف ترامپ بود نه بايدن!

تد كروز روز سه شنبه دوم دي ماه متن نامه اي را در وب سايت خود خطاب به ترامپ و مايك پمپئو 
وزير خارجه او در رابطه با مسدود كردن بازگشت رئيس جمهور منتخب به برجام منتشر كرد. وي 
در نامه خود توضيح داد كه برجام و توافق اقليمي پاريس جزو معاهدات رسمي به حساب مي آيند و 
مشمول اصل دوم قانون اساسي مي شوند كه طبق اين اصل، آمريكا براي پيوستن به اين معاهده ها 

نياز به دو سوم آراي نمايندگان سنا خواهد داشت.

او پيشنهاد كرد كه اين دو توافق براي رأي گيري نهايي به مجلس سنا ارجاع داده شود. او معتقد است 
كه برجام و توافق اقليمي پاريس از آنجا كه براي تأييد به دو سوم آراي سناتورها نياز دارند، در نتيجه 
بايدن و تيم او با سد كنگره روبه رو خواهند شد. از اين رو دولت دمكرات بايدن نخواهد توانست مجددا 
به اين توافق ها بازگشته و عملكرد ترامپ را در عرصه ميداني به چالش بكشد. پيش از كروز نيز سناتور 
ليندسي گراهام، رئيس كميته قضايي مجلس سنا در پيام توييتري نوشته بود: »سخت در تالشيم 
براي يك رأي گيري در مجلس سنا تا درخصوص هرگونه تصميم احتمالي براي بازگشت به توافق 

هسته اي ايران اطمينان حاصل كنيم.«
هفته قبل  آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل متحد در دهمين گزارش اجراي قطعنامه 22۳1 با 
تأكيد بر ضرورت حفظ برجام، از همه كشورهاي عضو اين سازمان خواست در چارچوب اين قطعنامه 
روابط تجاري و اقتصادي با ايران برقرار كنند. متعاقب اظهارات حمايتگرانه گوترش از برجام، روز 
دوشنبه يكم دي ماه نيز نشست وزراي خارجه كشورهاي عضو توافق هسته اي به صورت مجازي 
برگزار شد. در اين نشست كه عالوه بر وزيران امور خارجه 1+۴، شخص  جوزپ بورل، هماهنگ كننده 
عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز حضور داشت، همه طرف ها بر اهميت و ضرورت احياي توافق 

تأكيد كردند.
 تالش هاي جمهوريخواهان براي كارشكني در مسير بازگشت بايدن به برجام در حالي است كه در 
سوي مقابل دمكرات ها هم بيكار ننشسته اند. در اين رابطه 150 عضو دمكرات مجلس نمايندگان 
آمريكا نامه اي را امضا كردند كه در آن از خواســته جو بايدن، رئيس جمهور منتخب آمريكا براي 
پيوستن مجدد واشنگتن به توافق هسته اي بدون هرگونه پيش شرط، بازگشت ايران به اجراي كامل 

تعهداتش در توافق و مذاكرات بعدي حمايت كرده اند.

روي خط انتخابات

كافه مجلس 

  كاربراي نامزدي جهانگيري سخت است
محمد مهاجري، فعال رسانه اي اصولگرا درباره حمايت اصالح طلبان 
از اســحاق جهانگيري در انتخابات  1۴00گفت: شــخصا به آقاي 
جهانگيري عالقه منــدم و خيلي دوســت دارم او كانديداي جريان 
اصالحات شود. به گزارش نامه نيوز، مهاجري گفت: آقاي جهانگيري 
فردي پركار و از مديران كاركشته اقتصادي است. او جاذبه بااليي دارد 
منتها االن كار او براي نامزدي در انتخابات رياســت جمهوري بسيار 
سخت اســت چون خيلي در دولت آقاي روحاني از توانمندي هاي 
او اســتفاده نشــد و االن اگر نامزد انتخابات رياست جمهوري شود 
كساني كه در ستادهاي انتخاباتي ديگر نامزدها هستند حتي برخي 
اصالح طلبان به او انتقاد مي كنند كه »در همين دولت آقاي روحاني 
چه كردي كه حــاال مي خواهي نامزد انتخابات رياســت جمهوري 

1۴00 شوي؟«

  مشاركت؛ چالش اصالحات
محمــود ميرلوحي، فعــال سياســي اصالح طلب دربــاره چالش 
اصالح طلبان در انتخابات 1۴00، به ايسنا گفت: اين جريان چالشي 
از درون دارد كــه ديگر جوان هاي دانشــگاهي  و بدنه اصالحات كه 
بخش اصلي اين جريان را تشــكيل مي دهند، اعتمادشان از دست 
رفته است. اين گروه ها در سال هاي اخير از عملكرد فراكسيون اميد 
و رئيس جمهور گله كردند و حتي شعار پشيمانيم سر دادند. همين 
بدنه در انتخابات ســال 1۳98 هم اعالم كرد با كانديداي اجاره اي 
حاضر نيست ظرفيت خود را به ميدان بياورد؛ هنوز هم همين روند 
پا برجاســت. ميرلوحي افزود: اصالحات از يك طرف با اما و اگرهاي 
استراتژي تحقق مشــاركت حداكثري با شــرط حضور كانديداي 
شاخص خود روبه روســت و از يك ســو پيش خود فكر مي كند كه 
ممكن اســت حتي با كانديداي اصالح طلب پيشرو هم مردم به آنها 

رأي ندهند.

  قاليباف گزينه قطعي ۱4۰۰
جواد آرين منش، ضمن اشــاره به بحث هــا و تحركاتي كه پيرامون 
انتخابات 1۴00 وجود دارد، گفت: با توجه بــه بحث ها و فعاليت ها 
به نظر مي رسد كه آقاي قاليباف قطعاً جزو گزينه هاي اصلي انتخابات 
رياست جمهوري سال آينده خواهد بود. به گزارش خبرآنالين، اين 
نماينده ســابق مجلس افزود: حركت هايي كه آقاي قاليباف در اين 
ماه هاي اخير داشته و انتقاداتي كه به دولت وارد كرده و مكررا ضعف 
كشور را ناشي از مديريت اجرايي دانسته و اينكه راهكار حل مشكالت 
را تحول در مديريت عنوان مي كند، همگي نشان دهنده اين است كه 

وي يكي از گزينه هاي انتخابات پيش رو است.

  درخواست دبيركل موتلفه از شوراي نگهبان
اسداهلل بادامچيان درباره قانون انتخابات و رسيدگي به آن در مجلس 
گفت:  شأن مجلس و نمايندگان اين است كه قانون را جامع تهيه كنند 
تا مردم از آن كاماًل پشــتيباني كنند. به گزارش ايرنا، دبيركل حزب 
موتلفه عنوان كرد: از آنجايي كه تفسير قانون اساسي به عهده شوراي 
نگهبان است، در نامه اي از شــوراي نگهبان خواستيم تعريف جامع 
رجل سياسي- مذهبي را عنايت كنند تا نامزدهاي رياست جمهوري 
و معرفي كنندگان آنها برحســب تعريف قانون اساسي انجام وظيفه 

كنند.

  بهارستان؛ ميزبان سران قوا
جلســه ســران قوا امروز )دوشــنبه( به ميزباني مجلس برگزار 
مي شود. به گزارش فارس، جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
سران قوا هفته گذشــته به ميزباني حســن روحاني در پاستور 

برگزار شده بود.

  جزئيات طرح  ممنوع الخروجي مسئوالن
عضو كميسيون امورداخلی كشور و شوراهای مجلس تاكيد كرد: 
در صورت تصويب و اجرای طرح ممنوعيت خروج مسئوالن نظام 
از كشور تا سپری شــدن مراحل قانونی، مديران دو تابعيتی به 
مدت 2 سال ممنوع الخروج می شوند.  جالل رشيدی كوچی به 
خانه ملت گفت : طرح ممنوعيت خروج مسئوالن نظام از كشور 
تا سپری شدن مراحل قانونی، شامل وزرا، نمايندگان و معاونان 

وزرا می شود.

  ايرادات توانگر به گزارش بذرپاش
مجتبي توانگر، عضو كميســيون اقتصادي مجلس در نامه اش 
خطاب به رئيس مجلس نوشته است: گزارش تفريغ بودجه98 
كه هفته گذشته توسط ديوان محاسبات به مجلس ارائه شد، از 
لحاظ محتوا حاوي 2اشكال عمده است؛ يكي اينكه گزارش تفريغ 
بودجه از مهم ترين بخش بودجه كه ماده واحده است و سرنوشت 
كسري بودجه را رقم مي زند، گذشته و بدون اشاره به آن و تعيين 
ميزان كسري بودجه، وارد بررســي تبصره ها شده است. اين در 
حالي است كه گزارش هاي كارشناسي نشان مي دهد كه بودجه 
در سال98 با كسري مواجه بوده و در عمل موجب استقراض از 
بانك مركزي و افزايش نقدينگي شــده اســت كه اثرات تورمي 
آن را اكنون مي بينيم. او در شــرح ايراد دومش آورده است: در 
بررسي تبصره هاي قانون بودجه98 نيز مقابل بندهاي الف، ب، 
ج و د تبصره يك، عبارت محرمانه نوشته شده است. اين در حالي 
است كه طبق اصل55 قانون اساسي، گزارش تفريغ بودجه بايد 
در اختيار عموم قرار گيرد. يعني نه فقــط در اختيار نمايندگان 
مجلس، بلكه هر فردي از آحاد ملت كه خواست، حق دارد به متن 
كامل گزارش تفريغ بودجه دست يابد. اما متأسفانه گزارش تفريغ 
بودجه، بخش مهمي از آن را كه به درآمدهاي نفت و گاز ارتباط 

دارد، محرمانه كرده است.

  واكنش مجلس به تحريم جامعه المصطفي
175 نفــر از نماينــدگان مجلــس در محكوميــت تحريــم 
جامعه المصطفــي العالميه از ســوي وزارت خزانه داري آمريكا 
بيانيه اي منتشر كردند. در بخشــي از اين بيانيه آمده است: اين 
اقدام بي شك نشــانه عجز و استيصال دولت مســتكبر آمريكا 
در برابر پيشــرفت هاي علمي و فرهنگي ملت ايران اســت. ما 
نمايندگان ملت و مجلس انقالبي، تحريم جاهالنه اين مركز علمي 
بين المللي را كه شــعار عدالت، معنويت و عقالنيت را سرلوحه 
فعاليت خود قرار داده است، عملي غيراخالقي، نامشروع و منافي 
همه معيارهاي جهاني دانســته و آن را به شدت محكوم كرده و 

حمايت قاطع خود را از اين نهاد فاخر اعالم مي داريم.
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 ســخنگوي ســتاد مردمي گراميداشت سردار 
ســليماني درخصوص اقدامات قضايي و حقوقي مقاومت

براي مقابله با عامالن و آمران ترور سردار شهيد 
گفت: »بر مبناي اطالعاتي كه از مسئوالن قوه قضاييه به دست 
آمده تاكنون به ۶ كشور نيابت قضايي داده شده و دستگاه قضا با 
جديت پرونده ترور سردار سليماني را دنبال مي كند.« به گزارش 
ايرنا، حسين اميرعبداللهيان افزود: »همچنين در تكميل كامل، 
دقيق و مســتند پرونده آمران و عامالن ترور سردار سليماني و 
ابومهدي المهندس و همراهانش، تعــداد متهمان اصلي آمر و 
عامل آمريكايي از ۴5 به ۴8 نفر افزايش پيدا كرد كه اميدواريم 
در آينده نزديك شــاهد صدور حكم قضايي و اقدامات قوي و 

تأثيرگذار قضايي در اين مسئله باشيم.«
به گزارش همشــهري، 9 تيرماه، علي القاصي مهر، دادستان 
تهران طي اظهاراتي با اشــاره به اقدامات انجام شــده براي 

پيگيري پرونده ترور سرلشكر شــهيد حاج قاسم سليماني 
اعالم كرد: »براي ۳۶ مسئول سياسي نظامي آمريكا ازجمله 
دونالد ترامپ و نيز ديگر كشورها كه در ترور سردار سليماني 
مباشرت، مبادرت و آمريت داشتند، دستور جلب و اعالم قرمز 
از طريق پليس بين الملل صادر شده است.« وي عنوان اتهامي 
اين افراد را »قتل« و »اقدام تروريســتي« اعالم كرد و افزود: 
»در راس اين فهرست دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا قرار 
دارد و تعقيب قضايي او حتي پس از پايان دوره مسئوليتش نيز 

پيگيري خواهد شد.«

برنامه گراميداشت سربازان بدون مرز
اميرعبداللهيان روز گذشته در نشست خبري با تشريح برنامه هاي 
بزرگداشت سالگرد شهادت سردار سليماني، گفت: شروع رسمي 
برنامه هاي سالگرد در روزهاي اخير با ديدار خانواده شهيد، اعضاي 

ستاد سالگرد و بنياد سردار با رهبر معظم انقالب كليد خورد. 
نشست امروز در واقع نواختن زنگ و شروع اجرايي برنامه ها در 
سراسر كشور و همچنين برنامه هاي متنوعي است كه دوستداران 
سردار در منطقه و در نقاط مختلف جهان برنامه ريزي كرده اند. 
سخنگوي ستاد مردمي گراميداشت سردارسليماني ادامه داد: 
برنامه هاي سالگرد حداقل در يك بازه زماني 10روزه است و اين 
برنامه ها به گونه اي طراحي شــده كه تا روز 27 دي ماه همزمان 
با نقطه عطف در خطبه تاريخي رهبر معظم انقالب در تجليل و 
ناميدن سردار سليماني و نيروي قدس به عنوان سربازان بدون 
مزر ادامه پيدا خواهد كرد. اميرعبداللهيان با بيان اينكه عمده 
برنامه ها به دليل شرايط كرونايي به شكل مجازي برگزار مي شود، 
 گفت: برخي برنامه ها به صورت ميداني در شهرها، روستاها، مراكز 
استان ها و همچنين در كشورهاي منطقه به خصوص در محور 

مقاومت برگزار خواهد شد.

   اگر عراق سقوط مي كرد...
نوري المالكي، نخست وزير اســبق عراق نيز در مستند 
»الرحله االخيره« از نقش ايران و سردار سليماني در كمك 
به اين كشور براي مبارزه با تروريسم ستايش كرده و گفت: 
»اگر عراق در آن دوره سقوط مي كرد، همه منطقه با خطر 
سقوط مواجه بود. لبنان، سوريه ، اردن و همه مناطق به دست 
تروريسم و افراط گراياني كه از حمايت منطقه اي و بين المللي 

برخوردار بودند، سقوط مي كرد.« به گزارش ايرنا، المالكي افزود: »ابتكار عمل از جانب 
جمهوري اسالمي ايران سريع صورت گرفت كه به فرماندهي و اراده حاج قاسم سليماني 
و المهندس معاون و پشتيبان وي بود و شايد براي نخستين بار باشد كه اين موضوع را 
مطرح مي كنم كه من و اين دو بزرگوار )ستاد( فرماندهي عالي عمليات و مقابله با چالش ها 
را تشكيل داديم و نشست دائمي در خانه ام برگزار مي شد و نقشه ها، گزارش هاي جبهه ها 
و نيازمندي ها بررسي و تصميم گيري مي شد.« وي با ستايش از پشتيباني تسليحاتي 
سريع ايران از عراق و تأثير آن در تغيير معادالت نبرد با تروريسم و نجات اين كشور 
گفت: »مستقيما از ايران سالح خريداري مي كرديم. اگر دريافت سالح از كشوري كه از 
آن سالح خريده بوديم، 6 ماه يا يك سال طول مي كشيد، ايران به محض اينكه براي خريد 
سالح توافق مي كرديم، روز دوم سالح ها را به دست ما مي رساند و اين همان فاكتوري بود 

كه وضعيت را نجات داد و من اين نكته را با صداقت كامل مي گويم.«

روايت آخرين سفر
نخست وزير پيشــين عراق در مستندي آنچه را 
ميانجيگري اش ميان ايران و عربستان در زمان 
شهيد ســليماني عنوان مي كرد، روايت كرد. به 
گزارش ايســنا، عادل عبدالمهدي، در مستند 
»الرحله االخيره«)آخرين ســفر( كه از شــبكه 
ماهواره العهد عراق پخش شد با بيان اينكه پس 
از سفرش به پكن و بعد از هماهنگي با عربستان 

براي ميانجيگري ميان ايران و عربســتان به رياض رفته است، گفت: »با ملك 
سلمان پادشاه عربستان و محمد بن سلمان وليعهد اين كشور ديدار و موضوع را 
مطرح كرديم. آنها گفتند بسيار خب ما نامه اي براي شما ارسال خواهيم كرد و تو 
آن را به دست طرف ايراني برسان.« عبدالمهدي پيام عربستان را پيامي خشك 
توصيف كرد كه فاقد سالم و بسم اهلل بوده است و افزود: »من گفتم ارسال چنين 
پيامي به ايران سخت است، سعودي ها گفتند نخست وزير عراق پيام ما را ببيند و 
اگر مالحظاتي دارد به ما بگويد، من مالحظاتي كه داشتم را براي آنها ارسال كردم و 
سعودي ها نيز پيام جديدي نوشتند، اين پيام ديپلماتيك تر بود، مضامين آن تغيير 
نكرده بود اما شكل پيام و برخي كلمات آن تغيير كرده بودند.«  نخست وزير پيشين 
عراق در ادامه گفت: »من پيام را به دست سردار سليماني رساندم و او نيز گفت ما به 
اين پيام پاسخ خواهيم داد. بعد از آن شهيد سليماني را ديدم و به او گفتم پاسخي 
به من نداديد، سردار سليماني گفت در سفر بعدي پاسخ ايران را خواهم آورد كه 

آن سفر آخرين سفر بود و سردار سليماني در آن شهيد شد.«

ث
مك

چوب تندرو ها الي چرخ برجامعقب نشيني از تعريف رجل سياسي مخالفاني هم داشت؛ چنان كه حسن نوروزي در مخالفت 
با آن گفت: اين پيشنهاد مخالف با اصل11۶ قانون اساسي 
است كه اعالم مي كند نامزدهاي رياست جمهوري بايد 
قبل از شــروع انتخابات آمادگي خود را اعالم كنند. اين 
آمادگي بايد از طريق ارائه برنامه باشد. اگر مردم مي دانستند 
مشاوران آقاي روحاني چه كســاني هستند آيا به او رأي 
مي دادند؟ همه ايشان را يك روحاني مي شناختند كه در 
دوران جنگ نيز حضور داشته است اما اكنون مي بينيد كه 
مشاوران ايشان كامال حزبي هستند. بايد مشخص باشد كه 
مشاوران رئيس جمهور چه كساني هستند و چه خوراك 

فكري به او مي دهند.
كاظم دلخوش، نماينده صومعه  ســرا امــا در موافقت با 
پيشــنهاد حذف ماده۶ اين طرح گفــت: همانطور كه 
رئيس جمهور يك وزير را عزل مي كند، از كجا معلوم بعد از 
انتخابات، مشاوران خود را نيز عزل نكند؟ با اين ماده ممكن 
اســت از فردا عده اي به دنبال خريد مشاور راه بيفتند و با 
خواهش و تمنا آنها را در هنگام انتخابات رياست جمهوري 

به صحنه آورده و به عنوان مشاور معرفي كنند.
از ديگر مصوبات نشســت ديــروز مجلس تعيين مهلت 
15روزه براي رســيدگي شــوراي نگهبان به صالحيت 
داوطلبان انتخابات رياست جمهوري بود. به اين ترتيب 
شوراي نگهبان موظف مي شــود كه ظرف 15روز پس از 
پايان مهلت ثبت نام به صالحيت داوطلبان رسيدگي و نظر 
خود را صورتجلسه كند و يك نسخه از آن  را به وزارت كشور 
بفرستد. نتيجه بررسي صالحيت داوطلبان توسط شوراي 
نگهبان به وزارت كشور اعالم می شــود و از سوي وزارت 

كشور به اطالع عموم مي رسد.
در ادامه نشست ديروز، نمايندگان ماده اي از طرح اصالح 
قانون انتخابات رياست جمهوري را حذف كردند كه در آن 
وزارت كشور موظف به راه اندازي سامانه الكترونيكي براي 
ثبت نام داوطلبان انتخابات شده بود. طبق اين ماده وزارت 
كشور موظف شــده بود كه از طريق سامانه الكترونيكي 
امكان ثبت نام نامزدهاي انتخابات و دسترسي همزمان 
شوراي نگهبان به اطالعات ثبت نام داوطلبان را فراهم كند.

مجلسي ها همچنين در ادامه بررسي جزئيات طرح اصالح 
موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري و در قالب ماده7 
اين طرح، مصوب كردند كليه افرادي كه به طور مستقيم 
در امر اجرا و يــا نظارت بر انتخابات رياســت جمهوري 
مسئوليت دارند، درصورتي مي توانند داوطلب انتخابات 
شوند كه حداقل ۳ماه پيش از ثبت نام از سمت خود استعفا 
نموده و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هيأت هاي 
اجرايي و نظارت پيش از مهلت مذكور تشــكيل شــده 
باشــند، عدم عضويت در هيأت هاي مزبور مالك و شرط 

ثبت  نام است.

 سخنگوي ستاد مردمي گراميداشت سردارسليماني، اقدامات قضايي و حقوقي براي مقابله با عامالن و آمران 
ترور سردار شهيد را تشريح كرد

فهرست 48نفره متهمان ترور سردار سليماني
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تصويب طرح »هوشمندسازي يارانه هاي شهرداري تهران« در شوراي شهر

يارانههايشهريهوشمندميشود
نشست شــوراي شــهر تهران ديروز به صورت تركيبي )حضوري و 
مجازي( به رياست محسن هاشمي رفسنجاني برگزار شد و با تصويب 
طرح هوشمند سازي  ثبت مشاركت و نحوه تشويق شهروندان و با هدف 
رساندن يارانه هاي شــهرداري تهران به دست اقشار نيازمند به پايان 
رسيد. هدف اين طرح افزايش مشاركت و كاهش نابرابري است كه پس 
از جمع آوري اطالعات، اقشار نيازمند از يارانه هاي شهري شهرداري 

بهره مند مي شوند.
 به گزارش همشــهري، رئيس شوراي شــهر تهران در ابتداي جلسه 
با انتقاد از اقدام غيرقانوني در مخدوش كردن تابلوي خيابان اســتاد 
شجريان گفت: »الزم است نســبت به اقدام خودســرانه گروهي از 
شهروندان در مخدوش كردن تابلوي نام استاد شجريان، تذكر داده 
شود. متأســفانه اين اقدام با استفاده از پوشــش نام شهدا انجام شد 
كه خوشبختانه خانواده شــهيد فخري زاده با اطالع رساني مناسب، 
نارضايتي خود را از اينگونه اقدامات اعالم كردند. كساني كه دغدغه 
ارزش ها و زنده بودن نام شهدا را دارند، بايد متوجه باشند كه با اينگونه 
اقدامات غيرقانوني و ايجاد دوقطبي هاي كاذب، تنها به تخريب ارزش ها 
و نام و ياد شــهدا در افكار عمومي به ويژه نسل جوان دست مي زنند و 
انتظار ما از دستگاه هاي مسئول براي جلوگيري از حاكم شدن هرج 
و مرج و شكسته شدن حريم قانون، اين است كه تدابير الزم را به كار 
گيرند.« محســن هاشمي رفســنجاني همچنين به ميالد حضرت 
عيسي)ع( اشــاره كرد و با تبريك آغاز ســال ميالدي به هموطنان 
مسيحي گفت: مهم ترين پيام مسيح براي انســان، گشودن آغوش 
مهرباني، مدارا و نيكي پروردگار جهان است تا انسان ها نيز روابط خود 
را براساس همين معيار بنا كنند و متأسفانه امروز جهان كمتر شاهد 
اين شيوه برخورد از سوي قدرت هايي است كه خويش را پيرو مسيح و 
مسيحيت مي دانند. او  يادي هم از جان باختگان حادثه سقوط بهمن 
در كوهستان شمال تهران كرد و افزود: »عدم وجود مديريت متمركز و 
سيستم اطالع رساني در بحران ها و سوانح طبيعي خطري جدي براي 
تهران است كه مي تواند ده ها و صدها برابر اين تلفات، در وقايع پيش رو 
به شهروندان آسيب برساند كه نياز به تجميع و هماهنگي دستگاه هاي 

مختلف در مديريت يكپارچه شهري وجود دارد.«

تصويببستهمحركاقتصادي
ديروز اليحه يك فوريتي شــهرداري تهــران درخصوص اصالحيه 
اليحه بســته محرك اقتصادي در شرايط ســخت و شرايط بحراني 
ناشي از گسترش ويروس كرونا هم در دســتور كار شورا قرار گرفت. 
رئيس پارلمان شهري در جريان رســيدگي به آن گفت كه شهردار 
تهران يك اليحه با قيد يك فوريت به شــوراي شهر ارسال كرده و در 

جلسه هم انديشي هم توضيحاتي را ارائه داده 
اســت. او در ادامه از حامد مظاهريان، معاون 

برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران خواست تا 
توضيحات تكميلي را ارائه دهد.

ادامهدر
صفحه7

 طوالني تريــن خيابــان خاورميانه با 
18 كيلومتــر طــول وده هــا نقطــه گزارش

به ياد ماندنــي كــه براي بســياري از 
تهراني ها و ساكنان ديگر شهرها خاطره ساز بوده است؛ 
براي اجراي برنامه هاي شاد و تبديل به گردشگاه هاي 

شهري و مردمي آماده مي شود.
خيابان وليعصــر با هزاران چنــارش از ميدان راه آهن 
تا تجريش ادامه دارد؛ با صدهــا جاذبه هاي تاريخي، 
گردشگري و فرهنگي. اين خيابان هزار خاطره و صد 
جاذبه، هر هفته، شاهد گذر شــهروندان زيادي است 
كه چه از محله هــاي مختلف پايتخــت و چه از جاي 
جاي ايران قدم روي ســنگفرش هايش مي گذارند يا 
از زير درختان سر به فلك كشيده اش عبور مي كنند. 
اگرچه چنارهاي  آن، در طول دهه هاي گذشته به خاطر 
ساخت وســاز و تغييرات غيراصولي و گذر بي محاباي 
خودروها آسيب ديده اند، اما همچنان استوار مانده اند 
و هويت وليعصر به حساب مي آيند. جدا از اين، خيابان 

وليعصر، با داشتن مكان هاي بسياري مثل تئاتر شهر، 
موزه سينما، ميدان وليعصر، پارك هاي ساعي و ملت، 
تماشاگه زمان ، ســينماها و رســتوران هاي فراوان، 
مســيري فراتر از يك راه براي رسيدن به مقصد است. 
عالوه بر اينها، با وجود ايستگاه راه آهن، وليعصر نخستين 
جاي تهران به حســاب مي آيد كه پذيراي بسياري از 
مهمانان پايتخت مي شــود. بر همين اساس، خياباني 
كه يادآور شــادي هاي دور و نزديك مردم اســت، با 
برگزاري كارگاهي تحت عنــوان »مالقات با خيابان«، 
براي برنامه هايي كه بتوانند به افزايش ســطح نشاط 
شــهروندان و خروج از حال و هواي روزگار تلخ كرونا 
كمك كنند، آماده مي شــود. وليعصــر محور اصلي 
برنامه هاي نوروز1400 و قرن جديد پيش رو خواهد بود.

6برنامهمدون
 از سوي ديگر شــهرداري براي آنكه خيابان وليعصر 
شــرايط الزم را براي ثبت جهاني پيدا كند يك برنامه 
مدون در 6حوزه را در دستور كار قرار داده است؛ يعني 
6گام تا رسيدن به اصول تعيين شده توسط سازمان 
جهاني يونسكو . يكي از اقدامات 6گانه شهرداري براي 

ثبت جهاني خيابان وليعصر، به حــوزه »رويدادها« 
مربوط است. 

بر همين اساس، به تازگي كارگاه »مالقات با خيابان« 
فعاليت خود را شروع كرده؛ كارگاهي كه به همت پايگاه 
ميراث شهري و موزه خيابان وليعصر برگزار مي شود. 
به اين ترتيب، 36نقطه خيابــان وليعصر كه مي تواند 
فرصتي براي ايجاد كيفيت هاي شهري باشد، در طول 
خيابان شناسايي و برگزيده شده  تا هنرمندان، معماران، 
شهرسازان و طراحان برتر شــهري به بيان نظرات و 
ايده هاي خــود درباره اين 36نقطــه در قالب كارگاه 
»مالقات خيابان« بپردازند. اين نقاط درواقع به مثابه 
فرصت هايي براي انديشيدن مجدد و ارائه راهكارهايي 
خالقانه در راســتاي ارتقاي كيفيــت خيابان، به نفع 
زندگي شهري و هويت آن مدنظر قرار گرفته است تا 
با برگزاري كارگاه »مالقــات با خيابان« اقدام به تهيه 
طرح هايي در راستاي كمك به تبديل خيابان وليعصر به 
مقصد شهري براي اهالي تهران شود. در كارگاه نخست 
كه از همين ماه تا اسفندماه 99برگزار مي شود، 14نقطه 
انتخاب شــده تا با حضور عالقه مندان، دانشجويان و 
همه  كساني كه شهر برايشان داراي اهميت است در 

همراهي با شوراي علمي و راهبردي، ايده و نظراتشان 
براي تبديل بخش هايي از خيابان وليعصر به پاتوق و 

گردشگاه هاي مردمي  اضافه شود.
 وحيد قاسمي، مدير پروژه 
ساماندهي خيابان وليعصر 
و مديــر مــوزه خيابان 
وليعصر در ايــن رابطه به 
همشــهري مي گويد: »از 
اواخــر هفتــه گذشــته 
كارگاه هاي مالقات با خيابان آغاز شده و ادامه خواهد 
داشــت. هم اكنون مــا از همه دغدغه منــدان اعم از 
معماران، شهرسازان، هنرمندان، متفكران و... دعوت 
كرده ايــم كــه بيايند و در يــك فرايند مشــاركتي 
فرصت هاي رهاشده خيابان وليعصر را به موارد كيفي 
براي زندگــي تبديل كنند.« اين در حالي اســت كه 
فراخوان كارگاه عكاسي اين طرح به تازگي منتشر شده 
و به گفته قاسمي، كارگاه بعدي گرافيك است. »مكان- 
رويداد« )نقاطي كه اتفاقات خــاص و تاريخي در آنها 
رخ داده اســت(  نيز يكــي ديگر از 6حــوزه اقدامات 
شهرداري تهران اســت و بقيه حوزه ها به اين ترتيب 

محمودمواليي
خبر نگار

مالقات 
با خيابان

وليعصر،بابرگزاري»كارگاههايمالقاتباخيابان«
ونظرسنجيازكارشناسانودانشجويان

محوراصليگردشگريتهران1400ميشود
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است: خواناسازي و معرفي، اقدامات كالبدي، فرهنگي 
و اجتماعي، زيست محيطي و ديپلماسي شهري. 

مدير پروژه ســاماندهي خيابان وليعصــر در اين باره 
 )QRC( مي گويد: »در ايام نوروز99 فاز يك خواناسازي
انجام شد و هم اكنون در فازهاي بعدي قرار داريم. به اين 
ترتيب كه يكي فاز اهالي خيابان وليعصر است و فاز ديگر 
كسبه اين خيابان. اين دو فعاليت در حوزه معرفي انجام 
مي شود. اصالح تابلوها و معرفي محله ها از اقداماتي است 
كه تا پايان سال و در ايام نوروز1400 قابل رويت در شهر 
خواهد بود. اگر بازنگري طرح تفصيلي خيابان نيز صورت 
بگيرد، ساخت وسازها ضابطه مندتر مي شود و همچنين 
اقدامات كالبدي مشتمل بر پيرايش، ساماندهي تابلوها 

و اينفوگرافي هاي محيطي و... انجام مي شود.« 

وليعصر؛خيابانكامل
آيا وليعصر براي رسيدن به يك خيابان كامل الزم است 
كه بي آرتي را كنار بزنــد؟ يعني بي آرتي از اين خيابان 
حذف خواهد شد؟ پرسشي كه قاســمي، مدير پروژه 
ساماندهي خيابان وليعصر و مدير موزه خيابان وليعصر 
چنين به آن پاسخ مي دهد: »بي آرتي خيابان وليعصر 
بايد اصالح شود. درواقع بايد معماري و نماي بصري آن 
اصالح  و در ساعاتي از روز فرصت دوطرفه اي در مسير 
ايجاد شود و يكسري مسائل نيز بايد تغيير كند؛ مثال 
سرعت بي آرتي بايد به سرعت شهري  نزديك شود يا 
اينكه معماري ايستگاه ها بايد بازنگري شود و اقداماتي 
از اين دست نياز اســت تا وضعيت بي آرتي بهبود يابد. 

درواقع مسير بي آرتي يك برنامه بهسازي الزم دارد.« 

تهران1400بامحوريتوليعصر
به هر ترتيب يك تهران اســت و يك خيابان وليعصر. 
خياباني كه شمال تا جنوب پايتخت را دربرمي گيرد و با 
ايجاد فضايي شاد و سالم به محور اصلي شهربراي حضور 
مردم، گروه هاي فرهنگي، موسيقي و ... بدل مي شود. 
علي اعطا، عضو شــوراي شــهر تهران به همشهري 
مي گويد: »بــراي برنامه هاي تهــران 1400 و ايجاد 
شهري پويا و زنده اولويت اصلي ما خيابان وليعصر و بعد 

بلوار كشاورز است.«

   شــهروندان نظــرات خود را 
به همشهري اعالم كنند

شــهرونداندربارهاقداماتيكهدرموردخيابان
وليعصرصورتميگيرد،ميتوانندازطريقتلفن
گويايهمشهريباشماره02123023337وشماره
پيامك02123023916نظراتخودراثبتكنند.
بيترديدنظراتشهروندانبانگاهمحلهايوتاريخي
ميتواندمجريانطــرحخيابانوليعصرومديران

شهريرادررسيدنبههدفموردنظرياريكند.
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مخالفتباپيشنهاددولتدربارهحقوقها
دولت مي گويد حقوق ها ســال آينده 25درصد افزايش يابد، اما 
اختيار با مجلس است كه تصميم بگيرد. يك چالش بزرگ پيش روي 
نمايندگان قرار دارد و مركز پژوهش هــاي مجلس از نمايندگان 
خواســته تا ميزان افزايش حقوق ها را تعديل و از آنجا كه كاركنان 
دولت به نســبت، وضعيت رفاهي نامناسبي ندارند، پيشنهاد داده 
سياســت افزايش حقوق كاركنان دولت مورد بازنگري قرار گيرد؛ 
زيرا افزايش حقوق كاركنان دولت نبايد باعث تورم شود و نارضايتي 
عمومي را تشــديد كند. اين مركز تأكيد مي كند: به جهت افزايش 
رضايتمندي عموم جامعه الزم اســت اقشار مستضعف ديگري كه 
به لحاظ درآمدي وضع بدتري نســبت به كاركنان دولت دارند، در 
اولويت قرار گيرند و افزايش حقــوق كاركنان دولت بايد به صورت 
پلكاني صورت گيرد؛ به گونه اي كه انتفاع ســطوح پايين درآمدي 
بيشتر باشد. پيشنهاد اين مركز يك فرمول تركيبي است و مثال 
مي آورد كه حقوق كاركناني كه مجموع دريافتي آنها از يك نصاب 
مشخص مثاًل 15ميليون تومان باالتر است، افزايش نيابد، به جاي 
25درصد حقوق كاركنان دولت 15درصــد افزايش يابد، حداقل 
دريافتي كاركنان دولت 4ميليون تومان باشــد. جالب اينكه مركز 
پژوهش ها حتي معتقد اســت كه مي توان بخشي از پولي كه بابت 
افزايش حقوق ها با الگوي تركيبي آزاد مي شود را به حمايت از اقشار 

كم درآمد اختصاص داد.

نقد خبر

طلسم مذاكرات مزدي شكست
خبر: ناصر چمني، يكي از اعضاي كارگري شــوراي عالي كار مي گويد: 
دعوت نامه حضور در نخستين جلســه كميته دستمزد شوراي عالي كار 
با هدف بررسي و تعيين هزينه ســبد معيشت كارگران به دست شركاي 

اجتماعي رسيده و اين جلسه سه شنبه هفته جاري برگزار خواهد شد.
نقد: برگزاري منظم جلسات كميته دستمزد شوراي عالي كار، ماحصل 
سال ها تالش گروه كارگري در فرايند اقناع شركاي اجتماعي براي توجه به 
هزينه معيشت كارگران در تعيين دستمزد ساالنه است كه امسال در سايه 
كم كاري وزارت كار و تالش براي ناديده گرفتن درخواست گروه كارگري 
مبني بر بازنگري مزد و جبران هزينه معيشت تعليق شده بود. حاال اما، با 
صادر شدن دعوت نامه حضور در نخستين جلسه كميته دستمزد، عماًل 
سد مقاومت  در برابر نشــنيدن مطالبه گروه كارگري شكسته و پيگيري 
درخواست كارگران به حاشــيه اي پررنگ براي جلسه اين كميته تبديل 
خواهد شــد. در اين ميان اگرچه بازيگران اصلي در جدال دســتمزد را 
نمايندگان كارگــر و كارفرما تشــكيل مي دهند و نماينــدگان دولت، 
به خصوص شــخص وزير كار در نقش ريش سفيد و ميانجي جلسه ظاهر 
مي شــود اما هم كارگران و هم كارفرمايان بر لزوم ايفاي مسئوليت هاي 
اجتماعي و اقتصادي دولت در قبال قشر كارگر به عنوان يك نكته اساسي 
اتفاق نظر دارند و به همين واسطه در مذاكرات پيش رو، نمايندگان دولت 
نيز مجبور مي شــوند كنج عافيت را رها كنند و در مقام پاســخگو ظاهر 
شوند. مسئله ديگر كه بارها در چانه زني هاي مزدي مطرح شده و امسال 
نيز كارفرمايان با نگاه ويــژه اي آن را پيگيري مي كنند، روشــن كردن 
تكليف سياستگذاري هاي حاكميتي در حوزه تثبيت شرايط اقتصادي و 
مهار تورم است كه نمايندگان دولت ناگزير به پاسخگويي آن هستند. در 
حقيقت طرف كارفرمايي، درخواست مهار تورم را به عنوان اهرمي براي 
مهار درخواست افزايش دستمزد مطرح مي كند و توپ را به زمين دولت 
مي اندازد؛ زيرا معتقد اســت با روال فعلي تورم و تنش اقتصادي، افزايش 
متواتر دستمزد نيز قادر به رفع مشكالت نيســت و توليد را در وضعيت 
نامساعدتري قرار مي دهد درنتيجه به جاي افزايش يا ترميم دستمزد، اين 
دولت است كه بايد براي ايفاي تكاليف خود و ممانعت از رشد تورم اقدام 
كند. در شرايط فعلي، اگرچه تعليق برگزاري جلسات ماهانه شوراي عالي 
كار و همچنين بي توجهي به درخواست كارگران براي بازنگري مزد 99در 
نشست فوق العاده اين شورا باعث شده احتمال به حاشيه رفتن مذاكرات 
مزدي افزايش پيدا كند اما با توجه به وضعيت نامساعد معيشت خانوارهاي 
كارگري، دورنماي به نســبت مثبت اقتصاد و رفع تحريم ها و همچنين 
فروكش كردن انتظارات تورمي، بهترين گزينه آن اســت كه وزارت كار 
جبران مافات كند و مجالي براي شنيده شدن درخواست 2 سال اخير گروه 
كارگري مبني بر جبران هزينه هاي معيشت فراهم آورد در غيراين صورت، 
اختالفات مزدي همچنان به سال و سال هاي آينده حواله خواهد شد و در 
كنار افزايش شكاف مزد و معيشت، شكاف موجود در سرمايه  اجتماعي 

دولت نيز بيش ازپيش افزايش خواهد يافت.

معماي بيمه، تورم و خودروهاي گران
غالمرضا سليماني، رئيس كل بيمه مركزي 
مي گويد: در بحث بيمه و پرداخت خسارت، 
مــا به خــودروي متعــارف و غيرمتعارف 
اعتقادي نداريم و اين موضــوع را در قالب 
اليحه به مجلس ارسال كرديم و تغيير ميزان 
پرداخت ها در مجلس در دست بررسي است. 

از 3سال پيش كه قانون بيمه شخص ثالث تغيير كرد؛ خشتي در ديوار بلند 
پرداخت خسارت هاي مادي وارد شده به خودروها گذاشته شد كه كج بودن 
اين ديوار از همان ابتدا مشخص بود. براساس قانون فعلي خودروي متعارف، 
خودرويي است كه قيمت آن كمتر از ۵0 درصد ديه كامل مرد مسلمان در 
 ماه حرام در آن سال )هم اكنون 440ميليون تومان است( باشد و خودرويي 
كه قيمت آن بيشتر از اين حد باشــد نامتعارف محسوب مي شود. به اين 
ترتيب پرداخت خسارت توسط شركت هاي بيمه به  خودروهاي به اصطالح 
غيرمتعارف فقط در ســقف خســارت خودروهاي متعــارف خواهد بود. 
سليماني در مقام نهاد ناظر بر صنعت بيمه به صراحت مي گويد: از نظر بيمه 
مركزي خودروي متعارف و غيرمتعارف معنا ندارد. برخي خانوارها براساس 
درآمد خود پرايد مي خرند و برخي ديگر مي توانند ماشين مدل باالتري را 
تهيه كنند و با توجه به افزايش قيمت  خودرو، اين روش پرداخت خسارت 
بايد تغيير كند. ســليماني راســت مي گويد وقتي مي گوييم خودرويي 
نامتعارف است يعني شركت بيمه ديگر خسارت هاي باالي 220ميليون 
تومان را متأسفانه پرداخت نمي كند و در تمام تصادفات با هر شدت، سقف 
پرداخت خســارت براي انواع خودروها 220ميليون تومان درنظر گرفته 
شده كه اين درست نيست. اصطالح خودروي نامتعارف و متعارف ساخته 
دوران تورم باال و نوسان شديد نرخ ارز و نشانه شكاف طبقاتي در ايران است. 
اشتباه اينجاست كه تصميم گيرندگان به جاي كاهش نرخ تورم و كم كردن 
شكاف طبقاتي و افزايش سطح درآمدها از مسير رشد اقتصادي و بهره وري، 
صورت مسئله را تغيير مي دهند و با تعريف خودساخته خودروهاي متعارف 
يا غيرمتعارف بر دوقطبي شدن جامعه مهر تأييد مي زنند. از منظر منطق 
بيمه گري هم قاعده روشن است، شركت بيمه به هر ميزاني كه تعهد كرده 
باشد و حق بيمه گرفته باشــد، موظف به پرداخت خسارت به زيان ديده 
است. از قديم هم گفته اند هرچه قدر پول بدهيد همانقدر آش مي خوريد و 

هر كه بامش بيش، برفش بيش.

نمايندگان از ساعت 7و 4۵دقيقه صبح 
امروز وارد يك جلسه غيرعلني مي شوند 
تا گزارش كميســيون تلفيق بودجه را 
درباره بودجه 1400بشنوند. محمدباقر 
قاليباف روز يكشــنبه با اعالم اين خبر تأكيد كرد: نمايندگان 
به ويژه اعضاي فراكسيون اكثريت در اين جلسه حاضر شوند. 
اين در حالي است كه هنوز كميسيون تلفيق نه به كليات اليحه 
دولت رأي داده و نه هنوز درباره آن به يك جمع بندي مشخص 
رسيده است؛ به همين دليل نشســت امروز نمايندگان پشت 
درهاي بســته و در غياب خبرنگاران و به صورت غيررسمي، 
درباره يك اليحه بودجه ساالنه برگزار مي شود كه جاي تامل 
دارد. آيا قرار است نمايندگان به ويژه اعضاي فراكسيون مشترك 
به اين جمع بندي مشترك برسند كه اعالم كنند زودتر كليات 
اليحه بودجه رد شود تا دولت در فرصت باقيمانده اليحه ديگري 

به مجلس بفرستد؟ 
به گزارش همشــهري، گزينه ديگري هم مطرح است؛ شايد 
نمايندگان از قبل به اين نتيجه برســند كــه كليات اليحه را 
تصويب كنند، اما در بررسي جزئيات، سند دخل و خرج سال 
آخر دولت را به كل دگرگون كنند. برگزاري نشست بودجه اي 
مجلس به صورت غيرعلنــي يك روز قبــل از تصميم گيري 
كميســيون تلفيق بودجه درباره تصويب يا رد كليات اليحه 
بودجه ســال آينده چه معنايي خواهد داشت و درنهايت چه 
پيامي قرار است از ضلع شرقي خيابان بهارستان )مجلس( به 

ضلع غربي )سازمان برنامه و بودجه(  خيابان ارسال شود؟
محمدباقر قاليباف ديروز گفت: با توجه به برگزاري جلســات 
كميســيون تلفيق بودجه 1400به صورت »شــبانه روزي« و 
رأي گيري كليات اليحه در روز سه شنبه همين هفته، مجلس 
امروز، دوشنبه رأس ساعت 7:4۵تا 10صبح نشست غيرعلني 
غيررسمي را براي بررســي ابعاد اليحه بودجه برگزار  مي كند 
و كميســيون تلفيق بودجه توضيحاتي را ارائه خواهد كرد و 
نمايندگان به ويژه اعضاي فراكســيون اكثريت در اين جلسه 
حاضر مي شوند. رئيس مجلس مي گويد، وابستگي بودجه به 
نفت بايد صفر شــود و اليحه دولت نيازمند اصالحات اساسي 
است؛ زيرا به گفته او، كسري تراز عملياتي اليحه بودجه نسبت 
به بودجه سال قبل 117 درصد و هزينه ها 47 درصد افزايش 

داشته؛ درحالي كه درآمدها 10درصد افزايش يافته است.

گزارش احتمالي تلفيقي ها
صحبت هاي الياس نادران، رئيس كميســيون تلفيق بودجه 
مجلس، بخشــي از اصالحات اساســي موردنظر قاليباف را 
رونمايي مي كند. او مي گويد: براي اصالحات اساســي تعامل 
دولت الزم است، اما اگر دولت بر نظر خود اصرار كند، مجلس 
اليحه را اصالح و به شوراي نگهبان ارسال مي كند. نادران شفاف 

مي گويد: تعدادي از نمايندگان مي گويند كليات اليحه تصويب 
نشــود و بودجه به صورت چند دوازدهم در اختيار دولت قرار 
گيرد، اما گروه ديگر ازجمله خود بنده بر اين باوريم كه بودجه 
را 2ســقفي و 2زماني ببنديم و با مجموعه اصالحات در طرف 
مصارف و در طرف منابع مي توانيم يك بودجه قابل دفاعي را 
به صحن علني ارائه دهيم و با همكاري نمايندگان در صحن به 
كليات رأي دهيم و وارد جزئيات اساسي شويم و حتما بعضي از 
اصالحات فوق العاده مهم مانند بحث نفت، خوراك پتروشيمي، 
انضباط مالي در پرداخت حقوق ها، رعايــت عدالت در توزيع 
عادالنه بودجه هاي عمراني بين استان هاي مختلف را در بودجه 

1400اعمال مي كنيم.
به گزارش همشهري، عالوه بر رئيس مجلس، رئيس كميسيون 
تلفيق بودجه، ضلع ســوم تصميم ســازي درباره بودجه سال 
آينده در گروي گزارش نهادي اســت كه زيرنظر رئيس مركز 
پژوهش هاي مجلس فعاليت مي كند. به اين ترتيب در كش و 
قوس بررسي بودجه 1400دست كم محمدباقر قاليباف، الياس 
نادران و عليرضا زاكاني نقش تعيين كننده دارند و شايد جلسه 
امروز صبح با هدف هماهنگ شدن نمايندگان باشد؛ زيرا مركز 
پژوهش هاي مجلس در گزارش خود يك خط را پررنگ ديده 
و مي نويسد: رهبران سياســي نقش اصلي را در روند بررسي 

هزينه ها برعهده دارند.

دردسر افزايش حقوق ها
درست يك روز قبل از برگزاري جلسه غيرعلني مجلس، 
مركز پژوهش هاي مجلس هم يك گزارش جديد منتشر 
مي كند و نــكات مهــم و محورهاي تصميم گيــري را با 
نمايندگان در ميان مي گذارد. البته مشــخص نيست كه 
اين نهاد گزارش محرمانه و صرفا جهت اطالع نمايندگان 
درباره بودجه 1400داشــته يا نه، اما آنچه روشــن است 
اينكه گزارش اين مركز مســير پردردسري را پيش روي 

نمايندگان و شايد رئيس مجلس مي گذارد.
شاه بيت توصيه بازوي تحقيقاتي مجلس به نمايندگان اين است 
كه از خودشان هزينه نكنند. خيلي شفاف اين مركز مي گويد: يا 
كليات را رد كنيد و به دولت برگردانيد يا اينكه اگر دولت زيربار 
اصالحات مدنظر مجلس نرفت، بودجه را به صورت چنددوازدهم 
يعني تنخواه در اختيار دولت قرار دهيد. اين بخش از گزارش 
مركز پژوهش هاي مجلس را مي توان نشانه اي از سياست شنا 
كردن و خيس نشدن در درياي كم عمق بودجه ايران دانست 
كه مي گويد: توجه به اين نكته ضروري است كه انجام اصالحات 
جهت پوشش كســري قابل توجه بودجه، در عمل به معناي 
آن است كه مجلس شريك تهيه بودجه شود و به عبارت بهتر 
درصورت بروز هر مسئله اي در سال آينده، مجلس نمي تواند 
به طور شايسته از  شــأن نظارتي خود بر دولت استفاده كند و 
با توجه به اينكه سال آينده ســال تغيير دولت است، احتمال 

عملكرد نامناسب در حوزه اجرا بيش  از  پيش خواهد بود.

اگر به كليات رأي داديد
البته مركز پژوهش هاي مجلس اين فرض را هم درنظر مي گيرد 
كه مجلس احتماال به اراده خود تصميم به تصويب كليات اليحه 
بودجه بگيرد. پس نسخه پيشنهادي به نمايندگان اين است كه 
روي درآمدهاي نفتي، هزينه هاي جاري به خصوص هزينه هاي 
مربوط به حقوق و دســتمزدها، كمك دولت به صندوق هاي 
بازنشستگي، ارز 4200توماني و پيش فروش نفت بيشتر مانور 
بدهند و در بودجه تبصره هاي كليدي مرتبط را اصالح كنند. 
اگر نمايندگان به توصيه هاي كارشناسان مركز پژوهش ها گوش 
دهند، به احتمال زياد، وضع ماليات بر مجموع درآمد، ماليات بر 
مجموع ثروت، حذف معافيت ماليات بر سودسپرده هاي بانكي 
اشخاص حقوقي، حذف معافيت مالياتي فعاالن بزرگ بخش 
كشاورزي، حذف معافيت ماليات بر ارزش افزوده مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادي، اصالح معافيت درآمــد حاصل از صادرات و 
وضع عوارض بر تراكنش هاي بانكي در دستور كار مجلس قرار 
مي گيرد و اگر هم كفاف ندهد، نــرخ ماليات بر ارزش افزوده را 

بيشتر مي كنند.

بودجه1400پشتدرهايبسته
امروز مجلس جلسه بررسی اليحه پيشنهادی دولت را غير علنی برگزار می كند

 شاه بيت توصيه مركز پژوهش هاي مجلس به نمايندگان: يا كليات را رد كنيد 
يا بودجه را به صورت چنددوازدهم يعني به شكل تنخواه در اختيار دولت قرار دهيد

بودجه

گزارش

قبض هاي جديد برق را اگر ديديد، زياد تعجب نكنيد و بي جهت راهي ادارات برق نشويد. 
قبل از اينكه فكر كنيد اتفاقي رخ داده بايد بدانيد كه شركت توانير از شمايل جديد قبض برق 
اميد رونمايي كرده است. بله، درست حدس زديد؛ نخستين قبض هاي برق كه البته كاغذي 
نيست و مي شود از سايت هاي ادارات برق فايل آن را گرفت. اين قبض  ها قيافه جديدي دارند 

و در آنها ميزان صرفه جويي يا اضافه مصرف هم نشان داده شده است.
مديركل دفتر مديريت مصرف و خدمات مشتركان شركت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق 
)توانير( هدف از طراحي قبض جديد برق را افزايش آگاهي مردم نســبت به نحوه مصرف 
دانســت كه اطالعات الزم براي تغيير نگرش و بهبود وضعيت مصرف برق را در 10بخش 

مختلف به آنان ارائه مي دهد.
به گزارش همشهري، عبداالمير ياقوتي ويژگي قبض جديد را ايجاد سيستم ارتباط مؤثر 
با مشترك در بستر ديجيتال اعالم كرد كه عالوه بر ارسال پيامكي قبض برق، مجموعه اي 
از اطالعات مورد نياز و مؤثر در تغيير نگرش و رفتار مصرفي مشــتركان به وسيله آدرس 
الكترونيك ارسال شده در پيامك قبض، قابل دسترسي است. او توضيح داد: قبض جديد از 
10بخش تشكيل شده است. بخش نخست قبض برق به شكل سابق درج شده و بخش دوم 
چگونگي مصرف برق مشترك نسبت به مشتركان اطراف و ساير مشتركان آن شهرستان 

مقايسه شده و فاصله مشــترك با الگوي كم مصرفي به وسيله يك منحني ميله اي نمايش 
داده مي شود. او افزود: بخش سوم نمايشگر عقربه اي وضعيت قرارگيري مشترك به لحاظ 
الگوي كم مصرفي، خوش مصرفي و پرمصرفي را نشان مي دهد و در بخش چهارم وضعيت 
مصرفي نسبت به دوره مشابه ســال قبل و پيش بيني ميزان مصرف دوره بعد، قابل رويت 
است و به مشترك نشان مي دهد درصورت كنترل مصرف، ضمن حذف جرايم پرمصرفي، 
امكان بهره مندي از تعرفه برق اميد را دارد. او بخش پنجم را نمايانگر رتبه مصرفي مشترك 
در سطح شهر و در مقايسه با ساير مشتركان اعالم كرد كه نشان مي دهد چه تعداد مشترك 

كمتر از انشــعاب برق آن قبض مصرف مي كننــد. ياقوتي افزود: ميزان پــاداش يا هزينه 
رعايت نكردن الگوي مصرف مشــترك به همراه مبلغ قبض و مهلت پرداخت درج شده و 
عالوه بر آن وضعيت ولتاژ برق مشترك، در زمان قرائت كنتور كه به شكل مكانيزه برداشت 
شده، درج شده است. به گفته او، اين امكان با توجه به امكانات اندازه گيري، اكنون مربوط 
به مناطق شهري است و در قالب يك برنامه حداكثر 4ساله در سراسر كشور به مرحله اجرا 
درمي آيد. اين مقام مســئول از درج نمودار بصري در بخش هفتــم خبر داد كه اطالعات 
تكميلي افزايش يا كاهش مصرف برق مشترك نســبت به دوره مشابه سال قبل را اعالم 
مي كند و در بخش بعدي ابزارهاي جديد افزايش كيفيت خدمات برق مانند سامانه »برق 

من« يا لينك مربوط به خدمات غيرحضوري و غيره معرفي مي شود.
او با اشاره به درج محتواي آموزشي با عنوان »بيشتر بدانيم بهتر مصرف كنيم« در بخش 
نهم، از معرفي ويژگي ها و نحوه استفاده صحيح از لوازم برقي پرمصرف در اين بخش خبر 
داد و بخش پاياني قبض جديد برق را حاوي تصوير و مشخصات مأمور قرائت كنتور و تاريخ 
مراجعه بعدي اعالم كرد. ياقوتي گفت: ارائه قبض جديد به شكل آزمايشي و براي مدت 6 ماه 
به اجرا درآمده و اصالحات الزم براساس ديدگاه مشتركان در آن لحاظ خواهد شد. او توصيه 
كرد: مشتركان نسبت به نصب نرم افزار كاربردي »برق من« اقدام و از مزاياي آن بهره مند 
شوند و مشتركان فاقد گوشي هوشمند نيز مي توانند از طريق اينترنت و مراجعه به آدرس 
bargheman.com قبض جديد برق را دريافت و از 40خدمت غيرحضوري برق با امكان 

پيگيري مراحل درخواست بهره مند شوند.

چهره روز

فشار بیشتر تورم به طبقات ضعیف
  ميزان تورم نقطه به نقطه خوراكي ها در دهك هاي اول تا چهارم، يعني اقشار فقيرتر جامعه

در آذر ماه به محدوده 60درصد رسيد

با وجود آنكه نرخ تورم ماهانه در آذرماه با كاهش 
مواجه شــده، اما آمارها نشــان مي دهد فشــار 
اقتصادي به طبقات ضعيف جامعه بيشــتر شده 
است. مطابق تازه ترين اطالعات مركز آمار، تورم 
ماهانه دهك هاي اول تا چهارم بيشــتر از دهك هاي پردرآمد و حتي 
بسيار بيشــتر از ميانگين تورم ماهانه )2درصد( بوده است. داده هاي 
مركز آمار نشان مي دهد: ميزان تورم نقطه به نقطه  برای اين طبقات 
اجتماعي در بخش هزينه هاي خوراكي و آشــاميدني نيز در آذر ماه 

بيشتر از ثروتمندان بوده است.
به گزارش همشــهري، مطابق تازه ترين گزارش مركز آمار، نرخ تورم 
ماهانه در آذر امسال به 2درصد رسيده كه نسبت به تورم ۵.2درصدي 
آبان كاهش محسوسي نشان مي دهد. اما اين همه واقعيت  نيست، زيرا 
اين عدد فقط ميانگين كلي تورم ماهانه را نشان مي دهد و سطح تورم 
در سطوح مختلف جامعه و حتي در اســتان هاي مختلف با يكديگر 
متفاوت است. بانك مركزي وعده داده ميانگين تورم ساالنه تا خرداد 
سال1400 در داالن 22درصد حفظ خواهد شــد. مطابق تازه ترين 
گزارش مركز آمار ميزان تورم ســاالنه تا پايان آذر مــاه در محدوده 
30.۵درصد، باالترين ميزان تورم ساالنه از ارديبهشت امسال تاكنون 
بوده و با داالن هدف گذاري شده در محدوده 22درصد فاصله زيادي 
دارد. با اين حال اميدواري براي كاهش تنش هاي سياســي و كاهش 
قيمت ارز به افزايش اميدواري براي كاهش تورم و همينطور كاهش 
انتظارات تورمي منجر شده اســت. اقتصاد دانان اميدوارند با كاهش 

قيمت ارز و انتظارات تورمي، از حرارت آتش تورم كاسته شود.

افزايش فشار اقتصادي بر طبقات ضعيف
داده هاي مركز آمار نشان مي دهد فشار هزينه اي به دهك هاي ضعيف 
جامعه در آذر ماه امسال بيشــتر از ساير دهك هاي جامعه بوده است. 
اين اطالعات نشان مي دهد نرخ تورم ماهانه دهك هاي اول تا چهارم 
كه ضعيف ترين طبقات جامعه از نظر اقتصادي هستند، بيشتر از ساير 
دهك ها بــوده و حتي 1.۵ تا 1.6برابر ميزان تورم ماهانه كل كشــور 

)2درصد( بوده است.
در مقابل اطالعات مركز آمار نشــان مي دهد ميــزان تورم ماهانه در 
دهك اول جامعه 3.1، دهك دوم 3.2، دهك سوم 3.1 و دهك چهارم 
3درصد بوده اســت درحالي كه در همين مدت ميــزان تورم ماهانه 
در دهك دهم، يعني برخوردارتريــن و ثروتمندترين طبقه جامعه، 
منفي 0.2درصد بوده؛ يعني فشــار تورم بر دهك ثروتمند 10درصد 

كمتر از نرخ تورم ماهانه در كل كشور بوده است.
اطالعات تكميلي تــري كه ثابت مي كند فشــار اقتصادي بر طبقات 
ضعيف بيشتر بوده، مربوط به تورم نقطه به نقطه است. اين اطالعات 
تأييد مي كند تورم نقطــه به نقطه در بخــش هزينه هاي خوراكي و 
آشاميدني در دهك هاي اول تا چهارم بيشتر از ساير دهك ها بوده و در 
بين اين 4دهك به 60درصد رسيده است. مطابق اطالعات مركز آمار، 
محصوالت خوراكي و آشاميدني سومين نرخ رشد را در ميان كاال ها 
دارد و سطح عمومي قيمت محصوالت خوراكي و آشاميدني براساس 
تورم نقطه به نقطه ۵8درصد افزايش يافته، اما اين ميزان رشد حتي 

در دهك هاي اول تا چهارم بيشتر هم بوده است.
برآورد آثار عيني اين تورم در اين طبقات كم درآمد كار دشواري است 
با اين حال مي توان گفت با توجه به اينكه بخش عمده سبد هزينه هاي 
خانواده هاي ضعيف برخالف ثروتمندان شامل هزينه هاي خوراكي و 
آشاميدني مي شود، اين افزايش هزينه هاي خوراكي و آشاميدني اثر 
مضاعفي بر سطح معيشــت و اقتصاد خانواده هاي كم درآمد برجاي 
گذاشته است. مطابق داده هاي مركز آمار ايران تورم نقطه به نقطه در 
بخش خوراكي و آشاميدني در دهك اول جامعه كه ضعيف ترين طبقه 
جامعه از نظر اقتصادي اســت، در آذر ماه امسال به ۵9.2 و در دهك 
دوم به 60درصد رسيده است. دهك هاي سوم و چهارم هم به ترتيب 
۵9.9 و ۵9.4درصد تورم را در آذر ماه امســال در مقايســه با مدت 
مشابه سال قبل تجربه كرده اند، درحالي كه شاخص تورم خوراكي ها 

و آشاميدني ها در دهك دهم يا ثروتمندان ۵۵.3درصد بوده است.

تورم استان ها
اطالعات مركز آمار ايران نشان مي دهد ميزان تورم ماهانه در آذرماه 
امسال به 2درصد رسيده كه در مقايسه با تورم ۵.2درصدي آبان ماه 
كاهش محسوســي نشــان مي دهد، با اين حال اين ميزان تورم در 
اســتان هاي مختلف متفاوت اســت. اطالعات جزئي تري كه ديروز 
مركز آمار ايران منتشر كرد، نشان مي دهد در آذر ماه امسال بيشترين 
 نرخ تورم ماهانــه خانوارها، مربوط به اســتان آذربايجــان غربي با 
4 ۵درصد افزايــش و كمترين نرخ تــورم ماهانه مربوط به اســتان 
خوزستان با 1.0درصد افزايش بوده است. اين گزارش نشان مي دهد 
شهروندان آذربايجان غربي از نظر تورمي فشار بيشتري را نسبت به 
مردم خوزستان تجربه كرده اند و سطح عمومي قيمت ها در آذر ماه در 
آذربايجان غربي با سرعت بيشتري رشد كرده است. با اين حال، اگر 
ميزان تورم را در يك دوره يكساله بررســي كنيم، متوجه مي شويم 
بيشترين ميزان تورم ساالنه در استان هرمزگان ظهور كرده زيرا تورم 
ساالنه اين اســتان هم اكنون به 3۵.3درصد رســيده كه اين ميزان 
16درصد بيشتر از ميانگين تورم ســاالنه كل كشور )30.۵  درصد( 
اســت. در همين مدت كمترين ميزان تورم ســاالنه را شــهروندان 
آذربايجان غربي تجربه كرده اند و  به طور متوسط 27.2درصد از قدرت 

خريد خانوارهاي ساكن اين استان كاسته شده است.

كاهش قدرت خريد روستايي ها
اطالعات مركز آمار ايران نشــان مي دهد در آذر ماه امســال ميزان تورم در 
روستاها بيشتر از شهرها بوده است. طبق داده هايي كه مركز آمار ايران از سطح 
عمومي قيمت ها در سطح شهرها و روستاها ارائه داده، خانوارهاي شهري در 
اين  ماه 1.9درصد از قدرت خريدشــان كم شده درحالي كه در همين مدت 
روستايي ها 2.7درصد از قدرت خريدشان را در مقايسه با آبان از دست داده اند. 
اين اطالعات همچنين نشان مي دهد در اين  ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه 
خانوارهاي روستايي مربوط به استان خراسان رضوي با 4.3درصد افزايش و 
كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سمنان با 0.4درصد افزايش بوده 
است. همچنين نرخ تورم نقطه به نقطه براي  خانواده هاي روستايي 48درصد 
بوده كه بيشترين آن مربوط به اســتان همدان با ۵8.1درصد و كمترين آن 
مربوط به استان سيستان و بلوچستان با 39.۵درصد بوده است. در شهر ها 
نيز بيشترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربايجان غربي با 4.9درصد 
افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان هاي سيستان و بلوچستان، 
خوزستان و گيالن با يك درصد افزايش بوده يعني به همين ميزان از قدرت 

خريد شهروندان اين استان ها در يك ماه گذشته كاسته شده است.

افزايش هزينه هاي حمل ونقل
اطالعات مركز آمار ايران همچنين نشــان مي دهد در يك سال گذشته 
بيشترين رشد تورم در ميان كاالها مربوط به هزينه هاي حمل ونقل بوده 
است، به طوري كه شاخص تورم در بخش حمل ونقل در آذر ماه امسال در 
مقايسه با  ماه مشابه ســال قبل 6۵.2درصد افزايش نشان مي دهد. بعد از 
حمل ونقل، مبلمان و لوازم خانگي  در جايگاه دوم قرار گرفته است، به طوري 
كه ســطح عمومي قيمت ها در اين بازار ۵9.6درصد افزايش يافته است. 
خوراكي ها و آشاميدني ها در اين فهرســت رتبه سوم را به خود اختصاص 
داده اند و اطالعات مربوط به شاخص تورم نقطه به نقطه در اين بخش نشان 
مي دهد كه سطح عمومي قيمت ها در اين بخش در آذر ماه امسال نسبت به  

ماه مشابه سال قبل ۵8درصد متورم تر شده است.

مقايسه ميزان تورم در دهك هاي مختلف جامعه

تورم ساالنهتورم ماهانهتورم نقطه ايدهك

44.53.127.9اول

453.228.4دوم 

44.63.128.6سوم

44.1328.8چهارم

442.828.9پنجم

43.92.729.3ششم

45.12.430.4هفتم

45.61.931.1هشتم

48.11.233.2نهم

0.237.2-52.8دهم

44.8230.5كل كشور

تورم نقطه به نقطه دهك ها در آذر ماه

غيرخوراكي و خدماتخوراكي ها و آشاميدني هاتورم نقطه ايدهك

44.559.230.4اول

456032.1دوم 

44.659.932.8سوم

44.159.433.1چهارم

4458.834.3پنجم

43.958.635.2ششم

45.158.238.1هفتم

45.657.140.2هشتم

48.156.644.7نهم

52.855.352.2دهم

44.857.938.7كل كشور

مقايسه نرخ تورم كاال ها - مرتب شده براساس تورم نقطه اي

تورم ساالنهتورم نقطه اينوع كاال

65.264.8حمل ونقل 

59.636.6مبلمان و لوازم خانگي و نگهداري آنها

5827.8خوراكي و آشاميدني

53.225.7دخانيات

52.534.9تفريح و فرهنگ

45.231.7كاال ها و خدمات متفرقه

44.434پوشاك و كفش

36.625.7هتل و رستوران

34.525.9بهداشت و درمان

26.123.9مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها

24.511.8ارتباطات

21.321.2آموزش

كنتورهاراجداكنيد
وزير نيرو با بيان اينكه بيشــتر كنتورهاي آب و برق در ساختمان ها اختصاصي هستند، گفت:  
به منظور استفاده بهتر از طرح رايگان شــدن برق و آب، سرعت واگذاري انشعابات كنتورهاي 
اختصاصي افزايش مي يابد. رضا اردكانيان درباره طرح رايگان شدن آب و برق كم مصرف ها و اينكه 
چه اقدامي براي ساختمان هايی با كنتورهاي مشترك انجام مي شود، گفت: درحال حاضر تعداد 
قابل توجهي از مشتركان، كنتورهاي اختصاصي دارند. البته مواردي هم هست كه كنتور مشترك 
دارند، به همين دليل قصد سرعت بخشيدن با واگذاري انشعابات اختصاصي را داريم. وزير نيرو 
درباره پرمصرف ها اعالم كرد: مصوبه هيأت وزيران ۶ ماه از زمان شروع به وزارت نيرو فرصت داد 
تا روش هاي مختلف مانند استفاده از پنل هاي خورشيدي را براي مديريت مصرف و كاهش مصرف 
پرمصرف ها ارائه دهد. اما اگر مشتركي نخواست هيچ يك از اين كارها را انجام دهد و احساس كرد 

اين اعداد و ارقام براي او رقم قابل مالحظه اي نيست، تعرفه ها براي او افزايش پيدا خواهد كرد.

رونمايي از چهره قبض برق اميد
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فرخنده رفائي
خبرنگار

   شركت سهامي عام پروژه در راه فرابورس
قائم مقام ايميدرو از تهيه اميدنامه شركت سهامي عام پروژه براي پذيرش در فرابورس خبر داد. عباس نعيمي گفت: ازجمله 
طرح هاي منتقل شده به اين شركت مي توان به طرح هاي توسعه يك ميليون تني صبانور، كنسانتره آهن ۲.5 ميليون تني 
فوالد خراسان و توسعه فوالد سرمد ابركوه اشاره كرد. عضو هيأت عامل ايميدرو تأكيد كرد:هم اكنون ايميدرو راهبري تشكيل 
اين شركت را بر عهده دارد. جمع آوري نقدينگي با هدف تامين مالي پروژه هاي جديد و ناتمام يكي از اهداف مهم اين شركت 
خواهد بود. يونس الستي، مديرعامل شركت توسعه معادن و فلزات نيز درباره پذيرش سهام اين شركت در فرابورس گفت: 
اين شركت در مرحله نخست، 6هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه خواهد داشت. در مرحله دوم، بنابر آورده شركت هايي 

همچون چادرملو و گل گهر، افزايش سرمايه بعدي به ثبت خواهد رسيد.

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

0.32-4515-1419054شاخص كل بورس-واحد
198836423.34ارزش معامالت- ميليارد تومان

0.33-23-6991ارزش بازار- هزار ميليارد تومان
0.13-494-385098ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري- ميليارد تومان

باالخره تورم ماهانه بازار مسكن  مسكن
منفــي شــد و بــا كاهــش 
1.06درصــدي ميانگين قيمت 
مسكن شــهر تهران در آذرماه، 
ملزومات شروع تخليه حباب قيمتي در اين بازار فراهم 
آمد. البته در معامالت آذرماهي بازار مســكن تهران 
همچنان 6منطقه با رشد مثبت قيمت مواجه بوده  و از 
افت محسوس ميانگين قيمت جلوگيري كرده است؛ اما 
اگر بازي تخليه حباب قيمتي اين بازار آغاز شود، اين 

6منطقه نيز با افت قيمت مواجه خواهند شد.
به گزارش همشهري، تازه ترين آمارهاي اداره بررسي ها 
و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي از تحوالت بازار 
مسكن شهر تهران در آذرماه امســال، روايتي است از 
سقوط كم سابقه معامالت اين بازار كه مي تواند مقدمه 
بازگشــت ركود ســنگين اوايل دهه 90 قلمداد شود. 
براســاس آمارها، در آذرماه امســال، تعداد معامالت 
آپارتمان هاي مسكوني شــهر تهران به 2هزار و 555  
واحد رسيده كه نسبت به  ماه قبل 42.8درصد و نسبت 
به  ماه مشابه در سال قبل 73.2درصد كاهش دارد. اين 
سقوط سنگين معامالت بازار مسكن پايتخت در حالي 
اســت كه با صرف نظر كردن از معامالت فروردين هر 
سال، رسيدن تعداد معامالت مسكن تهران به محدود 

2500معامله سابقه نداشته است.

مسكن متري ۲7ميليون
در آذرماه امسال، ميانگين قيمت هر مترمربع زيربناي 
مسكوني در شهر تهران به زير 27ميليون تومان برگشته 
و با 1.06درصد كاهش نسبت به آبان ماه، به 26ميليون 
و 905هزار تومان رسيده است. البته اين رقم، همچنان 
98.9درصد باالتر از قيمت مســكن در آذرماه ســال 
قبل اســت و در قياس با نرخ تــورم عمومي، از حباب 
70درصدي حكايت دارد؛ هرچند در مقايســه دالري 
قيمت مسكن آذرماه امســال با  ماه مشابه سال قبل، 
حباب قيمتي آن به 10درصد نيز نمي رســد و همين 
مسئله احتمال افت جدي قيمت مسكن در ماه هاي آتي 
را تقريبا منتفي مي كند، مگر اينكه قيمت ارز در بازار 
آزاد، به صورت حقيقي و در ميان مدت در نرخ هاي بسيار 
پايين تر از امروز تثبيت شــود و محرك هاي انتظارات 
تورمي نظير تحريم، اختالفات داخلي، كسري بودجه، 

اصرار به پول پاشي و... نيز بي اثر شوند.

جدال رشد يا افت قيمت
نكته قابل توجــه در معامالت بازار مســكن تهران در 
آذرماه اين اســت كه در اين ماه 6منطقه تهران شامل 
مناطق 14، 6، يك، 7، 9 و 3 با رشد 2 تا 4.2درصدي 

قيمت مواجه بوده اند درحالي كه 16منطقه باقيمانده، 
كاهش يك تا 10درصدي ميانگيــن قيمت را تجربه 
كرده اند. اين اختالف در روند قيمت مسكن در مناطق 
مختلف مي تواند ناشي از عوامل مختلفي نظير جنس 
ســرمايه گذاري و ميزان تقاضاي مؤثر و حتي كيفيت 
ساخت مسكن باشد. همچنان كه در دوره رشد يكپارچه 
بازار مسكن نيز درصد رشد قيمت در مناطق مختلف 
و در انواع مختلف مسكن با يكديگر متفاوت است؛ اما 
درصورت تداوم دوره ركود و تخليه حباب، كليت اين 
بازار به سمت ثبات قيمت و حتي كاهش قيمت حركت 

خواهد كرد.

بازي تخليه حباب در بازار مسكن
وضعيت رابطه عرضه و تقاضا، جنس ســرمايه گذاري، 
نوع توليد و كيفيت معامله در بازار مســكن به گونه اي 
اســت كه چســبندگي قيمت را به يكي از اصول اين 
كاالي سرمايه اي تبديل كرده اســت. در اين فرايند، 
قيمت مســكن تحت تأثير انتظــارات تورمي و هجوم 
نقدينگي ســرگردان وارد روند صعودي مي شــود و 
با بي اثر شــدن محرك  هاي تورمــي، وارد دوره ركود 
ميان مدتي شــده و شتاب رشــد آن به صفر مي رسد، 
به گونه اي كه حتي بازدهي ســرمايه گذاري جديد در 
بازار مسكن از سود سپرده هاي بانكي نيز كمتر مي شود. 
در اين شرايط، حباب قيمتي مسكن نه با افت يا سقوط 
قيمت، بلكه با رشــد نكردن قيمت در برابر رشد تورم 
عمومي تخليه مي شود و به وضعيتي مي رسد كه دوباره 
خريد آن از منظر سرمايه گذاري ارزنده و سودآور باشد. 
به عنوان مثال، ميانگين قيمت مسكن در سال 92 و در 
آغاز دوره ركود، در بازه 4 تا 4.5ميليون تومان نوسان 
مي كرد و تا اواسط ســال 96 كه استارت جهش قيمت 
مسكن زده شد، همچنان در محدوده 4.5ميليون تومان 
باقي ماند؛ درحالي كه نرخ مركب ســود بانكي در اين 
دوره زماني 4ساله حداقل به 100درصد مي رسيد و از 
سوي ديگر در اين 4سال، اقتصاد ايران بيش از 60درصد 
تورم را متحمل شده  بود. در اين شرايط، گرچه قيمت 
مسكن در شهر تهران همچنان 4.5ميليون تومان براي 
هر مترمربع باقي ماند، اما با تخليه نشدن اثرات تورمي و 
عقب ماندن قيمت مسكن از بازدهي بانكي، عمال معادل 

50درصد اصالح قيمتي را تجربه كرد.
به گزارش همشهري، در شــرايط فعلي نسبت قيمت 
مســكن به درآمد اجاره در شــهر تهران بــه 35برابر 
رسيده كه تقريبا دو برابر حد معمول است كه از حباب 
50درصدي قيمت هاي فعلي حكايت دارد؛ اما با توجه 
به زمان بر بودن تخليه تورم مسكن در بازار اجاره، برآورد 
مي شــود حدود يك ســوم اين حباب قيمتي ناشي از 

تخليه نشدن تورم مسكن در قيمت اجاره باشد كه در 
اين صورت با تداوم رشد اجاره بها در ماه هاي آتي جبران 

خواهد شد. 
در ادامه درصــورت تحقق ســناريوي معمول تخليه 
حباب در بازار مســكن، انتظار مي رود قيمت مسكن 
باوجود رشــد تورم عمومي، تثبيت شــود يا رشد آن 
نوساني و قابل اغماض باشد و اين روال تا جايي كه خريد 
مســكن دوباره ارزندگي بااليي براي ســرمايه گذاران 
پيدا كند، ادامــه يابد. بر اين اســاس درصورت تداوم 
ثبات شــاخص هاي اقتصاد كالن و با فرض وقوع تورم 
25درصدي و نرخ ســود 15درصــدي بانك ها، دوره 
ركود مسكن مي تواند به صور ميانگين 2سال به طول 
بينجامد؛ اما درصورتي كه متغيرهــاي اين بازار اعم از 
كســري توليد، ماليات گريزي و سرمايه پذيري، بدون 
تغيير بماند، جهش بعدي قيمت مســكن به مراتب از 

جهش فعلي شديدتر خواهد بود.

برگ ريزان بازار مسكن
آخرين ماه از فصل پاييز امســال، بــا برگ ريزان بازار 
مسكن همزمان شــده و ركورد كمترين معامالت اين 
بازار را شكسته است. بررســي توزيع تعداد واحدهاي 
مسكوني معامله شده در شــهر تهران به تفكيك عمر 
بنا نشان مي دهد در آذر امســال فقط 39.1درصد از 
مجموع 2هزار و 555واحد مســكوني معامله شده به 
آپارتمان هاي با عمر يك تا 5ســال اختصاص داشته 
است. سهم نوسازها از معامالت مسكن تهران در مقايسه 
با آذر سال قبل 3.4درصد و در مقايسه با آذر92 حدود 
13.5درصد كمتر بوده است. اين مسئله مستقيما ناشي 
از كاهش توليد مسكن بوده كه در كنار جهش قيمت ها، 
باعث شده ســهم واحدهاي با عمر باالتر از معامالت 

افزايش پيدا كند.

شاخص هاي معامالتي مسكن آذر
آمارها نشــان مي دهد در آذر امســال، توزيع فراواني 
تعداد معامالت برحسب قيمت يك مترمربع بناي واحد 
مسكوني در شــهر تهران به گونه اي بوده  كه واحدهاي 
مســكوني در دامنه قيمتي 14 تا 16ميليون تومان به 
ازاي هر مترمربع زيربنا با سهم 7.9درصدي، بيشترين 
سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص 
داده اند و درمجموع 59.7درصد از واحدهاي مسكوني 
با قيمتي كمتر از متوســط قيمت مسكن شهر تهران 

معامله شده اند.
همچنين بررســي توزيــع فراواني تعــداد واحدهاي 
مسكوني معامله شــده برحسب ســطح زيربنا نشان 
مي دهد، بيشــترين ســهم از معامالت انجام شده به 
واحدهاي مسكوني با زيربناي 50تا 60مترمربع با سهم 
15.6درصد و درمجموع 55درصد از كل معامالت به 
واحدهاي مسكوني با سطح زيربناي كمتر از 80مترمربع 
اختصاص داشته است. از سوي ديگر در آذرماه  1399، 
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مســكوني معامله شده 
برحسب ارزش هر واحد حاكي از آن است كه در ميان 
دامنه هاي قيمتي موردبررسي، واحدهاي مسكوني با 
ارزش 600 تا 850ميليون تومان با اختصاص ســهم 
14.9درصدي، بيشترين ســهم از معامالت را به خود 
اختصاص داده اند و درمجموع حدود 50درصد از كل 
معامالت به واحدهاي مســكوني با ارزش كمتر از يك 

ميليارد و 600ميليون تومان اختصاص يافته است.
در آذرماه امسال، همچنان فرايند تخليه تورم انباشته 
مســكن در بازار اجاره ادامه داشــته و شاخص كرايه 
مسكن اجاره اي در شــهر تهران 29.4درصد و در كل 
مناطق شهري 32.4درصد نســبت به  ماه مشابه سال 

قبل رشد كرده است.

باغباني و گلكاري به يكي از  بازار
سرگرمي ها و تفريحات مردم 
در ايام كرونا تبديل شــده 
است. خانه نشيني و قرنطينه 
از اسفند پارسال بيشتر اوقاِت مردم را در منازل به 
اوقات فراغت تبديل كرد و باعث شد به فكر يافتن 
ســرگرمي هاي جديد براي خود بيفتند. يكي از 
كارهايي كه در اين ايام بسيار بيشتر از قبل مورد 
توجه مردم قــرار گرفت پــرورش گل و گياه بود. 
حياطدارهــا به تكثيــر و پــرورش گل و گياهان 
باغچه اي روي آوردنــد و آپارتمان دارها به خريد 
گل هاي آپارتماني، تا بلكه از اين راه بتوانند اين ايام 
پر از خبرهاي ناخوشايند را با انرژي مثبت سپري 
كنند. افزايش خريد گل و گياه و باغباني و گلكاري 
البته به جز پركردن اوقات فراغت يك دليل ديگر 
هم داشت؛ تبليغات درباره ضد كرونا بودن بعضي 

گل ها و گياهان خاص.

جدال با كرونا به كمك گل هاي آپارتماني
نگهداري گل هاي آپارتماني مخصوصا آنهايي كه 
به مراقبت كمتري نياز دارند مدتي است كه خيلي 
طرفدار پيدا كرده اســت. امــروز در تمام منازل و 
روي بيشــتر ميزهاي كار در ادارات و شــركت ها 
دست كم يكي دو گلدان، از كاكتوس هاي كوچك 
فانتزي گرفته تا گلدان هاي بزرگ ريشــه اي، جا 
خوش كرده اند و به فضاي خشك و بي روح اتاق ها 
و سالن هاي كار سبزي و طراوت بخشيده اند. حاال 
بعد از كرونا اين عالقه به گل و گياه بيشتر هم شده 
است. تأكيد كارشناسان پزشكي بر ضرورت تصفيه 
و گردش هواي تميز در منازل و ديگر محيط هاي 
مسقف باعث شد از ابتداي امسال تقاضا براي خريد 
گياه آپارتماني سانسووِريا كه شايعاتي درباره قابليت 
باالي تصفيه كنندگي آن شنيده مي شد، باال برود. 
گفته مي شد كه اين گياه ســموم و گازهاي مضر 
محيط را جذب مي كند و در بهبود كيفيت هواي 

محيط مؤثر است. 
عالوه بر اين در طول شب هم اكسيژن آزاد مي كند 
و مي تواند در افزايش آرامش هنگام خواب، مفيد 
باشــد. خاصيت اخير حتي باعث شــد اين گياه 
براي نگهداري در اتاق خواب هم پيشــنهاد شود؛ 
چيزي كه معموال درباره گياهان توصيه نمي شود. 
صرف نظر از درســتي يا نادرستي اين ادعا، چنين 
شايعاتي باعث شــد فروش اين گياه آپارتماني در 
گلفروشــي ها افزايش پيدا كند و آمار سفارش از 
گلفروشي هاي آنالين هم باال برود. رئيس اتحاديه 
فروشندگان گل ها و گياهان تزييني تهران البته، 

اين موضوع را تأييد نمي كند. 
اكبر شــاهرخي معتقد اســت اين گياه هم مثل 
ديگر گياهــان و در حــد همانهــا داراي قدرت 
تصفيه كنندگي اســت و آنچه در اين زمينه گفته 
مي شود به منظور افزايش فروش است. گلفروش ها 

اما خالف اين نظر را دارند.

فروش سانسووريا دوبرابر شد
 سيدرضا موســوي، كارشــناس زراعت و اصالح 
نباتات كه در غرب تهران مغازه گلفروشــي دارد 
افزايش تقاضا براي سانسووريا طي نيمه اول امسال 
را بسيار چشمگير مي داند و مي گويد فروش اين 
گياه و همچنين زاموفيليا، ديگر گياه آپارتماني، 
از پارســال و به ويژه بعد از شــيوع كرونا دوبرابر 

شده است.
او ضمن تأييد قابليت باالي تصفيه كنندگي اين نوع 
گياه به دليل پهن برگ بودن، بزرگي و زيبايي و البته 
نگهداري آسان آن را هم داليل مهم ديگر محبوبيت 
اين گياه عنوان مي كند و مي افزايد: از اوايل سال98 
وقتي مردم متوجه شــدند كه نگهداري اين گياه 
راحت است تقاضا براي اين نوع گل مخصوصا نوع 
ابلق يا دو رنگ آن، افزايش يافت به طوري كه قبال 
كاج مطبــق و بنجاميــن پرطرفدارترين گياهان 
براي نگهداري در منازل، رستوران ها و شركت ها 
بودند اما امروز فقط سانســووريا و زاموفيليا براي 
خانه ها و محل هاي كار خريداري  مي شــود. اين 
گياه در مقايســه با ديگر انواع گياهان آپارتماني 
روش نگهداري ســاده تري دارد و عالوه بر اينكه 
به نور فراوان و آب زيادي نيــاز ندارد، قلمه گيري 
و تكثير آن هم چه با قلمه و چه از طريق پاجوش 
آسان اســت و مردم به راحتي مي توانند در منزل 
اين كار را انجام دهند. اين ويژگي باعث شده افراد 
تمايل زيادي به خريد و تكثير اين گياه نشان دهند 
و اين كار در دوران قرنطينه طرفداران بيشتري هم 

پيدا كرده است.

افزايش 4برابري تيراژ توليد
موســوي كه خود توليدكننده و گلخانه دار است 
از افزايش بســيار زياد صــادرات اين گونه گياهي 
مي گويد: »بيش از نيمــي از توليدات گلخانه هاي 
بزرگي كه سانسووريا را در تيراژهاي باالي 20هزار 
عدد توليد مي كنند به عراق صادر مي شــود و اين 
نشان مي دهد نه تنها در ايران بلكه در كشورهاي 
ديگر هم تقاضا براي اين گياه رشــد زيادي داشته 
است«. به گفته او توليد سانسووريا به دليل تقاضاي 
باالي داخلي و خارجي در گلخانه ها چند برابر شده و 
گلخانه اي كه تا دوسال پيش تيراژ توليد سانسووريا 
در آن طي شش ماه 30هزار عدد بود، هم اكنون طي 
شش ماه 120هزار عدد از اين گل توليد مي كند. اين 
افزايش توليد در تمام گلخانه ها بسته به ظرفيتشان 
به همين نسبت اتفاق افتاده كه البته نيمي از اين 

توليدات قطعا به خارج از كشور صادر مي شود.

افزايش قيمت با رشد تقاضا
خريد گل با همه جذابيتش اين روزها كار آساني 
نيست. قيمت انواع گل ها چه گلهاي شاخه بريده و 
چه انواع ريشه اي و آپارتماني بسيار باال رفته و پيدا 
كردن يك ســبد گل كوچك با كمتر از 100هزار 
تومان تقريبا امكان ندارد. سبدهاي متوسط 300 
تا 500هزار تومان قيمت دارند و سبدهاي بزرگ و 
تاج گل ها قيمتشان ميليوني شده است. گل هاي 
آپارتماني را هم به ســختي مي توان بــا كمتر از 
300تا400هزار تومان خريد. يك گلدان دوغالفه 
سانسووريا كه تا سال گذشته 60 تا 65هزار تومان 
از گلخانه ها خريداري مي شــد و در گلفروشــي 
80 تا 90هزار تومان قيمت مي خورد االن 120تا 
180هزار تومــان قيمــت دارد. گلدان هاي با 4تا 
5غالف سانســووريا هم از 500هزار تومان سال 
پيش، به يك ميليون تومان امروز رسيده اند. البته 
اگر قصد خريد اين گياه خاص را داريد بهتر است 
بدانيد كه قيمت نوع ابلق دوبرابر نوع ســبز است. 
نكته ديگر در اين زمينه را بهتر اســت از زبان يك 
گلفروش بخوانيد: »تقاضا بــراي اين گل افزايش 
داشــته و هر گلي با افزايش تقاضا مواجه باشــد 
قيمتش باال مي رود؛ چه از طرف توليدكننده، چه 

دالل و چه خود مغازه دار«.

رشد 5برابري هزينه توليد
البته موضوع فقط تقاضا نيست. هزينه هاي توليد 
گل و گياه هم در يك سال اخير رشد بسيار زيادي 
داشته و كود و سم وارداتي با رشد قيمت ارز بسيار 
گران شده اند. به گفته رئيس اتحاديه فروشندگان 
گل و گياهان تزييني تهران قيمت كاالها و خدمات 
مورد نياز بــراي توليد گل و گياه طي يك ســال 
گذشته بين 2 تا 5 برابر شــده ولي قيمت گل به 
اين نسبت افزايش نداشته است. نايلون از كيلويي 
17هزار تومان به كيلويي 60هزار تومان، هر قالب 
خاك كوكوپيت از 35هزار تومان به 90هزار تومان 
و روزنامه باطله از كيلويــي 2500تومان به 17تا 
20هزار تومان رسيده اســت. افزايش هزينه هاي 
حمل ونقل نيز بر رشــد قيمت گل تأثيرگذار بوده 
اســت، به عنوان مثال براي حمل گل از پاكدشت 
تا ميدان آزادي تهران هر نيسان 250تا 300هزار 
تومان و اگر مخصوص حمل گل باشد تا 350هزار 
تومان كرايه دريافت مي كند درحالي كه اين كرايه 

تا پارسال نهايتا 180هزار تومان بود.

تغيير نسبت توليد 
گل فروشي ها ازجمله مشاغلي بودند كه در آستانه 
عيد امسال بيشــترين آسيب را از شــيوع كرونا 

متحمل شدند.
تعطيلــي مجالــس، مهماني هــا و ســالن هاي 
پذيرايي باعث شــد آمار فروش گل هاي شــاخه 
بريده به پايين ترين ســطح خود برســد و يكي از 
ســنگين ترين زيان ها به اين صنف وارد شــود. تا 
سال گذشــته و پيش از بحران كرونا 70درصد از 
ظرفيت گلخانه هاي تهران و حومه به توليد گل هاي 
شــاخه بريده اختصاص داشت و گياهان ريشه اي 
و آپارتماني تنها 30درصد ظرفيــت را در اختيار 

داشتند اما شرايط اكنون تغيير كرده است.
 فســادپذيري و عمر كم گل هاي شاخه بريده در 
شرايطي كه تقاضا براي اين نوع گل به دليل تعطيلي 
جشن ها و حتي عزاداري ها به شدت كاهش يافته 
است باعث شده گلخانه ها نســبت توليد را تغيير 
دهند و توليد گل هاي آپارتماني ماندگار را با توجه 
به افزايش فوق العاده تقاضا براي آنها در اولويت قرار 
دهند. گفته مي شود هم اكنون 60درصد ظرفيت 
گلخانه ها به توليد گل هــاي آپارتماني اختصاص 
يافته و توليد گل هاي شــاخه بريده با 30درصد 

كاهش به 40درصد ظرفيت رسيده است.

 آمارهاي بانك مركزي از سقوط 42/8درصدي تعداد معامالت و افت 1/06درصدي 
قيمت مسكن تهران در آذرماه حكايت دارد

كرونا بازار گل هاي آپارتماني را داغ كرده و كفه ترازوي توليد را در گلخانه ها به 
نفع گل هاي ريشه اي و آپارتماني سنگين كرده است

بازار مسكن در فاز تخليه حباب

رونق بازارگل هاي آپارتماني در دوران كرونا

مايع لباسشويي از ارزان به گران
همزمان بــا پيشــرفت تكنولوژي ســاخت  سوپرماركت
ماشين هاي لباسشويي، توليدكننده هاي مواد 
شــوينده نيز به سمت ساخت شــوينده هاي 
متنوع تر و مناسب تر با نيازهاي مصرف كنندگان 
رفته اند. حاال دركنار شوينده هاي پودري قديمي در بازار شاهد توليد 
انواع شوينده هاي مايع نيز هستيم كه در تنوع بااليي هم توليد شده اند. 
البته بســياري از خانوارها به داليلي  همچنان از پودرهاي ماشــين 
لباسشويي استفاده مي كنند ولي گرايش به مصرف مايع لباسشويي در 

سال هاي اخير بسيار افزايش يافته است. 
قدرت پاك كنندگي باالي پودرها مهم ترين دليلي است كه همچنان 
بسياري از مصرف كنندگان را به آنها وفادار نگه داشته اما اين شوينده ها 
در كنار اين مزيت از توانايي بيشتري براي آسيب زدن به بافت حساس 
لباس ها نيز برخوردارند. بيشتر برندهاي توليدكننده شوينده ها هر دو 
نوع پودري و مايع شوينده لباس را توليد مي كنند. مهم ترين مزيت 
شــوينده هاي مايع، ماليم بودن و البته تنوع باالي آنهاست. نكته و 
مشكل ديگر در استفاده از شوينده هاي پودري اين است كه در بعضي 
شهرهاي داراي آب سخت، انحالل اين شوينده ها در آب به دشواري 
انجام مي شود و روي لباس هاي شسته شده لكه  باقي مي ماند، اما اين 
مشكل در اســتفاده از شــوينده هاي مايع وجود ندارد. از سوي ديگر 
مايع هاي لباسشويي در انواع مختلف براي انواع لباس ها توليد مي شوند 
كه استفاده از آنها بسته به نوع كاربري شان مي تواند براي حفظ كيفيت 
لباس مؤثر باشد. بيش از 10برند در زمينه توليد مايع و پودر لباسشويي 
فعاليت دارند ولي رقابت اصلي در بــازار اين محصول بين 3 تا 4 برند 
است. انواع مايع لباسشويي به طور كلي قيمت بسيار باالتري نسبت 
به پودرها دارند و اين بزرگ ترين نقطه ضعف اين شوينده ها از لحاظ 
بازارپسندي اســت، به طوري كه قيمت يك بطري 2.5ليتري مايع 
لباسشــويي از بعضي برندها بين 80تا 90هزار تومان است. اما با اين 
حال در ميان برندهاي توليدكننده همين محصول نيز اختالف قيمت 

خيلي زيادي مشاهده مي شود.
 

قيمت انواع مايع لباسشويي در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند
96.000براي لباس مشكي-2.7ليتريامو

35.000براي لباس كودك- يك ليتريروسال
95.500پرميوم- 2.4ليتريپرسيل
53.000براي لباس مشكي-1.5ليتريراپيدو

34.900براي لباس رنگي- يك ليتريتاژ
39.600جنرال سبز- 1.5ليترياكتيو
53.800حاوي آنزيم- 3ليتريسپيد
32.500براي لباس رنگي- يك ليتريتست
60.000براي لباس كودك- 1.35ليتريامو

89.000يونيورسال- 2.7ليتريپرسيل

نرخ 1۲قلم ميوه؛ زير 10هزار تومان
سازمان ميادين شهرداري تهران، نرخ 12 قلم  تره  بار
ميــوه در مراكز خريد تحت پوشــش را به زير 
10هزار تومان كاهش داد. به گزارش همشهري، 
براســاس نرخنامه جديد، قيمت ليمو ترش، 
هندوانه، كيوي، ليمو شــيرين و گريپ فروت بين 200تومان تا هزار 
تومان در ميادين ميوه و تره بار كاهش يافته اســت. در اقالمي مثل 
ازگيل، انار، بِه و نارنگي جنوب كه بين 400تومان تا هزار تومان افزايش 
قيمت داشــته اند، هنوز نرخ عرضه از قيمت هاي ســطح شهر بسيار 
پايين تر است. هم اكنون بيشتر اقالم ميوه عرضه شده در مغازه ها باالي 
20هزار تومان در هر كيلوگرم قيمت دارند درحالي كه در غرفه هاي 
ميادين، بسياري از ميوه هاي پرمصرف كمتر از 10و برخي اقالم نسبتا 
گران قيمت تر، كمتر از 17هزار تومان قيمــت دارند. طبق نرخ نامه 
جديد قيمت انگور بي دانه سفيد و قرمز در ميادين 12.500، خرمالو 
13.500، كيوي 12.400، بــه 12.900 و انار ممتاز 13.900تومان 
است درحالي كه قيمت انار در مغازه ها به 30هزار تومان رسيده است. 
قيمت موز هم در مغازه ها از 42هزار تومان فراتر رفته درحالي كه در 
ميادين تره بار با قيمت 22هزار تومان براي هركيلوگرم عرضه مي شود.

  
ميوه هاي با قيمت كمتر از 10هزار تومان در ميادين ميوه و تره بار)تومان(

قيمتمشخصاتنوع محصول
1.900در همه ابعاد و وزنهندوانه

5.000يكدست و سالمپرتقال آبگيري
6.400سالم و رسيده - بدون آفتگريپ فروت

8.000يكدست و سالم و رنگدار- بدون آفتسيب سبز و دورنگ
8.500سالم و رسيده- باالي 135گرمسيب قرمز لبنان

8.000يكدست و رسيده- زير 100گرمانار آبگيري
9.900آبدار- بين 200تا330گرمپرتقال تامسون شمال

8.700آبدار و سالم - ابعاد متوسط- باالي 150گرمپرتقال
9.900رسيده و درشت- باالي 135گرمسيب زرد لبنان
9.900سالم و رسيده و يكدست- باالي 80گرمنارنگي جنوب
9.900رسيده و آبدار- باالي 100گرمليمو شيرين

حركت طال پشت سر دالر
بازار سكه و طال به دنبال افزايش اندك نرخ دالر  سكه و طال
در روز گذشته رشــد قيمت داشت، ولي سكه 
همچنان پشت سد 12ميليون ماند. به گزارش 
همشهري، رشد 0.13درصدي قيمت دالر در 
دومين روز هفته باعث شد بازار طال و سكه نيز كه مدت هاست در نبود 
تقاضا، عامل مؤثر ديگري براي تغيير قيمت نمي يابد، افزايش محدود 
قيمت را تجربه كند و در شرايطي كه تعطيلي بازار هاي جهاني قيمت 
اونس را ثابت نگه داشته، در بازار طالي تهران شاهد افزايش 41هزار 
توماني قيمت هر مثقال طال بوديم. روز يكشنبه اتحاديه طال و جواهر 
تهران براي هر مثقال طال تا ساعت 16:30 قيمت 4ميليون و 981هزار 
تومان را ثبت كرد و بر همين اساس هر گرم طالي 18عيار يك ميليون 
و 149هزار تومان قيمت خورد كه نسبت به نخستين روز هفته 9هزار 
تومان رشد داشت. در بازار سكه نيز، ســكه طرح جديد با 100هزار 
تومان افزايش قيمت در مقايسه با روز قبل به 11ميليون و 900هزار 
تومان رسيد و به نظر نمي رسد فعال محرك جدي براي عبور دادن سكه 
از مرز 12ميليون وجود داشته باشد. سكه بهار آزادي درحالي با قيمت 
11ميليون و 400هزار تومان ديروز را به پايان برد كه در مقايسه با روز 
شنبه بدون تغيير بود. نيم سكه 50هزار تومان كاهش داشت و 6ميليون 
و 200هزار تومان معامله شد. ربع ســكه و سكه يك گرمي نيز بدون 
تغيير در 4ميليون و 200 و 
2ميليون و 350هزارتومان 
ثابت ماندند. نبود تقاضا در 
بازار فلز زرد، سكه را به قيمت 
واقعي خود نزديك تر كرده و 
حباب ســكه در هفته هاي 
اخير بــه 510هــزار تومان 

كاهش يافته است. 

شاخص كل بورس تهران ديروز  بورس
براي سومين روز متوالي با نزول 
مواجه شــد و 23هزار ميليارد 
تومان از ارزش بازار سهام كاسته 
شــد. در چنين شــرايطي بر حجم انتقاد ها نسبت به 
عملكــرد بازارگردان ها و ســهامداران حقوقي افزوده 

است. شده 
به گزارش همشهري، از چهارشنبه هفته قبل بازار سهام 
دوباره با نزول مواجه شده است؛ اين نزول در مبادالت 
ديروز هم براي سومين روز متوالي ادامه يافت؛ به طوري 
كه شاخص كل بورس تهران 4512واحد كاهش يافت 
و 23هزار ميليارد تومان از ارزش ســهام شركت هاي 
حاضر در بورس و فرابورس كاســته شــد. بسياري از 
فعاالن بازار بــر اين باورند كه عامــل نزول هاي فعلي 
بورس عرضه هاي گســترده سهامداران حقوقي است. 
افزايش عرضه سهامداران بزرگ، سهامداران حقيقي 
را هم ترسانده و موجب شــده حجم ابطال واحدهاي 
صندوق هاي سرمايه گذاري هم افزايش يابد. با افزايش 
ابطال واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري، از هفته 
قبل بر حجم عرضه هاي صندوق هاي ســرمايه گذاري 
در بورس اضافه شده است. اين صندوق ها در تالشند 
نقدينگي الزم براي پرداخت مبلغ واحد هاي ابطال شده 
را از طريق فروش ســهام تامين كنند. ظرف روز هاي 
گذشته  بررســي قضايي چندين پرونده نشان داد كه 
ادعاي فعاالن بازار در مورد نقش برخي ســهامداران 
حقوقي بزرگ يــا بازارگردان ها در نزول بورس صحت 

داشته است.
به دنبال نــزول بورس در روزهاي گذشــته واكنش ها 
به رفتار ســهامداران حقوقي در بورس افزايش يافته 
و همين عامل موجب شــده مقامات بازار ســرمايه از 

تغيير آيين نامه بازارگرداني ســهام خبر بدهند. طبق 
آخرين خبر ها قرار است اين آيين نامه براي بهينه شدن 
معامالت ســهامداران حقوقي و عمليات بازارگرداني 
اصالح شــود. برخي كارشناســان مي گويند ايراد در 
آيين نامه عمليــات بازارگرداني به ايجــاد اختالل در 
بازار سهام و رفتار غلط بازارگردان ها در زمان تشكيل 
صف هاي خريدو فروش سهام منجر شده است. ديروز 
در همين رابطه وليد هالالت يك تحليلگر بنيادي در 
بازار سهام با انتشار پيامي در توييتر نوشت: اينكه برخي 
قيمت سازي  مي كنند يك حقيقت است. ناظر بايد در 
مقابل چنين مسائلي موضع بگيرد، اما دستكاري قيمتي 
فقط در صعود نيســت. به گفته او بسياري از ريزش ها 
هم ظن دســتكاري دارد و  اتفاقا كم نيستند مديران 
شركت هاي حقوقي كه قيمت را به پايين هل مي دهند 

چون شخصي فروخته اند.

اميرعلي باقري، كارشناس بازار سرمايه هم گفت: ايجاد نزول ۲3هزار ميليارد توماني بورس
فشار فروش در بازار تحت تأثير رفتار غيرحرفه اي برخي 
از بازارگردان ها و حقوقي ها شكل مي گيرد و مي تواند 
سبب هدايت نقدينگي به سمت ســهام شركت هاي 
كوچك و رشد حباب گونه آنها شــود. به گفته او هفته 
گذشــته تعدادي از سهامداران شــركت هاي حقوقي  
به عرضه هاي گســترده و ابطال تعدادي از واحدهاي 
صندوق ها اقدام كردند و مجبور شــدند براي پوشش 
ابطالي ها به عرضه سهام اقدام كنند كه در نتيجه باعث 

ايجاد فشار فروش در كل بازار شد.
يك روز پيش از اين علي رحماني، مديرعامل اســبق 
بورس تهران با بيان اينكه بازارگردان ها بايد بر مبناي 
شرايط بازار و ميزان عرضه و تقاضا، برنامه ريزي كنند تا 
روال طبيعي بازار به هم نخورد به بازارگردان ها توصيه 
كرده بود كه به هيچ عنوان تحت تأثير جو بازار تصميمات 
هيجاني نگيرند. او همچنين خواسته بود قوانين طوري 
تغييركند كه حجم سهام شناور آزاد شركت ها افزايش 
يابد تا منابع بازارگردان ها صرف تثبيت بازار سهام شود.

 قيمت طال در بازار آزاد
 تا ساعت 16:30ديروز

قيمت)تومان(نوع دارايي
4.981.000مظنه تهران

1.149.863طالي 18عيار)گرم(
11.900.000سكه طرح جديد
11.400.000سكه طرح قديم

6.200.000نيم سكه
4.200.000ربع سكه

2.350.000سكه يك گرمي
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محدوديت اعمال شده از سوي محمود فكري براي حضور 
بازيكنان استقالل در فضاي مجازي با انتقاداتي مواجه شده 
و خيلي ها گفته اند چنين كاري در فوتبال حرفه اي جهان 
كم نظير است. با اين حال در اين مورد خاص نبايد فوتبال 
ايران را با بقيه دنيا مقايسه كرد. در اروپا همانقدر كه مردم 
وقت كمي براي گردش در فضاي مجازي صرف مي كنند، 
فوتباليست ها هم خيلي روي اين موضوع متمركز نيستند. 
در ايران اما همه با هم، دوش به دوش، از همه اقشار و اصناف 
24 ساعته در اينستاگرام هستيم. بنابراين راهي جز برخورد 
حذفي باقي نمي ماند. شايد اگر اين محدوديت زودتر وجود 
مي داشت، فرشيد اسماعيلي آن كامنت تند را پاي صفحه 
رسمي اســتقالل نمي گذاشــت و 2 بازي مهم را از دست 

نمي داد. نصف حواشي اين فوتبال در اينستاگرام است.

كار درست فكري

اين روزها بار ديگر شــايعه پيوســتن مرتضي تبريزي به 
پرســپوليس مطرح شــده اســت. او دوران نقاهت بعد از 
مصدوميت را پشت ســر مي گذارد و بارها تا مرز جدايي از 
استقالل پيش رفته، اما االن مذاكرات براي تمديد قراردادش 
در جريان است. در همين بين شايعه كرده اند پرسپوليس 
بدون مهاجم تبريــزي را مي خواهد. اينكــه درنهايت چه 
اتفاقي رخ خواهد داد چندان روشــن نيست، اما اين شايعه 
در هر صورت به سود تبريزي است. يا به لطف اين حرف و 
حديث ها رقم قراردادش را باال مي برد و در استقالل مي ماند، 
يا جدي جدي پيراهن پرسپوليس را به تن مي كند يا به هر 
تيم ديگري خواست برود، برچسب پيشنهاد از سرخابي ها 
را روي خودش خواهد داشــت. اين يعني بازي 3 سر برد 

براي مهاجمي با بدترين آمار ممكن! 

برنده؟ خود تبريزي

تصوير تي كشيدن حامد لك در كنار عوامل برگزاري 
بازي نساجي و پرســپوليس حسابي سروصدا كرده و 
حتي به صفحات بين المللي هم رسيده است. در همين 
بين يك صفحه اينستاگرامي در عربستان اين تصوير 
را به عنوان رويدادي بامزه منتشــر كــرده و كلي هم 
بازنشر شده است. توجه داشته باشيد كه عربستان يكي 
از رقباي ايران در مسير دستيابي به ميزباني جام ملت هاي 
آسيا در سال 2027است. عربستان معموال از ميزباني چنين 
مسابقاتي استقبال نمي كند و يك اتفاق نادر است كه حاال 
نامزد شده؛ بنابراين شانس بااليي براي پيروزي دارد، هرچند 
قطر هم طبق معمول اعالم كانديداتوري كرده است. بعد ما 
با اين زمين و تي زدن بازيكنان، قشنگ پيش رقبا آبروداري 
كرديم. خداوكيلــي اگر خودمــان تصميم گيرنده بوديم، 

ميزباني جام ملت ها را به خودمان مي داديم؟

آبروداري جلوي رقيب

نكته بازي

جهان

 بدون اغراق رفتار يحيي گل محمدي در سركشي به خانواده 
هوادار فقيد پرسپوليس در ياســوج بسيار ستودني بود؛ يك 
حركت شيك، اخالقي و غافلگيركننده كه شايد اگر در اروپا از 
يك مربي يا بازيكن معروف سرزده بود، ما آن را در ايران به رخ 
هم صنفانش مي كشيديم. حاال اما محل وقوع اين اتفاق زيبا، 
خاك خودمان اســت و همين نكته، آن را دلپذيرتر مي كند. 
يحيي در اين شرايط كرونايي، در تقويم فشرده اي كه تيمش 
با آن روبه روست، به بخشي از ســرزمين مان سفر كرد و در 
هواي خانه اي نفس كشيد كه تا همين 10 روز پيش سرشار 
از عشق به پرسپوليس بود، اما حاال مردش را از دست داده و 
در اندوه و ماتم فرورفته است. بي گمان هيچ چيز جاي خالي 
پدر را براي طفل 8ساله به جا مانده از اين هوادار پر نمي كند، 
اما حضور همدالنه سرمربي پرسپوليس در كنار اين خانواده، 
تسكيني بزرگ و بجا بود؛ القاي اين پيام كه مجموعه باشگاه 

پرسپوليس قدر حاميان انساني پشت سرش را مي داند.
هوادار در فوتبال مهم است، اصال مهم ترين است. اين حقيقت 
اما در ايران غالبا ناديده گرفته مي شود و به همين دليل است 
كه رفتار كم نظير يحيي گل محمدي آدم را به هيجان مي آورد. 
فوتباليست ها بدون هواداران شان نه چنين شهرتي خواهند 
داشت و نه چنان ثروت و مكنتي. اگر آنها در بهترين مناطق 
شهر زندگي مي كنند، در خيابان سرشان را باال مي گيرند و با 
عزت و احترام حركت مي كنند، همه اينها از جادوي نفس هاي 
گرم هواداران است. فوتبال بدون هوادار مثل رستوران بدون 
مشتري است، تئاتر بدون تماشــاچي و استخر خالي از آب. 
براي همين است كه باشگاه هاي بزرگ قدر هواداران شان را 
در سراسر جهان مي دانند. براي همين است كه رئال مادريد 
به احترام هواداران مسلمانش نشان صليب را از لوگوي رسمي 
باشگاه حذف مي كند و به خاطر همين است كه بايرن مونيخ 
هنگام ازسرگيري مســابقات بوندس ليگا در دوران كرونا به 
تك تك هوداران رســمي اش پيام مي دهد: »ببخشــيد كه 

مسابقات را بدون حضور شما شروع مي كنيم. « 
در معركــه »هيــس« نشــان دادن بازيكنــان ايرانــي به 
هواداران شان، حركت يحيي گل محمدي بسيار زيبا بود. او 
پيراهن امضا شده كل تيم را به فرزند طرفدار فقيد پرسپوليس 
هديه داد، همينطور مدال نقره ليگ قهرمانان آسيا را؛ نشاني 
كه يحيــي در كنار بازيكنانــش در رقابتي دشــوار آن را به 
دســت آورد و شــايد يادگار مهمي برايش به شمار مي آمد. 
با اين همه مي شــود براي گل محمــدي آرزو كرد نقره اي را 
كه به مهر در دســت اين كودك دوست داشــتني كاشته، 
 بعدها به عنوان طالي ليگ قهرمانان آســيا درو كند. دست

 مريزاد.

  نقره كاشتي، كاش طال درو كني  رضاييان، ترابي؛ بازگشتي در كار هست؟
درستايشحركتزيباييحييگلمحمدي
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 شوخي مي كنيد آقاي زنوزي؟
4نكتهدرمورداظهاراتجديدمالكباشگاهتراكتور

بهروز رســايلي| محمدرضازنوزيكهگويامدتيدرسفر
خارجازكشــوربهسرميبرده،بازگشــتيتوفانيبه
رسانههاداشــتومطالبيبهزبانآوردكهبارديگراز
جهاتمختلفقابلنقدبهنظرميرســيد.بهطوركلي
موضعگيريهاوبرخيسياســتهايمالكتراكتور
طورياستكهمخاطببيشترازهرچيزديگرينگران

آيندهاينتيمميشود.

شجاعيمحصولتراكتوراست؟
مالك تراكتور كه آشكارا از ســخنان عليرضا منصوريان از 
خودش عصباني به نظر مي رســد، بابت انتخاب او به عنوان 
سرمربي تيم عذرخواهي كرده و در ادامه به ستايش از مسعود 
شجاعي پرداخته است. او گفته مسعود گزينه اصلي باشگاه 
براي سرمربيگري است، اما خودش فعاًل قبول نكرده. جالب 
اينكه منصوريان قبال ســرمربي چند تيم بــوده و كارنامه 
داشته، در مورد شــجاعي كه اصاًل چنين كارنامه اي وجود 
ندارد و روشن نيســت كه آيا فردا بابت اين انتخاب هم كار 
به عذرخواهي مي كشــد يا نه. از همه عجيب تر اما تعبيري 
است كه زنوزي در مورد كاپيتان پيشين تيم ملي به كار برده: 
»شجاعي به هيچ تيم ديگري تعلق ندارد و محصول تراكتور 
است.« اين يعني بازيكني كه از نفت آبادان به فوتبال ايران 
معرفي شده، از سايپا به ليگ هاي خارجي رفته و 12سال در 
فرنگ بازي كرده، به صرف حضور در تراكتور در 34سالگي 

محصول اين باشگاه لقب گرفته است! بعيد به نظر مي رسد در 
بدنه هواداران تراكتور هم حتي يك نفر با ادعاي مالك باشگاه 

در اين زمينه موافق باشد.
الپوشانيناكاميپرسپوليس؟

طبق معمــول مصاحبــه زنــوزي خالــي از طعنه زني به 
سرخابي هاي پايتخت نبود. او اين بار مصاحبه فوتبال برتر با 
عليرضا منصوريان را آن هم 2 شب بعد از فينال ليگ قهرمانان 
آسيا، تالش صداوسيما براي الپوشاني ناكامي پرسپوليس 
قلمداد كرده است. پرسش اينجاست كه مگر شكست حداقلي 
در فينال آسيا بحران است كه نياز به جمع وجور كردن داشته 
باشــد؟ آن هم 48ســاعت بعد از پايان بازي؟ و مگر برنامه 
نه چندان پربيننده محمدحسين ميثاقي كه فقط به خاطر 
وايرال شدن قســمت هايي از آن ديده مي شود، جايي براي 
الپوشاني باخت پرسپوليس است؟ اصال اگر تراكتور نخستين 
مربي اخراجي ليگ را به اين شكل عجيب معرفي نمي كرد، 

چه بهانه اي براي وسط آمدن نام اين باشگاه وجود داشت؟
وعدهاقتصاديتاكي؟

زنوزي بــار ديگر بخش مفصلي از مصاحبــه اش را به صدور 
وعده خودكفايي تراكتور از نظــر اقتصادي اختصاص داده. 
اين در حالي است كه تراكتور از زمان حضور او به عنوان تنها 
باشگاه ايراني در كنار كليشه هاي ورزشي و فرهنگي، عنوان 
»اقتصادي« را هم پشت نامش دارد. با اين حال تا كنون هيچ 
ســاز وكار به ثمر نشســته اي در اين حوزه به چشم نخورده 

است. يعني هيچ حركت روشني انجام نشده كه قابل لمس 
باشد، منتج به درآمد پايدار شــود و هواداران بدانند فردا اگر 
زنوزي ناگهان خواست باشگاه را زمين بگذارد و برود، نگراني 
بابت دخل و خرج تيم وجود نخواهد داشت. به نظر مي رسد 
عمده فعاليت هاي اين مالك مثل خريــد لباس آديداس و 
عقد قراردادها و تفاهم هاي خواهرخواندگي با باشــگاه هاي 
مختلف اروپايي صرفا جنبه نمايشي دارد و قرار نيست آبي 

از آنها گرم شود.
القايتوهينچرا؟

همچنان مشــخص نيست چرا مسئوالن باشــگاه تراكتور 
ســعي مي كنند هر رفتار و گفتاري را حمل بر توهين به اين 
باشگاه محبوب، قديمي و مردمي كنند. حقيقتا اينقدر دامن 
زدن به هر سوءتفاهمي درســت نيست و نتيجه اين رويكرد 
در دراز مدت، لوث شــدن اين ارزش است. شايد هزار انتقاد 
به محمدحسين ميثاقي وارد باشد، اما مثل روز روشن است 
كه منظور او از داســتان محمد عباس زاده، بوسه بر لوگوي 
تراكتور و ضدعفوني كردن، شوخي با تظاهر بازيكنان فوتبال 
و ربط دادن آن به كرونا بوده است. در اين مسئله كوچك ترين 
ترديدي وجود ندارد و جالب نيست كه مديران باشگاه بيهوده 
هواداران را خشمگين كنند و رودرروي يك نفر قرار بدهند. 
اظهارات زنوزي در مورد اينكه »اگر اسم اين مجري را بياورم 
بايد دهانم را آب بكشــم« نه تنها اخالقي نيست، بلكه هيچ 

تناسبي با انصاف هم ندارد.

فوتبالدركانونكوويد-2۰تعطيلنيست
دوشــنبه ها معموال عادت نداريم منتظر فوتبــال خارجي بمانيم اما 
باكســينگ دي فرق دارد؛ تيم ها 2 روز يك بار با هــم بازي مي كنند. 
منتظر 3 بازي امشب ليگ برتر باشيد؛ كريستال پاالس- لستر، چلسي- 
استون ويال و اورتون- منچسترسيتي. لستر پريشب با من يونايتد 2-2 
كرد به لطف درخشش اشــمايكل درون دروازه تيمش. سولشائر كه 
خودش در دوران بازيكني تعويض طاليي منچســتريونايتد بود حاال 
تعويض طاليي اش را به عنوان مربي پيدا كرده و او كســي نيست جز 
كاواني كه معموال به عنوان بازيكني ذخيره به ميدان مي آيد. او در اين 
فصل روي ۵ گل منچستريونايتد )3 گل و 2 پاس گل( به عنوان بازيكن 
تعويضي تأثير مستقيم داشته است، بيش از هر بازيكني ديگر در اين 
فصل ۵ ليگ معتبر اروپايي. رشفورد هم كه 2 گل مسلم را خراب كرد 
تعداد گل هايش براي يونايتد را به عدد۵0 رساند. تنها ۵بازيكن انگليسي 
شامل روني 183، اسكولز 107، اندي كول 93، بكام 62و رشفورد ۵0در 
ليگ برتر باالي ۵0گل زده اند و رشفورد پس از روني و كريستيانو رونالدو 
سومين گلزن جوان اين تيم است كه به اين ركورد مي رسد. برونو فرناندز 
كه يك پاس گل به بازيكن خودي و يكي به بازيكن لستر داد روي بيش 
از ۵0درصد گل هاي منچستر از زماني كه به اين تيم آمده نقش داشته 
است؛ 31گل از 60گل شامل 18گل و 13پاس گل. آرسنال هم پس از 
۵7روز و 7بازي كه تنها 2 تساوي به دست آورده بود، موفق شد در ليگ 
برتر به پيروزي برسد. آخرين بار من يونايتد را يك هيچ برده بودند. برد 
3بريك مقابل چلسي به لطف سومين پنالتي به هدر رفته جورجينيو 
در اين فصل بود و دومين پنالتي خراب شــده در ليگ برتر توسط اين 
بازيكن كه اين بازيكن برزيلي- ايتاليايي را به ركورد منفي خود لمپارد 
در پنالتي هاي يك فصل رساند. ورنر طبق معمول موفق به گلزني نشد. 
اين دهمين بازي پياپي مهاجم آلماني براي چلسي بدون گل زده بود. او 
سابقه 12بازي بدون گل زده در اليپزيش را هم دارد. آبراهام هم با گلزني 
به آرسنال تعداد گل هايش را در ۵0بازي ابتدايي براي چلسي به 21گل 
رساند كه تنها از هاسلبنك )34( و ديه گو كاستا )31( آمار ضعيف تري 
است. ليگ اين فصل بسيار فشــرده و رقابت بين تيم ها نزديك است؛ 
طوري كه فاصله تيم صدرنشين با تيم نهم )بدون احتساب برد احتمالي 
ليورپول در بازي ديشب مقابل وســت بروم يكي مانده به ته جدولي( 
تنها 9 امتياز است. وضعيت تاتنهام نيز در ماه دسامبر ليگ بامزه است 
و درحالي كه در 1۵دسامبر در صدر جدول قرار داشت، 16دسامبر به 
رده دوم سقوط كرد و 4 روز بعد چهارم شد و 2 روز بعدتر به رتبه هشتم 
رفت. به نظر مي رسد اين بار برخالف 2 فصل اخير تكليف قهرماني در 

هفته هاي پاياني روشن شود.

سازمان ليگ فوتبال روز گذشــته برنامه بازی های ليگ برتر تا پايان هفته دوازدهم را 
اعالم كرد و تاريــخ 22دی ماه را هم برای داربی بزرگ تهــران برگزيد. طبق اين برنامه 
مسابقه عقب افتاده پرسپوليس و سپاهان نيز در تاريخ 16دی برگزار می شود و برای آنكه 
2 تيم پرسپوليس و استقالل پيش از داربی شرايط مشابهی داشته باشند بازی استقالل و 
آلومينيوم اراك از هفته دهم، يك هفته قبل از داربی يعنی در روز 1۵دی ماه انجام خواهد 
شد. به اين ترتيب پرســپوليس 6روز و اســتقالل 7روز قبل از داربی فرصت استراحت 
خواهند داشــت. بعد از اعالم برنامه جديد از سوی سازمان ليگ، ترتيب بازی های ليگ 

برتر از امروز تا 6بهمن ماه به اين شكل در آمده است:
  سهشنبه9دی: ماشين -  سپاهان )هفته دهم(، سايپا - نفت آبادان )هفته نهم(

  چهارشنبه1۰دی: فوالد - نساجی )هفته هشــتم(، نفت  مسجدسليمان - پيكان 
)هفته نهم(، گل گهر - استقالل )هفته نهم(، تراكتور - شهرخودرو )هفته نهم(

  پنجشنبه11دی:پرسپوليس - ذوب آهن )هفته ششم(
  دوشنبه1۵دی: نفت آبادان- نفت مسجدسليمان )هفته دهم(، شهرخودرو - سايپا 

)هفته دهم(، استقالل - آلومينيوم )هفته دهم(، فوالد - مس رفسنجان )هفته دهم(
  سهشنبه16دی:پرسپوليس - سپاهان )هفته هفتم(، پيكان - نساجی )هفته دهم(، 

ذوب آهن - تراكتور )هفته دهم(
  يكشنبه21دی: ســپاهان - فوالد )هفته نهم(، آلومينيوم اراك - ذوب آهن )هفته 

نهم(، مس رفسنجان - ماشين ســازی )هفته يازدهم(، نســاجی - نفت آبادان )هفته 
يازدهم(

  دوشنبه22دی:استقالل - پرسپوليس )هفته هشتم(
  سهشنبه23دی: نفت مسجدسليمان - شهرخودرو )هفته يازدهم(

  جمعه26دی: نساجی - ماشين سازی )هفته نهم(، سپاهان - پيكان )هفته يازدهم(، 
آلومينيوم اراك - گل گهر )هفته يازدهم(، سايپا - ذوب آهن )هفته يازدهم(

  دوشنبه29دی:تراكتور - اســتقالل )هفته يازدهم(، پرسپوليس - فوالد )هفته 
يازدهم(

  چهارشنبهاولبهمن: پيكان - مس رفســنجان )هفته دوازدهم(، شهرخودرو - 
نساجی )هفته دوازدهم(، ذوب آهن - نفت مسجدسليمان )هفته دوازدهم(

  شنبه4بهمن:گل گهر - تراكتور )هفته دوازدهم(، استقالل - سايپا )هفته دوازدهم(
  يكشنبه۵بهمن: ماشين سازی - فوالد )هفته دوازدهم(

  دوشــنبه6بهمن:آلومينيوم اراك - پرســپوليس )هفته دوازدهم(، نفت آبادان 
-سپاهان )هفته دوازدهم(

در اين برنامه نكات عجيب و غريب زيادی به چشم می خورد و به نظر می رسد اعتراض 
باشگاه های ليگ برتری كه اين روزها خيلی از آنها شاكی هستند چندان هم غيرمنطقی 

نيست. به برخی از اين نكات توجه كنيد.
عقب افتادن بازی های پرسپوليس، باعث شــده بازی های ساير تيم ها از نظم خارح 
شود. تيم ها گاهی دو سه بازی فشرده برگزار می كنند و گاهی 1۵روز را بدون بازی سپری 
می كنند. اما در پايان اين دوره تقريبا يك ماهه، فقط يك بازی از بازی های عقب افتاده 
پرسپوليس كم می شود! قرمزها در حال حاضر 3بازی عقب افتاده دارند و در روز 6 بهمن 
نيز همچنان 2 بازی عقب افتاده خواهند داشــت! در پايان هفتــه دوازدهم، بازی های 

پرسپوليس مقابل مس رفسنجان و گل گهر )هفته نهم و دهم( هنوز برگزار نشده است.
پرسپوليس كه ۵دی با نساجی بازی كرده بازی های آينده اش را به ترتيب در روزهای 

11، 16، 22، 29 دی و 6بهمن انجام خواهد داد. يعنی اغلب بازی ها با فاصله 6 يا 7روز 
خواهد بود و فقط يك بار )بين بازی با ذوب آهن و ســپاهان( قرمزها استراحت ۵روزه 
خواهند داشت. اين در حالی است كه طی همين مدت نساجی و ذوب آهن هر كدام 3بار 
و سپاهان و استقالل هر كدام 2بار با استراحت ۵روزه به مصاف حريفان می روند. يعنی 

اين 4 تيم بيشتر درگير بازی های فشرده می شوند تا پرسپوليس!
 مس رفسنجان كه آخرين بازی اش دوم دی ماه بوده تا 1۵دی هيچ مسابقه ای ندارد و 
بعد از انجام 2مسابقه در 6روز دوباره 10روز استراحت می كند. نفت آبادان هم در فاصله 
21دی تا 6بهمن بايد 1۵روز را بدون مسابقه بگذراند. اما ركورد دست گل گهر سيرجان 
است كه بعد از بازی 10دی مقابل اســتقالل تا 26دي هيچ مسابقه ای ندارد و 16روز را 

خارج از فرم بازی سپری می كند.
جالب ترين نكته اين است كه پرســپوليس طی 31روز 6مسابقه انجام می دهد و در 
همين مقطع نساجی طی 26روز 6بار به ميدان می رود! پرسپوليس بعد از فينال آسيا، 
روز ۵دی با بازی در قائمشهر به ليگ برگشت. قرمزها از اين روز تا 6بهمن مجموعا 6بازی 
انجام می دهند. اما نســاجی همين تعداد بازی را تا اول بهمن تمام می كند. يعنی ۵روز 

زودتر از پرسپوليس!
پرســپوليس و ذوب آهن 11دی به مصاف هم می روند. بعد از اين بازی ذوب آهن تا 
اول بهمن 4بازی ديگر انجام می دهد و پرسپوليس تا ششم بهمن 4بازی می كند! يعنی 

ذوب آهن هم فشرده تر از پرسپوليس بازی می كند.
حكايت بازی هفته دوازدهم پرسپوليس و استقالل هم جالب است. سرخابی ها بازی 
هفته يازدهم خود را در يك روز )29دی( برگزار می كنند. اما استقالل تا بازی بعدی اش 
۵روز فاصله دارد و پرسپوليس 7روز. آن هم در حالی كه پرسپوليس در آن زمان 2 بازی 

عقب افتاده دارد و استقالل هيچ بازی عقب افتاده ای ندارد!
اين فقط گوشه ای از باگ های سازمان ليگ در برنامه ريزی بازی هاست. از سازمانی كه 

نام سايپا را در برنامه اش »سايپا كرج« نوشته چه توقعی داريد؟

  نساجی، خسته از فينال آسيا!
برنامهليگدريكماهآينده:پرسپوليس6بازیدر31روز

نساجی6بازیدر26روز،حداقل3تيمديگرهمبازیهايشان
فشردهترازپرسپوليساست

اميرحســين اعظمــي| پرســپوليسبعداز
شكســتتلخدرفينالليگقهرمانانواز
دستدادنقهرمانيآسيا،حاالدرموقعيتي
ويژهقراردارد.مهمترينمشكلآنهانسبت
بهچندماهگذشته،كمبودنيرويانسانيو
ازدستدادنچندستارهتأثيرگذاراستكه
شايدپنجمينقهرمانيپياپيسرخپوشان
راباچالشــيجديمواجهكند.بااينحال،
يحييگلمحمديوهمكارانشدرتالشبراي
بازگرداندناينتيمبهروزهاياوجهستند
كهيكيازراهكارهايمهــم،اضافهكردن
چندبازيكنباكيفيتبهليســتتيماست.
جالباينجاستكهليستسرخپوشانبراي
اضافهكردنبازيكنانجديدبهاندازهكافي
جايخاليداردوليمسئلهمهمايناست
كهپرســپوليسبتواندنفراتيرابهخدمت
بگيردكهكيفيتفنيتيــمراباالترببرند.
اينروزهاتازهترينشــايعاتدرخصوص
بازگشترامينرضاييانومهديترابيبه
پرسپوليسشكلگرفتهواخبارمربوطبهاين
موضوع،صفحاتهوادارياينتيمراپركرده
است.البتهمسئلهمهماينجاستكهاخبارو
حاشيههايچندروزاخيرباواكنشيازسوي
كادرفنيپرســپوليسوهمچنينايندو
بازيكنهمراهنشدهوهمينموضوعابهامات
مختلفيرابرايهوادارانپرسپوليسايجاد

كردهاست.

ناكاميترابيدرالعربي
هواداران پرسپوليس هنوز شكل جدايي مهدي 
ترابي از اين تيم را فرامــوش نكرده اند و جدايي 
اين بازيكــن در فاز تهاجمي لطمــه بزرگي به 
پرسپوليس زد. البته ترابي هرگز تصور نمي كرد 
كه در العربي بــا اين وضعيت مواجه شــده و 
عملكردش خشــم هواداران و مســئوالن اين 
باشــگاه قطري را به همراه داشته باشد. حتي 
مصدوميت هــاي متعــدد اين بازيكــن هم با 
كنايه هاي مختلف از ســوي رسانه هاي قطري 
همراه شــد و ترابي همچنان زير تيغ انتقادهاي 
آنها قرار دارد. درصورت درخواســت كادر فني 
براي جذب اين بازيكن، باشگاه پرسپوليس بايد 

اين درخواست را از باشگاه العربي داشته باشد و 
مذاكره مستقيم با ترابي مي تواند دردسر ديگري 
براي اين باشگاه شكل دهد. ترابي كه براي كسب 
درآمد مالي بيشتر پرسپوليس را ترك كرد، براي 
بازگشت به تيم سابقش بايد يك ضرر مالي قابل 
توجه را به جان بخــرد و اينكه او حاضر به انجام 
چنين كاري خواهد بود يا خير، مشخص نيست. 
البته چالش مهــم ديگر براي ترابــي برخورد 
هواداران پرســپوليس درصورت بازگشتش به 

پرسپوليس اســت. از طرفي خبرهاي 
رســيده از درون باشگاه حاكي از 

آن اســت كه هنوز كادر فني 
پرســپوليس خصوصا يحيي 
گل محمدي و حميد مطهري 
صحبتي در مورد اين بازيكن 
با يكديگر نداشته اند. به نظر 
مي رسد آنها در ابتدا منتظر 
يك پالس مثبت از ســوي 

ترابي هستند تا بحث بازگشت 
اين بازيكــن را پيگيري كنند 
ولي به طور حتــم اين اتفاق به 

 آساني صورت نخواهد 
گرفت.

نظرمثبتيحييرويرضاييان
رامين رضاييان در ســال هاي اخيــر و بعد از 
جدايي از پرسپوليس، همواره در صدر اخبار 
مربوط به بازگشــت به اين تيم قرار داشــته 
است. حاال بحث بازگشــت او به پرسپوليس 
در حالي مطرح شده كه هواداران پرسپوليس 
دل خوشــي از مهــدي شــيري ندارنــد و 
بازگشت رضاييان به پرسپوليس قطعا اتفاق 
خوشــحال كننده اي براي آنهاست. كادر فني 
پرسپوليس در روزهاي گذشته موضوع 
بازگشــت رامين را مورد بررسي 
قرار داده و يحيي در اين زمينه با 
همكارانش صحبت كرده است. 
گل محمــدي تمايل به جذب 
رضاييان دارد ولــي با توجه 

به قرارداد دو ســاله اين 
بازيكن با الدوحيل، قطعا 

باشگاه قطري براي دريافت 
رضايتنامــه او مبلــغ بااليي 
درخواست خواهد كرد كه در كنار 

آن بايد به درخواســت مالي 

اين بازيكن نيز توجه كرد. البته مسئوالن الدوحيل 
طبق هماهنگي با برند اسپاير كه حامي مالي اكثر 
تيم هاي قطري است، از رضاييان خواسته اند كه 
به يك باشــگاه قطري ديگر برود ولي او هنوز با 
چنين درخواستي موافقت نكرده است. البته نكته 
مهم ديگر در مورد جذب بازيكن جديد اين است 
كه پرســپوليس تا زمان نقل و انتقاالت بتواند از 
بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتي جلوگيري كند. 
شرايطي كه با شكايت ماريو بوديمير و در ادامه 
گابريل كالدرون، پرسپوليس 
را با يك مشكل بزرگ 
مواجــه كــرده 

است.

رسولبهروش
روزنامه نگار

يادداشت
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رضاكرميمحمدي
رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران

ن  و معــا ن، يا هر مظا
برنامه ريزي و توســعه 
شهري شــهرداري تهران درباره اصالحيه 
اليحه بســته محرك اقتصادي شهرداري، 
گفت: »شــورا ارديبهشــت ماه اين بسته را 
تصويب كرد و كمك بزرگي بود كه توانست 
بخشي از درآمدهاي شــهرداري را جبران 
كند. اليحــه امروز الحاقيه اي اســت كه در 
11ماده مشتمل بر 3 بخش مالي، شهرسازي 
و مولد ســازي  دارايي ها، به آن بسته محرك 
اضافه شده است. در اين 11ماده درخواست 
شده است كه مدت زمان پرداخت بدهي ها تا 
15اسفندماه افزايش پيدا كند و كساني كه 
بدهي دارند اگر تا اين مدت پرداخت كنند، 

دچار جريمــه تأخير در تاديه نشــوند.« در 
پايان يك فوريت اين اليحه با 18رأي موافق 

تصويب شد.

يارانههايشهرداريدردستنيازمندان
اعضاي پارلمان شــهري روز گذشته بررسي 
طرح »هوشمندســازي ثبت مشاركت ها و 
نحوه تشويق شــهروندان« را در دستور كار 
داشتند كه بهاره آروين، سخنگوي كميسيون 
برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در توضيح 
اين طرح گفت: »مــا در شــهرداري تهران 
يارانه هــاي زيادي به شــهروندان مي دهيم؛ 
به طور مثال در اماكن ورزشــي به شهروندان 
تخفيــف مي دهيــم، در حمل ونقل عمومي  

حتي قيمت تمام شده بليت را از مردم دريافت 
نمي كنيم، در دوچرخه هاي اشــتراكي براي 
تشويق شــهروندان يارانه هايي مي دهيم و... 
اما متأسفانه اين يارانه ها غيرهدفمند هستند 
و به همين دليل لزوما به دست اقشار نيازمند 
نمي رسند.« به گفته وي، افزايش مشاركت و 
كاهش نابرابري و بي عدالتي، اهداف اين طرح 
هســتند: »از آنجا كه ما در شهرداري از بانك 
اطالعات يكپارچه برخوردار نيستيم، ناگزير 
به همه تخفيف ها را ارائه مي دهيم. همانگونه 
كه ثروتمندان قصــر خود را بــا المپ هاي 
متعدد تزيين كرده اند و بيشترين يارانه برق 
را دريافت مي كنند يا بيشترين يارانه بنزين را 
پورشه سواران دريافت مي كنند، در شهرداري 

تهران هم يارانه ها را طوري تقسيم كرده ايم كه 
به اقشار هدف نرسيده است؛ بنابراين بايد بانك 
اطالعاتي خود را به كمك بانك هاي اطالعاتي 
وزارت رفاه، سازمان بهزيستي و كميته امداد 
تكميل كنيم.« موافقان و مخالفان درخصوص 
اين طرح اظهارنظر كردنــد و درنهايت طرح 
»هوشمندسازي ثبت مشــاركت ها و نحوه 

تشويق شهروندان«  تصويب شد.

پنلهايصوتيمانعآلودگينيستند
احمد مســجدجامعي، عضو شــوراي شهر 
تهــران در جلســه روز گذشــته نارضايتي 
ساكنان حاشيه پل صدر را مطرح كرد و گفت: 

»همزمان با طراحي و ساخت پل صدر، بحثي 
با عنوان حقوق شــهروندي و آلودگي هاي 
صوتي و بصــري بــراي ســاكنان، به ويژه 
ساختمان هاي مجاور، مطرح و كارشناسان 
عنوان كردند با نصب پنل هاي عايق صوتي 
تا 90درصد آلودگي صوتي كم مي شود. البته 
اين يك بحث آزمايشگاهي بود كه ظاهرا در 
آزمايشــگاه جواب داده و به نتيجه رسيده 
بود، ولي از آنجا كه فضاي شــهري با فضاي 
آزمايشگاهي متفاوت اســت، به رغم نصب 
پنل هاي صوتي، انتظــار الزم براي كاهش 
آلودگي صوتي برآورده نشده است. مشكل 
به اين هم ختم نشــد و ما با مشكل بزرگي 

به عنوان ســرقت پنل ها هم مواجه شديم.«  
اين عضو شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه 
هم اكنون، هم تعداد پنل ها كم شــده و هم 
آلودگي صوتي بيشتر شده و راه حل جديدي 
نيز ارائه نشده است، گفت: »به نظر پنل هاي 
عايق صوتي از نظر عملكرد و همچنين به دليل 
ســرقت هاي دامنه دار، عمال كارايي الزم را 
ندارند؛ بنابراين از شهردار تهران مي خواهم 
كه به اين مسئله رسيدگي و نسبت به ارائه 
راهكارهاي جايگزين و جلب رضايت ساكنان 
ســاختمان هاي مجاور پل صدر اقدام كند و 
نامه اي را هم كه از جانب نهادها يا ســاكنان 
نوشته شده بعد از يك سال بي پاسخ نگذارد.«

محسن هاشمي رفسنجاني: ايجاد دوقطبي هاي كاذب، تخريب ارزش ها و نام و ياد شهدا را در پي دارد
در دويست وپنجاه ونهمين جلسه شورا، از شهداي مدافع سالمت پايتخت تجليل به عمل آمد

يارانههايشهريهوشمندميشود يادداشت

مديريتيكپارچه؛
نسخهطالييتابآوريتهران
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زلزله به تنهايي يك بحران يا سانحه نيست 
بلكه عوامل متعددي همانند كالبد محيطي 
و شكل شهر و نيز ســاير عوامل اقتصادي، 
اجتماعي و اكولوژيكي هستند كه مي توانند هنگام وقوع زلزله خسارات 
را ايجاد يا شــدت آنها را دوچندان كنند. در اين ميان، ايجاد »سامانه 
يكپارچه مديريت ريسك و حوادث« يك ضرورت مهم براي كاهش باليا 
است اما بر كسي پوشيده نيست كه از حرف تا عمل دستيابي به چنين 
سامانه نجات بخشي در گرو كاهش تمركزگرايي دولت بر حوزه شهري 

و ايجاد مديريت يكپارچه اي است.
تجربه هايي همانند آتش ســوزي پالســكو و مــواردي از اين قبيل 
نشــان مي دهد نگاه به افزايش تاب آوري شهر تهران، همواره موقت و 
دوره اي بوده اســت. فقدان اين نوع مديريت خردمندانه در كشور ما 
به نگاه تمركزگرايانه دولت نســبت به حوزه هاي مختلف برمي گردد؛ 
به گونه اي كه گاه در اصالح يا تصويب قوانين شاهد هستيم كه به جاي 
برون سپاري وظايف محلي و كاهش تمركزگرايي، به صورت برعكس 

عمل كرده است.
نمونه بارز نگاه انحصارطلبانه، تصويب قانون جديد مديريت بحران است 
كه در آن به  جاي ارائه اختيارات به شهرداري ها براي حوزه بحران با بهانه 
ارتقاي ساختاري، مســئوليت اداره بحران در شهرها را به وزير كشور 
داده است. اينگونه است كه دولت با تعدد مسئوليت ها مواجه مي شود و 
نمي تواند به وظايف اصلي خود همانند تصويب آيين نامه اجرايي قانون 
جديد مديريت بحران و تشكيل شوراي عالي مديريت بحران رسيدگي 
كند. اين در حالي است كه براســاس قانون، دولت براي رسيدگي به 
اين امر مهم 6 ماه فرصت داشت و اكنون بيش از يك سال از مدت زمان 
قانوني آن گذشته است. تعدد مسئوليت هاي دولت باعث شده است كه 
حوزه مهمي همانند بحران ناديده گرفته شــود اما شايد هنوز فرصت 
براي جبران باقي باشــد. تالش هاي متعدد »ســازمان پيشگيري و 
مديريت بحران شــهر تهران« در حوزه هاي مختلف آموزش، مقابله و 
پيشگيري منجر به ارائه و اجراي طرح هاي متعدد آموزشي ازجمله طرح 
»مدرسه آماده« و ايجاد »خانه هاي دوام و ايمني« شده است. آيا تمام 
اين تالش ها در نبود پاسخگويي قانوني ساير دستگاه ها و سازمان هاي 
اثرگذار در حوزه بحران و هماهنگي و يكپارچگي در اين حوزه، مي تواند 

منشأ اثر باشد؟ پاسخ به اين سؤال مبهم است.
مديران و مسئوالن در حوزه بحران بايد بدانند آنچه كارشناسان امروز 
براي شهري همانند تهران توصيه مي كنند، يك نسخه است نه نوشدارو 
پس از مرگ ســهراب. ازاين رو بايد توصيه ها را به كار بست و در ابعاد 
مختلف شهري، اقتصادي و اجتماعي از همين امروز آستين همت را باال 
زد تا در آينده شاهد روزي در تقويم كشورمان به عنوان تاريخ ويراني 

يك شهر نباشيم.

ساماندهيراستهتوزيعمحصوالتپروتئيني
مجيد فراهاني: با تعطيل شدن بازار توزيع 
محصوالت پروتئينــي در ميدان بهمن، 
كسبه به سمت خيابان هاي شهيد فاطمي 
و كارگر ســاماني در منطقه 16 كه بافت 
مسكوني هســتند، رفته اند و اين معابر به 
راســته توزيع محصوالت گوشتي تبديل 

شده  است. بنابراين به شركت ساماندهي مشاغل و معاونت خدمات 
شهري شهرداري تهران تذكر مي دهم كه براساس بند 20 ماده 55 

قانون شهرداري به متخلفان اخطار دهد.

توقفعملياتبرداشتدرمعدنسنگسبز
ســيدآرش حســيني ميالني: با وجود تذكر قبلــي و اعالم توقف 
كار معدن ســنگ سبز كوهســار توســط اداره كل محيط زيست 

تهران در سال گذشته، متأسفانه اخيرا 
كارگروه ديده بان انجمــن كوهنوردان 
ايران گزارشي مبني بر ادامه بهره برداري 
از اين معدن را به شــوراي شهر ارسال 
كرده اند. به شهرداري تهران و سازمان 
صمت اســتان تهران تذكر مي دهم در 

راستاي حفاظت از حقوق عامه و رعايت الزامات ايمني شهر در برابر 
سيالب و حفظ محيط زيست كوهســتان در اسرع وقت نسبت به 

توقف عمليات برداشت در معدن سنگ سبز كوهسار اقدام كنند.

ضرورتبيمهدستفروشانروزبازارها
علي اعطا: تذكر نخست را به دولت در راستاي اصل 29 قانون اساسي 
كه حق تأمين اجتماعي را همگاني و وظيفه دولت دانســته اســت، 
مي دهم. هر چند به نظر مي رسد دولت در ايجاد اشتغال و ساماندهي 

دستفروشان نمره مناسبي نمي گيرد اما 
مي تواند با ارائه راهكارهايي به شهرداري 
و شوراي شهر تهران در راستاي اصل 29 
قانون اساســي اقــدام بــه بيمه كردن 
دستفروشــان روزبازار هاي شهر تهران 
كند. تذكر ديگر را هم به شهرداري تهران 

مي دهم به دليل اجرايي نشدن مصوبه طراحي و احداث يادمان سردار 
شهيد قاسم سليماني.

تعللسازمانزيباسازيدرپيشبردامورمحوله
محمد ساالري: تذكر اول بنده به سازمان 
زيباســازي به دليل تعلــل در مرمت و 
بهســازي بناي كاله فرنگي عشرت آباد 
به عنوان يكي از بناهاي ميراثي و تاريخي 
بســيار ارزشــمند و تكميــل عمليات 
مناسب ســازي  و بازآفرينــي فلكه دوم 

نيروهوايي واقع در منطقه 13 است. تذكر ديگر را به شهرداري تهران 
مي دهم مبني بر اينكه هم اكنون مهلت اعتبار پروانه براي آغاز عمليات 
ساختماني 2سال است. در اواخر دوره چهارم شورا پيگيري كرديم تا 

اين مهلت برداشته شود، اما هنوز به نتيجه نرسيده است.

ارساللوايحمربوطبهوضععوارضجديدبهشورا
مرتضي الويري: تذكرم مربوط به ماده 50 
قانون ماليات بر ارزش افزوده اســت. در 
تبصره يك ايــن ماده قانونــي آمده كه 
شورا هاي اسالمي شــهر و بخش، جهت 
وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه 
تكليف آنان در اين قانون مشخص نشده 

باشد، موظفند موارد را تا 15بهمن هر ســال براي اجرا در سال بعد 
تصويب و اعالم عمومي كنند. بنابراين الزم اســت شهرداري لوايح 
مربوط به اين عوارض را به شورا ارسال كند تا از ظرفيت قانوني در اين 

تبصره استفاده شود.

تذكراتوپيشنهادهاياعضايشورايشهردرجلسهديروز

اعضايهيأتمديرهنظامپرستاريشهرتهرانوپدرشهيدرامينعزيزيفر،
نخستينشهيدمدافعسالمتدرماندرتهران،مهمانانويژهجلسهديروز
پارلمانشهريبودند.ناهيدخداكرمي،رئيسكميتهسالمتشورايشهر
تهران،باابرازخرســنديازحضورمهماناندرجلسهگفت:»درشرايط
سختاپيدميوبحرانيكهيكسالاستدرگيرآنهستيم،كادردرمان
اعمازپزشكانوپرستارانآسيبزياديديدندوماعزيزانيراازاينگروه
ازدستداديمكهجوانبودند.«اوبااشارهبهعملكردتيمدرمانگفت:»تيم
درمانباوجوداينكههركدامازآنهامهارتودانشفرديدارندوايندانش

ومهارتمهماست،اماآنهايكتيمندكهعملكردشانموجببهبودبيمار
ميشود.شمااگرجراحماهريباشيد،وليتيمپرستاريومراقبتقوي
نداشتهباشيد،پيچيدهترينجراحيمغزهمنتيجهبخشنخواهدبود.بد
نيستسياستگذارانماوكسانيكهادارهكشوربرعهدهآنهاست،اينشيوه
كارتيميراموردتوجهقراردادهوبداننددركشورداريهمبايدپيشگيري،
غربالگري،تشخيصبيماري،درمانوتوانبخشيهايپسازدرمانراكهدر
تيمپزشكيبهخوبيديدهميشوند،لحاظكنند.ماديگرطاقتآزمونوخطا
نداريم؛ضمناينكهحتمابايددرحوزهسالمتباتوجهيويژهبههمهاعضاي
درمانمطالباتآنهاراپاسخگوباشيم.«درپايانلوحيبهرسميادبودتقديم

پدرشهيدعزيزيفرشد.

تجليلازخانوادهشهدايسالمت

ادامهاز
صفحه3
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روستا

روستاي »هادي خاني«، روستايي 
كوچك بــا جمعيتــي در حدود 
۵۰۰ نفر از توابــع بخش جولكي 
شهرستان آغاجاري است. شهرســتاني كه آن را با منبع عظيم 
سفره هاي نفتي اش در خوزستان مي شناسيم. اين سفره ها گويي 

براي همه ايران گسترده است جز اهالي روستاهاي جولكي.
 كافي اســت جســت و جوي كوچكي در گوگل داشته باشيد تا 
نام روســتاي »هادي خاني« و روســتاهاي مجاورش را با همه 
محروميت ها و كاستي ها ببينيد. هادي خاني در كرانه »مارون« 
قرار دارد؛ افسانه اي كه عالوه بر زيبايي خدادادي اش، به بخشي از 
حافظه تاريخي خوزستان نيز بدل شده است. حاال بعد از سال ها، 
صداي محروميت از هادي خاني و روســتاهاي اطراف به گوش 

مي رسد. 
علي خدري غريبونــد، فرمانــدار آغاجاري مي گويــد: ازجمله 
طرح هاي اولويت دار براي هادي خاني و روستاهاي محروم بخش 
جولكي، تكميل آسفالت جاده هاي روستايي است كه بدون شك 

در توسعه اين منطقه تأثيرگذار خواهد بود. 
او ادامه مي دهد: در بازديدي كه از اين منطقه داشتيم، روند اجراي 
طرح بررســي و طي ابالغي بر همكاري همه جانبه دستگاه هاي 
شهرستان به ويژه دستگاه هاي خدمات رسان براي توسعه منطقه 
تأكيد شد. با اين همه، آنچه اهالي هادي خاني را آشفته مي كند 
فقط نبود جاده دسترسي و وضعيت به هم ريخته و قطعي آب و 
برق روستا نيست، بلكه بيكاري و فقر فزاينده اصلي ترين مشكل 

اين مردم است.
محمدصالح يكي از اهالي روستاي هادي خاني مي گويد: ما روي 
بزرگ ترين منابع نفتي ايران زندگي مي كنيم، اما سهم ما بيكاري 
اســت. بيشــتر اهالي هادي خاني منبع درآمدي ندارند اما آنچه 
نگرانمان مي كند آينده كودكان اســت. فقر آموزشي، مشكالت 
بهداشــتي و دسترســي محدود به پزشــك و مراكز پزشكي از 
مشكالتي است كه هر روز با آن دست و پنجه نرم مي كنيم. او ادامه 
مي دهد: فرزندان ما در فقر بزرگ مي شوند. برايشان درس خواندن 
سخت است، نه كه استعداد نداشــته باشند، امكانات ندارند. اين 

يك حرف نيست يك واقعيت است.
يكي ديگر از اهالي مي گويد ما سرمان به گله داري مان است.  اما 
هر سال سيل زندگي مان را ويران مي كند. با هر بارش باران تنمان 
مي لرزد. انگار مارون هم با ما ســر لج افتاده. با اين حال ناشكري 
نمي كنيم. هر چند وقت مسئولي مي آيد، سري مي زند و مي رود. 
بعد هم روز از نــو و روزي از نو. ما نمي دانيم شــكايتمان را پيش 

چه كسي ببريم. شما صداي ما را به گوش ديگران برسانيد.

ستاره حجتي
خبرنگار

رتبه بندي استان ها براساس بيشترين تخصيص بودجه به منابع مهندسي رودخانه ها و سواحل
بودجه فصل منابع آب نام استان هارديف 

در اليحه بودجه 1400
بودجه منابع مهندسي 
 مقايسه تخصيص بودجهدرصدرودخانه ها و سواحل

 نسبت به سال گذشته
صعود از رتبه 2 و افزايش 10درصدي8896541282380.32سيستان و بلوچستان1
صعود از رتبه7 و افزايش 6درصدي6740271100290.16كرمان2
صعود از رتبه6 و افزايش 5درصدي418474878560.21بوشهر3
بدون تغيير در رتبه، اما كاهش 6درصدي197260784670.40گلستان4
سقوط از رتبه اول و كاهش 19درصدي483681624100.13هرمزگان5
صعود از رتبه8 و افزايش 2درصدي537626564750.11خراسان رضوي6
صعود از رتبه 13و افزايش 33درصدي 87045549050.63البرز7
صعود از رتبه12و افزايش 2درصدي 483967536550.11فارس8
صعود از رتبه14و افزايش 11درصدي 194771531190.27گيالن9

صعود از رتبه آخر و افزايش 10درصدي 500000500000.10خوزستان10
سقوط از رتبه10و افزايش 3درصدي 159437435620.27آذربايجان شرقي11
سقوط از رتبه3 و كاهش 24درصدي 505249421040.08آذربايجان غربي12
سقوط از رتبه 5 و بدون تغيير در تخصيص 419222399720.10مازندران13
صعود از رتبه 19و افزايش 7درصدي 316892382410.12لرستان14
صعود از رتبه 17و افزايش 2درصدي 359042351570.10خراسان شمالي15
سقوط از رتبه 11و كاهش 7درصدي 153527320830.21خراسان جنوبي16
صعود از رتبه 26و افزايش 4درصدي 455697274140.06كهگيلويه و بويراحمد17
صعود از رتبه 20و افزايش 18درصدي 86771236650.27كردستان18
سقوط از رتبه 16و افزايش 9درصدي 44304219310.50قم19
صعود از رتبه 27و افزايش 13درصدي 117394217400.19قزوين20
صعود از رتبه 25و افزايش 6درصدي 133200179510.13سمنان21
سقوط از رتبه9 و كاهش 5درصدي 330000150000.05تهران22
سقوط از رتبه 15و كاهش 12درصدي 79055141100.18كرمانشاه23
سقوط از رتبه 21و كاهش 2درصدي 19830796950.05اصفهان24
صعود از رتبه 28و افزايش 2درصدي 17737693030.05ايالم25
سقوط از رتبه24 و بدون تغيير در تخصيص5084290480.18مركزي26
سقوط از رتبه22 و كاهش يك درصدي 4975484470.17چهارمحال و بختياري27
سقوط از رتبه 18و كاهش 5درصدي 9201071830.08همدان28
بدون تغيير در رتبه، اما كاهش يك درصدي 7375844660.06يزد29
سقوط از رتبه 23و كاهش يك درصدي 1089428610.26اردبيل30
سقوط از رتبه30 و بدون تغيير در تخصيص9195128520.03زنجان31

* منبع: سازمان برنامه و بودجه* مبالغ براساس ميليون  ريال 

»هادي خاني« روستايي روي سفره هاي زيرزميني نفت در 
جنوب كشور است كه مردم محرومش كار مي خواهند تا 

آينده كودكانشان را بسازند

اهالي »هادي خاني« روي نفت مي خوابند

سيستان و بلوچســتان در صدر، سقوط 
رتبه اي اردبيل

سيستان و بلوچستان با اختصاص 32درصد از 
بودجه فصل منابع آب به مهندسي رودخانه ها 
و اليروبي  رتبه اول را به خود اختصاص داده و 
كرمان، گلستان و هرمزگان هم در پله هاي 
بعدي قرار دارند. چهارمحال و بختياري، يزد، 
اردبيل و زنجان هــم ۵ رتبه آخر اين جدول 
هســتند. كمترين عدد اختصاص يافته به 
بودجه هاي مهندسي رودخانه ها و سواحل 
با 3درصد متعلق به زنجان اســت و قمي ها 
هم با تخصيص ۵۰درصــد بودجه از بودجه 
فصل منابع آب شان به مهندسي رودخانه ها 
و سواحل، ركورددار شده اند. نكته قابل توجه 
هم كاهش اين بودجه در مازندران و اردبيل 

و سقوط رتبه اي آنها با وجود سيل خيز بودن 
بســياري از شهرهاي شــان طي چند سال 

اخير است.

نگاه متفاوت به بودجه هاي اليروبي 
در سيستان و بلوچستان با وجود ورود سيالب 
از ســمت افغانســتان، ظرفيتي مناسب در 
تامين و حفظ آب در منطقه ايجاد شده است 
و هدايت جريان آب در يك مسير مشخص 
به ويژه تاالب بين المللي هامون، احيا كننده 
طبيعت و آباداني اين منطقه خواهد شــد. 
سيســتان همچنين با وجود وزش بادهاي 
12۰روزه، توفان هاي شــن و ماسه، دائمي 
نبودن آب در انهار و حمل و ته  نشــين شدن 
گل و الي حاصــل از ســيالب هاي مناطق 

ديگر، همواره نيازمند اليروبي مسير عبور آب 
شامل رودخانه ها و انهار است تا در زمان وقوع 
ســيالب، انتقال آب به مراكز ذخيره سازي 
و تاالب بدون مشكل انجام شود. اتفاقي كه 
برعكس آن را در اردبيل شاهد هستيم و اين 
استان با وجود برخورداري از 34۰۰كيلومتر 
رودخانــه دائمــي، فصلي و مســيل هاي 
كوچك و بزرگ، بودجــه اش در فصل منابع 
آب از 2ميليــارد و 4۰6ميليــون تومان به 
يك ميليــارد و 89ميليون تومان رســيده 
است. نزديك به 2۰ شهر اين استان هر سال 
در معرض تهديد هاي ســيل قــرار دارند و 
اقدامات پيشگيرانه و اليروبي در رودخانه هاي 
داخلي و مرزي اين منطقه ضرورتي است كه 
كارشناسان بر آن تأكيد مي كنند. در مازندران 

هم بي توجهي به اليروبي رودخانه ها و از بين 
بردن پوشــش گياهي در باال دست استان 
سبب شــد تا با كمترين بارندگي، سيالب 
نخستين حادثه باشد. اما مازني ها هم تغييري 
در بودجه امسال شان نداشتند تا طرح هاي 
اليروبي رودخانه ها مانند گذشــته معطل 
كمبود اعتبار بماند. در كرمان تغيير اقليم و 
مدل بارش ها موجب طغيان و سيالبي شدن 
رودخانه ها و مسيل ها در چند سال اخير شده 
و همين داليل هم ضرورت انجام طرح هاي 
اليروبي در اين اســتان را دو چندان كرده و 
آنها را به رتبه دوم جدول 14۰۰رسانده است. 
چند سالي اســت كه رودخانه هاي 12هزار 
كيلومتري و فصلي كرمان به دليل بارش هاي 
جوي، سيالبي مي شوند. مسير 8هزار كيلومتر 
از اين رودخانه ها از شهرها، روستاها و باغ هاي 
كشــاورزي كرمــان مي گذرد كــه همواره 
جمعيت اين مناطق را در معرض خطر قرار 
مي دهد. اتفاق ويژه تر هم براي خوزســتان 
رخ داده كه سهم تقريبا صفر درصدي اش از 
مهندسي رودخانه ها و سواحل را 1۰درصد 
افزايش داده تا شــايد خسارت هاي سنگين 
ناشي از ســيالب هاي عجيب به مردم اين 

استان كاهش يابد.

رشد بودجه، اما ناكافي 
بودجه هاي تعيين شده در بسياري از استان ها 
هم با پروژه هاي اجرايي همخواني نداشته و 
نمي تواند عامل تكميل آنها باشد. گلستاني ها 
4۰درصد از بودجه صعودي فصل منابع آب 
را به مهندسي رودخانه و اليروبي اختصاص 
داده اند، اما تنها در بخش ديواره سازي و رفع 
نقاط پرخطر رودخانه هــا كه اعتبار ملي هم 
ندارد، 28ميليارد تومــان بودجه نياز دارند. 
در خراســان رضوي 3 ميليارد تومان بودجه 
ســال 99به بيش از ۵ميليارد و 6۰۰ميليون 
تومان در 14۰۰رسيده، اما قطعا اين افزايش 
براي قنات هاي روستايي  كه هر روز خشك تر 
مي شوند كافي نيســت تا حذف قنات  ها به 

فاجعه  تلخ افزايش مهاجرت ها منجر نشود.
در يزد هم طرح هاي اليروبي قدمت چنداني 
ندارد، اما به تأكيد بسياري از مسئوالن استاني 
ترميم ســيل بندها و اليروبي رودخانه ها از 
اين پــس بايد با جديــت انجام شــود. آنها 
هم با خشك شــدن قنات ها مواجه هستند 
و برخي رودخانه هاي شــان به مكاني براي 
ريختن نخاله هاي ســاختماني بدل شده  كه 
نياز به ترميم ســيل بندها و اليروبي اصولي 
رودخانه هاســت. اما بودجه  يزدي ها در سال 

آينده يك درصــد كاهش دارد. در اســتان 
مركزي هم سيالب هاي اخير، حجم زيادي 
از شن و ماسه را در كف رودخانه هاي استان 
انباشته كرده و براســاس اعالم علي آقازاده، 
اســتاندار مركزي حجم شن و ماسه انباشته 
شده در بستر رودهاي استان پس از سيالب 
۵۰۰ هزار تــا يك ميليون تن اســت، اما در 
اعتبارات اســتاني ســال آتي آنها نسبت به 
سال گذشته بخش كمتري به اين اليروبي ها 

اختصاص داده شده است.
   

اليروبي نكردن رودخانه هــا، حلقه مفقوده 
مديريت ســيالب در اغلب رودخانه هاست. 
اين وضعيت باعث شده ظرفيت رودخانه ها 
براي پذيرش آب بر اثر رســوب شن و ماسه، 
كاهش پيــدا كند و بــا ورود كمترين حجم 
آب از مسير خود خارج و باعث سيالب  شود. 
مقايسه استان ها در تخصيص بودجه نشان 
مي دهد كه برخي مناطق با وجود نياز جدي 
به بودجه هاي اليروبــي، افزايش چنداني در 
اين حوزه نداشته اند و اين مسئله چالش هاي 
جدي وقوع ســيالب را تكرار خواهد كرد. به 
روزگار سالمت سالح جنگ بساز وگرنه سيل 

چو بگرفت، سد نشايد بست

اعتبار رودخانه ها براي مهار سيل در 14۰۰

اليروبي رودخانه ها به ويژه آنهايي كه از شهرها يا نزديكي آنها مي گذرند يكي از 
عوامل مهم در مهار سيالب است، اما در اليحه بودجه 14۰۰تنها 14درصد ازكل 

بودجه فصل آب به اين بخش اختصاص دارد

رودخانههايبياعتبارحريفسيلنميشوند

سيل كه مي آيد و همه چيز را مي برد، يك خبر بيش از همه به 
گوش مي رسد؛ اليروبي  نيمه تمام يا فراموش شده رودخانه ها 
به ويژه رودخانه هايي كه از درون شهرها عبور مي كنند. گرچه 
اليروبي تنها عامل مهار سيالب ها نيست، اما اقدامي مؤثر در 
مقابله با بروز فاجعه و به نوعي مكمل اصلي مجموعه اقدامات 
»مهندسي رودخانه ها و سواحل« به شمار مي رود. اليروبي 
در كنار ساماندهي و آزادســازي بستر و حريم رودخانه ها، 
هدايت جريان در يك مسير مشخص، مهار فرسايش كناره 
و بستر رودخانه ، برداشت مصالح رودخانه اي، كنترل رسوب، 
احياي قنات ها و... به نوعي عالج واقعه پيش از وقوع آن است.

در فصل منابــع آب در اليحه بودجــه 1400رقمي معادل 
837ميليارد و 118ميليون و 700هزار تومان، )14درصد از 
كل ســهم 121ميليارد و 193ميليون و 900هزار توماني( در 
فصل منابع آب  به مهندسي رودخانه ها و اليروبي اختصاص 
يافته، اما به نظر نمي رسد كه با توجه به افزايش مناطق نيازمند 
اليروبي، نقطه اتكاي تكميل طرح هاي اين حوزه در سال صفر 
ايران باشد. طي چند سال اخير حتي در نواحي گرمسيري 
كشور هم شاهد بارش هاي سيل آسا بوديم و ناديده گرفتن 

اليروبي رودخانه ها، اين مناطق را با خسارت  هاي سنگين 
ســيل مواجه كرد. جالب تر آنكه برنامه سال آينده برخي 
استان ها در مهندسي و اليروبي  رودخانه ها هنوز مشخص 

نشده تا بخواهند براي رقم  آن چانه زني كنند.

مريم سرخوش 
خبر نگار
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 مســئوالن اجراي پروژه انتقال آب 
محيط
كوهرنگ3 بايد هر 3 ماه يك گزارش از زيست

اجراي تعهدات زيســت محيطي اين 
پروژه ارائه كنند. اين پروژه از معدود طرح هايي است 
كه ارزيابــي زيســت محيطي دارد ولــي به دليل 
عدم تعهد كارفرما به ارائه تعهدات زيست محيطي از 

سال91 تاكنون 2بار متوقف شده است.
سال1396 ســازمان حفاظت محيط زيست با اين 
شــرط كه مجري طرح متعهد شــود ظرف مدت 
2ســال تمام الزامات و تعهدات منــدرج در مجوز 
را اجرا كنــد، مجوز كارفرماي پــروژه كوهرنگ3 
را تمديد كرد. مهلت دوســاله به اتمام رســيد، اما 
مجري به تعهداتش عمل نكــرده و به دليل اينكه 
پروژه پيشرفت 99درصدي در بخش ساخت تونل 
و 48درصدي در بخش ســازه ســد دارد و 7هزار 
ميليارد ريال هم برايش هزينه شده، دوباره با قيد 

الزام به انجام تعهدات پيشين، تمديد مجوز شد.
براي ادامه اين پروژه شروط 26گانه ای  وجود داشت 
و در آخرين توافق قرار شد كه 5بند ديگر آن )شامل 
زمانبندي اجراي تعهدات( به اين شروط اضافه شود. 
حميد جاللوندي، مديركل دفتر ارزيابي ســازمان 
حفاظت محيط زيســت، چندي پيــش گفته بود 
كه »اين شرايط در مجوز قيد شده و جزو الينفك 
طرح محسوب مي شــود، اما شركت آب منطقه اي 
استان اصفهان به عنوان مجري طرح در اجراي اين 

تعهدات تعلل داشته است.«

تعللادامهدار
محســن حبيبي، معاون فنــي اداره كل حفاظت 
محيط زيســت اســتان چهارمحال و بختياري به 
همشــهري مي گويد: به طور كلــي وزارت نيرو در 
اكثر پروژه هاي انتقال آب و سدسازي در كل كشور 
براي محيط زيست، مجري خوش حسابي نيست و 
به تعهداتش پايبند نبوده است. اين عدم پايبندي ها 
در مرحله اجراي عمليات ساخت درخصوص رعايت 
مالحظات زيست محيطي، كاهش سطح تخريب ها 
و زمان بهره برداري در مورد رهاسازي حقابه هاي 
زيست محيطي، مشــهود اســت. در مورد سامانه 

كوهرنگ3 نيز اوضاع همين است.
او در مــورد اجرايي شــدن بخش هايــي از تعهد 
26گانه مجري ســد كوهرنگ3 در قبال سازمان 
حفاظت محيط زيســت مي گويد: مجــري براي 

اجراي بخش هايي از تعهــدات بهانه هاي متفاوت 
مي آورد و به نوعي از انجام آنها خودداري مي كند. 
مواردي مثل اجراي تصفيه فاضالب انساني كاركنان 
پروژه، مديريت اصولي پسماندهاي توليدي توسط 
كاركنان، كنتــرل آلودگي صوتــي ژنراتورها در 
محدوده هم مرز با منطقه حفاظت شده قيصري، 
تعهد در قبــال افزايش ضريــب حفاظتي منطقه 
حفاظت شده مذكور )فنس كشي، ساخت پاسگاه 
حفاظتــي، نصب دوربين مداربســته آنالين براي 
حفاظت برخط منطقه(، مديريت مســئله دپوي 
خاك مازاد كه بعد از اجرا مجوز گرفته اند، جلوگيري 
از آلودگي و كدری آب كه به پايين دست جاري و 
بعضا در منطقه ايجاد مي شــود، ازجمله تعهداتي 
است كه وزارت نيرو تاكنون به درستي آن را انجام 

نداده است.
بخشي از ســازه مخزن ســد كوهرنگ3 در عمق 
200متري منطقه حفاظت شده قرار دارد و طول 
حدودا 18كيلومتري درياچه ســد نيــز بيرون از 
منطقــه اســت، محســن حبيبي معتقد اســت: 
پروژه هاي عمراني مي تواننــد در مناطق حفاظت 
شده اجرا شوند؛ به شــرطي كه اوال امكان اجراي 
آنها خارج از اين مناطق وجود نداشــته باشــد و 
ثانيا پس از اخذ مجوزات الزم از ســازمان حفاظت 
محيط زيست مالحظات زيست محيطي را به طور 

كامل رعايت كنند.
حبيبي مي گويد: اجراي پروژه هاي انتقال آب بين 
حوضه اي به دليل تأثيرات منفي زيست محيطي و 
اجتماعي و اقتصــادي در مبدأ و حتي مقصد مورد 
تأييد كارشناســان محيط زيســت نيست و وقت 
آن رسيده اســت كه مجموعه وزارت نيرو اقدامات 
مديريتي و سازگاري با شرايط حوضه هاي مقصد 
را جايگزين اقدامات سازه اي كند،اما اگر در همين 
پروژه هاي انتقال آب موجود كه مجوزهاي قانوني 
را اخذ كرده اند، مالحظات و اصول زيست محيطي 
رعايت شود، اثرات سوء كمتري بر محيط زيست و 
جوامع انســاني حوزه تأثيرپذير اين پروژه ها ايجاد 

مي شود.

9سالبالتكليفي
احداث سد كوهرنگ3 كه بايد طی3 سال به پايان 
مي رسيد، بيش از 9سال است كه بالتكليف مانده و 
تمام نشده است. اما چرا اتمام اين پروژه ها اين همه 
طول مي كشــد؟ معاون فني محيط زيست استان 
چهارمحال و بختياري مي گويد: فرسايشــي شدن 
پروژه ها به مراتب اثرات منفي بيشــتري دارد. در 

همين پروژه عالوه بر ايجــاد معضالت اجتماعي؛ 
مسايل زيســت محيطي فراواني نيز به وجود آمده 
اســت كه ازجمله خشك و كم آب شــدن تعداد 
زيادي چشــمه در اثر حفر تونــل 23 كيلومتري 
كوهرنگ 3 را مي توان نــام برد. اين موضوع تبعات 
سنگيني براي مردم محلي كه آب اين چشمه محل 
ارتزاق شان بوده، به دنبال داشت. يك فرد روستايي 
كه زندگي اش از طريق دامداري و كشاورزي تامين 
مي شود هنگامي كه چشمه اش خشك شود ديگر 
كاري نمي توانــد بكند، جز مهاجرت به شــهرها و 
حاشيه نشــيني و روآوردن به شــغل هاي كاذب. 
اينجاست كه تبعات اجتماعي اين پروژه ها پديدار 
مي شــود. وزارت نيرو پس از گذشــت 27 سال از 
تصويب اين پروژه هنــوز زمين هاي مردم را كه در 
مخزن قــرار مي گيرد  به طور كامــل تملك نكرده 
است. فرسايشي شدن پروژه، از سويي ديگر باعث 
شــده كه خدمت رساني به ســكونتگاه هاي درون 
مخزن هم انجام نشــود و مــردم در بالتكليفي به 

سر ببرند.
يك كارشــناس حــوزه آب كه البته در ســاخت 
ســد كوهرنــگ3 دخيــل اســت در گفت وگو با 
همشهري در مورد تعهدات 26گانه در احداث سد 
كوهرنگ3مي گويد: بخشي از اين تعهدات مربوط به 

بعد از بهره برداري است. بخشي نيز مربوط به حين 
اجرا و در حال پيگيري است. به طور مثال پايش و 
سنجش آلودگي خاك، آب  و هوا، به منظور رعايت 
قوانين اســتقرار صنايع پيش از اين توسط يكی از 
شركت ها انجام مي شد، ولي به دنبال توافق جديد با 
سازمان حفاظت محيط زيست قرار است آزمايشگاه 
مرجع اين سازمان در چند روز آينده شاخص ها را 

اندازه گيري و گزارش مستقلی تهيه كند.
اين كارشناس در مورد تعهدات كارفرما در مورد پايش 
منطقه مي گويد: سازمان حفاظت محيط زيست براي 
پايش منطقه عالوه بر فنس كشــي و ساخت پاسگاه 
محيط باني، دوربين هاي مداربسته اي مي خواهد كه 
برآورد قيمت آن در سال گذشته، 28.5ميليارد تومان 
مي شد. از 3پاســگاه محيط باني كه كارفرما در اين 
پروژه بايد بسازد، يك ساختمان با زيربناي 450متر 
در محوطه هزار متري در ابتداي منطقه حفاظت شده 
قيصري، نزديك ســد در حال ساخت است. كارفرما 
متعهد شده است كه پول ساخت دو پاسگاه ديگر را به 

صندوق محيط زيست پرداخت كند.
اين كارشــناس حــوزه آب با اشــاره بــه اينكه 
گزارشات واحد بهداشت ايمنی و محيط، پيوست 
زيست محيطي نيز دارد، مي گويد: مجوز استفاده از 
سنگ شكن براي خارج از منطقه صادر شده است و 

هم اكنون ديگر استفاده نمي شود. ايجاد كانال براي 
انتقال آب چشمه پرجفت با دبي 25تا 250ليتر بر 
ثانيه كه در كنار ماشين آالت كارگاهي قرار دارد، 
جزو تعهدات كارفرما پس از پايان پروژه است. تمام 
آب اين چشمه به رودخانه پايين دست رهاسازي 

مي شود.
اين فرد مطلع از پروژه كوهرنــگ3 در مورد انجام 
طرح هاي آبخيــزداري در منطقه نيــز مي گويد: 
براســاس مصوبات جديد، طرح هاي آبخيزداري 
صرفا توسط وزارت جهاد انجام مي شود ولي چندين 
طرح آبخيزداري در منطقه توســط آب منطقه اي 

انجام شده است.

ساكنانمحدودهسدهمبالتكليفماندهاند
كارشــناس دخيل در احداث ســد كوهرنگ3در 
مورد كدر شــدن آب حين اجراي پروژه مي گويد: 
كدر شــدن آب رودخانه كه ناشــي از گودبرداري 
بوده هم اكنون برطرف شده و خسارت كارگاه هاي 
پرورش ماهي كــه حدود 8ميليارد تومان اســت 
به زودي پرداخت خواهد شد. البته براي پيشگيري 
از گل آلود شدن مجدد آب، همچنان به دنبال راه حل 
جامعی هســتيم. ضمن اينكه در طبيعت رودخانه 
كوهرنگ، گل آلود شــدن آب پس از ســيالب ها 
طبيعي است و در فرايند گودبرداري چند نوبت به 

آن اضافه شده است.
او مخالف مجوز مدت دار از سوي سازمان حفاظت 
محيط زيســت اســت و مي گويــد: گزارش هاي 
خوداظهــاري هرمــاه بــه ســازمان حفاظــت 
محيط زيست هم ارسال مي شد و آنها مي توانستند 
جلوي ادامه پــروژه را بگيرند. ولــي تاكنون هيچ 

اعتراضي از سوي آنها به اين پروژه نشده است.
اين كارشــناس درباره بالتكليفي مردم ساكن در 
محدوده مخزن سد مي گويد: براساس قراردادهاي 
موجود، كارفرمــا بايد زمين معوض بــه اين افراد 
بدهد يا زمين هايشان را خريداري كند. اما به دليل 
مشــكالت اقتصادي در اين پــروژه، اين بخش از 
قرارداد هنوز انجام نشــده است. در برخي از موارد 
مردم اجازه تهيه نقشــه كاداســتر را نمي دهند تا 
براساس آن خسارات پرداخت شود. در اين فاصله 
سكونتگاه ها هم با رشد جمعيت مواجه شده است. 
ســال گذشــته حدود 80ميليارد تومان بودجه 
اختصاصي براي احداث ســد و حدود 40ميليارد 
تومان براي خريــد اراضي درنظر گرفته شــد. اما 
مسئله اين است كه اين اعداد نه مشكلي از ساخت 

سد حل مي كند و نه مشكلي از مردم.

27سال از تصويب احداث سد كوهرنگ3 و 9سال از شروع پروژه گذشته است
همشهري شروط 26گانه تعهدات زيست محيط در احداث سد كوهرنگ3 را بررسي مي كند 9سال بالتکلیفی سد کوهرنگ3

زهرارفيعي
خبر نگار

خبرهای كوتاه

تشديدآلودگيهوادر4كالنشهر
سازمان هواشناسي درباره تشــديد آلودگي هوا در 4كالنشهر هشدار داد. 
به گزارش ايسنا، اين ســازمان از ضرورت خودداري تمام گروه ها از تردد 
غيرضروري خبر داد. طبق اين اطالعيه، تداوم و تشــديد پايداري هوا از 
صبح امروز)8 دي ماه( تا پيش از ظهر چهارشنبه )10 دي ماه( در شهرهاي 
تهران، اراك، كرج و قم باعث افزايش غلظت آالينده ها به شرايط ناسالم براي 
تمامي گروه هاي سني مي شود. سازمان هواشناسي مديريت جهت كاهش 
تردد خودروها و كنترل فعاليت واحدهاي صنعتــي، تأكيد به عدم تردد 
غيرضروري براي تمام گروه ها و اجتناب از فعاليت فيزيكي و ورزشــي در 
فضاي باز را توصيه مي كند. در هشــدار نارنجي  رنگ سازمان هواشناسي 
پيش بيني مي شــود كه پديده اي جوي اثرات منفي به دنبال داشته باشد 
و خســارت هاي احتمالي را سبب شود. هشــدار نارنجي براي آماده باش 

دستگاه هاي مسئول براي مقابله با يك پديده خسارت زا صادر مي شود.

جنگلبرايقاچاقچيانچوبناامنميشود
با تشديد اقدامات حفاظتي، عرصه هاي جنگلي كشور براي قاچاقچيان 
چوب ناامن مي شود. به گزارش ســازمان جنگل ها، مسعود منصور، 
رئيس ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت: اقدامات 
حفاظتي در جنگل مقطعي و مربوط بــه يك زمان خاص نبوده بلكه 
دائمي است و اگر استمرار نداشته باشــد، توفيقي به دست نخواهيم 
آورد. منصور در سي و يكمين نشست ستاد ملي مديريت پايدار منابع 
طبيعي هيركاني اعالم كرد: براي حفاظت بهتر از جنگل و جلوگيري 
از قطع درختان جنگلي از بازرسان نامحســوس استفاده كرده ايم و 
اين افراد به صورت سرزده در حوزه هاي جنگلي حضور پيدا مي كنند. 
نظارت و بازرسي غيرمنتظره به مديران منابع طبيعي كمك مي كند 
و بازرسان گزارش هاي خود را به مديران منابع طبيعي استان ها اعالم 
مي كنند. وي تأكيد كرد: اين اقدام صرفاً جهت كمك به منابع طبيعي و 
جنگل است و اگر ايرادي ديده شود در جهت رفع آن تالش مي شود. به 
گفته منصور، راه هاي جنگلي كه مسدود مي شود بايد موقعيت مكاني 
و آدرس كامل آن به خوبي معلوم باشــد و جاده هاي جنگلي كه نقاط 
بحراني محسوب مي شــوند و چوب هاي جنگلي ممكن است از آنجا 
عبور كند حتماً بايد به وسيله دوربين و پهپاد تحت كنترل قرار گيرند.

نيسانوانتازچرخهتوليدخارجميشود
امســال برخي مجوزهاي مشروط براي شــماره گذاري خودروهاي 
يورو4 صادر شده كه تنها 5 درصد از خودروهاي توليدي سال جاري را 
شامل مي شود. به گزارش ايسنا، بهزاد اشجعي، دبير كميته فني صدور 
مجوزهاي خودرويي ســازمان حفاظت محيط زيست گفت: يكي از 
خودروهايي كه نتوانسته بود به استاندارد آاليندگي يورو5 برسد نيسان 
وانت است. به همين دليل قرار شد كه خودروساز به تعهدات خود براي 
تحويل خودرو به كســاني كه از قبل ثبت نام كرده بودند، عمل كند و 
خودروهايي كه از اين محصول در سال گذشته توليد شده بود، به دست 
مردم برسد. از اين رو مجوز شماره گذاري براي تعدادي از خودروهاي 

نيسان وانت صادر شد. 
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اميد به آينده 
به نظر مي رسد بحران کرونا نتوانسته بشر را نااميد کند هر چند که احساس تنهایی او را افزایش داده است 
اما در نهایت با وجود غيرمنتظره بودن چنين پدیده اي در قرن بيست و یكم باز هم بشر توانست شرایط را 
مهار کند و نهادهاي علمي و تحقيقاتي در کل دنيا تالش کردند تا کمتر از یك ســال به نتایج قابل قبول و 
اميدوارکننده اي براي توليد واکسن دست یابند؛ بنابراین باید گفت خيلي ها اميد شان را از دست ندادند 
و به این نتيجه رسيدند که مي توان بحران کرونا و عواقب ناشــي از آن را پشت سر گذاشت و با وجود تلخ 
بودن شرایط در مقایسه با بيماري هاي کشنده دیگري مانند بيماري هاي قلبي یا سرطان مي توان کرونا را 
مهار کرد. درواقع پيشرفت تكنولوژي و راه هاي ارتباطي باعث شده افق روشني در اختيار بشر قرار بگيرد. 
همچنين جوامع نسبت به هم واکنش خوبي نشان دادند و توانستند با اطالع رساني گسترده در مجموع نگاه 
اميدوارانه اي به آینده داشته باشند. بنابراین نگاه کوتاه مدت نسبت به آینده هم در تمام جوامع یكسان نبوده 
و در بسياري از جوامع همچنان افراد، چشم انداز و آینده بلندمدتي را براي خود متصور هستند و تسليم 
شرایط نشده اند. از لحاظ جامعه شناسي درنظر گرفتن افق کوتاه مدت مي تواند به نوعي نشانه تسليم در برابر 
شرایط پيش رو باشد و مانع از تالش ما در همه جوانب براي حل بحران مي شود؛ چون بشر براي بقا و پایدار 
ماندن نياز به داشتن افق هاي بلندمدت براي آینده دارد. بنابراین مي توان گفت ویژگي اميدوار باقي ماندن 

بشر این بار هم مي تواند او را نجات دهد.

ث
مك

كارشناسان به همشهري مي گويند: احساس امید و ترسیم چشم انداز بلند  مدت برای زندگی چگونه جوامع را از بحران ها عبور می دهد

 معجزه »اميد«  در جهان از هم جدا شده

كرونا يكي از عجیب ترين پديده هايي است 
كه جهان در سال هاي اخیر با آن مواجه گزارش

شــده اســت. البته در زندگي همیشه 
رويدادها و حوادث ســخت و ناگواري وجــود دارند كه 
مي توانند روال عادي زندگي را تحت تأثیر قرار دهند، اما در 
دهه های اخیر هیچ كدام به اندازه كرونا نتوانســته اند 
زندگی مردم جهان را اينگونه همه جانبه تحت تأثیر قرار 

دهند.
طبیعي است تداوم چنین شرايطي باعث تغییرات زيادي 
در نگرش و تصمیم گیري هاي ما نیز خواهد شــد. اگر 
در گذشــته بلندپروازي هايي براي آينده داشتیم و افق 
بلندمدتي را براي خود درنظر مي گرفتیم، هم اكنون كمتر 
مي توانیم اينگونه عمل كنیم. اين يكی از تغییرات مهمی 
است كه بر میزان رضايتمندی و در پی آن احساس  شادی 

ما اثرگذار است.
درواقع تغییر در سبك زندگي به واسطه قرار گرفتن در 
بحران كرونا باعث شــده نگاه ديگري به زندگي داشته 

باشیم؛كوتاه مدت، موقتی و ناپايدار.

شكل گيري چشم اندازهاي آرماني 
شیوا دولت آبادي، فعال حقوق كودك، نايب رئیس انجمن 
روانشناسي ايران و استاد دانشگاه عالمه طباطبايي معتقد 

است،آنچه به عنوان چشم اندازها، ارزش ها و آرمان هاي 
جوامع شناخته شده اند، طي قرن ها شكل گرفته اند.

چشم انداز به آينده يعني ما اهدافي را براي خود درنظر 
مي گیريم كه براي رسیدن به آنها زندگي مي كنیم. به اين 
ترتیب خواسته ها و انتظارات افراد در دوران هاي مختلف 

بسیار متفاوتند.
مــا اغلــب در تصمیم گیري هــاي طوالني مــدت و 
چشم اندازهاي بلندمدت اهدافي را درنظر مي گیريم و 
درواقع مي خواهیم به نوعي زندگي و داشــته هاي خود 

را ارتقا دهیم.
اما مي توان گفت چشــم انداز هاي ما بیشــتر در قالب 
نیازهايي شكل گرفته اند كه انسان آنها را طي دوره های 
تاريخی متفاوت به تدريج بخشــي از وجود خود كرده؛ 
يعني داشتن نیازهايي كه برآورده شدن شان را به نوعي 
به معناي خوشبختي و ســعادت براي خود فرض كرده 

است. 
پیش از اين حال خوب و میزان رضايتمندي ما، معموال 
تحت تأثیر عوامل بیروني و رسیدن به شرايط بهتر بود؛ 
يعني میزان دســتیابي به اهدافي كه براي خود درنظر 
مي گرفتیم، اما هم اكنون شرايط تغییر كرده و بايد نوع 
رضايتمندي هاي خود را هم متناسب با آنها تغییر دهیم.

چشم اندازهای مبهم، شادی فراموش شده
در بحران های طوالنی مدت و فراگیر داشتن چشم انداز 
و برنامه ريــزي  طوالني مدت ســخت تر از قبل به نظر 

مي رسد.
برخی جامعه شناسان می گويند براي داشتن افق هاي 
كوتاه مدت پیش رو مي توان به تعريف جديدي فكر كرد؛ 
براي چگونه امیدوار شــدن و اينكه در اين شرايط، بهتر 
اســت چگونه و با چه ديدگاهي زندگي كنیم؛ چون اگر 
احساس شادی و امید نداشته باشیم، برنامه ريزي براي 

آينده هم بسیار سخت تر خواهد شد.
همه اينها مجموعه اي اســت كه بايد بررسي و ارزيابي 
شود؛ اينكه در شرايط بحراني پیش رو چه چیزهايي براي 
ما بیشتر اهمیت دارد و چگونه مي توانیم هنگام سختي ها 
انعطاف پذير باشیم. اينها را مي توان جنبه هاي مثبتي 
دانست كه تجربه شیوع بیماري كرونا به زندگي ما اضافه 
كرده است. شايد عمیق تر شدن روابط انساني را بتوان 
تجربه ديگري دانست كه در ايام شیوع ويروس كرونا اغلب 
با آن مواجه شده ايم. همچنین محدود شدن ارتباطات 
گسترده اجتماعي باعث شده اعضاي خانواده نزديكي 

بیشتري به همديگر داشته باشند.
 دغدغه افراد در شــرايط بحراني بــه عوامل گوناگوني 
مثل طبقه اجتماعي، وضعیت مالــي و نوع نگاه آنها به 
زندگي و البته اولويت هايشــان برمي گردد. چشم انداز 
كوتاه مدت نســبت به آينده اغلب به عادت تكاملي ما و 
روابط اجتماعي مان برمي گردد؛ اينكه افراد دوست داشته 
باشند با ديگران در ارتباط باشند و براي داشتن چیزهايي 

كه مي خواهند چگونه برنامه ريزي كنند.

نگران آینده
به عقیده حسن ايماني جاجرمي، جامعه شناس شهري 
با شیوع بیماري كرونا آينده مشخصي براي افراد وجود 
ندارد و نمي توان چندان به آن مطمئن بود. شاخصه هاي 
آن هم مشخص است؛ يعني به دلیل شــرايط ناپايدار 
اقتصادي تمايل به ســرمايه گذاري كم شده است. در 
شرايط غیرطبیعي همه گیري بیماري كرونا و با توجه به 
اينكه شرايط اقتصادي از قبل هم در ايران مطلوب نبوده، 
درحال حاضر ناامیدي براي برنامه ريزي هاي اقتصادي 

طوالني مدت بیشتر شده است.
بنابراين هنگامي كه چشم انداز مشخصي نداشته باشیم، 
نمي توانیم برنامه ريزي دقیقي هم بــراي زندگي خود 
متصور باشیم؛ يعني وقتي افق پیش رو براي فعالیت ها 
و برنامه ها محدود باشد، نگراني نسبت به آينده بیشتر 

خواهد شد و احساس شادی كمتر.
اين موضوع را مي توان از لحاظ فرهنگي نیز بررسي كرد؛ 
يعني توجه داشته باشیم افق برنامه ريزي در تعدادی از 

كشورهاي توسعه يافته اغلب بلندمدت است چرا كه نظام 
رفاهی و حمايتی آنها عموما با توجه به نیازهای اجتماعی 
بهتر كار می كنند. در چنین شرايطی افراد مي توانند براي 
20 تا 30سال بعد خود هم برنامه ريزي كنند و اين موضوع 
به رضايتمندی باالتری می انجامد. درحالي كه هم اكنون 
در كشورهايي مانند كشــور ما برنامه ريزي حتي تا يك 
سال آينده هم چندان آســان و عملي به نظر نمي رسد؛ 
چون اطمیناني از ثبات وضعیت پیش رو نداريم. همه اين 

عوامل، باعث افزايش اضطراب و نگراني مي شود.

تجربه درد مشترك 
تجربه داشتن افق كوتاه مدت ما را در وضعیت متفاوتي قرار 
مي دهد. البته شرايطي كه ما از لحاظ اجتماعي و اقتصادي 
داريم هم در اين میان مؤثر اســت؛ يعنــي قرار گرفتن 
در چنین شرايطي يا ما را به ســوي افسردگي و نگراني 
سوق مي دهد و باعث محدود يا قطع شدن ارتباطات مان 
مي شود يا انعطاف پذيري و خالقیت مان را بیشتر مي كند 

تا بتوانیم خودمان را با چنین شرايطي سازگار كنیم.
»لذت بردن از زمان حال« موضوعي است كه هنگام قرار 
گرفتن در چنین بحران هايي مي توانــد تا اندازه زيادي 
كمك كند تا در گرداب ناامیدي، ترس و اضطراب ناشي از 

ابهامات شرايط ناآشنا گرفتار نشويم.
فراموش نكنیم با قرار گرفتن در شرايط كرونا همه افراد 
دنیا ترس و درد مشتركي را تجربه مي كنند كه شايد از 
بسیاري لحاظ متفاوت باشد، ولي ترس از ابتال به بیماري 

و مشكالت ديگر مواجهه با آن تجربه مشتركي است.

جوامع فردگرا و جمع گرا 
تجربه بحران كرونا در جوامع مختلف متفاوت است؛ مثال 
در جوامعي كه فردگرايي در آن غالب است و افراد خیلي 
تعهد و دلبستگي به ديگران ندارند، اگر از شرايط مالي 

مناسبي برخوردار باشــند، پاندمي خیلي هم برايشان 
مشكل ســاز نخواهد بود، ولي در جوامع جمع گرا توجه 
به جمع غالب است؛ بنابراين افراد تمام رفتارهاي خود را 
وابسته به جمع مي دانند و بیشتر به فكر آسیب نرساندن 

به ديگران هستند.
به همین دلیل رفتارهاي اجتماعي افــراد در جوامع 
فردگرا با جوامع جمع گرا متفاوت است. به اين ترتیب 
مي بینیم مقررات دولتي كه براي قرنطینه درنظر گرفته 
شده در جوامع جمع گرا مانند ژاپن به شدت اجرا شده؛ 
درصورتي كه در جامعــه فردگرايي مانند آمريكا افراد 
اغلب به آن بي تفاوت بوده اند. در جوامع جمع گرا افراد 
حتي در يك محله هم نسبت به رعايت قوانین مربوط 
به محدوديت هاي درنظر گرفته شــده براي شــیوع 
بیماري كرونا بــه همديگر هشــدار مي دهند و توجه 
دارند؛ درصورتي كه در جوامع فردگــرا رفتار ديگران 
اهمیت زيادي ندارد و افراد خود را موظف به مراقبت و 
توجه به رفتار ديگران نمي دانند؛ بنابراين شكل مواجهه 
آنها با بحران هاي مختلف ناشي از كرونا هم با توجه به 
جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند و همچنین اينكه 
چه ارزش هايي برايشــان در اولويت اســت، متفاوت 

خواهد بود.
مي توان گفت برداشت و تفســیر افراد از يك موضوع 
واحد  مانند بحران كرونا با توجه به موقعیت اجتماعي 
كه در آن قرار دارند، متفاوت خواهد بود. به اين ترتیب 
نوع نگاه، برداشــت و مواجهه همه افــراد در جوامع 
مختلف به داشــتن افق و آينده كوتاه يا بلند پیش رو 

يكسان نخواهد بود.
همچنین گرايش افراد با توجــه به منبع اطالعاتي آنها 
بسیار متفاوت خواهد بود. به همین خاطر ترس، ناامیدي 
و برنامه ريزي و تصمیم گیري هايشان هم تفاوت زيادي 

باهم خواهد داشت. 
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رئیس ستاد اجرايي فرمان امام خبر داد
آمادگي توليد ماهانه 1/5ميليون دوز 

واکسن کرونا از 40روز دیگر
رئیس ستاد اجرايي فرمان امام از آمادگي اين ستاد براي تولید 12میلیون 
دوز واكسن ظرف 6 ماه پس از تأيید نهايي آن خبر داد. محمد مخبر در 
جريان بازديد از محل آماده شده براي تولید واكسن ايراني كرونا گفت: در 
اين شهرك يك مركز جامع تولید انواع واكسن را راه اندازي خواهیم كرد 
كه آمادگي تولید 90درصد واكسن هاي كشور در آن وجود خواهد داشت. 
وي با اشاره به مراحل تست انساني واكسن كرونا گفت: با وجود تبلیغات 
سوء شبكه هاي معاند و رسانه هاي ضدانقالب تا امروز 60هزار داوطلب 
تزريق واكسن با سامانه 4030تماس گرفته اند و 36هزار نفر پس از اطالع 
از شرايط الزم، ثبت نام خود را قطعي كرده اند، اگرچه ما بیشتر از 56نفر را 
نمي توانیم بپذيريم. مخبر افزود: اين 56نفر از يك منطقه يا جنس و سن 
نخواهند بود و افراد انتخابي، به شكل متنوع و پراكنده انتخاب خواهند شد. 
روند تزريق نیز به شكل همزمان نیست و در بازه هاي زماني مختلف انجام 
خواهد شد. رئیس ستاد اجرايي فرمان امام درخصوص آغاز تست انساني 
خاطرنشان كرد: ظرف 2روز آينده نخستین تزريق انجام خواهد شد، جان 
انسان ها براي ما اولويت اول است و به اين دلیل، بسیار سختگیرانه تر از 
استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني تمام مالحظات و نكات را رعايت 
و اصراري براي جلوافتادن هیچ فرايندي در تست واكسن نداريم. مخبر با 
اشاره به توان تولید واكسن در اين مجموعه گفت: ظرف 40روز آينده به 
ظرفیت تولید ماهانه 1.5میلیون دوز خواهیم رسید و از 6 ماه ديگر اين 
ظرفیت به ماهانه 12میلیون دوز خواهد رسید و پس از تأمین نیاز كشور، 

قادريم واكسن را به خارج از كشور نیز صادر كنیم.

قهرمانان کوچك مبارزه با سرطان
مؤسسه محك به رسم هر ســال و در روز هفتم دي ماه آمار كودكان 
بهبود يافته از سرطان را اعالم مي كند. ديروز مديرعامل اين مؤسسه 
گفت كه طي يك سال گذشــته ۷600 كودك قهرمان، سرطان را از 
پاي درآوردند. به گزارش همشــهري، آراســب احمديان با تأكید بر 
افزايش آمار بهبودي كودكان مبتال به ســرطان محك در يك سال 
گذشته افزود: محك در تمام سال هاي فعالیت خود با همراهي تمامي 
اقشار جامعه، ارائه خدمات درماني و حمايتي به همه كودكان مبتال به 
سرطان در تمامي نقاط كشور را مهم ترين مأموريت خود دانسته و در 
آستانه 30 سالگي اين مؤسسه افتخار اطالع رساني خبر خوب بهبود 
بیش از ۷ هزار و 600 نفر از كودكان مبتال به ســرطان تحت حمايت 
آن را به جامعه مدني ايران دارد. به گفته او هم اكنون بیش از 20 هزار 
كودك مبتال به سرطان تحت حمايت محك، مراحل درمان خود را 
در بیمارستان هاي دولتي و دانشگاهي سراسر كشور ادامه مي دهند. 
سرانه هزينه درمان كودكان مبتال به سرطان در 8 ماهه سال 99 با 2۷ 

درصد رشد نسبت به 8 ماهه سال 98 روبه رو بوده است.
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 پيش بيني ها از سال2020 
ميــادي درســت از آب 
درنيامد. طبيعي هم هست، 
هيچ كس تصورش را هم نمي كرد كه جهان در اين سال دچار يك همه گيري 
سخت شود. به گزارش روزنامه فايننشنال تايمز، رويدادي كه باعث گسترش 
دور كاري و كار از منزل شد و تحولي ديجيتال را در زندگي همه ما به وجود 
آورد. همانگونه كه ساتيا نادال، مديرعامل مايكروسافت، در  ماه آوريل گفته 
بود، اين شركت ظرف 2ماه، توانسته 2سال پيشرفت را تجربه كند، كل دنيا 
نيز در اين زمينه نوعي توسعه را مشاهده كرده است. البته بايد به اين موضوع 
هم اشاره كرد كه اگر آينده را امروز تجربه مي كنيم، ولي اين توسعه در دنيا 
به صورت يكسان نبوده است. دنيا در سال2020 اتفاقات عجيب و غريبي را 
به خود ديد كه البته بسياري از آنها زير سايه بيماري كوويد-19 قرار گرفت. 
با اين حال بياييد نگاه به موضوع هاي مهم فناوري در حوزه اينترنت اشياء 

)The Internet of Things( در سال2020 داشته باشيم.

 دنياي فناوري در سال 2020 با وجود ويروس 
كرونا تحوالت مهمي را تجربه كرد و حاال اميدها به 

پيشرفت بيشتر در 2021 است

سال كبيسه فناوري

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

به سوي آينده

سنت شدن حذف شارژر

ظاهرا موضوع حذف شــارژر موبايل ها در بسته بندي هاي جديد 
از سوي توليدكنندگان، به تدريج تبديل به يك سنت شده است.

اپل چندي پيش در مراسم رونمايي از آيفون12 خود اعالم كرد كه 
شارژرهاي خود را از جعبه اين گوشي ها حذف كرده است. اكنون 
حتي آيفون هاي جديد11 هم بدون شارژر عرضه مي شوند. مدتي 
پيش هم شايعه شده بود كه سامســونگ در آينده همين رويه را 
در پيش مي گيرد و حاال لي جون، مديرعامل شركت سازنده تلفن 
چيني شيائومي، با اشــاره به نگراني هاي زيست محيطي، تأييد 

كرده كه گوشي Mi11 اين شركت با شارژر عرضه نخواهد شد.
به گزارش ورج، نگراني هاي زيست محيطي يك دغدغه قابل قبول 
است و مي توان با همين شارژرهاي فعلي، گوشي هاي جديدتر را 
شارژ كرد. اما بسياري از كاربران اين اقدام را به خاطر حريص بودن 

شركت هاي فناوري مي دانند.
 جون اين موضوع را در شــبكه اجتماعي چينــي ويبو بيان كرد 
و گفت: مردم شــارژرهاي زيادي دارند كه باعث ايجاد مشكالت 
زيست محيطي مي شود. بنابراين، اين شركت شارژر Mi11 را از 

باكس خود حذف مي كند.
تصميم اپل هم مبني بر حذف شارژرهاي آيفون 12با واكنش هايي 
روبه رو شد و در آن زمان، رقبايي مانند سامسونگ، در يك تبليغ به 
مشتريان يادآوري كردند كه آداپتورهاي شارژ »همراه با گلكسي 
شماســت«. با اين حال، ظاهراً اين آگهي حذف شده است، زيرا 
شايعاتي مبني بر عرضه گوشي هاي آينده Galaxy S21 بدون 

شارژر شنيده مي شود.
اندكي پس از عرضه آيفون12، شــيائومي در توييتر خود نوشت 
كه در گوشــي Mi10TPro »هيچ چيزي را از جعبه خود حذف 
نمي كند«. همچنين يك كليپ كوتاه منتشــر كــرد كه جعبه 

Mi10T را با يك شارژر در داخل آن نشان مي داد.
در واقع، يك دغدغه مهم زيست محيطي براي استفاده نكردن از 
شارژرهاي جديد در گوشي هاي جديد وجود دارد؛ به خصوص اگر 
اين شارژرها با ده ها شارژر ديگري كه بيشتر مردم از قبل دارند، 
يكسان باشد. با اين حال، به نظر مي رسد وقتي سازندگان گوشي، 
هندزفري و شارژر را حذف مي كنند، علي القاعده به دنبال كاهش 
قيمت هستند، اما مشاهده مي شــود كه نه تنها قيمت ها كاهش 
نمي يابد، بلكه به طور مداوم قيمت گوشي هاي آنها افزايش مي يابد. 
اين مسئله باعث شــده كه كاربران تصور كنند، توليدكنندگان 
به خاطر حفظ منافــع مالي خــود چنين رويــه اي را در پيش 
گرفته اند. حتي به شوخي گفته مي شود، آيا مرحله بعدي، حذف 
جعبه و عرضه گوشي هاي جديد به مشتريان، در بسته بندي هاي 

پالستيكي و كيسه هاي كاغذي است؟

توسعه در همه گيري
اپليكيشن زوم)Zoom( يكي از 
بهترين هــا در ســال2020 
به حســاب مي آيد، زيرا شركت 
در يك كنفرانــس ويدئويي را 
به يك فعل تبديل كرد. در اين 
ميان البته ارزش اين شــركت 
نيز همزمــان با توســعه كار از 
4ميليارد بــه 18ميليارد دالر 

رسيد.

بزرگان فناوري بزرگ تر شدند
اپل، مايكروسافت، آمازون، آلفابت و فيسبوك تا  ماه نوامبر بيش  از 12تريليون 
به ارزش كل بازارهاي خود اضافه كردند، زيرا سرمايه گذاران به خوبي شاهد 
آن بودند كه شركت هاي بزرگ فناوري، بهتر و سريع تر از ديگران از بحران 
ويروس كرونــا فرار كردند. داســتان كرونا به طور حتم ســال2021 را نيز 
درگير خود خواهد كرد و خطر بزرگ در كمين غول هاي فناوري، حضور و 
برنامه ريزي سياستمداران و نهادهاي نظارتي است كه مي خواهند قدرت خود 
را در دوطرف اقيانوس اطلس كنترل كنند. از سوي ديگر چين نيز با غول هاي 
خود درگير اين موضوع شده است. علي بابا امروز تحت تحقيقات ضد انحصاري 

قرار گرفته و با مشكالتي دست و پنجه نرم مي كند.

ســال موفق براي واكسن و هوش 
مصنوعي

علــم بــا ســاخت، توليــد و توزيع 
واكسن هاي ايمن همه دستاوردهاي 
مربوط به فناوري در ســال2020 را 
به دست آورد، اما فناوري با پيشرفت 
درهم آميخته اســت. شركت هوش 
 DeepMind مصنوعي انگليســي
اعــالم كرد كــه مي تواند ســاختار 
پروتئين هــا را پيش بينــي كند كه 
دستيابي به چنين موفقيتي مي تواند 
ســرعت كشــف داروهاي جديد را 
افزايش دهد. همچنين GPT-3، يك 
مدل نسل جديد زبان، با شباهت آن 
به هوش انسان باعث ايجاد احساس 
در دنياي هوش مصنوعي شده است.

سال خوش هكرها
هكرها در سال2020 فرصت بيشتري 
داشتند و به كاربران حمله مي كردند. 
در واقــع آنهــا وقت بيشــتري را در 
اينترنت به صورت بي رحمانه اي سپري 
كردند. يكي از جالب ترين مدل هك ها 
نيز مربوط به سرقت اطالعات واكسن   
كوويد-19 بود كه رواج بسياري داشت 

و كشورهاي مختلف، يكديگر را متهم 
به اين كار كردند. در واپسين روزهاي 
ســال  جاري ميالدي نيــز هكرهاي 
روســيه متهم به حمالت ســنگين 
به شــبكه هاي دولتي آمريكا شدند 
تا ســال2020 با يك حمله سايبري 

حسابي به پايان برسد!

موفقيت ها و شكست هاي تصويري
درحالي كه در ســال2020 همه روي مبل لم داده و خود را قرنطينه كرده بودند، 
شركت نتفليكس توانست تعداد مشتركان خود را از مرز 200ميليون عبور دهد. 
وضعيت رقيب اين شركت يعني ديزني هم تقريبا به همين منوال بود. اگر اين دو 
را بزرگ ترين شركت هاي پخش فيلم برنده در سال2020 بدانيم، در مقابل بايد 
بگوييم كه Quibi بزرگ ترين بازنده بوده است. آنها به دليل استقبال كم و مشكالت 

مالي مجبور شدند كه پس از 6ماه كار را تعطيل كنند.

داستان پيام رسان ها و شبكه هاي مخابراتي
نبرد تجاري آمريكا و چين در  ماه سپتامبر، وارد فاز جديدي شد و تيك تاك به عنوان 
يكي از بزرگ ترين شبكه هاي اشــتراك فيلم در دنيا و همچنين يك پيام رسان 
محبوب با محدوديت هايي از جانب دولت اياالت متحده روبه رو شد. شركت هاي 

هوآوي و SMIC نيز با چنين مشكلي دست و پنجه نرم مي كردند.

خيز تازه برای  2021

ديدگاه ما به ســال آينده ميادي كه از روز جمعه 
آغاز خواهد شد نيز در حوزه اينترنت اشياء خواهد 
بود. به طور حتم سال2021، سال پر فراز و فرودي در 

زمينه فناوري و علم خواهد بود.

توسعه ويدئوكنفرانس ها
پيشرفت در ســرويس هاي ويدئويي از راه دور اما 
در سال2021 از زنگ ها و ســوت ها و ايموجي ها 
فراتر خواهد رفت. مايكروسافت به تازگي گزينه 
»Together Mode« را به اسكايپ اضافه كرده 
و طرح جديدي ارائه كرده اســت تا همه احساس 
كنند در يك اتاق، كافي شــاپ، پارك و يا مكان 

ديگري هستند.

توسعه خرده فروشي آناين
زماني كه دوباره بتوان با خيال راحت در بازار قدم 
زد و از مغازه ها خريد كرد، شــايد الزم باشــد كه 
آنها برنامه هاي خود را در زمينــه فروش آناين 
توسعه بدهند. براساس تخمين هاي موجود، سهم 
خرده فروشــي آناين در آمريكا از 20/5درصد 
كنوني بــه 31درصد در ســال2024 ارتقا خواهد 
يافت؛ درحالي كه اين ميزان در ســال2019، تنها 

14درصد بود.

اينترنت ماهواره اي
 )OneWeb( صورت فلكي ماهــواره اي وان وب
يك صورت فلكي ماهواره اي پيشنهادي است كه 
از مجموعه 650ماهواره براي فراهم سازي امكان 
دسترسي به اينترنت در ســطح جهان تشكيل 

شده  است. 

اين سيســتم كه متعلق به دولت بريتانياست، در 
 ماه جاري بخشي از اين ماهواره ها را به مدار ارسال 
كرده و قصد دارد تا سال2022 يك شبكه جهاني 
پهناي باند را ايجاد كنــد؛ برنامه اي كه قرار بود در 
سال2021 به پايان برسد. از سوي ديگر استارتاپ 
فضايي اسپيس ايكس با سرويس ماهواره اي خود، 
پوشش جهاني در ســال2021 را وعده داده است. 
پوشش كامل فيبر نوري و 5G به سرعت در حال 
گسترش است و AST اسپيس موبايل كه با شركت 
ودافون همكاري مي كند نيز وعده اتصال از فضا براي 
يك ميليارد و 600ميليون نفر در مناطق استوايي 
در ســال 2023 را داده است. اين مي تواند انقابي 
در تجارت، آموزش و فعاليت در بازارهاي نوظهور 
ايجاد كند. Oh و نوكيا نيز در حال نصب يك شبكه 

4G روي  ماه هستند.

توسعه ماشين هاي تمام برقي
جمعه گذشته، تسال به باالترين ميزان 
ارزش سهامش در تاريخ رسيد و در يك 
ســال كه با محدوديت هــاي كرونايي 
روبه رو بوديــم، ركــورد 600ميليارد 
دالري بازار ســهام را كســب كرد. در 
مقابل سايرين نيز در اين زمينه رشد و 
توسعه خوبي داشته اند. برنامه »آي كار« 
)iCar( خودروي الكتريكي شركت اپل 
نيز كه قول توليد آن تا سال2024 داده 
شده است نيز يكي از مهم ترين موارد در 
سال2020 محسوب مي شود. آيا اپل 
مي تواند بزرگ ترين رقيب تسال باشد؟ 
اوبر در اين  ماه از برنامه هاي خود براي 
توليد خودروهاي مستقل منصرف شد، 
اما Zoox كه توسط آمازون در  ماه ژوئن 
با قيمت يك ميليارد و 200ميليون دالر 

خريداري شده، به تازگي از روبوتاكسي 
خــود رونمايي كرده اســت كه فرمان 
ندارد و مي تواند با يك بار شــارژ كامل، 

تقريبا 24ساعت كار كند.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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بسياري از مبتاليان كرونا بعد از بهبودي تا مدت ها احساس 
ضعف و بي حالي شــديد دارند؛ اين يكي از عــوارض پس از 
بيماري است كه ممكن اســت مدت ها طول بكشد. در اين 
گزارش، متخصصان تغذيه به شما مي گويند كه چه بايد بكنيد

تغذيــه اي  مراقبت هــاي  دربــاره  گزارشــي 
ضــروري براي آنهــا كه كرونــا را از ســرگذرانده اند 

 بيماران مبتال به كرونا بعد از اينكه از بيمارستان مرخص 
مي شوند، نياز به مراقبت هاي غذايي ويژه اي دارند. اين 
افراد از نظــر نياز به منابع غذايي با ســاير افراد تفاوت 
زيادي دارند؛ چراكه احتمال مانــدن ويروس در بدن 
آنها تا 2هفته بعد از به اصطالح درمان شدن، همچنان 
وجود دارد و تعــدادي از آنها هم ممكن اســت براي 
مدت طوالني تري بــا عوارض بعد از بيمــاري مواجه 
شوند. محمد، يكي از آنهاســت؛ مردي كه به تازگي به 
62سالگي پا گذاشته، سيگار نمي كشد، ورزش مي كند 
و البته حاال بعد از كرونا با شرايط متفاوتي. ورزش كردن 
به روال پيش از بيماري برايش آسان نيست؛ هر چند 
كه به خوبي نفس مي كشد، اما احساس ضعف بيشتر و 
خستگي زودرس مسئله تكرار شونده در زندگي روزمره 
او پس از بهبودي از كروناست. او تنها بيماري نيست كه 
پس از دوران نقاهت با عوارضي از اين دست مواجه شده 
است. بيماران ديگري هستند كه هر روز يا هر چند روز 
يك بار الزم است، اكسيژن مصرف كنند. اگر شما هم از 
افرادي هستيد كه به تازگي بهبود يافته ايد، ممكن است 
به تغييرات ميان مدتي براي تقويت قــواي بدني نياز 

داشته باشيد. اما متخصصان چه مي گويند؟

براي بهبوديافتگان با عوارض شديد
فريبا كوهداني، متخصص تغذيه با بيان اينكه بيماران 
مبتال به كرونا به ويژه افرادي كه نياز به دستگاه و خدمات 
كمك تنفسي داشته اند، بايد بعد از ترخيص، مراقبت هاي 
تغذيه اي ويژه اي داشته باشند، گفت: يكي از مشكالتي 
كه اين افراد بعد از ترخيص با آن مواجه مي شوند، اين 
است كه هنگام بلع دچار درد و ناراحتي مي شوند كه به 

همين دليل بايد غذاهاي اين افراد در ابتدا به صورت مايع 
و نرم باشد و به تدريج به غذاهاي جامد تغيير پيدا كند. 
استاد علوم تغذيه و رژيم شناسي دانشگاه علوم پزشكي 
تهران در گفت وگو با همشــهري با تأكيد بر اينكه اين 
گروه بيماران هنگام غذا خــوردن به هيچ عنوان نبايد 
صحبت كنند و از غذا خــوردن در حالت دراز كش نيز 
بايد اجتناب كنند، گفت: اين افراد بايد حتما در حالت 
نشسته، غذا ميل كنند؛ چراكه اگر در حالت دراز كش غذا 
بخورند، ممكن است غذا وارد مجاري تنفسي شان شده و 
مشكالتي را برايشان ايجاد كند. اين نكته مهمي است كه 
مجاري تنفسي بهبوديافتگان ممكن است تا چند هفته 
يا چند ماه همچنان در وضعيت آسيب ديدگي باقي بماند.  
ضمن اينكه اگر بعد از مدتي اين بيماران غذاي جامد را 
شروع كردند، حتما بايد غذاها به اندازه كافي جويده شود 
و درصورت نياز با هر لقمه قدري آب آشــاميده شود تا 
عمل بلع راحت تر صورت پذيرد. درصورت آسيب ديدگي 
مجاري تنفسي و گوارشي ناشي از دستگاه كمك تنفسي، 
طي دوران نقاهت از غذاهاي ترش استفاده نشود؛ چراكه 
غذاهاي ترش باعث تحريك بيشــتر مناطق تنفسي 
مي شود. كوهداني با تأكيد بر اينكه اين بيماران بايد حتما 
از آبميوه هاي تازه و شيرين، شــير گرم و انواع سوپ ها 
استفاده كنند، گفت: براي شروع تغذيه اين افراد ابتدا 
بايد از آب گوشت صاف شده استفاده كنند و به تدريج 
سبزي ها، گندم و جو سبوسدار به آن اضافه شود. بهتر 
است ابتدا سوپ هاي صاف شده ميل شود و به تدريج اين 
سوپ بايد به شكل معمولي سوپ برگردد. اين متخصص 
تغذيه با بيان اينكه بايد از منابع غذايي باارزش در تهيه 
غذا براي بيماراني كه دوران نقاهت خود را مي گذرانند، 

استفاده كرد، ادامه داد: براي تهيه غذا بر اي اين افراد بايد از 
سبزي های مختلف به شكل پوره استفاده شود و به تدريج 
ساالد و سبزي خوردن به برنامه غذايي آنها افزوده شود؛ 
ضمن اينكه استفاده از سبزي ها با رنگ هاي مختلف و 
انواع ميوه ها به اندازه كافي مي تواند ويتامين C موردنياز 
بدنشان را كه در اين دوران بيشتر از زمان عادي به آن نياز 
دارند، تامين كند. اين منابع مي تواند شامل فلفل دلمه اي، 
كلم بروكلي و مركباتي مثل ليمو شيرين باشد كه باعث 
تحريك تنفسي نمي شود.  همچنين پروتئين هاي سفيد 
و لبنيات كم چرب و تخم مرغ منابع غذايي مناسب ديگري 
براي اين بيماران است كه كوهداني به آنها اشاره كرد و 
گفت: سفيده تخم مرغ ارزش غذايي و پروتئين بااليي 
دارد و از ايــن پروتئين مي توان در فرني و ســوپ هاي 
مختلف استفاده كرد. همچنين باتوجه به شرايط جسمي 
بيمار – درخصوص افرادي كه دچار ضعف و بي اشتهايي 
هستند و قادر به دريافت غذاي كافي نيستندـ مي توان 
از مكمل هاي غذايي كه شامل شيرها يا پودرهاي آماده 
است، استفاده كرد. به گفته او، بيماراني كه توانايي كافي 
براي عمل جويدن و بلع غذا را دارند، مي توانند از منابع 
مختلف و آجيل هاي خــام و تازه اســتفاده كنند؛ در 
غير اين صورت بايد مغز آجيل ها را پــودر كرد و با آب 
يا شير و قدري عســل مخلوط كرد و به فرد بيمار داد. 
كوهداني افزود: ويتامين D جزو ويتامين هايي اســت 
كه در مواد غذايي خيلي در دســترس نيســت و بايد 
به صورت مكمل در بيماران مصرف شود. البته فواصل 
زماني مصرف دوز ۵۰ هزار واحــدي آن بايد بر مبناي 
تجويز متخصص صورت پذيرد، ولــي دوزهاي روزانه 
1۰۰۰ واحد بين المللي براي بالغان بالمانع است. مكمل 

2۰۰ تا 1۰۰۰ ميلي گرم ويتامين C نيز مي تواند در دوره 
نقاهت بيماري برحسب شرايط و نياز بيمار استفاده شود. 
با وجود اين، مصرف اين ويتامين به صورت خودسرانه 
براي همه مجاز نيست؛ مثال در ديابتي ها قند خون يا ادرار 
را به طور كاذب افزايش مي دهد يا در بيماراني كه سابقه 
دفع سنگ كليوي دارند، خطر تشكيل سنگ را افزايش 
مي دهد؛ بنابراين استفاده از مكمل ها بايد طبق تجويز 
متخصص انجام شــود. به گفته او، بهبوديافته ها بايد از 
منابع غذايي تازه استفاده كنند؛ چراكه غذاهاي كنسروي 
و آبميوه هاي صنعتي و فست فودها، چربي و قند زيادي 
دارند و مواد مورد استفاده بيماران حتما بايد به صورت 
تازه باشد؛ ضمن اينكه استفاده از منابع امگا 3مثل ماهي 
به اين افراد توصيه مي شود، اما خوردن كنسرو ماهي براي 

اين بيماران اصال توصيه نمي شود.

نان و غالت مهم ترين مواد غذايي هستند
خديجه رحماني، متخصص تغذيه نيــز با بيان اينكه 
افرادي كه دوران نقاهت كرونا را مي گذرانند بايد از تغذيه 
سالم و كافي برخوردار بوده و از گروه هاي اصلي غذايي 
به مقدار متناسب و متعادل دريافت كنند به همشهري 
گفت: تعيين مقادير الزم موادغذايي موردنياز اين افراد 
بايد با كمك مشاور تغذيه باشد. گروه نان و غالت يكي 
از مهم ترين مواد غذايي هســتند كه مي توانند انرژي 
كافي را به اين افراد برسانند؛ البته به شرطي كه از نان 
سبوس دار استفاده شده و آرد سفيد و فرآورده هايي كه 
آرد سفيد در آنها استفاده شده، مصرف نشود. به گفته 
او، گروه گوشت ها نيز اهميت زيادي در تقويت سيستم 
ايمني افراد دارند: انواع گوشــت هاي قرمز و ســفيد 

خصوصا استفاده 2بار در هفته از ماهي مي تواند كمك 
مؤثري به بازيابي توان از دســت رفته اين افراد داشته 
باشــد؛ ضمن اينكه حبوبات نيز منابع غذايي سرشار 
از پروتئين هســتند و در كنار حبوبات از تخم مرغ نيز 
مي توان به عنوان تامين كننده پروتئين بدن استفاده 
كرد؛ چراكه اين ماده غذايي ضمن اينكه قابليت هضم 
خوبي دارد، ارزش باالتري از گوشت نيز دارد و درصورت 
نداشتن كلسترول باال مي توان روزانه 2عدد تخم مرغ- 
يكي صبح، يكي شب- استفاده كرد. عضو هيأت علمي 
دانشگاه شهيدبهشتي با اشاره به اينكه پنير نيز يكي از 
منابع خوب تامين پروتئين براي بيماران است، گفت: 
اين منبع غذايي مي تواند براي صبحانه و شام مصرف 
شود؛ البته به اين شرط كه پنير پاستوريزه استفاده شود 
و اگر فردي معتقد به طبع سرد لبنيات است، مي تواند 
اين دسته غذايي را با يك ماده غذايي گرم مثل پنير و 
گردو، يا پنير و سبزي، ماست و نعنا، ماست و پودر سير يا 
آويشن يا شير را با عسل و خرما استفاده كند. رحماني با 
تأكيد بر اينكه مصرف ميوه ها و سبزي هاي تازه در دوران 
نقاهت بيماري نبايد دست كم گرفته شود، گفت: اين 
گروه غذايي بيشتر ويتامين ها و مواد معدني موردنياز 
بدن را تامين مي كنند و افرادي كه دوران نقاهت خود 
را مي گذرانند بايد روزانه 9تا 1۰واحد از اين موادغذايي 
را استفاده كنند؛ به اين ترتيب كه مثال 6واحد سبزي و 
4واحد ميوه به طور روزانه مصرف شود و مصرف سبزي 
به ويژه سبزي هاي رنگي بايد بيشتر از ميوه باشد؛ چراكه 
ســبزي هاي رنگي حاوي بهترين آنتي اكسيدان بوده 
و سيستم ايمني بدن را تقويت كرده و برطرف كننده 

استرس هستند.

رژيم غذايي بهبوديافتگان
رئيس جمعيت هالل احمر 
مي گويــد، ايــن جمعيت 
مأموريت دارد يك ميليون 
دوز واكســن ازمجمــوع 
2۰ميليون دوز واكســني 
را كه قرار است وارد كشور 
شــود، تامين كند. كريم 
همتي در حاشيه نشســت خبري خود درباره اينكه كدام 
نوع از واكسن هاي موجود در بازار قرار است از سوي جمعيت 
هالل احمر وارد كشور شود، مي گويد: جمعيت هالل احمر با 
رايزني هاي گسترده موفق شده است كار خريد واكسن از 
چين را نهايي كند و به زودي محموله هاي واكسن ساخت 
اين كشور وارد ايران مي شود. به گزارش همشهري، او ادامه 
مي دهد: با توجه به شرايط خاصي كه در كشور درباره كرونا 
داريم و با توجه به دستور رئيس جمهور براي خريد واكسن از 
كانال وزارت بهداشت، جمعيت هالل احمر با منابع مختلف 
در چين تماس  داشته و تاكنون موفق به خريد اين مقدار 
واكسن شده است. وي با اشاره به اينكه همه واكسن هايي 
كه خريداري مي شود، قبل از استفاده و ورود به كشور بايد به 
تأييد سازمان غذا و دارو برسد، گفت: همه واكسن هايي كه از 
سوي هالل احمر تهيه شده است، بايد در مبدأ از سوي وزارت 
بهداشت و كارشناسان سازمان غذا و دارو تائيديه بگيرند.

رئيس جمعيت هالل احمر، با تأكيد بر اينكه اين جمعيت 
تنها مأموريت وارد كردن واكسن را بر عهده دارد، خاطرنشان 
كرد: مسئوليت توزيع و تزريق واكسن تنها بر عهده وزارت 
بهداشت است.  همتي در ادامه با بيان اينكه برخي خيران و 
ايرانيان مقيم اروپا، در قالب فعاليت هاي بشردوستانه نسبت 
به خريد واكسن آمريكايي فايزر اقدام كرده اند و اين واكسن 
نيز از سوي جمعيت هالل احمر وارد ايران خواهد شد، گفت: 
موضوع اهداي واكســن فايزر از چندي قبل مطرح بوده 
اســت و تعدادي از خيران ايراني مقيم كشورهاي اروپايي 
مقدار1۵۰هزار دوز از اين واكسن را خريداري كرده اند؛  در 
تالش هستيم با ايجاد سازوكارهاي الزم مقدمات ورود اين 
مقدار واكسن را به داخل كشور فراهم كنيم. به گفته رئيس 
جمعيت هالل احمر، در توزيع واكسن فايزر وزارت بهداشت 
نظارت كامل دارد: واكسن هايي كه وارد كشور مي شود تنها 
در اختيار گروه هايي كه از قبل تعيين شده، قرار مي گيرد. 
افراد سالمند و كادر درمان در اولويت تزريق واكسن هستند 

و به تدريج ساير گروه ها نيز از واكسن استفاده خواهند كرد.

رئيس جمعيت هالل احمر خبر داد

 اهدای واكسن از سوی 
ايرانيان مقيم اروپا

حميدرضا بوجاريان
خبرنگار

واکسن

مهديه تقوي راد
خبرنگار
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فرصت  سازگاري با شرايط عادي
چالش هاي رواني بازگشت دانش آموزان و معلمان به مدارس پس 

از توقف شيوع كرونا

نزديك به يك سال يا به عبارت دقيق تر ۱۰ ماه 
از ورود ويروس كرونا به كشــورمان گذشــته 
اســت. در اين ۱۰ماه، جهان با چالش بسيار 
جدي تغيير نظام هاي ســامت روبه رو بوده اســت. در ابتداي شيوع اين 
بيماري، تعطيلي مدارس، نخستين اقدام جدي مقابله بود؛ مدرسه همگاني 
از طريق شبكه هاي صدا و سيما راه افتاد و بعد هم تدريس دروس به فضاهايي 
كه خود مدارس در شبكه هاي اجتماعي تشكيل دادند منتقل شد و نهايتا 
به صورت سازماندهي شده در شبكه آموزشي دانش آموزان كه به نام »شاد« 
معروف است تجميع شد. با شروع سال تحصيلي جديد، يعني سال تحصيلي 
۱4۰۰ـ ۱399، مشكات و سختي هاي كار خيلي بيشتر نمايان شد. بحث 
بر سر خألهاي سيستم شــاد، كيفيت آموزش، تحقق آموزش يكپارچه، 
محدودكردن يا تشــويق والدين و دانش آموزان براي استفاده از شاد و نيز 
ملزم كردن مدارس به استفاده از اين فضا درگرفت. نهايتا ملزم كردن مدارس 
و دانش آموزان براي قرارگرفتن در اين سيستم باعث شد اقبال به اين فضا 
بيشــتر شــود و حاال مي توان گفت كه درصد قابل توجهي از آموزش هاي 
رسمي كشور از اين طريق و نيز از راه آموزش هاي صدا و سيما انجام مي شود.
نگراني بزرگ اين بود كــه اين تعطيلي خود مي توانــد عاملي مخرب در 
خانواده ها باشــد؛ ما حاال مدتي است دســت كم در مقطع ابتدايي، شاهد 
درگيري والدين با آموزش مجازي بچه ها هستيم. درست است كه بچه ها 
صداي معلم را مي شــنوند و گاه تصوير او را هم مي بينند امــا واقعاً براي 
دانش آموزان اول، دوم و ســوم ابتدايي، حضور نيافتن در كاس و پيگيري 
آموزش از راه تبلت يا گوشي يا لپ تاپ دشوار است و اين والدين را مجبور 
كرده كه گام به گام بچه ها ساعت هاي متمادي را در كنار آنها پاي آموزش 
غيرحضوري بنشينند و اين در واقع خانواده را از روال عادي زندگي  اش خارج 
كرده و سيستم معمول زندگي ها را مختل كرده است. مادري عنوان مي كرد 
كه من ساعت 9 صبح تا ساعت يك بعدازظهر با فرزندم آناين هستم و تازه، 
بعد از اتمام كاس ها كار نظارت والدين بر تكاليف آغاز مي شود. از اين رو در 
اين مدت، دست كم والدين دانش آموزان مقطع ابتدايي، نيمي از روز و چه 

بسا بيشتر از آن را به امور تحصيلي بچه ها مشغول هستند.
اگر بخواهيم آســيب هاي روان شــناختي آموزش آناين را در چند فقره 

فهرست كنيم، به اين موارد بايد اشاره كنيم:
  خأل انگيزشي و افت تحصيلي دانش آموزان: دورشدن از فضاي آموزش 
حضوري كه به عنوان مؤثرترين نوع از آموزش شناخته مي شــود، بچه ها 
را به لحاظ انگيزش تحصيلي با مشــكل روبه رو كرده است؛ ما حتي بين 
دانش آموزان عاقه مند به تحصيل مي بينيم كه بــا ماندن در خانه، دچار 
نوعي بي انگيزگي، سستي و اهمال كاري شده اند. اين بي انگيزگي از اين رو 
است كه ارتباط مؤثر با معلم و ارتباط گروهي نزديك با ديگر دانش آموزان 
كه فارغ از مسائل تحصيلي قطعاً به انگيزش و بهبود شرايط روانشناختي آنها 
كمك مي كرد، رنگ باخته است. چالش هاي تحصيلي و حتي انجام تكاليف 
تحصيلي در اين شرايط سخت است. ما شــاهد دانش آموزاني هستيم كه 
در فضاي مجازي كاس، صرفاً حضور خود را اعام مي كنند و ديگر مجهز 
به آن انگيزه اي كه در كاس حضوري داشــتند، نيستند. همواره اين مهم 
مطرح بوده كه مدرســه غير از اينكه جايي است براي آموزش، جغرافياي 
رشد شخصيت و توسعه فردي هم محسوب مي شود؛ با تعطيلي مدارس، 
اين وجه از نظام آموزشي، كاما مخدوش شــده است. بچه ها از تعاون و از 
جوشيدن با همديگر و تفريحات مشترك شــان انرژي رواني مي گرفتند 
و شخصيت فردي شان ســاخته مي شــد، اما حاال صرفا به فضاي مجازي 
محدود و روان آزرده شده اند و از آن شادابي و طراوت برخوردار نيستند. اين 
روان آزردگي در دانش آموزان مقطع دوم متوسطه گاه به افسرده خويي هم 
منجر شده است؛ چون زندگي شان در عين حال با محدوديت هاي اجتماعي 
و محدوديت هاي روابط بين فردي هم همراه و بسيار يكنواخت شده است. 
آثار اين بي انگيزگي حتي با آغاز به كار دوباره مدارس پس از متوقف شدن 
شــيوع ويروس نيز باقي خواهد بود و بازگشت به شــرايط عادي زمان بر و 

دشوار است.
  بروز افسرده خويي و تنش هاي خانوادگي: يكي ديگر از آثار مخرب اين 
دوره، تنش در فضاي خانه به خاطر حضور مدام در آنجاست. اين حضور مدام 
كم كم بين والدين و بچه ها تنش ايجاد كرده است؛ آنها گاه تمايل به انجام 
امور تحصيلي خود ندارند و اين باعث مي شود والدين به آنها فشار بياورند و 
چنين كش و قوسي، نظم رابطه و فضاي ارتباط مثبت در خانواده ها را به گونه  

مستقيم و غيرمستقيم دچار مشكل كرده است.
  آسيب به زندگي حرفه اي و شخصي معلم ها: از معلم ها غافل نشويم؛ در 
بيان و بررسي آسيب هاي اين دوره اغلب آنها را فراموش كرده ايم. زحمات 
مضاعف معلم ها در اين دوره بارها و بارها به ما گزارش شــده است به ويژه 
معلم هاي مقطع ابتدايي و متوســطه اول كه ســاعت هاي بسياري براي 
تدوين محتواي آموزشي قابل ارائه در فضاي مجازي وقت صرف مي كنند. 
اين، به زندگي شــخصي و خانوادگي  معلم ها كه طبعا خودشان نيز مادر و 
پدر مي توانند باشــند و بايد براي بچه ها و از جمله براي آموزش شان هم 
وقت بگذارند و همان تنش ها را تجربه كنند، صدمه زده است. عاوه بر اين، 

آسيب پذيرشدن دانش آموزان بر معلم ها هم تأثير منفي داشته است.

كرونا دير يا زود رخت برخواهد بست اما نكته مهمي كه پس از آن و با شرايط 
جديد نظام آموزشي بايد به آن توجه كرد، برنامه ريزي و اقدامات اساسي 
براي تسريع در عادي سازي شرايط است. براي بازگرداندن اشتياق و شور 
و هيجان و نشــاط و انگيزه به بچه ها با كار بسيار جدي ای روبه رو خواهيم 
بود. آنها حاال گمان مي كنند بنا بر تجربه مي توانند از خانه درس بخوانند و 
آموزش ببينند و نيازي به مدرسه نيست. بازگرداندن آنها به فضاي قبل از 
اين چالش و بحران، كار سختي است. مدارس مي توانند با برپايي جلسات 
گروهي با استفاده از مشــاوران و روانشناسان خود مدارس يا روانشناسان 
و مشاوران بيرون از مدارس، بر اين مشــكل چيره شوند. معلم ها هم براي 
رسيدن به شرايط ايده آل نقش بسيار مهمي دارند. بايد هم به بچه ها و هم 

به معلم ها فرصت بدهيم تا آرام آرام دوباره با شرايط جديد سازگار شوند.

يادداشت يك

علي پناهي
روان درمانگر

 بازگشايی

مدرسهها

این شماره

آموزش و پرورش با زندگي اكثر خانواده هاي ايراني گره خورده 
و اگر خانواده اي فرزندي در سن مدرسه رفتن نداشته باشند، 
حتما در اطرافيانشان هستند افرادي كه به خاطر فرزندانشان 
خبرهاي سال تحصيلي را با دقت بسياري پيگيري مي كنند و 

با ديگران به اشتراك مي گذارند.
اين روزها نيز غيرحضوري شدن مدارس به دليل كرونا موجب 
شده تا اهميت اين وزارتخانه و تصميماتش دو چندان شود و 
هر خبري درباره مدارس در رأس اخبار قرار بگيرد؛ اتفاقي كه 
بخشي از آن مربوط به گستردگي فعاليت آموزش و پرورش و 
بخشي نيز در گرو تصميمات پرحاشيه اين وزارتخانه در دوران 
كروناست. بازگشــايي يا ادامه فعاليت غيرحضوري مدارس 
همان بحثي اســت كه به يك اختاف دنباله دار در سيستم 
تصميم گيري آموزش و پرورش تبديل شــده و هرازگاهي 
شنيدن خبر بازگشايي مدارس موجي از اعتراض را به دنبال 
دارد. نزديك شدن به امتحانات ترم اول مدارس نيز موجب 
شده تا در يك ماه اخير بار ديگر اختاف نظرها درباره فعاليت 
مدارس شدت بگيرد و عده اي از احتمال بازگشايي و برگزاري 
امتحانات مدارس به شكل حضوري صحبت كنند و بعضي نيز 

بر لزوم تعطيلي مدارس در شرايط كرونا اصرار بورزند.

مسئوالن چه مي گويند؟
محسن حاجي ميرزايي در قامت وزير آموزش و پرورش از همان 
روزهاي ابتدايي كرونا بر آموزش حضوري دانش آموزان تأكيد 
داشت و اين صحبت را بارها تكرار كرده بود، مانند روزي كه 
در ديدار با رئيس و اعضاي هيأت رئيسه دانشگاه فرهنگيان 
گفت: »ســاده ترين راه در مواجهه با ويروس كرونا اين است 
كه بگوييم آموزش غيرضروري است و بايد متوجه خسارات 
ناشــي از آموزش غيرحضوري هم باشيم. اصل را بر آموزش 
حضوري قرارداديم«. اين نگاه شــاكله اصلي نگاه مديريتي 
آموزش و پــرورش در دوران كرونا را تشــكيل مي دهد و به 
همين دليل دور از ذهن نبود كه با وجود آمار باالي فوتي هاي 
كرونا، وزير آموزش و پرورش در هشتم آذر ماه يعني درست 
روزي كه 39۱ نفر به دليل كرونا جــان باخته بودند، از لزوم 
برگزاري حضوري امتحانات صحبت كرد؛»ترجيح ما آموزش 
حضوري است. اصل بر برگزاري امتحانات به صورت حضوري 
است زيرا از وقتي كه ارتباط ما با دانش آموز مجازي شده بايد 
ميزان فراگيري او از درس براي ما مشخص باشد، لذا امتحان 

حضوري است مگر اينكه در زمان امتحانات با وضعيتي مواجه 
شويم كه متخصصان امر بهداشت اجازه اين موضوع را ندهند.« 
چنين صحبت هايي از جانب وزير آموزش و پرورش موجب شد 
تا گمانه زني هايي مبني بر بازگشــايي مدارس شكل بگيرد؛ 
اتفاقي كه در نهايت آموزش و پرورش را مجبور كرد تا با صدور 
اطاعيه اي هرگونه خبر مبني بر بازگشايي مدارس را تكذيب 
كند. هر چند آموزش و پرورش درصدد تكذيب خبر بازگشايي 
مدارس -كه نشأت گرفته از سخنان وزير بود- برآمد اما چند 
روز بعد- 22 آذر ماه- وزير آموزش وپرورش در ديدار با رئيس 
سازمان بازرسي كل كشور گفت: »به ستاد ملي كرونا نيز اعام 
كرديم متقاضي آموزش حضوري هستيم؛ چرا كه مطالعات 
جهاني مويد آن نيست كه بازگشايي مدارس تأثيري در روند 
شيوع بيماري كرونا دارد؛ همچنين در برخي از پايه ها مانند 

اول ابتدايي آموزش غيرحضوري جوابگو نيست«.
در ادامه صحبت هــاي متنوع مســئوالن آموزش و پرورش 
براي برگزاري آزمون مدارس به شــكل حضــوري، رضوان 
حكيم زاده ، معاون آموزش ابتدايي وزيــر آموزش و پرورش 
نيز در گفت وگويي از شــرايط ويژه براي برگــزاري آزمون 
پايه هاي اول و دوم ابتدايي خبر داد. بر اســاس گفته او »از 
دانش آموزان پايه هاي اول و دوم ابتدايي در دروس فارســي 
و رياضي آزمون عملكردي به صورت حضوري در مدرســه با 
گروه بندي دانش آموزان و رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي به 
عمل مي آيد.« معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش 
همچنين اعام كرد كه مكاتباتي با وزارت بهداشــت داشته 
اســت؛» اعام كرديم براي اطمينان از يادگيري مناســب 
دانش آموزان پايه اول و دوم كه در آغاز مســير تحصيل شان 
هستند، حتماً به  صورت عملكردي، ارزيابي از ميزان يادگيري، 
خصوصاً يادگيري حروف الفبا انجام شود. با توجه به شرايطي 
كه هم اكنون درگيرش هســتيم، بر اســاس تمهيداتي كه 
انديشيده شــده، با همكاري معاونت تربيت بدني و سامت 
آموزش و پرورش سعي مي كنيم در پايه هاي اول و دوم با اجراي 
پروتكل هاي سختگيرانه، دانش آموزان در گروه هاي كوچك 
حضور داشته باشــند اما در اين دو درس به صورت حضوري 

ارزيابي عملكردي دانش آموزان را خواهيم داشت.«
خسرو ساكي، رئيس مركز سنجش و پايش كيفيت وزارت 
آموزش و پرورش نيز در آخرين روز آذر با تكيه بر بخشــنامه 
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي دوره هاي تحصيلي اعام 
كرد كه برگزاري حضوري امتحانات پايه هاي اول و دوم ابتدايي 
در مناطق زرد با اخذ مجوز كتبي از كارگروه مديريت و كنترل 
بيماري كرونا با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي امكان پذير 

است. مرور صحبت ها و اطاعيه هاي آموزش و پرورش گوياي 
ادامه دار بودن يك بام و دو هواي ايــن وزارتخانه در موضوع 

بازگشايي مدارس است.

شيوه نامه اي براي امتحانات
نزديك شــدن بــه امتحانــات دي مــاه موجــب شــد تا 
آموزش و پرورش دست به انتشار شيوه نامه اي براي برگزاري 

امتحانات تمام مقاطع تحصيلي بزند.
بر اساس اين شيوه نامه، آزمون دانش آموزان پايه هاي اول و 
دوم ابتدايي در دروس فارســي)خواندن و نوشتن( و رياضي 
به شــكل حضوري و با گروه بندي دانش آمــوزان و رعايت 
كامل شيوه نامه هاي بهداشتي انجام مي شود. همچنين قرار 
است »ارزشــيابي دروس شايســتگي هاي فني شاخه هاي 
فني و حرفه اي و استانداردهاي مهارت شاخه كاردانش و دروس 
كار آموزي و كارورزي، به صورت تراكمي و حضوري با رعايت 
كامل شيوه نامه هاي بهداشتي انجام شود.«  در بخش ديگري 
از اين شيوه نامه به امتحانات نهايي دي ماه دانش آموزان پايه 
دوازدهم دوره دوم متوسط روزانه، بزرگساالن، آموزش از راه 
دور و داوطلبان آزاد شاخه نظري پيش دانشگاهي، رشته هنر، 
شاخه فني وحرفه اي نيم سالي- واحدي )بزرگساالن آموزش 
از راه دور - داوطلبان آزاد( اشاره شده است» سال تحصيلي 
۱399-۱4۰۰ از روز پانزدهم دي ماه به صورت »حضوري« 

آغاز می شود و هشتم بهمن ماه به پايان مي رسد.«

چشم انتظار تصميم ستاد ملي كرونا
موضوع اجــازه گرفتن آموزش و پــرورش از متخصصان امر 
بهداشــت نكته اي بود كه عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد 
ملي مقابله با كرونا به آن اشاره كرد. او در بيست ونهمين روز 
از آذر ماه كه كرونا به دليل اعمال شديدتر محدوديت ها روند 
نزولي پيدا كرده و تعداد جان باختگان به ۱75نفر رسيده بود، 
خبر از بررسي برگزاري آزمون هاي مدارس به شكل حضوري 
داد. سخنگوی ســتاد ملي مقابله با كرونا درباره اين موضوع 
گفت: »تا 2 هفته آينده درخصوص بازگشايي مدارس تعيين 
تكليف مي شود. همچنين پيشنهاد بازگشايي مدارس براي 
پايه هاي اول و دوم ابتدايي در شهرهاي نارنجي و زرد مطرح 
شــد كه اين دانش آموزان بتوانند حضــوري در كاس هاي 
درس شركت كنند. اين بحث مخالفين و موافقيني دارد كه 
در اين خصوص تصميم گيري خواهد شد. آموزش مجازي به 
هيچ وجه تعطيل نشده و هيچ مجوزي در اين باره از طرف ستاد 
ملي كرونا صادر نشده است. آزمون هاي مدارس براي برگزاري 

با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي نياز به مجوز دارد«.

آزمون حضوري محدود، از ترس تقلب امتحاني والدين
هر چند آموزش و پرورش شيوه نامه  برگزاري آزمون  مدارس 
را منتشر كرده است اما با توجه به شــرايط شكننده كرونا و 
نهايي نشدن تصميم گيري ستاد ملي كرونا، مدارس از يك 

دستورالعمل واحد پيروي نمي كنند.
در اين ميان اصرار بر برگزاري حضوري آزمون دانش آموزان 
اول و دوم ابتدايي با توجه به اينكه ايــن دانش آموزان توان 
كمتري در رعايت پروتكل ها دارند، موج جديدي از نگراني  
والدين دانش آموزان را رقم زده اســت. ريحانه كه در يكي از 
مدارس ابتدايي تهران مشغول به تدريس است، در گفت وگو 
با همشهري از نگراني معلم ها و خانواده ها از برگزاري آزمون ها 
به شــكل حضوري گفت: »هنوز معلوم نيســت كه تكليف 
امتحانات دانش آموزان پايه اول و دوم ابتدايي چه مي شــود 
اما تاش ما اين است كه آزمون ها غيرحضوري باشند و تنها 
دانش آموزاني كه در درس ها خيلي ضعيف هستند و گمان 
اين مي رود كه والدينشان در پاسخ به سؤاالت امتحاني به آنها 
تقلب برســانند، براي آزمون حضوري به مدرسه بيايند«. بر 
اساس گفته اين معلم، نبايد شيوه نامه به صورت كلي اجرا شود 
و بهتر است كه تصميم نهايي بر عهده معلم و مدرسه گذاشته 
شود چرا كه »همان چند جلســه حضور در مدارس ممكن 
است موجب گسترش بيماري شود.« او درباره دستورالعمل 
آموزش و پرورش توضيح داد: »پيامكي براي مدير مدرسه ما 
ارسال شده و در اين پيام آمده است كه آزمون حضوري نوبت 
اول براي پايه هاي اول و دوم با توجه به پيگيري هاي انجام شده 
از اداره كل اجباري نبوده و اختياري است. اگر مديري قرار به 
برگزاري آزمون حضوري داشته باشد، بايد مجوز كتبي از اداره 
دريافت كند«. آنطور كه اين معلم پايه دوم توضيح مي دهد، 
اكثر خانواده ها از برگزاري امتحان به شكل آناين استقبال 
كرده اند اما در اين ميان هســتند خانواده هايي كه همچنان 
اصرار بر حضور دارند؛ »يكي از همكارانمان با خانواده ها دچار 
مشكل شده است، چون بعضي از والدين دانش آموزان كاس 
اين معلم تنها امتحان آناين را قبول دارند و عده اي هم زير 
بار امتحان آنايــن نمي روند و مي گويند مــا در هر صورت 
بچه هايمان را به مدرسه مي فرســتيم.« در ميان تمام اين 
اظهارنظرها بسياري تصميم نهايي را منوط به دستور ستاد 
ملي كرونا مي دانند اما با تكيه بر گفته ها و شــنيده هاي اين 
معلم و همكارانــش، نمي توان با يك حكم كلي دســتور به 

بازگشايي مدارس داد.

ليال شريف
روزنامه نگار

آيا مدارس براي برگزاري امتحانات باز مي شوند؟

مدرسههازيرسايهاختالفنظرها
بازگشايي مدارس براي امتحانات نوبت اول به يك چالش آموزشي بدل شده است

مدرسه ها پس از بازگشايي

سيستم هاي آموزش و پرورش از نظر 
ســاختار و عملكرد متفاوت هستند 
و جوامع مختلــف داراي ارزش هاي 
فرهنگي مشــخصي هســتند كه تصميم گيري آنها را آگاهانه تر 
مي سازد. نكته قابل توجه اين است كه مديران بايد بر اساس شواهد 
اپيدميولوژيكي كه به سرعت در حال تغيير و محدود شدن است 
براي بازگشــايي مدارس تصميم بگيرند؛ چرا كــه مدارس براي 
آموزش حضوري در چنين شرايطي نياز به تجهيزات و توانايي هاي 
جديدي دارند. اگرچه اكثر مدارس ابتدايي و متوسطه در سراسر 
جهان بسته هستند، اما برخي از كشــورها از جمله سوئد از زمان 
انتشاركرونا ويروس همچنان باز مانده اند. برخي ديگر از جمله چين، 
دانمارك، ژاپن و نروژ مدارس خود را بازگشايي كرده اند و بسياري 
از كشورهاي اروپايي اعام كرده اند كه برنامه هايي براي بازگشايي 
دارند. از آنجا كه مديران سيستم آموزشي مي توانند جدول زماني 
احتمالي بازگشــايي را پيش بيني كنند، آنها مي توانند 4 مؤلفه را 
براي باز كردن مجدد درنظر بگيرند: خطرات براي سامت عمومي، 

اهميت مدارس براي فعاليت اقتصادي، تأثيــرات در يادگيري و 
پيشرفت دانش آموزان و تامين كردن و محافظت از آمادگي. 

مهم ترين سؤال اين است كه آيا بازگشايي مدارس منجر به تجديد 
شيوع بيماري در بين دانش آموزان، كارمندان و جامعه خواهد شد؟ 
برخــي از محققان اظهار داشــتند كه با وجــود تاش هاي كامل 
سيســتم هاي يادگيري از راه دور، تعطيلي مدارس ناشي از كرونا 
مي تواند آسيب هاي زيادي براي يادگيري دانش آموزان در پي داشته 
باشد. اگر تعطيلي ها بيش از حد گسترش يابد، اين كمبود مي تواند 
با پيامدهاي منفي بيشتري براي دانش آموزان و جامعه همراه باشد. 
اگر تصميم گيرندگان بر اين باورند كه پيشنهادهای آموزش از راه دور 
آنها به اندازه كافي مؤثر و برابر است تا از كمبود يادگيري جلوگيري 

شود، ممكن است تعطيلي طوالني تر مدرسه امكان پذير باشد. 
بركسي پوشيده نيســت كه آموزش هاي غيرحضوري و از راه دور 
در فضاي مجازي به ويژه در سطح آموزش هاي مقدماتي و مدارس 
راهنمايي معلمان و افراد خانواده با سختي هاي زيادي همراه است 
و حتما بايد آنها حضور داشته باشــند تا يادگيري به طور نســبي 
انجام بگيرد و باكيفيت باشد. ما يك سال از فضاي آموزشي حضوري 
مدارس دور بوديم. اگر آموزش و پرورش دلســوز باشــد و مدرسه 
امكانش را داشته باشد بايد بعضي مطالب درسي را كه پايه آموزش 
در آينده به حســاب مي آيند مورد بازبيني قرار دهند و با برگزاري 

كاس هاي تقويتي و جبراني آسيب هاي وارده را كاهش دهند.

در يك سال گذشته كيفيت آموزش در درس هاي پايه، مثل رياضي، 
اما، ادبيات و زبان فارســي با نقص هاي جدي به ويژه در ســطح 
دبستان روبه رو بوده است. وقتي دانش آموز فارسي و رياضي و در واقع 
خواندن و نوشتن و حساب كردن را خوب ياد نگيرد در آينده دچار 
مشكل خواهد بود. بنابراين بعد از بازگشايي مدارس بايد بسياري 
از درس ها در پايه ها و دوره هــاي مختلف مورد بازبيني قرار گيرد و 
آموزش و پرورش و خانواده ها به فكــر جبران اين بخش از آموزش 
باشــند؛ چراكه آموزش مجازي قطعا كيفيت آموزش حضوري را 
ندارد. همچنين دانش آموزاني كه در حال ديدن آموزش هاي پايه 
هستند، بايد براي زندگي در سال هاي آينده در جامعه واقعي آماده 
شوند. اين اتفاق در خانه و بين خانواده رخ نمي دهد. دانش آموزان بايد 
در محيط واقعي مدرسه در كنار آموزش، پرورش يابند و مدرسه را 
مانند يك اجتماع كوچك درنظر بگيرند و درس هاي زيادي بگيرند. 
اين مسئله خود باعث مي شود كه اوليای مدرسه به نفع بازگشايي 
مدارس رأي دهند. در واقع بخش پرورش دانش آموزان دچار آسيب 
جدي شده است و اگر واقعا امكانش باشد مدارس بايد فضايي را آماده 

كنند تا بتوان به طور واقعي به آموزش و پرورش پرداخت.
هرچند كه تا بهار ۱4۰۰با وجود كرونا امكان بازگشايي نيست اما اگر 
در همين شرايط بخواهند مدارس را بازگشايي كنند بايد امكاناتش 
را فراهم كرد. نكته مهم درباره بازگشــايي مدارس سنجش توانايي 
مدارس براي ايجاد و پيگيري مداوم اقدامات بهداشتي و ايمني براي 

كاهش خطر ابتا به بيماري است. زيرساخت ها، بودجه، زنجيره هاي 
تأمين، سياست ها و فرهنگ سيســتم هاي آموزشي در توانايي آنها 
براي ايمن كار كردن پس از بازگشايي نقش دارند؛ به عنوان مثال يك 
مدرسه با فضاي آموزشــي مطلوب و تعداد معلمان كافي در كاس 
درس، مي تواند آموزش حضوري را با كاس هاي بيشتر اما تعداد كمتر 
دانش آموزان تسهيل كند. برعكس، مدارس با بودجه هاي كم، معلمان 
پركار و كاس هاي شلوغ انعطاف پذيري كمتري خواهند داشت. به 
عاوه، اگر دانش آموزان نتوانند از پروتكل هاي بهداشــتي و ايمني 
پيروي كنند، بهينه سازي ، تجهيز و مقاوم سازي  مدارس براي مسائل 
بهداشــت مؤثر نخواهد بود. اگر تصميم گيرندگان بر اين باورند كه 
مدارس واقعاً مي توانند پروتكل هاي بهداشتي و ايمني را رعايت كنند 
به طوري كه خطر ابتا به عفونت را كاهش دهند، مدارس مي توانند 
زودتر بازگشايي شــوند. اگر هم در دوران پس از كرونا قرار بگيريم و 
مدارس بازگشايي شــود، بايد اقداماتي براي آموزش دوباره كاس 
اولي و دومي ها داشته باشــند؛ چرا كه به طور ناقص آموزش ديده اند 
و يا به طور كل از فضاي آموزشــي مدارس دور بوده اند. بنابراين بايد 
به صورت پايه اي آموزش هايي براي آنها داشت. همچنين به دليل مدت 
طوالني دور بودن از فضاي آموزشي، معلمان بايد با برنامه ريزي درست 
و دقيق و حتي با صبر و آرامش بيشتري به آموزش دوباره بپردازند. 
بدين ترتيب براي بازگشايي احتمالي بايد همه جوانب را درنظر گرفت 

و با آمادگي كامل در مدارس آماده شد.

محمدرضا نيك نژاد
كارشناس آموزش و پرورش
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زمستان
مدرسه ها را تعطيل كرد

عقب نشيني كشورهاي اروپايي از ادعاي بي خطر بودن 
كالس هاي درس حضوري

تقريبــا تمامي مــدارس ابتدايي و 
متوسطه جهان تا اواخر  ماه مارس 
به لطف شيوع ويروس كرونا تعطيل 
شدند. يونســكو تعداد دانش آموزاني كه تحت تأثير همه گيري از 
فضاي مدرسه و آموزش جدا افتادند را حدود 1.5ميليارد نفر اعالم 
كرد. درعين حال طي ماه هايي كه از آغاز همه گيري گذشته است، 
پژوهش هاي متعدد نشان داده اند كه انتقال ويروس ميان كودكان 
بسيار كمتر از بزرگساالن است. ازجمله اين پژوهش ها، پژوهشي 
در ايسلند است كه توسط محققان وزارت بهداشت و شركتي به نام 
دي كد انجام گرفته و نشــان مي دهد احتمال آلوده شدن كودكان 
زير 15ســال به ويروس كرونا نيمي از احتمال ابتالي بزرگساالن 
اســت. با اين همه، مخالفان اين پژوهش ها همچنان تأكيد دارند 
كه افزايش آمار ابتال مي تواند مــدارس را به كانون انتقال ويروس 
تبديل كند و مدارس مقطع متوســطه بيشــتر از ديگر مقاطع در 

معرض خطر هستند.
با اين همه در بسياري از كشــورها، معلمان و اساتيد به سرعت به 
آموزش مجازي رو آوردند به اين اميد كه بتوانند ســال تحصيلي 
را نجات دهند. از آن زمان تا به امروز، بعضي از كشورها محتاطانه 
مدارس خود را بازگشايي كردند كه نتايج اين تصميم در هر كشور 
متفاوت بوده است. تعدادي ديگر از كشورها تصميم گرفتند تا پايان 
ســال2021 كالس هاي حضوري را ملغي اعالم كنند. اما كمبود 
دسترســي به فناوري هاي ارتباطاتي و نگراني از وسيع تر شــدن 
شكاف هاي آموزشــي و تحصيلي تصميم گيري درباره سرنوشت 
مدارس را براي مديــران بخش آموزش غيرممكن تر از هميشــه 
كرد؛ اينكه مدارس را بازگشــايي كنند و ريسك موج جديدي از 
همه گيري را به جان بخرند يا به آموزش مجازي ادامه دهند و رنج و 

عذاب دانش آموزان از انزواي اجتماعي را تداوم بخشند.
كشــورهاي آلمان، دانمارك، كره جنوبي، چيــن و ژاپن از نمونه 
كشورهايي هستند كه گزينه دشوار اول را انتخاب و آموزش حضوري 
را از اواسط  ماه مارس آغاز كردند؛ درواقع كشور دانمارك نخستين 
كشــور در جهان بود كه مدارس خود را بازگشايي كرد و كودكان و 
نوجوانان با رعايت پروتكل هاي خاص وارد مدارس شــدند. ايجاد 
حباب محافظ براي دانش آموزان يكي از اين تمهيدات بود. به اين 
معني كه دانش آموزان در گروه هاي كوچك براي حضور در كالس، 
زمين بازي و ديگر محيط هاي مدرســه دسته بندي شدند. فواصل 
ميان ميزها افزايش پيدا كرد و دانش آموزان بايد هر 2 ساعت يك بار 
دستان خود را مي شســتند. آلمان،  فنالند و نروژ هم سياست هاي 
مشــابهي را به اجرا گذاشــتند. كره جنوبي،  چين و ژاپن هم تحت 
شرايطي سختگيرانه و به شرط ضد عفوني مكرر فضاهاي عمومي، 
شيفت بندي برگزاري كالس ها، شيفت بندي حضور دانش آموزان در 
فضاهاي مشترك مدرسه و ممنوعيت ورود والدين يا ديگر افراد به 
فضاي داخل مدارس، ادامه تحصيل حضوري را مجاز اعالم كردند. 
استفاده از ماســك، كنترل مداوم دماي بدن، رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي، كاهش ظرفيت كالس هــا، اولويت بندي دانش آموزان و 
اولويت دادن به حضور دانش آموزان آسيب پذيرتر، برگزاري كالس ها 
در فضاي باز و انجام مداوم تست كرونا ازجمله سياست هايي است كه 
بيشتر كشورهايي كه تصميم به بازكردن مدارس خود گرفتند و يا از 

ابتدا مدارس خود را تعطيل نكردند، در پيش گرفته اند.
اما تمامي اين شــرايط براي فصل پاييز درنظر گرفته شده بود. با 
آغاز فصل زمستان در نيمكره شمالي سياره زمين، ورق برگشت و 
اكنون بسياري از كشورهايي كه تصميم داشتند در طول زمستان، 
مدارس خود را باز و فعال نگه دارنــد، پس از مواجهه با اوج گرفتن 
آمار همه گيري مجبور به تعطيلي مدارس خود شده اند. جديد ترين 
مورد، كشــور آلمان اســت كه به تازگي و پس از اجراي مقررات 
جديد قرنطينه، مجبــور به تعطيلي كالس هــاي حضوري و اتكا 
بر آموزش مجازي شده اســت. افزايش آمار ابتال و گسترده شدن 
دامنه همه گيري، هلند و كره جنوبي را هم وادار به تعطيلي مدارس 
كرده اســت. تعطيلي مدارس در آلمان و هلند عقب نشيني علني 
كشــورهاي اروپايي از برنامه هايشان براي مديريت مدارس است، 
زيرا دولت اين دو كشــور در پاييز سال جاري تأكيد داشتند كه باز 
نگه داشتن مدارس از اولويت هاي بزرگ آنهاست و اينكه باز بودن 
مدارس هيچ تأثيري بر تشديد همه گيري كرونا ندارد. فرانسه، يكي 
از معدود كشورهاي اروپايي است كه با وجود آغاز موج دوم كرونا و 

تشديد محدوديت هاي تردد، مدارس خود را باز نگه داشت.
با اين همه، انتظار مي رود كشورهاي بيشتري مسير آلمان و هلند 
را در پيش بگيرند. صادق خان، شهردار لندن طي هفته هاي اخير 
به نتيجه اي مشابه رسيده اســت. او به تازگي و پس از مثبت شدن 
تست 24/1درصد از كودكان و 29/1درصد از كارمندان مدارس در 
انگلستان، از بوريس جانسون درخواست تعطيلي مدارس متوسطه 
را كرده است و مي گويد دانش آموزان اكنون در گسترش همه گيري 
در پايتخت بريتانيا نقشي اساســي دارند. اينطور به نظر مي رسد 
كه بازگشــايي كالس هاي درس مقاطع متوسطه و دبيرستان در 
انگلستان هنوز نامشــخص است اما دبســتان ها قرار است مانند 
روزهاي عادي پس از تعطيالت كريســمس فعاليت خود را از سر 
بگيرند؛ با اين تفاوت كه قرار است از چهارم ژانويه 2021 از كودكان 
و كارمندان مدارس به صورت گسترده تست گيري انجام شود. ولز 
هم قرار است از 11ژانويه تمامي مدارس خود را بازگشايي كند اما 
ايرلند شمالي بازگشايي مدارس خود را تا زماني نامشخص به تأخير 
انداخته است. ادامه اين تعطيلي ها در اروپا، كشورهاي اين منطقه را 
با اياالت متحده آمريكا هم مسير ساخته است. اياالت متحده آمريكا 
از ابتداي همه گيري كرونا تقريبا تمامي مدارس را در همه مقاطع 
تعطيل كرده و آموزش مجازي را در دستور كار خود قرار داد. اكنون 
و با اوج گرفتن بيماري در اين كشــور، بســياري از ايالت ها برنامه 
بازگشايي مدارس خود را به تأخير انداخته و مدارسي كه تا امروز 

فعال بوده اند هم برگزاري كالس هاي حضوري را متوقف كرده اند.
همزمان با انتشــار اخبار از گوشــه و كنار جهان درباره تعطيلي 
دوباره مدارس، اينطور به نظر مي آيد كه تعطيلي زمستاني مدارس 
تحت تأثير همه گيري، متفاوت از تعطيلي قبلي خواهد بود. براي 
مثال در بعضي از مناطق آلمان مدارس براي دانش آموزان گزينه اي 
انتخابي تعيين كرده اند تا بتوانند داوطلبانه در كالس هاي حضوري 
شركت كنند؛ به بياني ديگر به كودكان توصيه اكيد مي شود كه در 
كالس هاي حضوري شركت نكنند، اما آنها مي توانند درصورتي كه 
پدر يا مادر امكان ماندن در خانه را ندارند، به مدرسه بروند. دانمارك 
هم كه اين روزها با موج جديدي از ابتال مواجه شده ، اعالم كرد كه 
تنها دانش آموزان سن باالتر را از آموزش حضوري منع خواهد كرد 
اما درصورتي كه اين محدوديت ها به مهار همه گيري كمك نكند، 

مقررات سختگيرانه تري به اجرا خواهد گذاشت.

 مخالفان و موافقان
  برپايي كالس هاي حضوري 

چه مي گويند؟

شـرط 
بازگشايي

بازگشايي مدارس در شرايط 
كرونايي مخالفان زيادي دارد 
اما نظر بعضي ها اين است كه 
در تعدادي از شهرها مي شود 

كالس ها را حضوري برگزار كرد 

مدرسه ها باز شــوند يا نه؟ جواب دادن به اين سؤال 
نبايد راحت باشد اما خيلي ها بدون اينكه مكثي كنند، 
مخالفتشان را نشان مي دهند. روزهاي قبل از مهر 
خيلي از مدارس براي اينكه به تنهايي براي حضوري يا 
غيرحضوري بودن كالس هاي درس تصميم نگيرند، از 
پدران و مادران دانش آموزهايشان نظرسنجي كردند. 
كساني بودند كه مي خواستند بچه هايشان سر كالس 
حاضر شوند و حتي زماني كه اعالم شد همه مدارس 
بايد مجازي باشند، بعضي از پدران و مادران معترض 
شدند. ويدئوهايي هم منتشر شد كه نشان مي  داد 
آرزويشان باز شــدن هر چه زودتر مدارس است. اما 
حاال در شرايطي كه كنترل ويروس كرونا سخت شده، 
هيچ كس حاضر نيست ريسك كند و بچه اش را راهي 
مدرسه كند. اين تغيير نظر بين مسئوالن هم ديده 
مي شود. كســاني بودند كه روزهاي اول، پافشاري 
مي كردند كه مي شــود با فاصله گــذاري و رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي كالس ها را برپا كرد اما بعد از 
باال رفتن آمار مبتاليان و كشته شدگان آنها هم مخالف 
بازگشايي مدارس شــدند. با اين حال عده اي نظر 
ديگري دارند؛ اينكه حداقل در شهرهايي كه وضعيت 
خطرناك نيست، مدارس داير شوند. آنها معتقدند كه 
فضاي مجازي براي دانش آموزان مناسب نيست و در 
دسترسي به اين فضا عدالت رعايت نشده و مهم تر 
اينكه بحث پرورشي ناديده گرفته شده است. 2نفر از 
اعضاي كميسيون آموزش مجلس درباره بازگشايي 

مدارس در اين باره نظر داده اند.

ليلي خرسند
روزنامه نگار

مراقبت هاي رواني 
حضور بچه ها بعد از يك 
دوره طوالني دور ماندن 
از فضاي مدرسه از لحاظ 
رواني روي آنها تأثيرات 
متفاوتي گذاشته اســت. 
دور از مدرسه ماندن براي 
بچه هاي خجالتي و گوشــه گير، تنبــل، كودكاني 
كه خيلي اهل درس خواندن نيســتند  يا مشكالت 
يادگيري دارند در دوره كرونا بسيار مطلوب بوده و 
اصوال اين قشر از بچه ها نســبت به حضور دوباره در 
مدرسه بي رغبت هستند و ترس و واهمه دارند. شهره 
بانو پرخو، روانشناس، نقش والدين در آماده سازي  
چنين كودكاني براي رفتن به مدرسه را بسيار مؤثر 
مي دانــد و مي گويد:» برخي از كــودكان به هنگام 
بازگشايي مدارس از آنجا كه تغيير برايشان سخت 
است ممكن است مدام غر بزنند و بهانه جويي كنند. 
اگر قرار به بازگشايي مدارس باشــد بهتر است كه 
والدين تكنيك هاي رفتاري مقتدرانه و مدبرانه براي 
تعامل با كودك داشته باشند؛ به عنوان مثال هر روز 
كودك را راس ساعت 7:30 صبح از خواب بيدار كنند 
و صبحانه اش را بدهند و با او در محيط منزل ورزش 
صبحگاهي انجــام دهند تا خوي سســتي و تنبلي 
به خود نگيرند. از طرفي طوري برنامه ريزي كنند كه 
كودك راس ساعت 21يا 22به رختخواب برود و بازي 
با انواع گوشي و تبلت هاي هوشمند را در ساعات شب 
برايش محدود كنند. درخصوص كودكان خجالتي و 
گوشه گير سعي كنند از آنها پاسخ و پرسش در حضور 
اعضاي خانواده داشته باشند تا بودن در جمع برايشان 
ملموس تر شود و خودشان از كودك تكليف بخواهند 

و آنها را وادار به انجام آنها كنند«. 

وقتي كودكان در ســن مدرسه يك ســال را در كنار 
خانواده خود ســپري مي كنند، بيش از گذشته پدر و 
مادر خود را در كنارشان احســاس و حاشيه امن پيدا 
مي كنند؛ بنابراين وابســتگي و دلبستگي هايشان به 
والدين بيشتر خواهد شد. به اين ترتيب دانش آموزان 
براي بازگشــت به مدرسه مســتعد انواع اضطراب ها 
خواهند شــد و ما شــاهد نمودهاي متفاوت رفتاري 
در آنها خواهيم بود. پرخو در مــورد كنترل تنش ها و 
آماده سازي  دانش آموزان مي گويد: »در اين مدت نوع 
يادگيري دانش آموزان به شــكل مجازي ممكن است 
موجب شده باشد برخي از آنها هنوز نتوانند مهارت ها 
را ياد بگيرند و به نسبت همكالسي هايشان عقب مانده 
باشند و همين مســئله موجب شــود تا از حضور در 
مدرسه اضطراب داشته باشند و احساس كنند ممكن 
است در كنار دوستانشــان مورد تمسخر قرار بگيرند و 
اعتماد به نفس شان را از دست بدهند. در چنين شرايطي 
ممكن است كودك احساس بي ارزشي كند و تالشي 
براي بهتر بودن نكند. لذا بهتر است والدين با همدلي و 
با استفاده از كلمات و صفات مثبت به كودكانشان القا 
كنند كه آنها بهترين هستند و اگر تاكنون نتوانسته اند 
برخي تكنيك ها را ياد بگيرند طبيعي است و با تمرين و 

تكرار آنها را تشويق به يادگيري كنند«.

مراقبت هاي آموزشي
يكــي از مــواردي كــه 
الزم اســت براي حضور 
دانش آموزان در مدارس 
به آن دقت داشت توجه 
به فضاي آموزشي است. 
سميرا دارابي كه 33سال 
تجربه تدريس براي دانش آموزان مقطع ابتدايي را 

بايد پيش زمينه اي را به عنوان آماده سازي  قبل از 
بازگشــايي براي دانش آموزان فراهم كنند تا آنها 
حس كنند كه مدرسه بهترين مكان براي آموزش 
و يادگيري شان است و با خانه ماندن مداوم از لذت 
تجربه هاي محيطي و اجتماعي در كنار دوســتان 
و بزرگان محروم مي شــوند. برگزاري نمايش هاي 
عروسكي طنز براي بچه ها با موضوع نشاط حضور 

در مدرسه و پخش آنالين از فضاي مجازي يكي از 
بهترين روش هاست. مديران همچنين مي توانند 
يك يا چند جلســه براي اوليا برگزار كنند و طي 
آن با دعوت از يك روانشــناس نحوه آماده سازي  
بچه ها براي حضور در مدرســه را آموزش دهند. 
در اين مدت بســياري از دانش آمــوزان در قالب 
گروه هاي واتســاپي با يكديگر تعامــل دارند و با 
هم به گپ و گفت و شــوخي مي پردازند كه اغلب 
با نظارت والدين اين گروه هــا و دورهمي ها ايجاد 
شده است. پيشنهادي كه به والدين دارم اين است 
كه اگر فرزندانشــان چنين گروه هاي دورهمي ای 
ندارند با همكاري ســاير والديــن چنين گروهي 
تشكيل دهند تا كودكان با يكديگر در تعامل باشند. 
چنين روابطي حتي در فضاي مجازي انگيزه هاي 
حضورشــان در كنار يكديگــر را تقويت مي كند. 
والدين نيز مي توانند با رصد اين گروه بيشتر متوجه 
مشــكالت فرزندانشان شــوند و درصدد حل آن 
برآيند؛ چرا كه ممكن است برخي كودكان با والدين 
خود احساس راحتي نكنند و نتوانند مشكل خود 
را بيان كنند اما در گروه هاي دوستانه به راحتي به 

بيان آن بپردازند«.

برخي از كودكان به هنگام بازگشايي 
مدارس از آنجا كه تغيير برايشــان 
سخت اســت ممكن است مدام غر 
بزنند و بهانه جويي كنند. اگر قرار به 
بازگشايي مدارس باشد بهتر است 
كه والدين تكنيك هــاي رفتاري 
مقتدرانه و مدبرانه ای براي تعامل با 

كودك داشته باشند

آمادگي حضور
درصورت بازگشايي مدارس، بچه ها براي حضور در مدارس نياز 

به چه آمادگي هايي دارند؟
نزديك به يك سال اســت كه كرونا مدرسه را 
به خانه آورده است. مدرســه اي بدون حضور 
همكالسي ها، معلم، ناظم، مدير مدرسه و البته 
شيطنت هاي خاص حضور در كالس درس.... . بچه ها، به تمام اين دوري ها عادت كرده و به خانه ماندن 
خو گرفته اند. همين است كه حاال شنيدن زمزمه هايي درباره بازگشايي مدرسه ها، چهره شان را شبيه 
ماتم زده ها مي كند. گرچه انتظار مي رود بايد چنين خبري را با تمام ذوق و شوق به آغوش بكشند و از آن 
استقبال كنند اما گويي هنوز آمادگي ندارند و رفتن به مدرسه و درس و كالس و شروع دوباره به اندازه 

جابه جايي كوه برايشان سخت است.

خديجه نوروزی
روزنامه نگار

 بازگشایی
مدرسهها

این شماره

بازگشايي مدارس در شهرهاي خاص 
اگر شرايط كرونايي در بعضي از 
شهرها اجازه مي دهد و شرايط 
مساعد اســت و مي شود همه 
پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كرد، با نظر مسئوالن ستاد كرونا مدارس 
را داير كنيم. در شــهرهاي پرخطر اولويت با تشكيل نشــدن كالس ها و 
استفاده كردن از فضاي مجازي است اما همه شهرها 
اين شــرايط را ندارند. در بعضي از شــهرها مي شود 
پروتكل ها را رعايت كرد و بدون دغدغه و نگراني هم 
براي دانش آموزان و هم اوليــا اين كالس ها را برگزار 
كرد. اگر مي شــود تضمين كرد ايــن كار از نظر من 
اشكالي ندارد اما اگر نمي شود تضمين كرد، بازگشايي 
مدارس كار عاقالنه اي نيست. اگر مي گويم بايد مدارس بازگشايي شوند، دليل دارم. بايد بپذيريم كه 
برگزاري كالس ها در فضاي مجازي با مشــكالتي همراه اســت؛ اوال اينكه كنترل فضاي مجازي كار 
مشكلي اســت. ما به يكباره دانش آموزان را وارد اين فضا كرده و رهايشان هم كرده ايم و نتوانسته ايم 
كنترلي هم روي آنها داشته باشيم. فردا هر نوع آســيبي به دانش آموزان وارد شود، مسئوليتش با ما 
است. اين يك مشكل است و مشكل ديگر اين است كه در خيلي از جاها زيرساخت هاي فضاي مجازي 
فراهم نيست. خيلي از مناطق محروم را داريم كه حتي آنجا اينترنت ندارند يا خيلي از افراد را داريم 
كه گوشي موبايل يا تبلت و بقيه امكانات را ندارند. طبق آمار حدود 4ميليون نفر اصال امكان استفاده از 
فضاي مجازي را ندارند. آموزش و پرورش هم نتوانسته اين امكانات را براي دانش آموزان فراهم كند. اگر 
آموزش و پرورش براساس عدالت آموزشي كه موظف است آن را تامين كند بتواند اين فضاي مجازي 
را براي همه دانش آموزان فراهم كند كه همه يكســان از آموزش بهره مند شوند، استفاده از اين فضا 
قابل قبول است اما اگر نتواند شــرايط را فراهم كند، واقعا چه توجيهي دارد كه ما بخش قابل توجهي 
از دانش آموزان را از تحصيل، رشــد و پيشــرفت محروم كنيم.  مســئله ديگري هم مطرح است. در 
مدارس، دانش آموزان با معلم ارتباط رودررو دارند. براي ما فقط مسئله آموزش مطرح نيست، پرورش 
دانش آموزان را هم داريم كه پرورش اخالقي، ديني، مذهبي و موضوع روانشناســي و روانكاوي معلم 
نسبت به دانش آموز فقط در ارتباط مستقيم اتفاق مي افتد. اين نقش در شبكه مجازي منسوخ مي شود، 
آموزش در فضاي مجازي فقط بهره وري يك بعدي است. ما اثرگذاري چند بعدي در آموزش و پرورش 
داريم و اگر در بعضي از شهرها شرايط مساعد باشد و بشود فاصله اجتماعي را رعايت كرد، چه اشكالي 
دارد كه كار آموزش و پرورش عادي پيگيري شود؟ در شهرهايي كه وضعيت بحراني است، چاره اي جز 

فضاي مجازي نداريم اما شرايط همه شهرها كه مثل هم نيست.

چرا بايد ريسك كنيم؟ 

پيش از اين، من بيشترين طرفداري را براي بازگشايي 
مدارس مي كردم. نظرم اين بود كه آرام آرام با مديريت 
درست مي شود كالس ها را برگزار 
كرد اما ويروس كرونا نشان داد كه 
غيرقابل پيش بيني است و احتياط 
بيشتر الزم است. در شرايط فعلي 
كه كرونــا كمي فروكــش كرده، 
بازگشايي مدارس مي تواند دوباره 
كار را سخت  كند؛ به خصوص اگر دبستان ها باز شود. به هر حال در سنين پايين تر 
بچه ها كمتر مي توانند مسائل بهداشتي را رعايت كنند، ارتباطات بيشتر و نزديك تر 
است. بازگشايي مدارس در شرايط فعلي كار آساني نيست و نبايد عجله كرد. بايد صبر 
كنيم اگر بحث كرونا به جاي امن كشيد، آرام آرام با مديريت و با تعداد كمتر كالس ها 
را برگزار كنيم اما در شرايط فعلي كه آمارهاي كشته شدگان به زحمت زير 200نفر 
رسيده، به صالح نيست اين كار را انجام بدهيم. االن فصل سرماست، احتمال انتشار 
ويروس بيشتر است و حتي چند روزي است كه بحث كروناي ويروس انگليسي هم 
مطرح است. در اين شرايط اگر مدارس باز شود، دوباره آمار كشته ها تشديد مي شود 
و اين كار بي احتياطي است. نظر بعضي ها اين است كه برخي از مدارس را كه امكانات 
و فضاي خوبي دارند، مي شود داير كرد. شايد در بعضي از مدارس خاص، اينطور باشد 
اما همه مدارس اين امكانات را ندارند و شرايط بودجه و امكانات آموزش و پرورش 
هنوز در اين قد و قواره ها نيست كه بشود ريسك كرد. بهتر است تا زماني كه واكسن و 
دارو براي درمان قطعي نداريم، احتياط كنيم. ويروس و رفتارهايش ناشناخته است 
و بايد مديريت لحظه اي كرد. ما بايد براي شرايط سخت تر هم آماده باشيم. مبارزه با 
كرونا مثل بازي شطرنج شده، بايد منتظر بمانيم و ببينيم ويروس چه حركتي انجام 
مي دهد تا ما هم براســاس همان حركت براي كنترلش اقدام كنيم. حاال شايد در 
تابستان شرايط بهتر شود. آن موقع مي توانيم با نظر ستاد ملي كرونا، كالس هايي را 
براي جبران بگذاريم. شرايط كشور را بايد درك كنيم، ما در شرايط نرمال و طبيعي 

زندگي نمي كنيم. بايد براي اين شرايط فكر و آسياب ها را مديريت كرد.

اكبر احمدي پور
نماينده مجلس شوراي اسالمي

مهرداد ويس كرمي
نماينده مجلس شوراي اسالمي

مخالف موافق

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

بر عهده دارد، درباره ايــن موضوع مي گويد: »يكي 
از بزرگ ترين نگراني دانش آموزان به ويژه كســاني 
كه خجالتي هستند و اعتماد به نفس پاييني دارند 

مواجهه با معلم است.
 بسياري از معلمان آنقدر فضاي آموزشي را خشك 
و جدي كرده اند كه دانش آموز مدام واهمه حضور 
دارد.  بنابراين توصيه من بيشتر به معلم هاست تا 
جايي كه مي توانند مدت باقي مانده تا بازگشــايي 
مدارس را سعي كنند انعطاف بيشتري از خود در 
فضاي مجازي نشــان دهند و صميميت، همدلي 
و تعامل بيشــتري در فضاي آناليــن ايجاد كنند 
تا دانش آموزان رغبت بيشــتري بــراي حضور در 
كالس داشــته باشــند. مهرباني و خنده 2ابزاري 
اســت كه هميشــه معجزه مي كند و در همراهي 
دانش آموزان با معلمان بسيار مؤثر است. از طرفي 
معلمان در كالس هــاي حضوري گاهــي اوقات 
دانش آموزان را تشــويق مي كردند و بــراي آنها 
جوايزي را درنظر مي گرفتند، بهتر است در فضاي 
مجازي هم براي ترغيــب بچه ها به درس خواندن 
برايشان جوايزي را درنظر بگيرند ولي گرفتن آن 
را منوط به بازگشــايي مدارس كنند. مدارس نيز 
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بچه ها دوباره كي به مدرسه مي روند؟

تعطيلیدنبالهدار
به نظر 6دبیر و كارشناس آموزش، شرايط براي بازگشايي 

مدارس تا مهر 1400مهیا نیست
زهرا رستگارمقدم- مائده اميني

روزنامه نگار
آموزش و پرورش به تازگي خبر داده فعال قصد 
بازگشايي مدارس را ندارد. اين اظهارنظر زماني 
مطرح شد كه با كاهش آمار مرگ ومير و نزديكي 
به فصل امتحانات دغدغه بازگشايي مدارس دوباره خانواده ها را نگران كرده بود. اما واقعا مدارس 
چه زماني بازگشايي خواهند شد؟ آيا بچه هاي ما دوباره با كوله هايشان از خانه بيرون خواهند رفت 
و سر كالس حاضر خواهند شد؟ با طوالني شدن پاندمي كرونا اين سؤال همواره و شايد هر روز ذهن 
بسياري را درگير كند. از اين رو الزم ديديم با معلم ها، كارشناسان و كاركنان آموزش وپرورش در 
اين باره صحبت كنيم و نظر آنها را درباره آغاز به كار مدارس جويا شويم. از نگاه اين افراد، با وجود 
نگراني دانش آموزاني محروم از تحصيل در شرايط فعلي و اهميت سالمت دانش آموزان در اين 
بزنگاه تاريخي، نظرات حول اين محور قابل بررسي و مداقه است كه مدارس امكان فراهم كردن 
شرايط الزم در اجراي كامل پروتكل ها را نداشته و اميد به اين نيست تا سال تحصيلي آتي مدارس 
بازگشايي شوند. اما واقعا نگاه اين كارشناسان درباره آينده تحصيلي دانش آموزان با توجه به 

شرايط فعلي چيست؟

فقر پروتكل  هاي بهداشتي در مدارس
 

مدارس حداقل تا پايان نیم سال تحصیلي دوم، به روال عادي برنخواهند 
گشت؛ صالح كار هم اين نیست كه برگردند. سالمت جامعه گسترده اي 
درگیر اين بازگشايي اســت و امكان تضمین آن براي آموزش وپرورش 
وجود ندارد، چراكه كالس هاي در اختیار فعلي عموما شلوغند و تراكم دانش آموزان در آنها باالست.  
تصور كنید، از ابتداي اسفند سال گذشته ناگهان همه سیستم آموزشي به فضاي تازه و غريبي پرت 
شد. طبیعي بود كه در ابتداي راه، اين تغییر ناگهاني، فراهم نبودن زيرساخت ها و فقدان تجربه كافي، 
كار تدريس را براي معلمان و فرآيند يادگیري را براي دانش آموزان دچار مشكل كند، اما به نظر مي رسد 
هرقدر كه در آموزش به شیوه مجازي بیشتر جلو مي رويم، در پیداكردن راه هاي خالقانه متناسب با 
اين آموزش، مهارت بیشتري پیدا مي كنیم. من بر اين باورم كه امروز، امكان برگزاري كالس حضوري 
به هیچ صورتي براي سیستم آموزشي كشور فراهم نیست. براي مثال مدارس هنوز كه هنوز است به 
مواد ضدعفوني كننده كافي تجهیز نشده اند يا نیروي خدماتي كافي براي مراقبت از سالمت و نظارت بر 
كیفیت رعايت كردن پروتكل ها وجود ندارد. از سوي ديگر جمعیت دانش آموزان آنقدر باالست كه حتي 
امكان تقسیم آنها به گروه هاي كوچك تر براي از سرگیري آموزش حضوري وجود ندارد، چراكه گاهي 
براي يك ساعت درسي بايد مباحث ثابتي را براي - مثال - چهار گروه پنج نفره بارها و بارها درس داد. 
اين روند هم معلم را مستهلك مي كند و هم تعداد سرفصل هايي كه الزام تدريس آنها وجود دارد را به 
حداقل مي رساند. درباره امتحانات هم به نظر مي رسد امتحان هاي نهايي قطعا حضوري برگزار خواهند 
شــد، اما امتحان هاي ديگر - مثل میان ترم يا پايان ترم- فعال به شكل غیرحضوري برگزار مي شوند 
كه احتمال تغییر شیوه برگزاري آنها به »حضوري« وجود دارد؛ اگر اندكي شرايط شیوع ويروس در 
كشورمان بهتر شود، به ويژه كه تجربه برگزاري كنكور كارشناسي، كنكور كارشناسي ارشد و دكتري 
اكنون در اندوخته برگزار كنندگان ذخیره شده است. البته پر بیراه نیست كه بگويیم تركیب آموزش 
غیرحضوري و آزمون حضوري مي تواند به نوعي موجب ايجاد بي عدالتي شود و شايد بهتر باشد براي 
امتحان ها هم دنبال راهكار خالقانه تري باشیم. اين جست وجوي راه حل هم فقط در اين مسئله خالصه 
نمي شود و در بعدهاي ديگر نیاز آن به وفور حس مي شود. مثال تغییر شیوه آموزش حضوري به مجازي، 
اگرچه مي تواند سالمت شهرنشینان را تضمین كند، اما دريافت خدمات آموزشي را براي تعدادي از 
دانش آموزان در روستاها و شهرهاي كوچك غیرممكن مي كند؛ جمعیتي كه شايد تنها راهي كه امروز 
برايشان باقي مانده، پناه بردن به رسانه ملي است كه اين رسانه ها هم به نظر مي رسد چندان دغدغه 

توسعه و تقويت آموزش در كشور را ندارد.

بازگشايي مدرسه به شرط تزريق واكسن 

دبیران و كاركنان آموزش وپرورش 
تحت امر اين وزارتخانــه بوده و 
حتي اگر تصمیمي خالف میل و 

نظر آنها گرفته شود، ملزم به رعايت و اجراي دقیق آن هستند. 
هر ســال درباره اينكه مدارس از نیمه شــهريورماه آغاز 
بــه كار كنند، بحث بود و بســیاري با اين طــرح مخالفت 
كرده و داليل خود را مطرح كرده اند. با اين حال امســال 
بدون دلیل خاصي اين اتفاق، بعد از سال ها جدل، رخ داد 
و چون وزارتخانه چنین تصمیمي گرفتــه بود، همه تابع 
اين امر بوده و متأسفانه شــرايطي ايجاد شد كه خوشايند 
همگان نبود؛ شــیوع دوباره ويروس كرونــا. هم اكنون نیز 
تصمیمات الزم در اين باره را ستاد مبارزه با ويروس كرونا 
اتخاذ كرده و آموزش وپرورش بنا بر آن تصمیم، كاركنان را 
ملزم به رعايت خواهد كرد. اين تصمیمات هرچند نامعقول 
باشند، الزم االجرا هســتند. اما به نظر خطري كه در ابتدا 
گفته مي شد نوجوانان و كودكان را تهديد نمي كند و باعث 
شده بود خانواده ها با اطمینان بیشتري فرزندان شان را به 
مدرسه بفرستند، در همین مدت، كمرنگ و گريبانگیر اين 
گروه هاي سني نیز شد. با اين رويه خانواده ها بیش از پیش 
نگران سالمت فرزندان شان شدند. بنا به آماري كه من در 
كالس هايم به آن دست پیدا كرده ام، تقريبا 30درصد هر 
كالس غايب هستند. از سوي ديگر با پیگیري هاي معلم از 
مدير و دفتر مدرســه به معلم توصیه مي شود كه سختگیر 
نباشــند و چون دانش آموزان هنوز با مشكالتي مثل نبود 
اينترنت و دسترســي هايي از اين دســت براي حضور در 
كالس هاي آنالين روبه رو هستند، با دانش آموز و خانواده او 
مدارا كند. در چنین شرايطي وظیفه ما چیست؟ بسیاري از 
خانواده ها درصورتي كه مدارس بازگشايي شود، در كالس 
حاضر نخواهند شــد؛ همانطور كه در بازگشايي مدارس، 
ابتداي امسال كسي سر كالس ها حاضر نشد. اين وضعیت 
البته از سوي كارشناســان و بازرسان آموزش وپرورش نیز 
رؤيت و بررسي شــد. به نظر مادامي كه شرايط چنین 

اســت، در بر همین پاشــنه مي گردد. مردم از حضور در 
اجتماعات هــراس دارند و از هر رفت وآمــدي خودداري 
مي كنند. از ســوي ديگر گرفتاري خانواده ها در شــرايط 
فعلي باعث مي شــود دولت قادر به اجبار مردم در رعايت 
دستورالعمل هايي نباشــد. حتي در مواردي بچه ها نه تنها 
به مدرسه نیامدند كه ثبت نام هم نكردند. در رودررويي با 
چنین موانعي دولت نمي تواند خانواده ها را مجبور به حضور 
فرزند ش در مدرسه كند. با توجه به اينكه در آستانه فصل 
زمســتان قرار داريم، احتمال ابتال به آنفلوآنزا نیز افزايش 
پیدا كرده و بسیاري مشكوك به كرونا خواهند بود. هزينه 
آزمايش كرونا نیز رقمي نیست كه خانواده ها به راحتي قادر 
به پرداخت آن باشند. بنابراين پزشكان با توجه به مشابهت 
عالئم آنفلوآنزا و كرونا در بعضي موارد توصیه مي كنند كه 
بیمار خود را قرنطینه كند و اينطور درنظر بگیرد كه مبتال به 
كرونا شده است. در اين شرايط، بازگشايي مدارس چندان 
منطقي و درست به نظر نمي رسد. شايد بتوان اين احتمال را 
در نیمه دوم سال تحصیلي، يعني پس از تعطیالت فروردين 
و در بهار هم مورد بررسي قرار داد. تا آن زمان شايد وضعیت 
واكسن مشخص تر شده و نوع جهش و تغییر شكل ويروس 

منطقي تر.
از آنجا كه كالس ها تراكم زيادي دارند ما در بازگشايي با 
مشكالت كنترل ويروس و كم كردن قدرت انتقال آن در 
رعايت پروتكل ها روبه رو خواهیم شــد. حتي در مدارس 
غیرانتفاعي كه تعــداد دانش آموزان كم اســت، محیط 
آموزشي كوچك در حد يك خانه رعايت فاصله گذاري را 
سخت خواهد كرد. بنابراين احتمال بازگشت به وضعیت 
قرمز وجود دارد و تا واكســن تزريق نشود اين خطر با ما 
خواهد بود. در سال هاي گذشته مثال در سال88 نیز اين 
سابقه وجود داشت كه مدارس به علت شیوع آنفلوآنزا چند 
روزي تعطیل شود. با توجه به اين شرايط بايد منتظر سال 
تحصیلي بعد بود. اگر واكسن تزريق شده باشد شايد ما در 
سال 1401-1400 بازگشايي مدارس را جشن بگیريم. 
بازگشايي در شــرايط فعلي حتي اگر با آمار مرگ روزانه 
20نفر هم روبه رو باشیم درست نیســت، زيرا به محض 

بازگشايي آمار تصاعدي خواهد شد.

بازگشايي، نشدني است

هرچند اكنون ديگر هیچ شهر قرمزي در كشور، خودنمايي نمي كند، 
20۵ شــهر در وضعیت نارنجي و 243 شــهر در وضعیت زرد قرار 
دارند و اين نشان دهنده آن است كه وضعیت هرچند خوب نیست، 
اما با توجه به دوران بد سپري شده، مطلوب اســت و امیدواريم اين نارنجي ها هم بدل به زرد 
و رفته رفته بي رنگ و سفید شوند. پیشنهاد بازگشايي مدارس در اين وضعیت هرچند مطرح 

شده، اما همچنان مخالفان و موافقاني دارد.
 در شــیوه نامه بازگشــايي مدارس در ســال تحصیلــي 1400-1399 كه از ســوي وزير 
آموزش وپرورش ابالغ شده نیز يكي از ويژگي هاي سال تحصیلي كه نگراني از شیوع بیماري 
كوويد- 19 است، ضرورت برنامه ريزي براي وضعیت ها را متغیر كرده است. با توجه به شرايط 
حاضر و با اقدامات متناسب در وضعیت هاي سه گانه )سفید-زرد-قرمز( پیش بیني و مدارس 
را درآماده باش قرار داده اســت. گرچه وزارت آموزش وپرورش موضع فعالي در ارائه خدمات 
آموزشي در پیش گرفته و تالش مي كند آموزش در محیط هاي مختلف را مستمر كند و اجازه 
ندهد شرايط غافلگیركننده، توقف غیرقابل جبراني را در آموزش دانش آموزان به وجود آورد، 
اما با اين حال هنوز به شكل كامل موفق نبوده است. آغاز به كار مدارس نیز در اين مرحله بیشتر 
از اينكه به آموزش وپرورش و سیاســت هاي اين وزارتخانه مربوط شود، به مقتضیات جامعه 
مربوط است. مادامي كه كرونا وجود داشته باشد، شرايط آموزش هم همین گونه خواهد بود. 
آموزش وپرورش قدرت ايجاد پروتكل هاي مستقل بهداشــتي را ندارد، و بودجه اي كه بتواند 
دانش آموزها را به مدرسه بكشاند، در اختیارش نیست. از اين رو آموزش حضوري در اين شرايط 
مستلزم ايجاد زيرساخت ها و تدارك امكاناتي است كه از يد وزارت آموزش وپرورش خارج است. 
با توجه به شرايط موجود كه با همه مردم دست به گريبان شده است، امكان بازگشايي مدارس 

در نقطه صفر قرار خواهد داشت.
 به عبارت ديگر، مادامي كه ويروس كرونا در ايران شايع است و مي تواند پاندمیك عمل كند، 
آموزش آنالين باقي مي ماند. با اين توضیح به نظر مي رسد كه مدارس زماني بازگشايي شوند 
كه وضعیت ما نیز نسبت به حال و شرايط بیماري كرونا تغییر بزرگي پیدا كرده باشد. مديريت 
مدارس به شــكل آموزش حضوري در اين شرايط شــیوع ويروس كرونا، با توجه به امكانات 
ضعیف موجود، يا بعضا مدارس دولتي كه همان امكانات ضعیف را هم ندارند، دشوار نیست؛ 

بلكه نشدني است.

مجتبی هوشيار
دبیر زبان و ادبیات فارسي دوره متوسطه

هزينه هنگفت رعايت پروتكل ها در مدارس

مطابق تصمیم ســتاد ملي مبارزه با كرونا، سال تحصیلي جديد از 
1۵شهريور ماه سال99 آغاز شد. گفته مي شد در بازگشايي مدارس، 
اصول اجرايي و سیاست هاي كارآمدي اتخاذ شده تا عالوه بر تضمین 
سالمت دانش آموزان، كیفیت آموزش و يادگیري در طول ســال تحصیلي افت نكند و براي 
جلوگیري از شكاف آموزشي در مناطق مختلف كشــور، از حداكثر وظايف موظفي معلمان و 
دبیران به صورت مطلوب استفاده شود. لذا با درنظر گرفتن فرض هاي متفاوت، اقدامات متناسب 
با هر وضعیت انجام گرفت و طي شیوه نامه اي از پیش تعیین شده معلم ها موظف شدند منابع 
درسي را با توجه به 3وضعیت ســفید، نارنجي و قرمز بودجه بندي و برنامه ريزي كنند. برنامه 
هفتگي نیز براي آموزش محصالن با توجه به اين ســه وضعیت نوشــته و تنظیم شد. اما در 
ادامه چه اتفاقي رخ داد؟ آمار شــیوع تصاعدي باال رفت و كمتر دانش آموزي حاضر به حضور 
در مدرسه و شركت در كالس ها شــد. به نظر بعید است امسال موقعیت از شكل غیرحضوري 
و آنالين به حضوري تغییر كند. بیشتر نگراني ها و پیشنهادها درباره تغییر وضعیت برگزاري 
امتحان در دو سطح اول و دوم متوسطه است و اينكه بچه هايي كه بايد در امتحان نهايي شركت 
كنند، با رعايت پروتكل ها قادر به شــركت در آزمون حضوري باشند. چنانچه مدارس بتوانند 
با رعايت پروتكل ها چنین امكاني را فراهم كنند بسیار مطلوب خواهد بود. اما در همان چند 
هفته آغاز ســال تحصیلي و در مهرماه همه ما معلم ها از نزديك شاهد اين وضعیت بوديم كه 
مثال از 800دانش آموز مدرسه اي، در هر كالس فقط ۵نفر حاضر مي شدند و مجموعا مدرسه 
میزبان ۵0دانش آموز هم نبود. اما در همان مدت كوتاه هزينه خريد وسايل بهداشتي، مدارس 

را با نگراني تازه اي مواجه كرد.
درصورتي كه قرار باشد دانش آموزان در مدرسه حاضر شوند و پروتكل هاي بهداشتي رعايت 
شود، هزينه مدارس بسیار هنگفت خواهد شد و به طور كلي مدارس بودجه اي براي رفع اين 
مشكالت ندارند. به نظر مي رسد اين وضعیت تعطیلي و حضور آنالين فعال تداوم داشته باشد 
و امسال را به همین روش به پايان برسانیم. امیدواريم ســال آينده بتوانیم با اطمینان خاطر 
بیشتري در مدارس حاضر شويم، هرچند اين احتمال وجود دارد كه در سال آينده تحصیلي نیز 

تحت شرايط خاصي مدارس بازگشايي شوند.

زهرا معظمي گودرزي
دبیر و مشاور

محبوبه زين الدين بيدمشكي
كارشناس آموزش

محمد مفتاحي
دبیر و كارشناس آموزشي

بازگشايي مدارس دور از انتظار است

 به نظر نمي رسد مدارس تا پايان سال تحصیلي جديد، باز شوند و شیوه 
آموزش به شیوه سابق) حضوري( برگردد؛ اتفاقي كه بدون شك به صالح 
همه جامعه درگیر سیستم آموزشي و حتي به صالح همه كشور است. 
شايد در بهار امسال با بهتر شدن شرايط بتوان به برگزاري حضوري صرفا آزمون ها، يا برگزاري اندك 
جلسات معدودي در محل مدرسه، دانشگاه و... امیدوار بود. اساسا امسال مي تواند تبديل به مبدا تاريخي 
در آموزش كشور شود. من معتقدم كه آموزش ما از اين به بعد با تعاريف تازه اي مواجه خواهد شد؛ بعد از 
كرونا و قبل از كرونا. الگوي روش هاي آموزش، حضور در كالس، شیوه هاي درس  خواندن، ارائه تكالیف، 
دريافت تكالیف و حتي شیوه ارزيابي در آينده اي نه چندان دور تغییر خواهد كرد. امروز - خواسته يا 
ناخواسته - ياد گرفته ايم كه بیش از هر زمان ديگري فناوري را در خدمت آموزش به كار بگیريم و از آن 
در كالس درس استفاده كنیم. اين تغییر رويكرد، هم ُحسن دارد و هم عیب. ُحسن  آن از اين قرار است 
كه سیستم گسترده موجود در كشور ياد مي گیرد كه با وجود همه مشكالت چطور آموزش را در جريان 
نگه  دارد و يادگیري  را متوقف نكند، اما از سوي ديگر مشكلي كه آموزش هاي  آنالين با آن مواجهند، از 
بین رفتن امكان تعامل چشمي و حضوري است. هم اكنون تنها امتحانات نهايي دانش آموزان است كه 
احتماال با الزام سیاستگذار به شكل حضوري برگزار خواهند شد. وضعیتي كه امروز با آن مواجه هستیم 
نشان دهنده اين است كه »سالمت« محصلین براي سیاستگذار ما مهم ترين پارامتر براي تصمیم گیري 
است، چرا كه بازگشايي دوباره و حتي موقت مدارس مي تواند خطرهاي زيادي با خود به همراه داشته 
باشد، به خصوص كه تجربه نشان داده به محض اينكه اندكي امور به روال عادي برمي گردد، عده اي 
نسبت به رعايت قوانین و پروتكل هاي بهداشــتي با سهل انگاري بیشتري رفتار مي كنند و موج هاي 
تازه اي از بیماري دوباره ايجاد مي شود. من هم مثل بسیاري از افراد بر اين باورم كه مدارس بايد بعد 
از پايان يافتن اين پاندمي بازگشايي شــوند اما در اين میان متأسفانه كم نیستند دانش آموزاني كه 
نه تنها از حداقل امكانات براي برقراري كالس هاي آنالين بهره مند نیستند بلكه حتي اگر ابزار هم در 
اختیارشان قرار گیرد، شیوه استفاده از آن را نمي دانند و نقش رسانه ملي در اين میان پررنگ مي شود. 
اجازه دهید كه درباره تدريس رشته شیمي در مقطع متوسطه دوم )آنچه خودم در آن تخصص دارم(  
مثالي بزنم. معلماني كه به عنوان مدرس در برنامه هاي اين رسانه شركت مي كنند، چندان به پوشش 
همه سرفصل هاي كتاب درسي پايبند نیستند. دبیراني كه زحمت مي كشند و در اين رسانه به صورت 
آنالين كالس خود را برگزار مي كنند نبايد با محتواي كتاب، چالش هاي درسي و... بیگانه باشند و همه 
مسیرها را به سمت كنكور هدايت كنند. در سوي ديگر اين ماجرا، نبايد فراموش كنیم كه انتقال همه 
مباحث تدريس حضوري به پلت فرم هاي آنالين، بدون انعطاف، خالقیت و تغییر ممكن نیست و كیفیت 

آموزش را به حداقل مي رساند.

دكتر عليرضا عابدين
كارشناس آموزش

مدارس،  گزينه آخر بازگشايي باشند 

احتمال بازگشايي مدارس را بسیار ضعیف مي بینم. شواهد موجود حكايت 
از آن مي كنند كه مدارس و دانشگاه ها احتماال يكي از آخرين مكان هايي 
هستند كه در روزگار كرونا بازگشايي خواهند شد. امكانات موجود در مراكز 
آموزشي ظرفیت رعايت پروتكل هاي بهداشتي در مدرسه ها را ندارد. دانش آموزان در فضاهاي كوچك 
و نزديك به هم با تراكم باال قرار دارند و حتي سرويس هاي بهداشتي مدارس از بهداشت كافي برخوردار 
نیست. در روزهاي عادي، زماني كه يك دانش آموز دچار سرماخوردگي مي شد، به شكل زنجیره اي 
ساير دانش آموزان نیز بیمار مي شدند. چنین تجربه  اي اين واقعیت را عیان مي كند كه درصورت ابتالي 
چند نفر به كرونا در مدارس، تمام دانش آموزان در معرض اين بیماري قرار مي گیرند و حتي ممكن 
است كل مدرسه آلوده شود. منطق حكم مي كند مدارس تا زمان ريشه كن شدن كامل ويروس كرونا 
بسته بمانند و تكیه نظام بر آموزش هاي غیرحضوري باشد. در اين میان نبايد فراموش كرد كه سیستم 
آموزش در ايران مطابق با تغییرات روز دنیا، رشد نكرده است، اين سیستم اگرچه از برخي جهات خود را 
به روز كرده، اما در سیستمي همچون ارزشیابي و استفاده از فناوري، شاهد هستیم كه هیچ تغییر مثبتي 
رخ نداده است. چنین مشكالتي در گذر زمان انباشته شده اند و به همین دلیل امكان اقدام درست در 
شرايط بحران كرونا از آن سلب شده است. سیستم آموزشي ما بايد از سال هاي گذشته كه بسیاري بر 
تغییر ساختار مدارس و سیستم آموزشي تأكید داشتند، با تغییرات همراه مي شد. هرچند تغییر در اين 
سیستم به عنوان يك اصل اساسي مدام مورد تأكید قرار مي گیرد، اما برخي از مافیاهاي آموزشي چنان 
بر سیستم آموزشي اثر مي گذارند كه مانع تغییر و رشد اين سیستم مي شوند. بر اين اساس مي توان كرونا 
را اتفاقي مثبت براي آموزش وپرورش قلمداد كرد كه به اجبار فضاهاي آموزشي را از محدوده مدارس به 
ساير فضاها نیز گسترش داده است، ولي عدم آمادگي براي گسترش اين فضاها در برخي موارد موجب 
افت تحصیلي دانش آموزان شده است. اما اگر از دريچه اي ديگر به اين ماجرا نگاه كنیم، به اين نتیجه 
مي رسیم كه كرونا فرصت را براي تغییر در سیستم آموزشي ايران مهیا كرده است. حاال وقت آن است 
كه مسئوالن و معلمان از اين فرصت استفاده و تغییر را مطالبه كنند، البته اين تغییر نیازمند به بازنگري 
جدي در آموزش وپرورش دارد تا آموزش در شكل و شمايلي ديگر مورد قبول واقع شود. درنهايت هم 
بايد تأكید كنم كه با وجود تمام مشكالت ايجاد شده در مسیر آموزش به دلیل كرونا، مدارس بايد آخرين 

گزينه بازگشايي در دوران پاندمي باشند.

شريف كاميابي
عضو هیأت علمي دانشگاه فرهنگیان

 بازگشایی
مدرسهها
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رشد بازماندگان از تحصيل
 در زمانه كرونا

مروري بر آمار و ارقام آموزش در دوران شيوع ويروس كوويد-19

تلخ است اما همچنان هر سال، به داليل 
مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، 
كودكان و دانش آموزان بسياري از تحصيل 
محروم مي مانند. امســال بيماري كرونا 
مزيد بر ديگر داليل شد و ترس از ابتال به 
بيماري، فقدان يا كمبود زيرساخت هاي 
مخابراتي و اينترنتي و نداشتن موبايل و 
تبلت براي بهره مندي از تحصيل مجازي 
مانع تحصيل دانش آموزان بسياري شد. 

بنا بر اعــالم وزارت آموزش و پرورش 
 در ابتداي ســال تحصيلي جاري
 5۰۰ هزار دانش آموز براي ثبت 

سفارش كتب درســي اقدام 
نكردند كــه از اين تعداد، 

22۰هزار نفــر در دوره 
ابتدايــي، 159هــزار 

نفر در دوره متوســطه، 
152هزار نفر در متوســطه نظري 

و 82هزار نفر مربوط به هنرســتان ها 
بود. از آغاز ســال تحصيلي تاكنون هنوز 
آمار دقيقي از دانش آمــوزان بازمانده و 
تارك تحصيل منتشر نشــده، اما طبق 
صحبت مسئوالن وزارت آموزش و پرورش 
و مديران كل اســتان ها، آمار چندبرابر 
سال هاي گذشته است. با پيگيري هاي ما از 
كل كشور براي ارائه آمار يا همكاري نشد يا 
به بعد موكول شد. تنها مديران استان هاي 
سيستان و بلوچستان و خراسان رضوي در 
اين زمينه صحبت كردند و بقيه استان ها 
اعالم كردند كه هنوز در حال بررســي 
آمار هستند و اجازه نشــر آن را ندارند. 
زمان اعالم آمار قطعي، اواخر دي و اوايل 

بهمن ماه اعالم شد.

90هزار كودك
 كالس اولي ثبت نام نكردند

از نيمه شهريور، با تصميماتي كه در زمينه بازگشايي مدارس 
گرفته شد، ترجيح برخي از خانواده ها آن بود كه فرزندان 
خود را به مدرسه نفرســتند. با اين تصميمات، به نظر آمار 
كالس اولي ها بايد كاهش قابل توجهي داشته باشد. رضوان 
حكيم زاده، معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش، 
در اين باره مي گويد امســال تعداد كل ثبت نام ها نسبت به 
سال گذشته حدود 3درصد افزايش يافته. هم در پايه اول، 
هم در كل مقطع ابتدايي، از جهت نــرخ ناخالص ثبت نام 
رشد داشتيم. البته اين رشــد نمي تواند به معناي كاهش 
آمار بازماندگان از تحصيل باشــد، بلكــه علتش مي تواند 
افزايش آمار كودكان  در سن ورود به مدرسه نسبت به سال 
قبل باشــد؛ موضوعي كه در صحبت هاي حكيم زاده تأييد 
مي شود؛ امسال براي نخستين بار آمار كودكان 6سال تمام 
از سازمان ثبت احوال دريافت شد. بعد از ثبت اطالعات در 
پايان مهرماه، مقايسه آمار ثبت نامي با اطالعات ثبت احوال 
نشان داد كه حدود 90هزار كودك در آمار ثبت نام نيستند. 
از آنجا كه ثبت اطالعات در سامانه سناد )سامانه نام نويسي 
الكترونيك دانش آموزان( به صورت مرحله اي از سراســر 
كشور انجام مي شــود، احتمال اينكه تعدادي از كودكان 
جذب شــده باشــند و آمار بازماندگان از تحصيل مقطع 

ابتدايي كاهش يابد، وجود دارد.

105هزار و673 نفر؛  بازمانده از تحصيل در سيستان
سيستان و بلوچستان بالغ بر 800هزار دانش آموز دارد. بازماندگان از تحصيل همواره از چالش هاي 
بزرگ اين اســتان بوده اند. فقر اقتصادي در بســياري از مناطق روســتايي و حاشيه نشين كه 
به زير يك ميليون تومان هم مي رســد، بزرگ ترين ســد در برابر تحصيل كــودكان و نوجوانان 
سيستاني است. داوود گلي، مدير روابط عمومي آموزش و پرورش استان مي گويد: سال گذشته 
141هزار و879 نفر بازمانده از تحصيل را شناسايي كرديم كه موفق به جذب 36هزار و260نفر 
از آنها شديم. همچنان 105هزار و673نفر باقي مانده اند. كمبود و نبود زيرساخت هاي مخابراتي 
و اينترنتي در استان پهناور سيستان مشكل بسيار جدي اي محسوب مي شود. دانش آموزان در 
بسياري از مناطق استان به اينترنت دسترسي ندارند و امكان بهره مندي از آموزش هاي آنالين 
براي آنها مهيا نيست. طبق گفته مدير روابط عمومي آموزش وپرورش استان، براي حل بخشي از 
مشكل، كالس ها در مناطق روستايي و عشايري همچنان حضوري برگزار مي شود، چون تعداد 
دانش آموزان در اين مناطق كم است و معلمان نيز بومي همان مناطق هستند. همچنين از طريق 
260 راهبر آموزشي، بسته هاي آموزشــي بين همه مناطق روستايي، عشايري و حاشيه نشيني 
توزيع مي شود تا دانش آموزان از تحصيل بهره الزم را ببرند. هر سال حدود 25هزار كودك در سن 
مدرسه به سيستم آموزش و پرورش سيستان اضافه مي شوند. اين تعداد دانش آموز جديد نياز به 

امكانات را در استان باال مي برد و توجه بيشتري را از مسئوالن و خيرين مي طلبد.

82/08درصد دانش آموزان 
در شبكه شاد احراز هویت شده اند

وزارت آموزش و پــرورش در مهرماه اعــالم كرد كه 3/5ميليــون دانش آموز امكان اســتفاده 
از شــبكه شــاد را ندارند يا ابــزار الزم بــراي آمــوزش مجــازي را در اختيار ندارنــد يا اگر 
هم دارنــد از اينترنت محروم هســتند. در تازه ترين آمــاري كه از روابط عمومي برنامه شــاد 
آموزش و پرورش به دســت آمد، مشــخص شــد كه هم اكنون ميزان دسترســي به اين شبكه 
افزايش پيدا كرده اســت و از مجمــوع 14ميليون و447هــزار و 959دانش آموز در كشــور، 
82/08درصد يعني 12ميليون و452هزار و415نفر احراز هويت شده اند كه 67/09درصد يعني 
10ميليون و18هزار و536نفر به صورت فعال در شــبكه حضور دارند. معيار فعال بودن در شبكه 
شاد، فعاليت هفته اي 5ساعت هر دانش آموز عنوان شده اســت. دانش آموزان استان هاي قم با 
84/1درصد، مركزي با 83/3درصد، كرمانشاه با 80/04درصد، البرز با 79/07درصد و زنجان با 
79/05درصد، به عنوان دانش آموزان فعال در اين شبكه محسوب مي شوند و استان هاي پايين 
جدول اعالم نشده اند. به هر صورت يك سال است كه آموزش مجازي در سيستم آموزشي ايران 
جريان پيدا كرده است و اميد مي رود با توسعه همكاري هاي دولت و اپراتورهاي بخش خصوصي، 
مناطق و روستاهاي بيشتري تحت شــبكه اينترنت قرار بگيرند و در زمينه رفع كندي، قطعي و 

اختالل اينترنت در آستانه قرن جديد چاره اساسي شود.

مرضيه ثمره حسينی
روزنامه نگار

اميد مي رود با توســعه همكاري هاي 
دولــت و اپراتورهاي بخش خصوصي، 
مناطق و روســتاهاي بيشتري تحت 
شبكه اينترنت قرار بگيرند و در زمينه 
رفع كندي، قطعي و اختالل اينترنت 
در آستانه قرن جديد چاره اساسي شود

دانش آموزان در شبكه شاد حضور فعال دارند

دانش آموز فقط در خراسان رضوی
 از تحصيل بازمانده اند

در خبرها آمد كه آمار بازماندگان از تحصيل در خراســان رضوي 3برابر شــده و به 4۰هزار نفر رسيده است. 
رضا صابري تواليي، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوي، در اين باره مي گويد: مهم ترين 
داليلي كه باعث ترك تحصيل دانش آموزان مي شــود، كودك همسري، اشــتغال كودكان و نوجوانان در 
بخش هاي كشاورزي و دامداري و طرح مدرسه در مسجد است كه در آنجا آموزش هايي غير از آموزش هاي 
رسمي به كودكان ارائه مي شود. تواليي پوشش تحصيلي امسال در مقطع ابتدايي در خراسان رضوي را 
98/44درصد، در مقطع متوسطه اول 98/8۰درصد و در متوسطه دوم را 9۰/65درصد اعالم مي كند و 
درباره 3برابر شدن آمار بازماندگان از تحصيل در استان مي افزايد: آمار اعالم شده مربوط به اواخر 
آبان و اوايل آذر بود و در يك ماه اخير تعداد قابل توجهي جذب شدند و احتمال مي دهيم در 

آماري كه اواخر دي ماه منتشر مي شود، اين رقم كاهش يابد.

احتمال كاهش
 آمار بازماندگان

 از تحصيل در 
خراسان رضوي
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جهادفيروزكوهبرايواگذاريامتيازساختتفاوتقائلميشود
جهادكشاورزي فيروزكوه كه بايد براي ساخت ملك مجوز صادر كند 
براي برخي افراد مجوز ساخت چند صدمتري در طبقات و عرصه ها 
صــادر مي كند ولي به برخــي مثل من هم مجوز ســاخت يك اتاق 

نمي دهد. اين تفاوت در صدور مجوز براي چيست؟
نيريازفيروزكوه

خريدومصرفعلنيموادمخدردرمالرد
در خيابان 16متري بهــاره غربي در مالرد عــده اي همواره در حال 
مصرف مواد مخدر و خريد و فروش مواد هستند و به رغم پيگيري هايي 

كه كرده ايم تاكنون نيروي انتظامي برخورد قاطعي انجام نداده است.
هاديحبيبيساكنمالردكرج

بعداز6سالپروندهپرداختخسارتمابالتكليفاست
بهمن ماه سال 93يك كاميون حامل 13تن آسفالت وارد خانه ما شد. 
50درصد مديران و 50درصد راننده كاميون مقصر شــناخته شدند. 
هنوز خسارت جاني و مالي به ما داده نشده و هنوز تحت بررسي است.
بهزادنياازاميرآبادتهران

كاهشتوزيعوكمبوددارو
كاهش توزيع و كمبود دارو به طورمحسوسي زيادشده و به رغم انكار 
مسئوالن، برخي داروها مدت هاست از سبد خريد داروخانه ها حذف 

شده و مردم براي تهيه آنها با مشكل روبه رو هستند.
يكداروساز

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

عملياتجستوجوبراييافتن
جانباختگانحادثهبهمنشمالتهران
باكشفيازدهمينپيكربهپايانرسيد

باغرفهدارخاطيدرميدانترهبارسعديبرخوردشد
روابط عمومي سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار تهران پيرو چاپ 
پيام مردمي با موضوع برخورد نامناسب با يكي از شهروندان در بازار 
ميوه و تره بار سعدي در ستون با مردم روز 19آذرماه پاسخ داده است: از 
آنجايي كه اولويت اين سازمان رعايت حقوق شهروندان و تكريم ارباب 
رجوع است در مورد تخلفات حتي كوچك مماشات نمي شود. پس از 
دريافت پيام مسئوالن اين شهروند عزيز مراتب پيگيري و با فرد خاطي 
برخورد و نامبرده توبيخ شد، همچنين به رئيس بازار مذكور نيز تذكرات 
الزم داده شد. سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار تهران ضمن تشكر 
از شهروندان گرامي از شهروندان عزيز تقاضا دارد همچون گذشته در 
كنار اين سازمان بوده و با انتقادات سازنده ما را در ارائه خدمات بهتر 
ياري نمايند. شهروندان مي توانندپيشــنهادها و انتقادات خود را به 

مديران ميادين اعالم كرده يا با شماره تلفن 1888 در ميان بگذارند.

3روز جســت وجو بــراي يافتن 
حادثه ديدگان ســقوط بهمن در پيگيري

ارتفاعات شــمال تهران با كشف 
2پيكر ديگر در منطقه دارآباد پايان يافت تا شمار 

قربانيان اين حادثه به 11نفر افزايش پيدا كند.
به گزارش همشهري، از ظهر جمعه كه خبر سقوط 
بهمن در چند نقطه از ارتفاعات تهران منتشر شد، 
همه درباره اين حادثه صحبت مي كنند؛ حادثه اي 
باورنكردني كه در جريان آن چندين كوهنورد كه 
اغلب از كوهنوردان حرفه اي بودند جان خود را از 
دست دادند و چند كوهنورد ديگر مفقود شدند. 
از دقايقي پس از اين حادثه بود كه تيم هاي امداد 
و نجات راهي منطقه شدند. حادثه در كلكچال، 
دارآباد و منطقه آهار اتفاق افتاده بود و تيم هاي 
واكنش ســريع هالل احمر همراه با گروه هايي 
از فدراسيون كوهنوردي جســت وجوها را آغاز 
كردند. با اينكه ابتدا شمار افراد مفقودشده قريب 
به 20نفر گزارش شده بود اما به تدريج سرنوشت 
اغلب آنها مشخص شد. جســت وجوها تا عصر 
شنبه منجر به كشف 9پيكر شده و تالش ها براي 
يافتن 2كوهنورد مفقودشده ادامه داشت اما عصر 
ديروز )يكشنبه( با كشف پيكر بي جان 2كوهنورد 
مفقودشده شــمار قربانيان اين حادثه به 11نفر 

رسيد و عمليات در همه جبهه ها پايان يافت.
شــاهين فتحي، مديرعامل هالل احمر استان 
تهــران در اين باره بــه همشــهري مي گويد: 

»امدادگران با روشن شدن هوا از صبح يكشنبه 
بار ديگر جســت وجو براي يافتــن 2كوهنورد 
مفقودشــده در دارآباد را از سر گرفتند و پس از 
ساعت ها تالش موفق شــدند پيكر بي جان اين 
2نفر را در ميان انبوهي از برف و يخ كشف كنند 
و به ايــن ترتيب عمليات جســت وجو در همه 
جبهه ها به پايــان رســيد.« وي ادامه مي دهد: 
»در عمليات روز يكشــنبه عالوه بر 20امدادگر 
هالل احمر، 10نفــر از آتش نشــاني تهران نيز 

حضور داشتند.«
براســاس اعالم پليس كوهســتان، پيكرهاي 
قربانياني كه روز گذشــته در دارآباد كشف شد 
متعلق به 2پســرعمو به نام هاي افصل  ثابت قدم 

-37ساله- و مهدي ثابت قدم -25ساله- است.
از ســوي ديگــر مهــدي فــروزش، مديركل 
پزشكي قانوني اســتان تهران درباره پيكرهاي 
تحويل داده شده به پزشكي قانوني به همشهري 
مي گويد: »تا روز يكشنبه 9پيكر به پزشكي قانوني 
تحويل داده شــد كه بــا انجام مراحــل قانوني 
پيكرهاي قربانيان تحويل خانواده هايشان شد. 
اما هنوز پيكرهاي 2قرباني ديگر به پزشكي قانوني 
تحويل داده نشده است.« وي درباره علت اصلي 
فوت اين قربانيان مي گويــد: »نمونه برداري از 
پيكرهاي متوفيان انجام شده و اعالم علت تامه 
مرگ پس از انجام آزمايشات دقيق، بين 1.5 تا 

2 ماه زمان خواهد برد.«

وداع با قربانيان كوهستان

وداع با پدر
قربانيديگرحادثهسقوطبهمندركلكچال،
كورشكاشــفياننــامدارد.فرزنداوكه
بهخاطرازدســتدادنپدرشرايطروحي
مناســبينداردبههمشــهريميگويد:
»پدرم20ســالبودكههرهفتهروزهاي
جمعهبهكوهنــورديميرفت.اومهندس
عمرانوبازنشســتهبود.هنــوزباورمان

نميشودكهاوراازدستدادهايم.«

انتقال مستندساز جان باخته به زادگاهش
يكيديگرازجانباختگانحادثــهبهمنكلكچال،
محســنمحمدي،مستندساز33ســالهبود.او
فوقليســانسكارگردانــيوتدوينداشــتو
مستندســازبودوكارهايشدرچندجشــنواره
بهنمايشدرآمدهبود.برادرشدربارهاوميگويد:
»مادرخانوادهمان7فرزندبوديم.ســالهاقبل
برادربزرگمانراازدســتداديموحاالهممحسن
كهفرزندششــمبوددراينحادثهجانشراازدست

داد.برادرمازكوهنوردانحرفهايبودكهازحدود10سال
قبلكوهنورديميكردوحتيبرايصعودبهاورســتهم

ثبتنامكردهبود.اوهفتهای4-3روزبهكلكچالميرفت.«اوادامه
ميدهد:»محسنبامادرمزندگيميكرد.پنجشنبهشببهخانهمادرمرفتموتاساعت2صبح
بامحسنصحبتميكردم.اوحدودساعت3كولهپشتياشرابرداشتوگفتبهكوهميرود.
مادرمبهاوگفتچونبرفآمدهوهواخراباستنروامااوگفتمنبهكوههايسختيصعود
كردهامواتفاقينميافتد.«برادرمحسندرادامهميگويد:»معموالهروقتكهكوهميرفتتا
حدودساعت7عصرگوشياشازدسترسخارجبود.جمعههمهمينطوربودتااينكهشنيديمدر
كوهبهمنآمده.خواهرمتماسگرفت.دلواپسشدهبوديم.باچندنفرديگرازاعضايخانوادهبه
پليسكوهستانمراجعهكرديم.دركلكچالعكسمحسنرابهچندكوهنوردنشانداديم.يكي
ازآنهاگفتبرادرمراديده.گفتاودهانشيخزدهودچارحادثهشدهبود.همانجابودكهاحساس
كردمديگراميدينيستكهبرادرمزندهبرگردد.باوجوداينبازهمبيمارستانهايآناطراف
راجستوجوكرديمتااينكهظهرروزشنبهدرايستگاهيكتوچالبرادرمراازبينپيكرهاي
كشفشدهشناساييكرديموبعدازانجاممراحلقانونيپيكراورابهكوهدشتكهزادگاهمان

استمنتقلكرديموقراراستروزدوشنبهاورابهخاكبسپاريم.«

پدرم به آرزويش رسيد
»پدرمدوستداشتدركوهعمرشبهپايانبرسد«؛اينبخشــيازحرفهايمهدي،فرزنديحييانصاري،يكي
ازكوهنوردانجانباختهدرحادثهبهمنكلكچالاست.مردي57سالهكهپيمانكارساختمانبود.پسرجوانكه
ناباورانهدراينحادثهپدرشراازدستدادهاستبههمشهريميگويد:»پدرمازكوهنوردانحرفهايبودكهاز
دورانجوانيكوهنورديراشروعكردهوهمراهدوستانشبهقلههايزياديازجملهدماوندوسبالنصعودكرده
بود.اوهمبهتنهاييوهمبهصورتگروهيصعودميكردواينبارهمبايكيازدوســتانشبهكلكچالرفتهبود.او
عاشقكوهبودومنبارهاشنيدمكهميگفتدوستدارمدركوهزندگيامبهپايانبرسد.اوطبيعترادوستداشت
وسرانجامبهآرزويشهمرسيد،امابارفتنشماراداغداركرد.«فرزنداينكوهنوردجانباختهادامهميدهد:»ظهر
روزجمعهشنيديمكهدركوهچندنفردچارحادثهشدهاند.نگرانشديموبهآنجارفتيموبعدازچندساعتفهميديم
كهپدرمدچارحادثهشدهوجانشرادركلكچالازدستدادهاست.«جوانداغداردربارهسرنوشتپيكرپدرش
ميگويد:»روزشنبهپيكرپدرمكشفوبهوسيلهبالگردبهايستگاهيكتوچالمنتقلشدوآنراتحويلگرفتيم

وروزيكشنبهبهخاكسپرديم.«

فرشته نجات بيماران نيازمند
روزجمعهعالوهبــر2حادثهمرگباريكه
دركلكچالودارآباداتفاقافتاد،ســقوط
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پشت ميز مي نشست، سيگاري 
روشن مي كرد كه نوشتن  آغاز يادداشت1

شــود. از صفحه اي مي رفت به 
صفحه بعد، از ســيگاري به ســيگاري ديگر. 
مي نوشت و سيگار مي كشيد، سيگاري ديگر 
روشــن مي كرد و باز مي نوشــت. روز به شب 
مي رســيد و او همچنان مي نوشــت. وقتي از 
نوشتن فارغ مي شد باز سيگاري روشن مي كرد 
و مي رفت ســراغ نوشــته بعدي. هيچ وقت 

برنمي گشت به پشت سر نگاه كند. 
اصغر عبداللهي نويســنده اي حرفه اي بود. از 
انگشت شمار كســاني بود كه تنها از نوشتن 
ارتزاق مي كرد. عمر خود را به نوشتن گذراند 
و تا روز آخري كه مي توانست، نوشت. زندگي 
از طريق نوشــتن در ادبيات و ســينمايي كه 
نويسنده، در مقام آفريننده اثر، از كمترين حق 
در چرخه صنعتي كتاب و سينما بهره مي برد، 
سخت دشوار است. اما او همه دشواري ها را طي 

سال هاي طوالني تاب آورد و نويسنده ماند.
هيچ وقت برنمي گشت به پشت  سر نگاه كند. 
از نوشته اي مي رفت سراغ نوشــته بعدي. از 
فيلمنامه اي بــه فيلمنامه اي ديگــر، از فيلم 
ســينمايي به مجموعه تلويزيوني. از داستان 
به نمايشنامه برنمي گشــت ببيند چه نوشته 
است. برنمي گشت فيلمنامه ها ، داستان ها و 
نوشته هاي پراكنده اش را در مجله ها و جنگ ها 
به كتاب تبديــل كند. برنمي گشــت درباره 
جايگاه خود در مقام ســتاره فيلمنامه نويسي 
ســينماي ايران يا يكي از آخرين هاي نســل 
طاليي داستان نويسان جنوب حرف بزند. حتي 
به تجديد چاپ انگشت شمار كتاب هاي منتشر 

شده اش هم فكر نمي كرد.

 شخصيت عبداللهي به عنوان نويسنده حرفه اي 
در فرايند نوشتن شــكل مي گيرد. او بيشتر 
از اينكه مديــون دانش يــا مهارت هاي خود 
در داستان نويســي يا فيلمنامه نويسي باشد، 
مديون تجربه و كار بســيار در مقام نويسنده 
است. درخشان ترين آثار او در فرايند نوشتن 
خلق مي شوند. گستره مطالعات و دانسته هاي 
او در ادبيات و سينما كم نيست، اما او بيشتر از 

دانسته ها مديون تجربه هاي خود است.
حاال وقتي برمي گرديم و بــه كارنامه او نگاه 
مي كنيم، مجموعه اي مي بينيــم كه يكي از 
پربرگ و بارترين كارنامه هاي فيلمنامه  نويسان 
سينماي ايران است، مجموعه اي از فيلمنامه ها 
در جريان ها و ژانرهاي گوناگون ســينمايي 
كه بســياري از آنها الگويي در نــوع خود به 
شمار مي روند، از سينماي تجربي تا سينماي 
تجاري، از سينماي بومي تا سينماي شهري، 
از فيلم هايي كه روايتگر داســتان هاي طبقه 
فرودست است تا فيلم هايي كه به دغدغه هاي 
طبقه متوسط مي پردازد. او در هر كدام از اين 
ژانرها نمونه هايي معيار از خود به جا گذاشته 
است كه از يك ســو مي توانند در كارگاه هاي 
فيلمنامه نويسي تدريس شوند و از سوي ديگر 
آن قدر اقبال يافته اند كه بخشي از خاطره هاي 
دوستداران سينما در ســال هاي گذشته به 

شمار مي روند. 
وسط يكي از نوشتن ها بود كه فهميد سرطان 
به سراغ او آمده است. آنقدر درگير نوشتن بود 
كه كمي دير فهميد. در بيشتر از يك سالي كه 
با سرطان جدال مي كرد، وسط شيمي درماني 
، عارضه ها و فرسودگي هاي بيماري و جسمي 
كه روزبه روز تحليل مي رفت، بيشتر از گذشته 
نوشت و كارگاه برگزار كرد و نوشت تا زماني كه 
فيلمنامه اش به سكانس پاياني رسيد، باز هم 

برنگشت به پشت  سر نگاه كند.

اصغر عبداللهي، فيلمنامه نويسي مؤلف 
نبود، اما در حد و اندازه ســينماي ايران يادداشت2

فيلمنامه نويســي حرفه اي بود. پيش از 
اينكه به اين پرسش پاسخ دهيم كه عبداللهي به چه معنا 
»مؤلف« نبود، بايد اين سؤال را مطرح كرد كه آيا اساسا 
مي توان مفهوم مؤلف را كه نظريه اي براي تحليل و داوري 
درباره كارگردانان است، در مورد فيلمنامه نويسان هم 
به كار گرفت؟ ريچارد كورليس، منتقد فيلم آمريكايي، 
مقالــه اي دارد بــا عنــوان »نكاتــي دربــاره نگــره 
فيلمنامه نويــس« كه جــان كالم آن اين اســت كه 
فيلمنامه نويس هم همچون كارگردان - و چه بسا بيشتر 
از او - مي تواند مؤلف باشــد. به اعتقاد كورليس، »كار 
فيلمنامه نويسان را هم مثل كارگردان بايد ديد و مي توان 
با تحليل كل آثارش قضاوت كرد. اگر فيلمنامه نويس در 
تعدادي از فيلم هاي محبوب كار كرده باشــد و در اين 
فيلم ها به تنهايي عنوان فيلمنامه نويس را داشته باشد، 
اگر بتوانيم سبكي مشترك را در فيلم هايي با كارگردانان 
و بازيگران متفاوت بيابيم، نوعي شخصيت مؤلف گونه 
نمودار خواهد شد.« اگر همين گفته كورليس را معيار 
داوري درباره كل آثار عبداللهــي قرار دهيم، مي بينيم 
فيلمنامه هاي عبداللهي فاقد چنين خصلتي هستند؛ 
يعني نه تعداد فيلم هاي مانــدگار و محبوب كارنامه او 
چندان زياد است و - مهم تر از آن - نه مي توان در آثار او 
سبك مشتركي را جســت وجو كرد، اما از سوي ديگر، 
اصغر عبداللهي بي شك فيلمنامه نويسي حرفه اي بود كه 
توانست به مدت 30سال، از ســال 1365 تا 1395، در 
ژانرهاي مختلف 27فيلمنامه بنويســد و در دوره هاي 
مختلف سينماي بي ثبات ايران دوام بياورد و به كارش در 

مقام فيلمنامه نويس ادامه دهد.
عبداللهي كار فيلمنامه نويسي را در سال1365 با نوشتن 
فيلمنامه »حريم مهرورزي« )ساخته ناصر غالمرضايي( 
آغاز كرد كه داستاني عاشــقانه را در پس زمينه جنگ 

به تصوير مي كشــيد و ضمنا دغدغه معاش هم داشت. 
در واقــع تا پايــان دهــه60، مصائب تاميــن معاش، 
يكي از مضامين اصلي فيلمنامه هــاي عبداللهي بود، 
هرچند اين مضمــون، در دل داســتان هاي نه چندان 
قوام يافته اش، خوب صيقل نمي خورد و از تبديل شدن 
به سبك بازمي ماند. شايد يكي از داليل اينكه عبداللهي 
نمي توانســت مضمون مود نظرش را آنچنان كه بايد و 
شايد بپروراند، پايان بندي هاي اغلب شعاري و كليشه اي 
فيلم هاي دهه 60 بود كه جابران و مستبدان، برخالف 
دنياي واقعي، بايد به جزاي اعمالشــان مي رسيدند تا 

فيلم ها مي توانستند امكان اكران پيدا كنند.
دهه70 دهه پركاري عبداللهي بــود كه 14فيلمنامه 
نوشت. او سال1370 را با نوشتن فيلمنامه »خانه خلوت« 
)ساخته مهدي صباغ زاده( آغاز كرد كه احتماال بهترين 
اثرش به شمار مي رود. نويسنده پا به  سن  گذاشته اي، با 
بازي عزت اهلل انتظامي، نمي تواند خــود را با اقتضائات 
دوران جديد مطبوعات سازگار كند و اندوخته مالي اش 
هم ته كشيده و از طرف ديگر، سمسار محله و همسايه 
بسازوبفروشش هم چشــم به خانه و اموال قديمي وي 
دارند. عبداللهي به همراه حســن قلــي زاده براي اين 
فيلم، برنده سيمرغ بلورين بهترين فيلمنامه از دهمين 
جشــنواره بين المللي فيلم فجر شــد. در سال1374، 
عبداللهي بــه همراه كيومــرث پوراحمــد فيلمنامه 
»خواهران غريب« را براســاس كتابي از اريش كوستنر 
نوشت كه در ميان عامه تماشاگر بسيار گل كرد و گيشه 
موفقي داشت. سپس در سال1376، عبداللهي به همراه 
مسعود كيميايي فيلمنامه »مرسدس« را با حال وهواي 
رفاقت و طغيان مردانگي و رفاقت نوشــت كه جزو آثار 
درجه يك كيميايي به شــمار نمــي رود. يكي ديگر از 
فيلمنامه هاي عبداللهي كه در سال1376 با اقبال توده 
تماشاگران مواجه شد، »غريبانه« )ساخته احمد اميني( 
بود كه كامال از دل الگوهاي فيلمفارسي مي آمد و يكي از 

آغازگران موج فيلم هاي موسوم به »دختر و پسري« پس 
از دوم خرداد ســال1376 بود. عبداللهي تنها نويسنده 
فيلمنامه نبود و احمد اميني نيــز در نگارش فيلمنامه 
مشاركت داشت. »عينك دودي« )ساخته محمدحسين 
لطيفي، 1378( در ژانر كمدي و 2 ملودرام »چتري براي 
دو نفر« )كارگردان و همكار فيلمنامه نويس احمد اميني، 
1379( و »آبي« )ساخته حميد لبخنده، 1379( آخرين 
آثار عبداللهي در دهه70 بودند. عبداللهي در دهه80، 
برخالف دهه قبل، پركار نبود و تنها 5فيلمنامه نوشت كه 
احتماال موفق ترين شان را در گيشه بايد كمدي »نصف 
مال من، نصف مال تو« )ســاخته وحيد نيكخواه آزاد، 
1385( دانست. او در انتهاي دهه80، فيلمنامه نويسي 
براي تلويزيون را با نوشتن فيلمنامه سريال »آشپزباشي« 
)ســاخته محمدرضا هنرمند( آزمود كه اين سريال در 
زمان خودش با اســتقبال نســبي مخاطبان تلويزيون 
مواجه شد. عبداللهي در دهه90 فيلمنامه »خداحافظي 
طوالني« )ســاخته فرزاد مؤتمن، 1393( را نوشت كه 
داستاني عاشقانه و پيچش نهايي غافلگيركننده اي براي 
مخاطب عام داشت. فيلمنامه اين فيلم در سي وسومين 
جشــنواره فيلم فجر نامزد شــد و عبداللهي با اينكه از 
رسيدن به دومين سيمرغ خود بازماند، اما با ديپلم افتخار 

مورد تجليل قرار گرفت.
آخرين فيلمنامه اي كه در دهه90 از عبداللهي به روي 
پرده آمد، در نخستين تجربه كارگرداني خودش، »يك 
قناري، يك كالغ«  بود. فيلم حال وهوايي متفاوت از ساير 
فيلمنامه هاي عبداللهي داشت و از فيلم هاي هم دوره اش 
نيز متمايز بــود و از اين بابت توجــه برخي منتقدان را 
برانگيخت. اصغر عبداللهي، فيلمنامه نويسي حرفه اي 
بود كه چه بسا اگر در مناسبات عجيب و غريب سينماي 
ايران مجالش را پيدا مي كرد، حاال فيلمنامه هاي مهم تري 
از او باقي مانده بود. با اين حال، او شأنيت يك حرفه اي را 

داشت و تا آخر هم حرفه اي ماند.

چند سطري در سوگ اصغر عبداللهي، براي آرش صاد ق بيگي

به احترام اصغر عبداللهي كه ديروز با جهان وداع كرد 

برنميگشتبهپشتسرنگاهكند

نخلهاسبزميمانند

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

ياوريگانه
روزنامه نگار
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بهنودامینی
روزنامه نگار

اصغرعبداللهي)1399-1334(داســتاننويس،فیلمنامهنويسو
كارگردانروزگذشتهبراياولینباردرزندگياشازخواببرنخاست
تاداستانيراسراندازديابهسرانجامبرساند.ويپسازتحملكمتر
ازيكسالباســرطان،سراسیمهداســتانوفیلمنامهرارهاكردتا
داستانديگريراسربیندازد.داستانيكهاينروزهاروزنامهنگاران
صفحاتهنردرآنهنرمندانقهاريشــدهاند.درساليكهسراسر
آسیمگياست،تحملدرگذشتايننويسندهپركارادبیاتوسینما
مارابهانتهايدركسوگواريميرساند.براياوكهدرغبارسالهاي
جنگبهدنبالجاييبرايايستادندرنوشتنميگشت،بامجموعه

داستانسايبانيازحصیر)1364(وفیلمنامهحريممهرورزي)1365(
پیداكرد.همهمابيگماناگرداستانيازاونخواندهباشیميكفیلماز
فیلمنامههاياوراديدهايم.جهیزيهایبرایرباب)1366(،خانهخلوت
)1370(،خواهرانغريب)1374(،خوابزمستاني)1386(ويافیلمي
كهبرايهنروتجربهساختيكقناري،يككالغ)1395(.براياوكهما
رادرهمهنوشتههايشبهبودندربوميترينبهانههاوبهباروربودندر
بيبارترينباراندازهاميرساند،سوگوارترينكلماترافراميخوانیم.به
يادشمينشینیم.سالصعبدرعبوراست.بهاريدرراهاستونخلها

همیشهسبزميمانند.

بايدحدسميزدم

 فيلمنامه تصويب شده اي 
كه معموال بدون بازنويسي 
قابل ســاخت نبود؛ اينجــا تهيه كننده اصغر 
عبداللهي و فريــدون جيرانــي را وارد ماجرا 

مي كــرد. عنوان نوظهــور »پرداخــت نهايي 
فيلمنامه« در تيتراژ فيلم ها بيشــتر با نام آنها 

پيوند خورده بود. 
در همين سال ها  او فيلمنامه »خواهران غريب« 
را مي نويســد كه پوراحمد براساســش فيلم 
پرفروشي مي ســازد. قدرت انطباق و حرفه اي 
بودن، عبداللهي را به نويســنده پركار دهه 70 

بدل كرد. نويسنده اي كه در دو حوزه هنري و 
تجارتي مي نوشت. »غريبانه« براي احمد اميني 
و »باران و بومي « براي رخشــان بني اعتماد. 
تنها نويســنده اي كه نامش كنــار كيميايي 
در تيتراژ فيلمــي به عنــوان فيلمنامه نويس 
آمده )مرســدس(. فيلمنامه نويسي كه بعد از 
دهه 80 كم كار تر شــد ولي همچنان كار كرد 

و مثــاًل »خداحافظي طوالني« را نوشــت كه 
بارها ميان كارگردان ها دســت به دست شد تا 
فرزاد موتمن آن را ســاخت. كارگرداني فيلم 
كم هزينه »يك قناري، يك كالغ«، مي توانست 
آغاز مســيري تازه باشــد ولي ديگر دير شده 
بود. داســتان نويس فروتن و فيلمنامه نويس 
منعطف و حرفه اي، كه دســت كم دو مجموعه 

داســتان فوق العاده)در پشت آن مه و سايباني 
از حصيــر( و فيلمنامــه چنديــن فيلم موفق 
در ژانر هاي مختلــف و متفــاوت از او خواهد 
ماند.  حاال همــه اميدواريم نويســنده اي كه 
جــاي غــر زدن هميشــه كار مي كــرد، بعد 
 از آن بيماري ســخت، ســبكبال از دنيا رفته

 باشد.

يكفیلمنامهنويسحرفهاي
فيلمنامه نويسي كه ژانرهاي مختلف را تجربه كرد 
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گفت: »اينقدر از »مضمون« حرف نزنيد، »پالت« بگيد!« مقابلش  3جوان 
عالقه  مند، اماكم  تجربه  اي نشسته بودند كه تازه  ترين ويرايش سناريوي فيلم 
كوتاه  شان را آورده بودند تا او بخواند و ايرادات احتمالي  اش را برطرف كند. 
برخالف اينكه همه  مان عادت داشتيم، پيش خودمان او را استاد صدا كنيم، 
هيچ وقت برخوردش با ما )و همه شــاگردان/رفقا( نشاني از رابطه شاگرد و 
استادي نداشــت. روي صندلي كافه  اي كه به خاطر خلوتي هميشگي  اش 
قرار مي  گذاشتيم، لم داده بود؛ آمريكانويي در دست داشت و انگار داشت با 
3رفيق قديمي   گپ مي  زد. بيشتر اوقات آنقدر سريع موضوع را عوض مي  كرد 
كه بحث را گم مي  كردم. داشتم به اين جمله  اش كه »به شخصيت قصه  تون 
الكي باج ندين... « فكر مي  كردم كه ديدم ناگهان وسط قصه  اي از او هستم كه 
در »كافه خزان« مي  گذرد.* اينجا كجاست؟ زن و مردي سن  و  سال  دار با هم 
به اين كافه آمده  اند تا رد پيامك مرموزي كه چند ساعت پيش براي مرد آمده 
و او را به اين كافه دعوت كرده بود، بگيرند... . دارم به اين فكر مي  كنم كه حتما 
زن به مرد شك دارد كه... پيچ راديو صدايي مي  دهد و چشمان جمع روي من 
ثابت مي شود و مي  فهمم كه باز بحث عوض شده است!  حاال اصغر عبداللهي 
دارد درباره پدرم )احمد اميني( حرف مي  زند. از اين گاليه مي كند كه احمد 
هميشه روزنامه در دست به دفتر مي  آمد و اين روز  ها گوشي  هاي هوشمند 
لعنتي، لذت مطالعه را زايل كردند تا احمد هم اخبــار را از روي كانال  هاي 
مجازي دنبال كند و... چند ثانيه بعد از »شاه  لير« تازه  اي كه با بازي »آنتوني 
هاپكينز« تماشا كرده تعريف مي كند... بعد دوباره برمي  گردد به سناريوي ما 
و چند نكته را درباره شخصيت اصلي قصه  مان گوشزد مي كند. راستي عجيب 
است كه اين   همه ميان ترجمه هاي مك  كي، فيلد و موريتس چرخيديم و زير 
نقطه  نظرات  شان درباره ايده محرك، سطوح كشمكش، شخصيت  پردازي و... 
با رنگ  هاي مختلف خط كشيد  يم، اما هيچ كدام به اندازه اين تك جمله هاي 
استثنايي اصغر عبداللهي كه در فاصله كام گرفتن از سيگارش مي  گفت در 
ذهنمان نماند!  جمله  اش را در حاشيه فيلمنامه  مان نوشتم و تا سر بلند كردم، 
فهميدم باز هم جامانده  ام! حاال كلماتش حول قصه تازه  اي مي  رقصند كه به 
سفارش آرش صادق  بيگي و براي مجله »همشهري داستان« با موضوع »غذا« 
نوشته است. *   او چطور اين كار را مي      كرد؟ چگونه ميان قصه  اي از همينگوي، 
فيلمي از تاركوفســكي، خاطره  اي از عزيز معتضدي و گاليه  اي از كم  كاري 
واروژ كريم  مسيحي ارتباط برقرار مي  كرد تا همه اينها بهانه  اي باشد براي بيان 
آن دغدغه هميشگي؛ اينكه »قصه ها از كجا مي  آيند؟«*   البته كه تمام اين 
گفت  وگو  ها نخ ارتباط ديگري هم داشت؛ باور   كردني نيست چه زماني كه از 
داستايوفسكي مي  گفت، چه هنگامي كه به پرسش  هاي تمام ناشدني ما درباره 
شميم بهار پاسخ مي  داد يا حتي از خاطرات نخستين همكاري  اش با سيامك 
شايقي حرف مي  زد، نام »اختر« )اختر اعتمادي، همسري مهربان   و مترجمي 
گرانقدر( از دهانش نمي  افتاد! براي نســل ما كه به نظر مي  رسد رمانتيسم 
حقيقي رنگ باخته و وفاداري و عشــق بي  قيد  و  شرط به مضاميني نمادين 
و غيرواقعي تبديل شده، اين روحيه اصغر عبداللهي، اينكه هميشه و در هر 
قصه  اي اختر، يكي از كاراكتر  هاي جدانا  شدني آن بود، شگفت  آور بود. چند روز 
پيش به بهانه بزرگداشتي كه هفته گذشته در چهارمين دوره جايزه داستان 
تهران برايشان برگزار شده بود، با خانم اعتمادي تماس گرفتم تا درصورت 
امكان دقايقي با جناب عبداللهي حال و احوال كنم. صداي   خانم اعتمادي را 
كه شنيدم، فهميدم بدموقع تماس گرفته  ام و براي آندوسكوپي آقاي عبداللهي 
به بيمارستان رفته  اند. تلفن را قطع كردم به خيال اينكه چند روز ديگر كه 
ايشان به خانه برگشتند، با خيال راحت  تري زنگ مي  زنم تا آن صداي محكم و 
عجيب بگويد: »سالم قربان!« اما اينطور نشد تا خالق »بزرگ« غريبانه )احمد 

اميني، 1376( برود و ما بمانيم و آن ديالوگي كه: »بايد حدس مي  زدم!«
* اين قصه با عنوان »كافه خزان« در شماره سوم فصلنامه زيوان به چاپ رسيده است. * 
اين داستان با عنوان »مهماني پاييزه باغ خانم« در شماره 84مجله همشهري داستان به 

چاپ رسيده است.  * عنوان كتابي است از اصغر عبداللهي
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سال ها سرگرداني در يونان، 
بحران جديدي را براي هزاران گزارش

پناهجويي كه در اردوگاه هاي 
جزاير مديترانه زندگــي مي كنند، به دنبال 
داشته است؛ شــيوع بيماري هاي روحي و 
روانــي. نتايج بررســي هاي جديد نشــان 
مي دهد كه در اين اردوگاه ها از هر 3نفر يك 

نفر به خودكشي فكر كرده است.
تحقيقات روانشناســان برنامــه حمايتي 
رواني-اجتماعي »كميته بين المللي نجات« 
در 3جزيره لســبوس، ســاموس و خيوس 
يونان در طول 2.5سال گذشته نشان دهنده 
شيوع موارد گوناگوني از »مشكالت روحي 
شــديد« در بيــن پناهجوياني اســت كه 
تعداد زيادي از آنها ايراني و افغان هستند. 
افسردگي، اســترس بعد از حادثه و آسيب 
به خود ازجمله اختالل هايي هســتند كه 
در بين همه ســنين و با هر پيش زمينه اي 
به عنوان عوارض شرايط ناخوشايند زندگي 
در اردوگاه هاي مرزي كشورهاي شرق اروپا 

شايع است.
كميته بين المللي نجات كه از سال1933 
در زمينه حمايت از آسيب ديدگان جنگ 
و بحــران فعاليت مي كنــد، در گزارش 
خود نتيجه گيري كرده كه سياست هاي 
اتحاديه اروپا و يونان در مديريت بحران 
مهاجــرت غيرقانوني، شكســت خورده 
است. 5سال بعد از اينكه مقامات اروپا در 
مواجهه با موج پناهندگي تالش كردند در 
جزاير مرزي كه دروازه ورود پناهجويان 
اســت، مراكز پذيرش و تشخيص هويت 
راه اندازي كنند، 15هزار زن، مرد و كودك 
هنــوز در اردوگاه ها ســرگردان و آواره 
هســتند. اين گزارش با توصيف شرايط 
بحراني و غيرانســاني اردوگاه ها، نوشته 
كه ســاكنان اين مناطق هنوز دسترسي 
مناسب به آب، بهداشت و خدمات اساسي 
مانند درمان، آموزش و مشــاوره حقوقي 
براي پيگيري درخواست هاي پناهندگي 

خود ندارند.
3نفر از هر 4نفر در 3جزيره يونان كه كميته 
بين المللي نجات در جريان برنامه سالمت 
روان خود به آنها كمك كرده از مشــكالتي 
مانند مشكل خواب، افسردگي و اضطراب 
رنج مي بردند. ميزان شــيوع بيماري هاي 
روحي شــديد در طول يك سال گذشته از 
يك نفر در هر 7نفر، به يك نفر در هر 4نفر 
رسيده و ميزان آسيب افراد به  خودشان نيز 
66درصد افزايش داشــته است؛ آمارهايي 
كه اين گزارش، آن را »هشــداردهنده« و 
زمينه اي براي مشكالت ديگر مانند تبعيض 

و خشونت مي داند.

3ماهبعدازآتشسوزي
حدود 3 ماه پيش، آتش ســوزي در اردوگاه 
موريا در جزيره لسبوس يونان، بزرگ ترين 
اردوگاه پناهجويــان در اروپا، موجب شــد 
13هزار پناهجو آواره شــده و بــه ناچار به 
اردوگاه جديد منتقل شــوند. روانشناسان 
بر اين باورند اين حادثــه، وضعيت زندگي 
در اردوگاه ها را به ميزان قابل توجهي بدتر 
كرده اســت. يكي از روانشناسان به كميته 
بين المللي نجات گفته اســت: »موريا جاي 
بسيار نامناسبي بود، اما پناهجويان به آن خو 
گرفته بودند و آنجا را خانه خود مي دانستند. 
حاال اين تغيير مكان بعد از آتش سوزي تأثير 

عميقي در وضعيت روحي آنها داشته است.«
از سوي ديگر، شيوع كرونا و محدوديت هاي 
قرنطينــه نيز شــرايط را بــراي مهاجران 
و پناهجويان ســخت تر كرده اســت. بنا بر 
گزارش كميتــه بين المللي نجات، وضعيت 
روحي افرادي كــه در اردوگاه هــا زندگي 
مي كنند از بهار امســال كه محدوديت هاي 
قرنطينه اعمال شــد به صورت قابل توجهي 
بدتر شده اســت. ســاكنان موريا، قبل از 
آتش سوزي ســرگرمي هاي جمعي مانند 
فوتبال داشــتند، امــا حــاال مجبورند در 
چادرهاي خود بمانند. در گزارش اين نهاد 
آمده است: »تحقيقات نشــان مي دهد كه 
شــيوع كرونا چطــور وضعيــت گروه هاي 
آســيب پذير پناهجويان را بدتر و مشكالت 
فراواني در سيســتم پذيرش پناهندگي در 

اروپا ايجاد كرده است.«
براســاس اعالم مقامــات يونــان، بعد از 
آتش سوزي، بيش از 5هزار نفر به شهرهاي 
ديگر اين كشور منتقل شدند. از اين تعداد 
800نفر به كشــورهاي ديگر اتحاديه اروپا 
نقل مكان كرده اند كه 523نفر آنها كودكاني 
هستند كه به تنهايي سفر خود را به اروپا آغاز 

كرده بودند.

اردوگاهجديد
بســياري اميــدوار بودنــد پناهجويان در 
اردوگاه جديــد، يعنــي اردوگاه كاراتپه، 
وضعيت بهتري داشته باشند. موريا شرايط 
تكان دهنده اي داشــت و شــلوغي بيش از 
حد آن باعث شــده بود به آن عنوان »بالي 
انساني« بدهند. اما وضعيت نابسامان مكان 
جديد، جايي كه قبال ميــدان تير نظاميان 
بوده و چندمتر با دريا فاصله دارد، اعتراض 
پناهجويان و نهادهاي مردم نهاد را به دنبال 

داشته است.
تيم روانشناســان برنامه حمايتي رواني-
اجتماعي كميتــه بين المللــي نجات نيز 
وضعيت نامناســب ايــن اردوگاه را تأييد 
كرده اند. اســتراتيس كيتيليس، شهردار 
لسبوس كه مخالف استقرار پناهجويان در 
اين اردوگاه است، گفته: »اينجا همواره در 
معرض باد و باران و ســيل است، به همين 
دليل مكان مناسبي براي اردوزدن نيست.«
با فرارســيدن زمستان، ســاكنان اردوگاه 
كاراتپه كــه 7هزار نفر را در خــود جا داده 
است، با مشكالتي براي گرم كردن چادرها 
روبه رو هســتند و بايد براي دريافت غذا و 
استفاده از سرويس بهداشتي در صف هاي 
طوالني بايستند. از سوي ديگر خانواده ها در 
چادرهاي بزرگ جا داده شده اند كه امكان 
رعايت فاصله اجتماعي در آنها وجود ندارد.

اتحاديه اروپــا به تازگي اعالم كــرده كه با 
همكاري مقام هاي آتن به دنبال راه اندازي 
اردوگاهي جديد با امكانــات بهتر تا اواخر 
تابستان سال آينده براي انتقال پناهجويان 
اســت. مراكز جديد پذيرش و تشــخيص 
هويت نيــز در جزايري مانند ســاموس و 
لسبوس ايجاد خواهد شد. كيتيليس گفته 
است: »آنها گفته اند كه اردوگاه جديد اصال 
شــبيه موريا نخواهد بود و چيزي بيشتر از 
يك مكان موقت اســت، اما تا ســال آينده 

زمانی طوالني در پيش است.«
كميته بين المللي نجــات در پايان گزارش 
خــود از سياســتگذاران اتحاديــه اروپــا 
خواسته از اشتباهات گذشته درس بگيرند. 
درحالي كــه معاهده جديــد اتحاديه اروپا 
براي اصالح روند پناهندگي و مهاجرت كه 
قرار اســت به زودي تصويب شود، يك گام 
مثبت است، اما هنوز كمبودهايي در زمينه 
مديريت فرايند مهاجرت به شيوه اي مؤثر و 
انساني دارد. كيكي ميجيليدو، روانشناس 
مســئول برنامه حمايتي رواني-اجتماعي 
كميته بين المللي نجات مي گويد: »بعد از 
آتش سوزي امسال ديديم كه چه اقداماتي 
قابل انجام اســت. عده اي از پناهجويان به 
شهرهاي يونان يا ديگر نقاط اتحاديه اروپا 
منتقل شدند. درنتيجه، اگر اراده سياسي و 
همكاري وجود داشته باشد، زندگي مردم 

در اين اردوگاه ها متحول خواهد شد.«

بررسي وضعيت 15هزار پناهجوي سرگردان در جزاير يونان، از تشديد بيماري هاي رواني در ميان آنها حكايت دارد

 پناهجويان مديترانه
در چنگال بيماري هاي رواني

روزنامهلسآنجلستايمزدرگزارشينسبت
بهرقابتمخربكشــورهابرســرخريد
واكسنهشداردادهاســت.اينروزنامهبه
نقلازكارشناساننوشتهاستكهكشورهاي
ثروتمنددرحالخريدواكسنبهقيمتهاي
باالهســتندوكشــورهايفقيرازدايره
رقابتبرسرخريدواكســنجاماندهاند.
لسآنجلستايمزهشداردادهكهكرونايك
بحرانجهانياستوبرايرهاييازآن،همه
مردمدرهمهكشورهابايدواكسينهشوند.
عدمدسترســيبرخيكشورهابهواكسن

باعثميشودويروسهرگزازبيننرود.

روزنامهچايناديلي]چين[

روزنامهالعربيالجديد]قطر[

روزنامهلسآنجلستايمز]آمريكا[

ماژولاصلیايستگاهفضايي
چينسال2021پرتابميشود

تحقيقاتازبازداشتشدگان
گروهعصائب

رقابتمخرببرسرخريدواكسن

بهنوشتهروزنامهدولتيچايناديلي،چين
ماژولاصلينخستينايستگاهفضاييخودرا
درنيمهاولسالآيندهميالديبهفضاپرتاب
ميكند.انتظارميرودمراحلساختايستگاه
فضاييچيندرسال2022بهپايانبرسد.در
عينحالتمامكارهايآزمايشيمربوطبه
ماژولاصلياينايستگاهنهاييشدهاست.
موشك»النگمارچفايوبي«كهيكپرتابگر
باقابليتحملبارسنگينمحسوبميشود
هم،امسالپروازآزمايشيخودراباموفقيت

انجامدادهاست.

گزارشنخستروزنامهالعربيالجديدمربوط
بهتحوالتجنجالياخيردرعراقاســت.
بهنوشــتهاينروزنامه،مصطفيالكاظمي،
نخستوزيرعراقاصرارداردتحقيقاتاز
نيروهاييكهمتهمبهحملهعليهســفارت
آمريكاهستندبههرقيمتيادامهداشتهباشد.
همزمانبااينتحوالتجوامنيتيكمسابقهاي
بااستقرارصدهانيروينظاميدربغدادحاكم

شدهاست.

نگاه

پيامدهايعاديسازيروابطبااسرائيل
براينظامهايعربي

نظام هاي استبدادي عربي ولو به شكل ظاهري براساس حمايت 
سياسي، ديپلماتيك و مالي از مسئله فلسطين، برپايه يك كشور 
مســتقل در مرزهاي 1967 با پايتختي قدس شرقي و تضمين 
بازگشــت آوارگان تعريف مي شــد، اما مواضع اين نظام هاي 
استبدادي نسبت به مسئله فلسطين از زمان انقالب هاي بهار 
عربي شــاهد تغييري بنيادين بود. اين تغييــر صرفا به خروج 
مســئله فلســطين از اولويت نظام هاي عربي محدود نماند و 

نزديكي به اسرائيل براي مقابله با انقالب ها را نيز شامل  شد.
بر اين اســاس، ظهور يك محور جديد، متشــكل از عربستان، 
امارات و رژيم صهيونيستي امري غافلگير كننده نبود؛ محوري 
كه اعضاي آن بر 2 اصل مهم اشتراك داشتند؛ ضرورت مقابله با 
انقالب هاي عربي و توقف آن به هر قيمت و همچنين همكاري 
براي پايان بخشيدن به مسئله فلسطين. »معامله قرن« در نتيجه 
شكل گيري اين محور به وجود آمد. درحالي كه اگر انقالب هاي 
عربي به نتيجه رســيده بود و نظام هايي بر پايه رأي و حمايت 
مردم شكل مي گرفت، هرگز چنين معامله اي به واقعيت تبديل 

نمي شد.
به عبارت ديگر، مي توان گفت بهار عربي، علني شــدن ائتالف 
اســتراتژيك ميان اســرائيل با نظام هاي اســتبدادي عربي را 
تســريع كرد؛ چراكه اصل روابط پنهاني ميان ايــن نظام ها با 
رژيم صهيونيستي در سطوح سياســي و اطالعاتي به بيش از 
25سال گذشته بر مي گردد. منبع اين ادعا، عالوه بر رسانه هاي 
اســرائيلي، اظهارات مقامات اماراتي، ازجمله يوسف العتبيه، 
سفير اين كشور در واشنگتن و همچنين ديگر مقامات بحريني، 

مراكشي و... است.

آنچه در اين نقطه تامل بر انگيز به نظر مي رسد، آن است كه تنها 
بازيگر برنده از عادي سازي هاي صورت گرفته، اسرائيل خواهد 
بود. اين رژيم از يك سو روابط عادي خود با نظام هاي استبدادي 
عربــي را به عنوان يك دســتاورد مقابل ملت هــاي منطقه به 
نمايش مي كشد و از ســوي ديگر، از پيامدهاي بي ثبات كننده 
اين تصميم در كشورهاي عربي نيز سود خواهد برد، چرا كه در 
نهايت هرگونه ضعف، چندپارگي و انقسام عربي، به نفع اسرائيل 

تمام مي شود.
در سال هاي گذشته نظام هاي عربي به دليل خودداري از برقراري 
روابط با رژيم صهيونيستي )دست كم به طور علني( به حداقلي 
از مشــروعيت و مقبوليت نزد مردم خود دست يافته بودند، اما 
حاال با مســابقه اي كه براي ورود به صف عادي سازي روابط با 
اسرائيل شكل گرفته، مي توان گفت آخرين برگ مشروعيت اين 
نظام ها در داخل كشورهاي عربي سوخته است. دقيقا برخالف 
تصور موجود نزد برخي از رهبران عربي، عادي ســازي  روابط با 
اسرائيل نه تنها حاشيه امن بيشتري نسبت به گذشته براي آنها 
ايجاد نمي كند، بلكه تهديدها و خطرات داخلي را نيز دو چندان 
خواهد كرد؛ چرا كه ديگر خبري از هيچ گونه مشروعيت مردمي 
نيست و جريانات ضد حكومتي هم بهانه جديدي براي اعتراض 
عليه حاكميت در اختيار دارند. ممكن اســت در پاســخ به اين 
كالم گفته شود كه اصوال نظرات و مواضع مردم براي اين نظام ها 
اهميتي نداشــته  و هرگونه اعتراض احتمالي هم پاســخي جز 
سركوب نخواهد داشت. اما در مقابل نبايد فراموش كرد پرشدن 
ظرفيت خشم و سرخوردگي در جوامع عربي به مثابه بمبي است 
كه امكان انفجار آن با كوچك ترين جرقه اي در هر لحظه وجود 
دارد. شايد ملت هاي عربي براي مطالبه حقوق تاريخي فلسطين 
قيام نكنند، اما اگر قيامي رخ دهد، بدون شك مسئله فلسطين 

يكي از سرفصل ها و شعارهاي اصلي آن خواهد بود.
براي درك بهتر اين مسئله بهتر است نگاهي به انقالب 25ژانويه 
مصر داشته باشيم؛ انقالبي كه شعارهاي مردمي براي حمايت 
از فلسطين در آن مشهود بود و به فاصله كوتاهي پس از سقوط 
دولت مبارك، حمله جوانان مصري به سفارت اسرائيل در قاهره 
را به دنبال داشت، آن هم درحالي كه بيش از 3دهه از عادي سازي 
روابط نظام مصر با رژيم صهيونيســتي مي گذشت. اين اتفاقي 
است كه به سادگي مي تواند با توجه به علل و ريشه هاي مشترك 
)سرخوردگي، نااميدي، فقر، سركوب و...( در تمام كشورهاي 
عربي تكرار شود. بدون شك خفقان موجود در كشورهايي نظير 
مراكش، سودان و... انفجاري سياسي را به دنبال دارد؛ انفجاري 

كه ضرورتا در آينده اي دور رخ نخواهد داد.
ريشــه تمام اين بحران ها و تنش ها نيز به اصل حق انتخاب و 
تعيين سرنوشــت ملت هاي عربي بر مي گردد؛ حقي كه توسط 
نظام هاي استبدادي از اغلب شهروندان عرب سلب شده است. 
بدون شــك اگر دولت هاي عربي با رأي و اراده مردم بر سر كار 
آمده باشند، چاره اي جز اجراي مطالبات مردم و در نتيجه تامين 
رضايت آنها ندارند. به اين ترتيب است كه مي توان گفت برقراري 
دمكراســي هاي حقيقي، ضامن امنيت و ثبات در كشــورهاي 
عربي خواهد بود  و باز بر همين اساس است كه اسرائيل، همواره 
برآمدن نظام هاي مردمي در جهــان عرب را تهديدي وجودي 
براي خود تلقي مي كند. شــايد نظام هاي اســتبدادي عربي 
هم اكنون از نتايج احتمالي تصميم خود براي عادي سازي  روابط 
با رژيم صهيونيستي به وجد آمده باشند و آن را تضميني براي 
بقاي خود در قدرت بدانند، اما در واقعيت، اين نظام ها بايد براي 
خيزش بزرگ مردمي در كشورهاي عربي آماده شوند؛ خيزشي 
كه حتما يكي از ابعاد آن، مخالفت با زير پا گذاشتن حقوق مردم 

فلسطين و برقراري روابط با اسرائيل است.
منبع:العربيالجديد

 اروپا و انگليس
در دنياي پسابرگزيت

4سالونيمبعدازآنكهاكثريتشكنندهانگليسيهابه
جداييازاروپارأيدادند،انگليــسواتحاديهاروپااروپا

سرانجامهمينپنجشنبهگذشــتهبهتوافقتجاري
تاريخيايدستپيداكردندكهروابطدوطرفرادرآيندهشكلخواهد
داد.بهگزارشالجزيره،اينتوافقكهساالنه900ميليارددالرارزش
دارد،شرايطارتباطدوجانبهراازسال2021بهبعدتعيينميكند.توافق
بعدازماههامذاكراتبينتيجه،مواضعمتخاصمانهواختالفنظرهاي
عميقبرسرحقوقماهيگيري،قوانينرقابتومسائلديگربهدست
آمد.اينتوافقدقيقايكهفتهقبلازروزپايانيسال2020،يعنيروزي
كهقراراســتانگليسازبازارواحداروپاجداشودوروزيكهدوره

انتقاليبرگزيتبهپايانميرسدبهدستآمد.

حاالچهميشود؟
پارلمانهاياروپاوانگليسبايدســريعابرايتصويباينتوافق،كه

هنوزمنتشرنشدهاماگفتهميشود1500صفحهاست،اقدامكنند.
انتظارميرودكهنهادهايمقننهدوطرفتوافقراتصويبكنند.بااين
حال،بهخاطرپنجرهكوتاهيكهازدورهانتقاليباقيمانده،توافقكامال
نهايينميشودتاسالبعدكامالبهآنرسيدگيشود.بوريسجانسون،
نخستوزيرانگليسميخواهدتوافقراروز30دسامبر،يعني3روز
ديگربهپارلمانارائهكند.انتظارميرودكهنمايندگانمجلستوافقرا
امضاكنند.حزبمحافظهكارجانسوناكثريتپارلمانرادراختياردارد
وحزبكارگرهمگفتهكهاينتوافق،هرچهكهباشدازهرجومرجي
كهخروجبدونتوافقميتوانستدرپيداشتهباشد،بهتراستواز

آنحمايتخواهدكرد.
پارلماناروپااماگفتهكهعجلهايبرايتصويباينتوافقنامهدرآخرين
روزهايسالندارد.مجلساروپاگفتهاستكهبهجاياينكار،توافقرا

تحليلخواهدكردتاتصميمبگيردآنراتصويبكنديانه.

چهچيزيتغييرميكند؟
اينتوافقتبادلسهلوراحتوبدونوضعتعرفهكاالبينانگليس
واروپاراازابتدايســال2021تضمينميكند.حجممبادالتبين
اتحاديهاروپاوانگليسساالنهصدهاميليارددالراست.دركنارتوافق
اصلي،توافقنامههايمتعدديدرمسائلانرژي،حملونقل،پليسو

همكاريهايامنيتيبيندوطرفبهامضارسيدهاست.
اماباوجودامضاياينتوافق،برخياختالفنظرهاهمچنانبرتجارت
بيناتحاديهاروپاوانگليسازابتدايســالنويميالدياثرخواهد
گذاشت.بالفاصلهبعدازاينكهانگليسازبازارواحدواتحاديهگمركي
اتحاديهاروپاپابيرونبگذارد،قوانينوبوروكراسياضافيموجوديت
پيداخواهندكردوآنطوركهكارشناسانهشداردادهاند،اينمسائل،
برخالفادعاهايدوطرف،منجربه»حركتآرامروبهجلو«نخواهد
شــد.مديتيمونتجك،محققبرگزيتدرانستيتودولتانگليس
بهالجزيرهگفتهاســت:»گرچهرويكاالهاييكهبيناتحاديهاروپاو
انگليسدرحركتاســت،تعرفهوضعنخواهدشد،اماموانعديگري
ايجادخواهندشد؛بازرسيهاوكاغذبازيهايجديدهزينهتجارتبين
دوطرفراباالخواهدبرد.«قوانينوملزوماتجديدهمچنينميتواند
درجريانتجارتبيندوطرفاخاللايجادكندوبرايكسبوكارهايي
كهمسئلهزمانتحولكاالدرآنهاحياتياست،مشكلسازشود.در
بدترينسناريو،اينحالتميتواندبهاخاللدرتامينموادغذاييدر
انگليسمنجرشود.اينتوافقهمچنينفاقدبندموردتأييددوطرف
برايتأييدصالحيتحرفهاياست؛بهاينمعناكهبراينمونهپزشكان،
مهندسانومعمارانانگليسيازابتدايسال2021،بايددركشورهاي
اتحاديهاروپابهدنبالدريافتمجوزباشند.ازآنجاكهآزاديترددبين
انگليسواتحاديهاروپاازابتدايژانويهازبينميرود،قوانينيكهتعيين
ميكنندانگليسيهاواروپاييهاچطورزندگي،سفروكاركنندازاساس
تغييرخواهدكرد.شهروندانانگليسبرايماندندريكيازكشورهاي
عضواتحاديهاروپابهمدتبيشاز90روزبهويزانيازخواهندداشتو

ديگرپاسپورتهاياروپاييآنهااعتبارندارد.
تيمونتجكگفتهاست:»تركبازارواحدواتحاديهگمركيبهمعناي
خطوطقرمزبيشتراست؛نهفقطبرايكسبوكارها،برایافراديكهبراي
تعطيالتبهكشورهاياتحاديهسفرميكنندياميخواهنددرآيندهبه
اينكشورهانقلمكانكنند.«ازديگرتغييراتيكهازسالنويميالدي
اعمالميشــود،ميتوانبهعدمالتزامانگليسبهاحكامدادگاههاي
اروپايي،عدممشاركتانگليسدربرنامهتبادلدانشجويياراسموس
وعدمدسترسيخودكاربهپايگاهدادهامنيتياتحاديهاروپااشارهكرد.

واكنشهاچهبودهاست؟
جانســونظفرمندانهاينموافقتنامهرا»بزرگترينتوافقتجاري
تاريخ«خوانــدهوگفتهكهانگليسدوبارهكنتــرلمرزها،آبهاي
ماهيگيريوقوانينشرابهدستگرفتهاست.اوازشهروندانانگليس
خواستازوضعيت»استقاللكاملوحقيقي«انگليسنهايتاستفاده
راببرندوگفتكهكشورشمتحدوبازارشمارهيكاروپاباقيخواهد
ماند.مقاماتاروپاييالبتهلحنمحتاطانهتريداشتند؛براينمونه،
اورزوالفوندرلين،رئيسكميسيوناروپاييگفتكهجداييدوطرف،
»غميشيرين«بودهاست؛»سرانجامبهتوافقرسيديم.مسيرطوالني
وسختبود،امابهتوافقمناسبيرسيديم.حاالزمانآنرسيدهكه
برگزيتراپشتســربگذاريم.آيندهمادراروپاساختهميشود.«
پايتختهاياروپاييازاينكهجداييبــدونتوافقروينداده،ابراز

خوشحاليكردهاند.

نتايــج بررســی ها نشــان 
می دهد كــه در اردوگاه هاي 
پناهجويان از هــر 3 نفر يك 
نفر به خودكشــی فكر كرده 
اســت. همچنين 3 نفر از هر 
4نفر  از مشكالتی مانند مشكل 
خواب، افســردگی و اضطراب 
رنــج می برند. ميزان آســيب 
افراد به خودشان نيز 66 درصد 

افزايش داشته است

همزمان با ادامه تحقيقات پليس و مأموران 
فدرال درباره انفجار جمعه صبح در شــهر آمريكا

نشويل در ايالت تنسي آمريكا، تعدادي از 
تاجران و صاحبان كسب وكارها، بيش از 300هزار دالر 
براي ارائه اطالعاتي كه منجر به دستگيري عامالن شود 

جايزه تعيين كرده اند.
انفجار يك خودروي بمب گذاري شده كمي قبل از ساعت 
6 صبح در روز ميالد حضرت مسيح)ع(، با مجروح شدن 
3نفر و تخريب چند ساختمان و فروشگاه در مركز شهر 
نشويل همراه بود. اين انفجار ساختمان شركت مخابراتي 
اي تي اندتي را هم به شدت تخريب كرد و باعث شد تلفن و 
اينترنت در اين شهر و برخي شهرهاي اطراف قطع شود. 
انفجــار در نزديكي منطقه اي رخ داد كــه مركز صنعت 
موســيقي در تنسی است. به گزارش شــبكه سي ان ان، 

تاكنون پليس يك نفــر را به ظن دست داشــتن در اين 
بمب گذاري دستگير كرده است. پليس همچنين پيش تر 
از كشــف موادي كه احتمال مي دهد بقاياي بدن انسان 

است، در نزديكي محل انفجار خبر داده بود؛ موضوعي كه 
باعث شده احتمال انتحاري بودن حمله بيشتر شود. هنوز 
هيچ فرد يا گروهي مسئوليت اين انفجار را به عهده نگرفته 
است. فرماندار تنسي خواستار اعالم وضعيت اضطراري 
در اين شــهر اســت تا نيروهاي امنيتي بتوانند كنترل 

بهتري بر اوضاع داشته باشند.
ماركوس لمونيس تاجر آمريكايي-لبناني كه 250هزار 
دالر براي دريافت اطالعات درباره اين حادثه جايزه تعيين 
كرده است، درباره انگيزه خود براي اين اقدام در توييتر 
نوشت: »نمي توانيم اجازه دهيم خيابان هايمان اينگونه 

به عرصه رعب و وحشت تبديل شود.«
يك مؤسسه گردشگري محلي در نشويل هم 35هزار 
دالر به اين موضــوع اختصاص داده اســت. به گفته 
مديران اين مؤسســه، بمب گذاري بي ســابقه در اين 
شهر مي تواند آينده گردشگري آن را نابود كند. كلي 
ترويس، مجري تلويزيوني شبكه فاكس هم به همراه 
يك فروشگاه محلي 30هزار دالر به مبلغ كلي جايزه 

اضافه كرده اند.

تعيينجايزهبرايدستگيري
بمبگذارنشويل
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خليلالعناني
استاد علوم سياسي دانشگاه جان هاپكينز آمريكا

سمانهمعظمی
خبرنگار
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 تهران شهر  عبور و مرور است. شهر ایستادن 
نيست، شــهر تماشا نيســت، شهر تامل 

كردن و فکر كردن نيست. تا بخواهی 
توقف كنی، تا بخواهی بایســتی، تا 

بخواهی  تماشا كنی یکی هست 
كه یا تنه ای بزنــد، یا بگوید كنار 
برو. موتوری هست كه پيش پایت 

بوق بزند یا چنان در پياده رو براند و  ویراژ دهد كه ناخودآگاه 
به تجربه بفهمی كه در تهران، در پياده روهای این شهر نباید 

هوس ایستادن و تماشا به سرت بزند.
در این شهر شلوغ و پرشتاب و سرشــار از انواع جدال ها و 
جدل ها، در این ابرشــهر پرتناقض، آدم ها بيش از شتاب و 
سرعت و ساختمان و ماشين، مهرباني مي خواهند. آدم ها 
گاهی خسته اند، گاهی سرشان را به اطراف مي چرخانند، 
گاهی مقروض مي شــوند، مریض مي شوند، گاهی مهياي 
رفتن مي شــوند. آدم ها در صف بانك عصباني مي شوند، 
در مهماني مهربان مي شوند، آدم ها هنگامي كه گرفتاري 
به سراغ شان مي آید پریشان مي شوند، از كوره درمي روند، 
به گوینده رادیو توجه نمي كنند. گاهي صبح شان را بدون 
لبخند شروع مي كنند، گاهي كالفه اند، گاهي مرددند، گاهي 
ميان جمع اند و گاهي تنها. آدم ها سقف آرزوي شان مشخص 
نيست، سهم خستگي شان در شهر پراكنده می شود. آدم ها 
ميان شــمال و جنوب به یك اندازه از خورشــيد بهره مند 
مي شــوند. دارا و ندار همه یك عهد با خاك دارند. آدم ها، 
پياده و سواره راه فراري از چنگال آلودگي تهران ندارند. همه 
آنها كه در خيابان هاي شهرمان مي بينيم مجبورند هنگام  
استفاده از مترو پا روي اولين پله بگذارند، آدم ها گاهی باید 
دستفروشــي كنند، گاهی مغازه بچرخانند، رد گم كنند، 
گریه كنند، سوار اتوبوس شــوند، زیر پایشان اگر ماشين 
باشد توی ترافيك تهران بمانند. آدم ها گاهي با ما هم مسير 
مي شوند، گاهي از كنارمان رد مي شــوند، گاهي به اخبار 
گوش مي كنند و در ميان وعده هاي سياستمداران چندباري 
می خندنــد. آدم ها روي تخت، زنده، بيمــار، پير، كودك، 
همســایه و غریبه و گرفتار، همه اطراف ما را گرفته اند. ما 
در كنار هم زندگي مي كنيم و در كنــار هم، خوب یا بد به 
شهر خيره مي شویم. سهم مشخصي از این شهر را مصرف 
مي كنيم و لحظاتمان را ميان ســاعاتش  سپري مي كنيم. 
آدم ها، همان ها كه قرار اســت تو به عنوان خبرنگار راهي 
به دل شان پيدا كني، آدم هاي پيچيده و ساده اي هستند. 
تو راوي آنها مي شوي، لحظه به لحظه این زندگي را روایت 
مي كني، راوي نادیده شهر بزرگ مي شوي و ميان سطرهاي 
آن خط به خط حركت مي كني، چيزي بنویس. راوی شهر 
شدن دشوار اســت. اما تحریریه مکاني براي روایت شهر و 
تفسير جهان و جست وجوي سوژه ها از دل كلمات و تك تك 
سلول هاي شهر است. یك تحریریه، جایي براي شرح روایت 
كساني است كه از پرتو خورشــيد روي دیوار روبه رو خبر 
دارند، رد پرنده را در مهاجرت بزرگ از روســيه به جنوب 
جهان گرفته اند، همراه ماهي ها در اقيانوس شنا كرده اند. 
یك تحریریــه مکاني امن براي تجمع كلمــات و ایده ها و 
سوژه هاســت. از برف روي قله و فوتبال در خيابان و تئاتر 
در سالن و شب در پنجره و اشك در چشم و درد در قفسه 
سينه گرفته تا سياست و اقتصاد و خانه ملت و خانه شاعران 
و غصه هاي عابران و نقش اميد بــر گونه ها خبر دارد. یك 
تحریریه حکم یك چاردیواري را ندارد، فراتر از دیوارهاست، 
مکاني براي به هم سابيدن چوب براي رسيدن به شعله است. 
غار تنهایي  نيست، جایي براي درگيري، ازدحام، سر به فلك 
گذاشتن، روایت و راوي و پيوســتگي است. یك تحریریه 
مکاني براي از نو نوشــتن، از نو طرح كردن و دوباره همان 
داستان هميشگي است. یك تحریریه، از صور فلکي نقاب 
بر مي دارد، جایي براي جدل و جدال با كلمات و حواشي و 
شتاب هاي زمان و تکان هاي زمين است. اضالع جداگانه اي 
دارد، اما در لحظه اي حياتي وسعت مي گيرد، دیوارهایش را 
بر مي دارد، چارچوب خود را فراموش مي كند، انضباط را به 
هيچ مي گيرد تا خبر را درست و پيوسته و ساده و سرراست 
به دســت مخاطب برســاند. یك تحریریه، یك قله براي 
نگریستن به جهان پيرامون، به شهر و افق روبه روست.یك 
تحریریه یك مسکن، یك زمان سنج و یك نشاط ابدي است. 
كلمات در قاب دیوارهایــش، در هوا و غبارش معلق اند. در 
این مکان كلمات از كنارت رد مي شوند، در كنارت زندگي 
مي كنند، دســتت را مي گيرند و تو را براي مشاهده جهان 
و جدالش بــه قدم نهادن در خيابان دعــوت مي كند، یك 

تحریریه جایي براي تصویرپردازي از زندگي است.

داوودپنهانیقصه شهر
روزنامهنگار

ريودوژانيرو:یك زن برزیلی كه از هشــت ســالگی به 
مدت 40 ســال در یك خانه به بردگی كشيده شده بود 
و همچنين مجبور به ازدواج با یکی از اعضای مســن  آن 
خانواده شده بود، ســرانجام پس از گزارش همسایگان 
 به مقامــات، نجــات یافت. بــه گــزارش ایندیپندنت، 
والدین این قربانی وی را هنگامی كه تقریبا 8 سال داشت، 
به اســتادی در دانشــگاه پاتوس دو ميناس در یونيپام 

سپردند.

انور: 18ســالمند در بلژیك پس از مالقات بــا بابانوئلي 
كه براي آنها هدیه آورده بود كشــته شــدند. به گزارش 
سایت بریتانيایي مترو، این سوغات مرگ پس از آن ميان 
سالمندان توزیع شد كه تست بابانوئلي كه وارد این مركز 
شده بود مثبت از آب در آمد. البته فاجعه اي كه بابانوئل آن 
را رقم زد به اینجا ختم نشد و 121نفر دیگر از سالمندان 
هم به كرونا مبتال شدند. چندي پيش هم یك بابانوئل در 

جمع كودكان ظاهر شد و آنها را به كووید-19 مبتال كرد.

كاليفرنيا: طي گزارش جدیدي كه در گاردین منتشــر 
شده ، سال گذشــته 27ميمون نگهداري  شده در مركز 
تحقيقات ایمز ناسا در ســيليکون ولي كاليفرنيا، در یك 
روز كشته شده اند. ناسا در این باره به ایندیپندنت توضيح 
داد كه ميمون هاي یادشده پير شــده بودند و به شركت 
الیف ســورس بيومدیکال تعلق داشــتند، آنها هرگز در 
بخش تحقيقاتي ناسا به كار گرفته نشده اند. مدیر اجرایي 
الیف سورس هم كشتار این ميمون ها را اتانازي عنوان كرد.

اورگان:محققان در دانشــگاه ایالتي اورگان آمریکا یك 
گونه گل را كه بــراي بيش از100 ميليون ســال درون 
صمغ یك درخت گير افتاده بود شناســایي كرده اند. به 
گزارش یورونيوز، بخش اصلــي این گل فقط 2ميلي متر 
 طول دارد، اما با حــدود 50پرچــم مارپيچي محاصره 
شــده اســت و مي توان ميله و بســاك پرچم ها را )كه 
كيســه هاي حاوي دانه هــاي گرده هســتند( به وضوح 

مشاهده كرد.

گل100ميليونسالهكشتارميمونهادرناسابابانوئلبازهمفاجعهآفريدنجاتپساز40سالبردگي
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نصيحتيكنمتبشنووبهانهمگير
هرآنچهناصِحُمشفقبگويدتبپذير

نعيِمهردوجهان،پيِشعاشقان،بهُجوي
كهاينمتاعقليلاستوآنعطايكثير

بهانه، دستاویز و عذرِ ناپسند و ایراد است و در معني دليل و سبب هم آمده است. از دسِت 
حيله هایي كه یار در انباِن بهانه هایش ِگرد آورده، پاي سپهِر شعبده باز هم مي لغزد، چه 
رسد به خواجه ما. او بر آن است كه چرِخ سفله پرور به بهانه هاي بي سبب، كام مي بخشد و 

مي سراید: »ندیم و مطرب و ساقي، همه اوست/ خياِل آب و ِگل در ره، بهانه«
خاقاني كه دِل رميده و شوِق بهانه جو دارد، در ایماژي لطيف مياِن اشك و آینه پيوند 

مي زند: »گریه بهانه سازي ، تا روي خود ببيني/ آیينه با رخ تو، چندان چه كار دارد؟«
موالنا رو به آن لِب شکرین كه بهانه هاي دروغ مي آَوَرد، مي گوید: »بهانه كن كه بُتان را 

بهانه آیين است«
سعدي آنجا كه ســنگ فتنه مي بارد، مي گوید: »صوفي و كنِج خلوت، سعدي و طرِف 

صحرا/ صاحب هنر نگيرد بر بي هنر بهانه«
صائب پرسشي دارد: »چشم تو را به سرمه كشيدن چه حاجت است؟/ كوته كن این بهانه 
دنباله دار را« و شيخ بهایي در تمناي وصاِل آن یگانه مي خوانَد: »مقصود من از كعبه و 

بتخانه، تویي تو!/ مقصود تویي، كعبه و بتخانه بهانه«

بهانهدنبالهدار

چقدر این روزهــا دارم حســرت مي خورم، 
حســرت چند دقيقه نشســتن در مســجد 
گوهرشــاد و زل زدن به گنبد طالیي آقا. زل 
زدن به طرح هاي اســليمي و نقوش هندسي 
حك شده بر كاشي هاي الجوردي و فيروزه اي. 
من عادت دارم وقتي مي روم زیارت، یك گوشه 
ایوان مقصوره بنشينم و نگاه كنم به یك به یك 
زائرها. از كرامات آقا چيزها دیده اند این مردم 

بي پناه. براي همين اســت كه گوشــه  و كنار 
حياط مسجد، عشــق و حاجت غوغا مي كند. 
دوســت دارم نگاه كنم به آن پيرمرد محاسن 
سفيد كه انگار عرق چين سفيد را روي سرش 
چسبانده بودند. پيرمرد به دیوار خوش  آب و 
رنگ مسجد گوهرشــاد تکيه داده بود، قرآن 
خط درشــت اش را باز كرده و از پشت عينك 
ضخيم اش، آیه ها را خط مي برد. نگاه كنم به 

مانمكپروردهشماهستيم

دانيالمعماریادداشت
روزنامه نگار

آن طلبه جوان كه دشداشــه ســفيدش برق 
مي زد و هنگام نماز، چفيه اش را مثل عبا روي 
دوشش مي انداخت. نگاه كنم به آن 2 نوجوان 
صفر كيلومتر كه انگار آمده بودند اردو. توي 
كيفشان كه به زور از گيت هاي بازرسي حرم رد 
كرده بودند به اندازه یك سوپر ماركت خوراكي 
داشــتند. من این روزها به اندازه همه عمرم 
دلتنگ دیدن این تصاویر هستم. دروغ چرا؟ 
كرونا و تلخي هایش انگار همه  چيز زندگي مان 
را انداخته روي دور تند، سرعت مان باال رفته 
و این پدال گاز لعنتي را ول نمي كنيم، گاهي 
اوقات باید بزنيم بغل. گوشه اي توقف كنيم و 
آبي به ســر و صورتمان بزنيم؛ این باتري هاي 
زهوار در رفته باید شــارژ دوباره شود. زیارت 

امام رئوف براي من همان شارژ دوباره است در 
این زندگي پر درد و رنج. عادت دارم؛ وقت هایي 
كه غم ها محاصره ام مي كنند، سریع  یاد مشهد 
بيفتم، یاد جایي كه مي شــود لب ها و صورت 
را چســباند به ضریحي و رفت توي یك حال 

و هواي دیگر.
حاال كه شنيده ام صحن و ســراي خورشيد 
خراسان را به روي زائران دوباره باز كرده اند، 
دوســت دارم دوباره بروم كنار كفشــداري 
شماره11 و زل بزنم به زائراني كه گرد ضریح 
آقا مي چرخند و دعا مي خوانند. دوست دارم 
بروم ميان همه آن عاشقانه هاي رواق ها بایستم 
و بعد از »السالم عليك یا امام رئوف« بگویم؛ 

آقاجان! ما نمك پرورده شما هستيم...

تمامي هنرمند ان، نویســندگان و شــاعران را 
از منظــر رویکرد آنهــا به مخاطــب مي توان به 
3 دسته كلي تقســيم بندي كرد؛ دسته نخست 
در پي ایجاد رابطــه و دیالــوگ، تأثيرگذاري و 
پيشرفت در مخاطب هســتند. این دسته گاهي 
به ورطــه ایده آل گرایي مي افتنــد و گاهي هم 
دچار قلم فرسایي هاي پرطمطراق مي شوند و از 
مالنقطي شدن  آنها راه گریزي نيست. دسته دوم 
در پي ایجاد احســاس لذت در مخاطب هستند 
و بنابراین چرخش قلم آنها بر این اســاس پيش 

مي رود و بنابراین آثارشــان گاهي به ورطه ابتذال كشــيده مي شود. دسته سوم 
اما پيرو فردگرایي )individualism( هســتند و بنابراین فقط خودشان و تجربه 
زیسته شان را به رشــته تحریر در مي  آورند. موفق ترین خالقان آثار ادبي و هنري 
جهان در این دسته سوم قرار مي گيرند. امروز زادروز فروغ فرخزاد، شاعري است 
كه به نوعي در دسته سوم از این تقسيم بندي قرار مي گيرد. او در كنار روح حساس، 
طبعي بلند داشت و تحت تأثير خوشایند مخاطب قرار نمي گرفت و بنابراین خود را 
و نگاهش را مي سرود. او كه تولدي دیگر در شعر فارسي بود، خانه را همانطور سياه 
كه مي دید، بي هيچ بزك دوزك یا نقاشي و گچبري پيش ساخته اي براي مخاطب 

به تصویر مي  كشيد. 

فروغتولديديگردرشعرفارسي

همايشخوشنويسانجهاندرايران
خوشنویساني از كشورهاي مختلف جهان آثار خود را در نمایشگاه 
و همایش بين المللي راه ابریشم با عنوان »رقص قلم« به نمایش 
مي گذارنــد. به گزارش همشــهري، حجت اهلل ایوبــي، دبيركل 
كميسيون ملي یونســکو با بيان اینکه مشــهد مقدس، ميزبان 
نخستين نمایشگاه و همایش بين المللي راه ابریشم است، تصریح 
كرد: فراخوان كميسيون ملي یونسکو مدت ها پيش به كشورهاي 
مختلف فرستاده شد. در این جشــنواره، هنرمندان كشورهاي 
گوناگون از تمدن ها و فرهنگ هاي گوناگون گردهم مي آیند. صدها 
اثر به نمایش درخواهد آمد و عالوه بر نگارخانه مجازي كميسيون 
ملي یونسکو، دیوارهاي شهر مشــهد، چند بناي باشکوه تهران و 
بناهاي تاریخي چندین شهر كشورمان نمایشگر این آثار به صورت 

جشن نور )ویدئومپينگ( خواهند بود.

حمايتازاجراهايموسيقيآنالين
دفتر موســيقي معاونت امور هنري 
وزارت ارشــاد و بنيــاد رودكــي از 
اجراهاي آنالین تا پایان سال جاري 
به صورت مشترك حمایت مي كنند. 
به گزارش همشــهري، متقاضيان 
برگزاري اجراي موسيقي آنالین در 
حوزه موســيقي ردیف دستگاهي، 
موسيقي كالسيك و موسيقي نواحي 
مي توانند در وضعيــت همه گيري 
كرونــا از حمایت دفتر موســيقي 
و بنيــاد رودكي برخوردار شــوند. 

براین اســاس، دفتر موســيقي از گروه هاي عالقه مند ثبت شده و فعال در گونه موســيقي ردیف دستگاهي، 
 كالســيك و نواحي درخواســت كرده تا تقاضاي خــود را براي اجــراي صحنه اي آنالین از طریق نشــاني

 music@farhangmail.ir ارسال كنند.

رویدادهاي فرهنگي و هنري

كتاب »آدمي« با زیرعنوان »یك تاریخ 
نویدبخش« نوشته »روتخر برخمان« 
را مــزدا موحد به فارســي برگردانده 
كه به تازگي از سوي نشــر نو منتشر 

شده است.
آیا انســان به واقع موجودی خودخواه 
اســت و جز به خود و منفعت خود به 
هيچ چيز دیگری نمی اندیشد؟ تصور 
عمومی این اســت كه اگــر فی المثل 
مضيقه ای پيش بياید انسان ها به جان 

هم می افتند و جز برای نفع شخصی نمی كوشــند. از ماكياولی تا هابز و 
فروید و داكينز به ما آموخته اند كه آدمی موجودی بدسرشــت است. اما 
روتخر برخمان در كتاب آدمی موضعی یکسره متفاوت را مطرح می كند: 
انسان موجودی نيك سرشت اســت و در ذات او غریزه همکاری بر غریزه 
رقابت و حس اعتماد بر حــس بی اعتمادی می چربد و این چربش یکی از 
پایه های تکاملی »انسان خردمند« است. اما در عوض چه داریم؟  اگر همه 
صفات آدمی را در صندوقچه ای مجموع كنيم، ما عمدتا ميل داریم كه از 

آن صندوق صفات بد را بيرون بکشيم و برجسته كنيم. 
چگونه می توان در برابر این حجم ســنگين تبليغات عليه سرشت نيك 
بشر اثبات كرد كه داستان كامال عکس این اســت و آدمی دست كم این 
اندازه كه ما می اندیشيم بدسرشت و خودخواه نيست؟ »روتخر برخمان« 
هلندی است و در دانشگاه اوترخت این كشور و یوسی ال اِی آمریکا تاریخ 
خوانده است. مطالعاتش بيشتر بر شهرها و حکومت ها و مباحث شهروندی 

متمركز است. 
او تاكنون چند كتاب پرفروش به چاپ رســانده و مقاالتش در نشــریات 
معتبر منتشر شده اســت. روزنامه انگليســی گاردین او را »نابغه جوان 

هلندی با عقاید بدیع« خوانده است.
 نشر نو این كتاب 495صفحه اي را در قطع رقعي منتشر كرده است.

ویترین

آدمي

از این منظر معاونت امور فرهنگي و اجتماعي تالش كرده است تا 
با تشریك مساعي همه معاونت ها و سازمان هاي دیگر شهرداري 
تهران و با جدیتي كه شهردار محترم در این موضوع به خرج داده اند، همراهي و همدلي  
الزم را براي تســري نگاه جامعه محور در سطوح مختلف مدیریت شهري به كار ببندد 
و این تغيير در فرهنگ مدیریتي و تصميم ســازي در شــهرداري تهران به  وجود آید. 
نگاه جامعه محور در عمل، منافع شــهروندان تهراني را به عنوان ذینفع كليدي همه 
پروژه هاي شهر وارد چرخه تصميم گيري مي كند و این بار فقط شهرداري و پيمانکاران 
بخش خصوصي نيستند كه براي زیر و بم شهر تصميم مي گيرند و پيوست اجتماعي 
براساس خواست واقعي مردمي كه از پروژه هاي شهري متأثر مي شوند در دستور كار قرار 
گرفته است. تهران در آستانه قرن جدید با چنين نگاهي اداره شده است. بودجه شهر با 
چنين نگاهي بسته مي شود، تصميم گيري براي پروژه هاي بزرگ با چنين نگاهي انجام 
مي شود و شهرداري تالش مي كند تا تغيير تقویمي مقدمه اي براي تغييرات گسترده تر 
شود. امروز با جرأت مي توان مدعي شد كه شهرداري عزمش را براي بازگرداندن شهر 
به مردم جزم كرده است. شهر زیست پذیر، شهردوستدار كودك و سالمند و معلوالن، 
شهر امن زنان و ده ها صفت دیگري كه باید یك شهر واقعي داشته باشد، حاال به پروژه ها 
و برنامه هایي پردامنه درون شــهر تبدیل شده اند. طي این مســير جدید براي تهران 
برخالف گذشته با تصميم در باال محقق نمي شود. اگر تا امروز اراده و خواست مدیریتي و 
برنامه هاي توسعه سازه محور آینده شهر را ساخته اند، تهران1400 با ریل گذاري 2 سال 
اخير شهرداري، شهري اســت كه همه باید در ساخت و توسعه آن نقش داشته باشند 
و این »همه« در قالب سازوكارهاي مدني و سازماني باید خود را پيدا كنند و مدیریت 
شهري نيز آنها را به رسميت بشناسد. انتخابات شورایاري ها با همه مشکالت حقوقي 
برسر راه شهرداري تهران به عنوان نمودي از حضور مؤثر مردم سال گذشته برگزار شد. 
باز طراحي سراهاي محله به عنوان بستري پایدار براي اجتماعات محله اي، راه اندازي 
دفاتر توسعه محله اي با هدف مشاركت گيري از مردم براي اجراي طرح هاي توسعه اي 
خرد و كالن از دیگر تالش هاي شهرداري براي ساماندهي مشاركت مردم در تهران در 
آستانه قرن جدید اســت. تهران1400 كه عنوان یك طرح بزرگ با محوریت رویکرد 
فرهنگي و اجتماعي در شهر است، همين هدف كليدي را دنبال مي كند؛ بازگرداندن 
مردم به شهر و بازگرداندن شهر به مردم؛ 2فرایند موازي كه هم افزایي زیادي با هم دارند. 
طرح بزرگ تهران1400 نيز اهدافي براي برآوردن این خواسته مهم دارد. احياي مفهوم 
شهروندي، عدالت در ارائه خدمات اجتماعي به مردم تهران، تقویت حيات اجتماعي در 
شهر، افزایش زیست پذیري تهران و در نهایت ارتقاي همبستگي اجتماعي، همگي در 
كنار هم به دنبال مردمي تر كردن شهر و همگاني كردن آن هستند؛ تالش هایي كه از 
سازمان شهرداري آغاز شده   و بدون حضور و مشاركت مؤثر مردم تهران بي ثمر خواهد 
ماند. براي ساخت تهران در سده پيش رو این بار نوبت مردم است كه براي امروز و فرداي 

شهر تصميم بگيرند.

اينباراولويتبامردماست
ادامهاز

صفحهاول
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وقتي دار فاني را وداع گفت، ايران 
نبود، سوئيس بود، در بيمارستاني 
در جوار درياچه لمــان� رفته بود 
بــراي دوا و درمان امــا پايش به 
آنجا نرســيده در همان فرودگاه 
جان ســپرد� و عجيب بود، چنين 
مرگي در غروب غربت غرب، آن هم 
براي اويي كه در سخت    ترين روزها 
ماند و مبارزه كرد اما مبارزه   اي كه 
او داشت، اصالح   گري بود و در پي 

روشنگري� سالحش، قلم بود�
»مهدي بــازرگان«، اگرچه نيمه 
بهمن1357، نخســت   وزير دولت 
موقت شــد او يك ســال بعد، از 
ســمتش كناررفت� خيلي   ها او را 
مخالف انقالبي   گــري خواندند اما 
همان ها كه او را چنين لقب دادند، 
بعضي   هايشان، شايد آن زمان كه او 
در اعتراض به كنسرسيوم نفتي، 
در ســال1333، به   همراه يداهلل 
سحابي، كريم ســنجابي، محمد 
قريب و 8اســتاد ديگر، بيانيه   اي 
امضا كردند و صراحتا اعالم كردند 
»تمام زحمــات و محروميت   ها و 
خدمات و قرباني   هاي ملت ايران در 
راه حصول حق ملي را مي   خواهند 
بر بــاد دهند� هيــچ وقت وضع 
كشور ما به اين اندازه اسف   انگيز 
و دلخراش نبود���« و از دانشــگاه 
اخراج شدند، حتي به دنيا نيامده 

بودند�
او يك انقالبي   عيار بود اما بر مدار 
اصالح نيز گام برمي   داشــت� او 
همان كسي است كه 4روز پس از 
واقعه نيمه خرداد1342، اعالميه 
»ديكتاتور خون مي   ريزد« را امضا 
كرد و دادگاهي هم شد؛ دادگاهي 
كه اگرچه از يك   ســو »مهندس 
بازرگان هم بر حسب عادت خيلي 
منضبط دفاعياتي را تنظيم كرده 
بود كه آنها را بيان كــرد« اما در 
مقابل، صراحتا هم اعالم كرد »ما 
آخرين گروهي هستيم كه با زبان 
قانون با شما صحبت مي   كنيم� اين 
پيام را به شــخص اول ]مملكت[ 

برسانيد�« 
مهدي بــازرگان غريــب ماند، 
علي   الخصوص كه در جمعه   روزي 
هم درگذشت� او كه يداهلل سحابي 
درباره   اش گفته بود: »ايران، مرداني 
شريف تر و بزرگ   تر و وطن   پرست   تر 

از اين آقا ندارد�« 

سياستمدار

  معراج قنبري������������������������������������������������������������������������������������������������
عباس كيارستمي از ميان درختان زيتون به جشنواره كن و سطح اول سينماي جهان 
رفت. براي سينماي ايران، نخستين حضور در بخش رقابتي جشنواره كن، با فيلم »زير 
درختان زيتون« رقم خورد. فيلم مذكور موفق به كسب اين جايزه نشد اما كيارستمي 
3سال بعد با »طعم گيالس« اين قله را فتح كرد تا يك راه سخت را هموار كند. اين 
فيلم 10بار نامزد دريافت جوايز گوناگون و مهم بين   المللي بود، كه در 7رقابت موفق 
به كسب جايزه شــد و در بين 44مورد از بهترين فيلم   هاي تاريخ جشنواره كن نيز 
معرفي شد. محمدعلي كشاورز سال   ها پيش در گفت   وگو با خبرگزاري ايسنا، درباره 
تجربه حضور در اين فيلم چنين گفته بود: »من در زير درختان زيتون به   عنوان يك 
هنرپيشه حرفه   اي كار نكردم، عباس هم از من همين را مي   خواست. او از تواناترين 
كارگردان   هاست و دقيقا مي   داند كه چه مي   خواهد و قبل از اينكه كاري را شروع كند 
لوكيشن   ها را انتخاب مي   كند و بر اساس آن سناريو مي   نويسد و دقيقا مي   داند كجا 

فيلمبرداري كند و رهبري فوق   العاده خوبي در كار دارد«. سه   گانه كوكر يا رستم   آباد، به 
3فيلم از عباس كيارستمي اطالق مي   شود. محل ساخت اين فيلم   ها در روستاي كوكر 
)استان گيالن( بود، و موضوع فيلم   ها به هم مرتبط و  دو نگاه درباره زندگي و مرگ 
نقش مهمي در داستان   ها دارد. زير درختان زيتون ضلع سوم اين سه   گانه    بود؛ »خانه 
دوست كجاست؟« ) 1366( و »زندگي و ديگر هيچ«)1370( 2فيلم پيشين اين مثلث 
بودند. كيارستمي اين سه   گانه را در شرايط دشوار سياسي ايران در دهه   هاي 1360 
و 1370 ساخت و با اين فيلم   ها توانست تصوير متفاوتي را از ايران به دنياي بيرون 
نشان دهد. نمايش اين فيلم   ها در چندين كشور اروپايي موفقيت   آميز بود. از آنجا كه 
كيارستمي پوستر بيشتر فيلم   هايش را خودش طراحي مي   كرد، پوستر اين سه   گانه نيز 
كار خودش بود. تنها در خانه دوست كجاست؟ ابتدا نقاشي   اي از آن زيك   زاک معروف 
را به آيدين آغداشلو ســفارش داد كه حاصل آن را استفاده نكرد، و ايده و طرحي از 

خودش را با اجرا و همراهي مرتضي مميز به سرانجام رساند.

از رستم آباد تا كن
سينماي ايران با فيلم زيردرختان زيتون به بخش مسابقه جشنواره كن راه يافت

 ترمه هوشيار  ������������������������������������������
13مــرداد 1373 بويينــگ727 جعبه مهر 
و موم شــده   اي را از پاريس به تهران منتقل 
كرد؛ جعبه   اي كه حاوي 118بــرگ از يكي 
گران   قيمت تريــن آثــاري بود كــه در طول 
تاريخ ايران خلق شــده است؛ »شاهنامه شاه 
طهماسبي«. شاهنامه شــاه طهماسبي اگر 
نگوييــم مهم   تريــن و گران   قيمت   ترين اما 
بي   ترديد يكي از برترين   هاي هنر ايران است كه 
در 500سال اخير به تصوير در آمده است. آنچه 
اين اثــر را منحصر به فرد مي   كند 258صفحه 
نگارگري است كه داستان   هاي مهم شاهنامه 
را به تصوير كشــيده و كار دست بزرگ   ترين 
نگارگران ايراني دوران صفوي اســت. اين اثر 
بي   قيمت تاريخي برخالف نامش با دستور شاه 
اسماعيل، بنيانگذار سلسله صفوي آغاز شد. بنا 
به نوشته كتاب   هاي تاريخي، شاه اسماعيل در 
نيمه سلطنت خود دستور داد تا سلطان محمد، 
نگارگر مشهور مكتب هرات كه به تبريز آمده 
بود، كانوني هنري را راه   اندازي و نگارگري اين 
شــاهنامه را آغاز كند. با مرگ شاه اسماعيل 
شاه طهماسب اول جانشــين او شد كه جدا 
از جنگ   آوري، دســتي در نقاشي هم داشت. 
دستور به ادامه كار داد و با دعوت از نگارگران 
بزرگي چون آقا ميرک و دوســت محمد آن 
را كامل كردند. گفته مي   شــود كمال   الدين 
بهزاد بزرگ ترين نگارگر قــرن نهم نيز بر اين 
كار نظارت داشته اســت؛ حضوري كه باعث 
شد اين اثر بزرگ تاريخي تلفيقي از 2مكتب 
هرات و تبريز باشد. البته در مورد حضور بهزاد 
با توجه به اينكه در زمان آماده   سازي كتاب، او 
در سن پيري بود و رياست كارگاه نيز در دست 
ســلطان محمد ميرمصور بود بيشتر نظارتي 

بود و حضور شاگردانش مثل آقا ميرک كه بعد 
از سلطان محمد سرپرســت كارگاه مي   شود 
پررنگ   تر اســت. اما از آن   جا كه كمال   الدين 
بهزاد روي كارهايش امضا نمي   گذاشت ممكن 
اســت بعضي از پيكره   ها كار او باشــد. نكته 
قابل توجه اين است كه روي 16صفحه كتاب 
مهر شاه طهماسب وجود دارد. كتاب در هزار 
و چند صفحه با خط نستعليق و 258تابلو روي 
كاغذي بسيار نازک و دست   ســاز با تذهيب 
آماده و جلد بسيار نفيسي براي آن تهيه شد. 
كتاب براي 40سال در دربار صفوي بود و بعد 
از آن به عثماني برده شد. درباره اينكه اين اثر 
چطور به عثماني رفت2روايت وجود دارد؛ يكي 
آنكه شاه طهماسب يا سلطان محمد خدابنده 
اين كتاب را همراه بــا قرآني كه آن هم با خط 
نوشته و تذهيب شده بود، در سال983 قمري 
به   منظور تحكيم روابط و به   منظور تبريك به 
تخت نشستن سلطان سليم دوم، در هيأتي به 

دربار عثماني مي   فرستد.
»بوداغ قزويني« در »جواهر االخبار« نوشــته 
اين هيأت به سرپرســتي شــاهقلي، حاكم 
ايروان، مركــب از320نفر از مقامــات دربار 
و 40نفر بازرگان بوده اســت كــه هدايايي با 
تعداد اغراق   آميز 19هزار شــتر با خود حمل 
مي   كردند، براي ســلطان عثمانــي به   عنوان 
هديه مي   فرســتد. البته تا   كنون اثري از اين 
قرآن پيدا نشده است اما روايت دوم اين است 
كه اين اثر در شــلوغي   هاي بعد از مرگ شاه 
طهماسب ربوده و به عثماني برده شده است. تا 
سال1903 اطالعات محدودي از اين شاهنامه 
در منابع عثماني وجود دارد اما در اين ســال 
شاهنامه شاه طهماسبي توسط بارون روتشيلد 
به   عنوان مالك به نمايشگاه هنر اسالمي در موزه 

هنرهاي اسالمي پاريس قرض داده مي   شود. 
ســال1959ميالدي آرتور هاتــن، بازمانده 
كارخانه   هاي بلورسازي كورنينگ آن را از نوه 
بارون روتشــيلد خريد و شاهنامه طهماسبي 
در محافل هنري اروپا به »شــاهنامه هاتن« 
تغيير نام داد. هوتن يا هاتن در ســال1970 
براي رهايي از بدهي مالياتي، 78صفحه از اين 
شاهنامه را به موزه »متروپوليتن« هديه داد. 
البته روايتي هست كه او در دهه70 ميالدي 
نامه   اي به شاه مي   نويسد و پيشنهاد مي   دهد 
كه اين شاهنامه را به قيمت 20ميليون دالر 
بخرند اما محمدرضا پهلوي قيمت آن را زياد 
مي   داند و آن را نمي   خــرد. از اين تاريخ به بعد 
نگاره   هاي شــاهنامه شــاه طهماسب كه به 
شاهنامه هاتن شناخته مي   شد سر از موزه   هاي 
مختلــف درمي   آورد.7مجلــس آن در حراج 
كريســتي به مبلغ يك ميليون دالر فروخته 
مي   شــود. يك برگ آن در موزه رضا عباسي و 
10برگ در موزه آقاخــان در تورتنو و 3برگ 
در حراجي ســاتبي فروخته مي   شود. بخشي 
هم به ناصر داوود خليلي فروخته شده است. 
78برگ از اين شاهنامه هم در موزه متروپليتن 
و يك برگ در موزه بريتانياست. 118برگ آن 
نيز در خانواده هاتن مي   مانــد و بعد از مرگ 
او به   صــورت اماني در بانــك لويدز جاخوش 
مي   كند. در ســال72 خانواده هاتن به ايران 
پيشــنهاد مي دهند اين 118برگ را به مبلغ 
6ميليون دالر بفروشند. آنها پيشنهاد دومي 
هم داشتند و آن هم تعويض تابلوي زن شماره 
3ويلم دكونينگ موزه هنرهاي معاصر با اين 
نسخه بود. براساس گفته كارشناسان هنري 
البته ارزش تابلوي دكونينگ بيشتر از اين بود 
اما ايران موافقت مي   كند و با پيگيري حســن 

حبيبي، معاون اول وقت رئيس   جمهور و دكتر 
مهدي حجت، رئيس سازمان ميراث فرهنگي 
اين معامله انجام شــده و 118برگ شاهنامه 
با كشــتي حمل پرتقال به اروپا منتقل و در 
مرداد 1373 با پــرواز بويينگ727 به تهران 
منتقل مي   شــود. اورهان پاموک، نويســنده 
برنده نوبل اهل تركيه كه در سال82 به ايران 
سفر كرده بود براي ديدن بخشي از شاهنامه 
شاه طهماســبي آمده و در اثر مهمش به نام 
»من سرخ« به آن اشاره مي   كند. او همچنين 
در كتاب »زنــي با موهاي قرمــز« نيز به اين 
شاهنامه و شاهنامه بايسنقري اشاره مي   كند. 
در اين سال   ها ايران تالش كرده است كه بخش 
ديگري از اين شــاهنامه را به موزه هنرهاي 
معاصر منتقل كند امــا در فروردين93 يك 
برگ از اين شاهنامه به مبلغ 7، 4ميليون پوند 
در حراجي ساتبي فروخته شد كه ركورد فروش 
آثار ايراني را شكست. در سال93 فرهنگستان 
هنر با همراهي موزه هنرهاي معاصر 116نگاره 
موجود را همراه با 33 نگاره موزه متروپليتن و 
10نگاره خليلي در لندن و 9نگاره موزه آقاخان 
و 3نگاره موزه قطر و 13تصوير متن شاهنامه و 

يك برگ موزه رضا عباسي منتشر كرد.

دور از مركز  زيارت به رنگ خونميراث
منافقين مسئوليت جنايت را برعهده گرفتند 

جعبه چوبي ۶ ميليون دالري 
شاهنامه شاه طهماسبي به ايران بازگشت 

فرزاد سپهر  ����������������������������������������������������
همزمان با ايــام محرم در روز عاشــورا و 30خرداد 
1373 خبر حمله تروريســتي به حــرم رضوي در 
شهر مشهد مردم را مبهوت كرد. هنوز هم خواندن 
اين خبر غم به   دنبال دارد؛»تروريست ها حرم مطهر 
امام رضا)ع( را به خون كشيدند« تيتر نخست روزنامه 
همشــهري در 31خرداد 73 بود. حال بسياري از 
مصدومان وخيم گزارش شــد و تا لحظه انتشــار 
خبر 2نفر شهيد شدند. رســانه   ها متن و تيتر پيام 
رهبر معظم انقالب را به مناســبت فاجعه دلخراش 
انفجار بمب در مشهد منتشــر كردند و جست   وجو 
براي شناســايي عامالن انفجار تروريســتي بمب 
در حرم رضوي بالفاصله آغاز شــد. بمب در محل 
روضه منوره در قســمت آقايان زائران كار گذاشته 
شده بود كه در ساعت14و30دقيقه به هنگام مراسم 
عزاداري عاشوراي حسيني در حرم رضوي منفجر 
شد. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسالمي، يك 
تلفن   كننده ناشناس با معرفي خود به   عنوان سخنگوي 
گروهك تروريستي منافقين )به گفته تلفن   كننده 
مجاهدين( مســئوليت انفجار در حــرم رضوي را 
به   عهده اين گروه و در پاسخ به انتقام خون افراد اين 
سازمان در 30خرداد بيان كرد. اين شخص از تهديد 
ديگر عمليات   هاي انفجار در روزهاي آينده خبر داد. 

پس از حادثه انفجار بمب، بلنديــان، نماينده وزير 
كشور به مشهد رفت و آمار تأييد شده شهداي انفجار 
تا ساعت 21روز حادثه را 21نفر و مجروحان را 70نفر 
اعالم كرد. به گزارش نيروي انتظامي خبر دستگيري 
چند نفر مظنون به شركت در انفجار و رديابي عوامل 
اصلي منتشر شد. به گزارش كارشناسان فني آستان 
قدس رضوي بر اثر انفجار بخش   هايي از پايه نزديك 
ضريح و بخش آينه   كاري داخلي گنبد آسيب ديد. 
روساي جمهور تركيه »سليمان دميرل«، آذربايجان 
»حيدر علي   اف«، افغانستان »برهان الدين رباني«، 
پاكستان »فاروق لغاري« و نخست   وزير اين كشور 
»بي   نظير بوتو« در گفت   وگوي تلفني با رئيس   جمهور 
وقت، آيت   اهلل هاشمي   رفسنجاني با محكوم كردن اين 
جنايت و بيان پيام همدردي به مردم ايران تسليت 
گفتند. مجلس شوراي اسالمي، مجلس خبرگان، 
ائمه جمعه اهل تسنن و شوراي خليفه   گري ارامنه و 
جامعه كليميان ايران هر كدام با انتشار بيانيه حمله 
تروريســتي انفجار بمب در حرم رضوي را محكوم 
كردند. با اعالم اســتاندار وقت خراسان اين حادثه 
26شهيد و 94مجروح داشت.»سيد عليرضا نبوي« 
از پذيرفته   شدگان ممتاز مرحله اول آزمون سراسري 
سال1373 در ميان شهداي حادثه تروريستي انفجار 

بمب در مشهد بود.

  بابك رضاپور ����������������������������������������������������������������������

 در ســال1364 با بــروز تغييراتي در معاونت ســينمايي و 
ســمعي و بصري وزارت ارشــاد اســالمي و به   منظور ارتقاي 
ســينماي ملي و مقارن با تاسيس مركز اســالمي آموزش 
فيلمســازي در باغ فردوس تهران، تشكيالت مركز سينماي 
تجربي و بنياد سينمايي فارابي و انجمن سينماي جوانان ايران 
هم راه   اندازي شد تا به   عنوان بستري جهت توسعه سينماي 
ملي از طريق فيلمسازي    آماتور 8 و16ميلي   متري زمينه ساز 
ظهور و حضور نيروهاي جوان و خوش فكر باشــد. چنين بود 
كه ميراث سينماي آماتور و جوان ايران، با همه فراز و فرودها 
و همه بيم و اميدهايش، در نوزايي سينماي ملي پساانقالب 
رخ نمون شد و سينماگران آماتور با پرشي بلند و جادويي، براي 
نخســتين بار و با حمايت   هاي بي   دريغ دولتي، آثار متفاوتي 
عرضه كردند كه به نحو حيرت آوري رنگ و بوي جهاني داشت 
و جايگاه سينماي حرفه   اي ايران را چنان ارتقا دادكه به    مدت 

بيش از 2دهه، جشنواره   هاي معتبر جهاني مشتاق و خواهان 
نمايش فيلمي ايراني در مجموعه آثار خود بودند. پيدا بود كه 
پس از سال   ها مهجوري، سينماي پري روي ايراني، بيش از اين 
تاب مســتوري نياورده و از روزن وقايع و تغييرات انقالب57 
سر بيرون آورده و به   خودنمايي پرداخته است. در جمع بندي 
اين گفتار كوتاه مي   توان چنين گفت: امروز و پس از گذشت 
نزديك به 35سال از تصميم هوشــمندانه راه   اندازي انجمن 
ســينماي جوانان ايران، به مثابه ميراث دار تاريخي سينماي 
آماتور و ســينماي آزاد ايران، بزرگ   ترين انجمن فيلمسازي 
ايران و از بزرگ   ترين مدرســه   هاي غيرانتفاعي فيلمســازي 
جهان، براســاس شــاخص   هايي چون تعداد هنرجــو و آثار 
ساخته شده اســت كه در كنار برپايي دوره   هاي فيلمسازي    و 
تك درس مهارتي با برگزاري جشنواره بين   المللي فيلم كوتاه، 
پرچمدار آموزش فنون سينمايي و تربيت كادرهاي سينما در 
قاره آسياست. اميد است اين شعله همچنان پرفروغ بماند و 

رهگشاي جوانان باشد.

همه جا حرف سينماست 
سينماي آماتور و حرفه   اي مهم   ترين جلو   ه فرهنگي نيمه اول دهه70 سينماي ايران در دهه70 و مهم   ترين جلوه فرهنگي ايران است� 
سينما موضوع مهم   ترين بحث   ها و رويكرد   هاي خرد و كالن فرهنگي است� حضورهاي بين   المللي سينماي ايران اعتماد به نفس را براي 
گفت   وگوي فرهنگي با كمك زبان تصوير با جهان بيشتر كرده است� جوانان، توليد در سينماي آماتور را با همه وجود پيش مي   برند و 
حضور »زير درختان زيتون« آخرين بخش سه گانه »رستم آباد« ساخته عباس كيارستمي در بخش مسابقه جشنواره كن، مانند شكستن 

يك سد مهم براي سينماي ايران تلقي مي   شود؛ همه جا حرف از سينماست�

كارت شناسايی مجيد برزگر فيلمساز و تهيه كننده ســينمای ايران در دوران آموزش در سينمای 
جوانان ايران، مركز همدان
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خانه اي براي جوانان 
از سينماي آماتور تا سينماي جوان ايران

پوشش اخبار انفجار تروريستی در حرم رضوی، روزنامه همشهری، 1373 بی
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25 اسفند 1373، سيد احمد خميني دومين فرزند امام خميني)ره( بر اثر سكته قلبي 
درگذشت. يادگار امام)ره( پس از شهادت سيد مصطفي فرزند ديگر رهبر انقالب، نقش 
مهمي در جريان انقالب اسالمي داشت. او به عنوان همراه و يار پدر بزرگوار خود، چه در 
جريان انقالب و چه درسال هاي جنگ و چه درسال هايي كه پس از ارتحال امام )ره( به 
خوبي به عنوان فرزند فرهيخته بنيانگذار انقالب اسالمي از خود چهره  اي دلسوز و انقالبي 
بر جاي گذاشــت. خانواده امام خميني) ره( پس از فوت ايشان نقش مهمي در تداوم و 
حفظ ميراث معنوي و انقالبي امام)ره( داشــتند كه در اين زمينه سيد احمد خميني 

چهره تابناک اين رويه بود.   

درگذشت يادگار امام)ره( 
انقالب يكی از ياران خود را از دست داد



  سيد محمد حسين محمدي    ������������������������������������������������������������������ 

با وفات آيت   اهلل شــيخ محمدعلي اراكي در ســال1373، آخرين مرجع تقليد از نسل 
شاگردان شيخ عبدالكريم حائري و نخستين امام جمعه قم بعد از انقالب، از دنيا رفت.

آيت   اهلل اراكي اگرچه از نظر سني بزرگ   تر از امام خميني بود اما خود را به   عنوان يكي از 
حاميان و طرفداران او معرفي مي   كرد. او معتقد بود كه امام خميني »مجددالمذهب في 
قرن خامس عشر« است. دوران مرجعيت آيت   اهلل اراكي طوالني نبود؛ دوره   اي كه حدودا 
از سال1368 آغاز  شد و در سال1373 به پايان    رســيد. اما با وفات او فصل جديدي از 
مرجعيت آغاز شد. تا پيش از دوره آيت   اهلل اراكي، عموم مراجع تقليد از نظر شهرت كامال 

براي مردم شناخته شده بودند. همچنين تعداد گزينه   هاي شاخص مرجعيت از حدود 
3نفر فراتر نمي   رفت. اما با وفات آيت   اهلل اراكي، فضاي عمومي جامعه با چالش جديدي 
مواجه شد. نخبگان حوزوي كه وظيفه معرفي مرجع تقليد جديد را داشتند با گزينه   هاي 

متعددي روبه   رو بودند. اين سبب شده بود تا كار براي معرفي دشوار شود.
يك روز پس از درگذشت آيت   اهلل اراكي، جامعه روحانيت مبارز تهران با صدور بيانيه   اي 
آيت   اهلل خامنه   اي و آيات عظام فاضل لنكراني و ميــرزا جواد تبريزي را به   عنوان علماي 

جايزالتقليد اعالم كرد.
فرداي آن روز، جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز با صدور بيانيه   اي يك ليست هفت نفره 
را به   عنوان مراجع جايزالتقليد اعالم كرد. جامعه مدرسين، عالوه بر3 مرجع تقليدي كه 

در ليست جامعه روحانيت مبارز آمده بود، آيات عظام محمدتقي بهجت، حسين وحيد 
خراساني، سيدموسي شبيري زنجاني و ناصر مكارم شيرازي را به ليست خود اضافه كرده 
بود. بعدها برخي بيان كردند كه اسامي اين ليست به   ترتيب آراي موافق آنها در جلسه 

جامعه مدرسين نوشته شده بود.
اگرچه ليست جامعه مدرسين از ليست جامعه روحانيت مبارز كامل   تر بود اما باز هم نام 
چند نفر از علماي بزرگ قم و نجف كه مقلدين قابل   توجهي داشتند در فهرست خالي بود ؛ 
آيت   اهلل سيدعلي سيستاني و آيت   اهلل لطف   اهلل صافي گلپايگاني برخي از اين افراد بودند. 
در سال   هاي بعد، با وفات برخي از مراجعي كه در فهرست اول بودند، اسامي ديگري به 

اين ليست اضافه شد.

پايان يك دوران 
نسل تازه مرجعيت با درگذشت 
آيت   اهلل اراكي وارد عرصه شدند 

چهره اول
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همشهری 

اقتصاد

موبايل هاي كيلويي
تجمل، احساس حقارت و خود كم بيني

وانكاوی معاصر ر

خ نر
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صحنه شگفت   آوري در اوايل دهه70 كم و بيش در مجامع عمومي و مجالس خانوادگي 
مشاهده مي   شد، دستگاه   هاي نا آشنا و زمختي بود كه زنگ مي   خورد و صاحب دستگاه 

به   وسيله آن مكالمه می كرد. گوشي   هاي سنگين و بزرگ تلفن همراه »ساژم« 
هم اندازه بي سيم   هاي بزرگ نظامي بودند كه در فيلم   هاي سينمايي آن را ديده 

بوديم. تلفن همراه وارد زندگي ايرانيان شده بود.
از ســال1373 ثبت   نام براي تلفن همراه عمومي شد. قيمت رسمي هر سيم 
كارت تلفن همراه 500هزار تومان بود كه به   دليل اجباري بودن خريد گوشي 
از شركت مخابرات حدودا يك ميليون و200 هزار تومان مي   شد. البته قيمت 
اين دســتگاه و ســيم كارت آن در بازار بيش از 3ميليون تومان بود؛ معادل 
قيمت 3 دستگاه اتومبيل پيكان صفركيلومتر كه آن هم براي خودش كااليي 

واالمقدار بود.
تلفن همراه كم كم عمومي   تر شد و با استقبال فراگير مردم اين وسيله ارتباطي 
از يك كاالي لوكس و تجملي و مختص ثروتمندان و بوروكرات   هاي رده باال 
خارج شد. موبايل در اين سال   ها يك وسيله تجمالتي و موجبات تفاخر بود؛ 

تفاخري كه امروزه هم با داشتن شماره   هاي رند چندصد ميليوني و حتي ميلياردي ادامه 
دارد. چرا ما ترجيح مي   دهيم به هر ترتيبي كه شده ميان ديگران خاص و منحصر به فرد 
باشيم و يك سر و گردن از ديگران باالتر و بهتر ديده شويم؟ اين حس سرآمدي مي   تواند 

با ظاهر متمايز، لباس   هاي خاص، عناوين اجتماعي و شغلي يا امكانات مادي باشد.
احساس منحصر به فرد و خاص بودن واكنش طبيعي ما در هنگامي است كه متوجه 
مســتقل بودن از وجود خالق خود )مادر( مي   شــويم. كودك با كشف اين واقعيت و 
توانايي   هايي كه آهســته آهســته پيدا مي   كند حس لذتبخش و غرور آفرين 
خودبسندگي، خودكفايي و هويت يابي را تجربه مي   كند؛ حتي اگر اين توانايي 
برداشتن يك شيء يا چند قدم راه رفتن باشــد. اين غرور و خودشيفتگي اوليه 
و مسحور خويشتن شــدن، راز بزرگ ورود به زندگي و عالقه   مندي كودك به 
خويشتن و دنيا بوده و براي بقاي او ضروري است. فرايند سالم رشد بايد بتواند اين 
ديدگاه را واقع گرايانه و تعديل كند و در غيراين صورت با بزرگسالي كودك مآب و 
خودشيفته روبه   رو خواهيم شد. روبه   رو نشدن با خود واقعي در بزرگسالي مي   تواند 
خودش را به شكل جايگزين كردن ارزش   هاي مادي به جاي ارزش   هاي فردي 
و احساس حقارت و بي   ارزشــي و تالش بي   امان براي كسب برتري و منحصر 

به فرد بودن جهت پر كردن اين خأل احساس بي   ارزشي خواهد داد.

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

زمين   هاي خالي در اطراف و حاشــيه نزديك شــهر   ها تا 
نيمه سال   هاي 70تصرف شده و زير ســاختمان    رفته بود. 
كساني كه توانســته بودند در يك دهه گذشته امالكي را 
به   دســت بياورند اكنون صاحب خانه محسوب مي   شدند و 
اسنادي براي آن داشتند. با اين حال مشكل كمبود مسكن 
همچنان ادامه داشــت. در ارديبهشت ســال1373 وزير 
تعاون اعالم كرد كه امسال 65هزار واحد مسكوني توسط 
تعاوني   هاي مسكن ساخته مي   شود و تعداد اين واحد   ها در 
برنامه پنج ساله دوم توسعه )كه از سال72 شروع شده بود( 
به 400هزار واحد خواهد رسيد. در تابستان طرحي به نام 
»مسكن اجتماعي« اعالم شد. در اين طرح بانك مسكن به 
كساني كه به   صورت انبوه خانه   سازي    مي   كردند وام با سود 
6تا 8درصد مي   داد. طرح مسكن اجتماعي مصوبات مجلس 
شوراي اسالمي را هم داشت و قرار بود خانه   هاي آن به   صورت 
اجاره يا اجاره به شرط تمليك در اختيار متقاضيان قرار    گيرد. 
مساحت خانه   اي كه وام مي   گرفت در تهران، تبريز، شيراز، 
اصفهان و مشهد حداكثر 75متر و در ديگر شهر   ها حداكثر 
100متر بود. خانه   سازي    انبوه هم به معني ساختن 30خانه    
50تا 70متري تعريف شده بود. در    مهر ماه ، وزارت مسكن 
و شهرسازي شهر   هايي را كه بايد داراي مسكن اجتماعي 
شــوند، اعالم كرد. قرار بود در تهران5950، كرج 1100، 
تبريز 1200، مشــهد 2600و اصفهان 2100واحد به اين 

شكل ساخته شود.
در ابتداي زمستان، بانك مسكن شرايط مختلفي براي وام 
خانه به كاركنان دولت تعيين كرد و وزير مسكن از 660طرح 
آماده   سازي    در اطراف شــهر   هاي مختلف و توليد 10شهر 
جديد با ظرفيت 3ميليون نفر خبر داد. موضوع صدور سند 
مالكيت به اندازه دهه اول انقالب التهاب نداشت، بازسازي 
و آپارتمان   سازي    هم هنوز شــدت نگرفته بود اما ساخت 
خانه   هاي دولتي رونق داشت )در سال1399 و در شرايط 
ركود ساخت وساز، موضوع انبوه   ســازي و توليد خانه   هاي 

كوچك دوباره مطرح شد(.
قيمت خودرو    هم افزايش پيدا كرده بود و توليد و واردات بايد 
آن را متعادل مي   كرد، برخي از خودرو   هاي وارداتي در گمرك 
باقي  بودند و مجوز ورود به كشور را نداشتند كه وارد   كننده 

بايد آنها را مرجوع مي   كرد. ايران خودرو هر   ماه 5هزار پيكان 
و هزار پژو 405مي   ساخت. پيش فروش پژو 405با پرداخت 
اوليه 4ميليون تومان و تحويل 15ماهه انجام مي   شد و بنا بود 
در سال 73نزديك 5هزار دستگاه پژو 405و پيكان1600به 
رانندگان تاكسي تهران واگذار    شــود. خيابان   ها ظرفيت 
حركت و پارك اين همه خودرو را نداشتند. 5هزار پاركومتر 
كامپيوتري جديد با هزينه 500ميليــون تومان از كانادا 
خريداري و به جاي پاركومتر   هاي مكانيكي قديمي نصب 
شد. نخستين پاركينگ طبقاني مكانيكي نيز قرار بود در 
حوالي ميدان فاطمي ساخته شود. گازسوز كردن خودرو   ها 
و اجباري كردن كمربند ايمني آغاز شده بود. تالش   هايي 
هم براي وادار كردن موتورسيكلت   ها به دريافت برگه معاينه 
فني و مجوز تردد در طرح ترافيك شد كه نتيجه   اي نداشت.

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

 گراني، يكي از داغ   ترين بحث   هاي اقتصادي درطول سال1373 بود كه دغدغه   هاي فراواني 
ميان مردم ايجاد كرد و واكنش رسانه   ها را نيز به   دنبال داشت و به   صورت مستمر درطول 
اين سال به آن پرداخته شد؛ نرخ تورم از 22/9درصد در سال1372 با جهشي چشمگير، 
به 35/2درصد در سال1373 رسيد، غافل از اينكه گراني بيشتر در راه است و  سال1374، 
سال سختي در زمينه سير صعودي تورم خواهد بود. نوسانات ناشي از اجراي برنامه »تعديل 
اقتصادي« زمينه   ساز سركشــي نرخ تورم شده بود كه دولت ســازندگي از ابتدا به   دنبال 
مهار آن بود. برهمين اساس هم راهبردهايي مانند كنترل نرخ ارز، قيمت   گذاري، تامين 
مواداوليه واحدهاي توليدي، تامين و قيمت   گذاري كاالهاي اساســي درپيش گرفته شد 
و در ســال1373، براي تحقق اين اهداف، »ستاد پشتيباني برنامه تنظيم   بازار« در كشور 
راه   اندازي شد. همچنين بازرسي   ها از سوي اتحاديه   هاي صنفي با شدت بيشتري پيگيري 
شد و در اواخر بهار1373 طرح برچســب   گذاري قيمت   ها نيز به   اجرا درآمد. عالوه براين، 
قانون تعزيرات حكومتي هم اصالح شد و در مهرماه1373 مجمع تشخيص    مصلحت نظام، 
همه امور مربوط به تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غيردولتي، ازجمله بازرسي و نظارت، 
رسيدگي و صدور حكم قطعي و اجراي آن را به دولت واگذار كرد. اين درحالي    بود كه پس 
از پايان جنگ تحميلي، امام   خميني)ره( طي نامه   اي »حق تعزيرات حكومتي« را از دولت 
سلب و مجمع تشــخيص مصلحت نظام را مأمور تصميم   گيري در اين زمينه كرده بودند 
كه اين مجمع هم در اواخر ســال1367 با تصويب »قانون تعزيرات حكومتي« و »قانون 
تعزيرات حكومتي در امور بهداشتي و درماني«، رسيدگي به تخلفات بخش غيردولتي را 
به محاكم انقالب اسالمي و رسيدگي به تخلفات بخش دولتي را به كميسيون   هاي تحت 
نظارت وزارت كشور محول كرد كه اين شرايط تا اواسط سال1373 ادامه داشت. از سوي 
ديگر، دولت راهــكار ديگري هم براي كنترل قيمت   ها طراحي كرد كه براســاس اصالح 
زنجيره توزيع پي   ريزي شده بود و قصد داشت نارسايي   هاي اين شبكه گسترده را رفع كند 
و برهمين اساس، تاسيس فروشگاه   هاي زنجيره   اي در سال1373 كليد خورد و نخستين 
شعبه فروشگاه زنجيره   اي »شــهروند« در ميدان بيهقي )آرژانتين فعلي( افتتاح شد كه 
مساحت زيربناي آن حدود 15هزار مترمربع بود. در اين    ميان در آخرين روزهاي زمستان 
1373 يكي از مهم   ترين اخبار اقتصادي سال   هاي اخير اعالم شد؛ در بيست   وششم اسفندماه 

راه   آهن بافق- بندرعباس به   طول 700كيلومتر، با حضور روساي جمهور كشورهاي ايران، 
تركمنستان، قرقيزستان، ارمنستان و افغانستان به بهره   برداري رسيد و هاشمي   رفسنجاني 
اين خط آهن را در بندر شــهيد رجايي افتتاح كرد تا توان جابه   جايي بار و مسافر در مسير 
شمال به جنوب كشــور افزايش قابل   توجهي پيدا كند. با اجراي اين طرح، شاهراه بزرگ 
اروپا - آسياي   ميانه و قفقاز به خليج   فارس و آب   هاي آزاد ايجاد شد. اعالم سازمان گسترش 
و نوسازي صنايع ايران مبني بر فروش اكثريت سهام 22شركت بزرگ دولتي ازجمله هپكو، 
ماشين   سازي    پارس، ايران كاوه، پارس خودرو، كمباين   سازي    و... به مردم و تصويب اليحه 
عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در شركت اسالمي »بيمه سرمايه   گذاري و اعتبار 
صادرات« در ارديبهشت   ماه، اجراي طرح 14ماده   اي دولت در زمينه صادرات و واردات كاال 
كه مهار نرخ ارز را دنبال مي   كرد در خردادماه، امضاي قرارداد ساخت بزرگ   ترين سد بتني 
كشــور با نام »كارون3« در تيرماه، بهره   برداري از بزرگ   ترين مجتمع پتروشيمي كشور 
در بندر امام   خميني)ره( با حضور رئيس   جمهور در مردادماه، تصويب نهايي اليحه برنامه 
پنج   ساله دوم)1374تا 1378( توسعه ايران از ســوي شوراي نگهبان در آذرماه و امضاي 
قرارداد يك ميليارد دالري ايران و روسيه براي تكميل نيروگاه بوشهر در دي   ماه، از مهم   ترين 

اخبار اقتصادي سال1373 بود.

  ترمه هوشيار  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
پانزدهم آذر 1373 تلفن هاي ايستگاه مركزي آتش نشاني تهران در ميدان حسن آباد زنگ 
خورد. خبر آتش گرفتن ساختماني در ميدان بهارستان را به اين مركز اعالم كردند. ماموراني 
كه آن روز سوار بر ماشين هاي بزرگ آتش نشاني به ميدان بهارستان رفتند ديدند كه ضلع 
شرقي ميدان يعني همانجايي كه 70سال مجلس شوراي ملي بود در كام شعله هاست؛ عمارت 

بهارستان در آتش مي سوخت.
5 روز از بزرگداشت مجلس گذشته بود و يك ماه ديگر هشتاد و هشتمين سالروز تدوين قانون 
اساسي پيش رو بود. كلنگ ساخت ساختمان جديد مجلس هم هنوز زمين نخورده بود و 15 
سالي مي شد كه مجلس شوراي اسالمي در محل قديم كاخ سنا برپا بود. عمارت بهارستان 
بدون شير و خورشيد فلزي و لوح عدل مظفر و قانونگذاري، صرفا براي برخي مراسم قوه مقننه 
مورد استفاده قرار مي گرفت كه براي سومين بار آتش به جانش افتاد. اين بار آتش، در بخش 
غربي ساختمان و رو به ميدان بهارستان آغاز شده بود. بعد از جابه جايي مجلس به كاخ سنا، 
شعبه  بانك ملي در ميدان بهارستان در كنار عمارت مجلس فعاليت داشت كه گويا آتش سوزي 
از همان جا شروع شده بود. تا مأموران آتش نشاني برسند شعله هاي آتش به ساختمان صحن 
علني مجلس نيز رسيد و مأموران تنها توانستند بخشي از صحن و محل هيأت رئيسه را نجات 

بدهند و بدين ترتيب ساختمان از تخريب كلي نجات يافت. 
به لحاظ فني اين بزرگ ترين آتش سوزي مجلس به شــمار مي رفت. آتش سوزي قبلي كه 
چند سال پيش رخ داد در يكي از اتاق ها بود و خيلي زود مهار شد. پيش از آن نيز آتش سوزي 
سال1310 رخ داده بود اما آتشي كه سال 73 به جان ساختمان مجلس افتاد، وسيع تر بود 
و براي سازه  مشــكالت جدي بارآورد. به اعتقاد دكتر حسن باســتاني راد، نويسنده كتاب 
»بهارســتان در تاريخ« مأموران آتش نشــاني با توجه به امكاناتي كه نسبت به سال1310 
داشــتند در اطفاي اين حريق اهتمام زيادي نكردند و همين، ميزان تخريب را بيشتر كرد. 
آتش سوزي سال1310 در محل تاالر آيينه رخ داد و آتش سال 73 خيلي زود به صحن علني 

رسيد كه باوجود صندلي هاي چوبي در آن، ميزان خسارت باالتر رفت؛ خسارتي كه مي شد 
آن را با ماجراي به توپ بستن مجلس در تير 1287 شمسي توسط لياخوف روسي و به دستور 

محمدعلي شاه مقايسه كرد. 
در گزارش كامل اين آتش سوزي داليل مختلفي آمد؛ ابتدا آن را مانند دو آتش سوزي قبلي، 
ناشي از آتش بخاري و دودكش ها دانستند اما بعدتر معلوم شد كه پوسيدگي سيم ها و اتصال 
برق باعث رخ دادن اين حريق شده است. براثر اين حريق بخش زيادي از صندلي ها چوبي كه 
نمايندگان مجلس روزگاري روي آن نشسته و قانونگذاري كرده بودند سوخت و به سرسراي 
عمارت نيز آسيب هاي زيادي واردشــد. چند روز بعد از اين حريق به دستور حجت االسالم 
علي اكبر ناطق نوري رئيس وقت مجلس، طرح بازسازي در دستور كار قرار گرفت و آن را به 
وزارت مسكن و شهرسازي سپردند. مهندس ايرج كالنتري رياست بازسازي را برعهده داشت. 
در اين بازسازي كه چند سال طول كشيد نقشه هاي قديمي دوره سپهساالر مورد توجه بود. 
با ساخت ساختمان جديد مجلس در شمال اين عمارت بازسازي شده، ساختمان مجلس 
شوراي ملي تكميل شد و براي بخش تشريفات مجلس اختصاص يافت. در نهايت در سال84 

اين ساختمان به موزه مجلس تبديل شد.

علي عمادي ������������������������������������������������������������
 فقط ايران در دوران اشغال متفقين در سال   هاي 1320 
تا 22 تورمي بيش از اين را تجربه كرده بود. در سال73 
نرخ تورم با نزديك به 10واحد افزايش به رقم بي   سابقه 
35.2درصد رسيد. با اين حال اين تورم برخالف سال   هاي 
پاياني اين ســده توأم با ركود نبود؛ در سال73 شاخص 
كل ســهام با رشد 72.1درصدي نســبت به سال قبل 
خود معادل 694.4 بود. متوســط قيمت دالر در بازار 
غيررســمي با 45.9درصد افزايش بيش از 263تومان 
معامله مي   شــد. اما بازهم بازار طال و سكه بود كه مانند 
ســال قبل، از ديگر بازارها پيش افتاد؛ سكه تمام بهار 
آزادي با 84درصــد افزايش، به   طــور ميانگين حدود 
30هزار و 353تومان قيمت داشت. مسكن در آن سال در 
كشور نسبت به سال قبل خود، 19درصد افزايش قيمت 
يافت. هرمترمربع واحد مسكوني آپارتماني در كشور، 
به   طور ميانگيــن 26هزار و 800تومان ارزش داشــت. 

پس از تهران، رشت با 38درصد رشد، صاحب گران   ترين 
متوســط قيمت آپارتمان با رقمي معــادل 38هزار و 
300تومان براي هر مترمربع بود. ارزان   ترين متوســط 
قيمت هم بين شــهرهاي منتخب كشور براي زنجان، 
همدان و اراك رقم خورد كه به ترتيب 19.2هزار تومان، 
19.7هزار تومان و 19.8هزار تومان براي هر مترمربع 
واحد مسكوني قيمت داشتند. متوسط قيمت آپارتمان 
در سال73 نسبت به ســال قبل خود در همه شهرهاي 
منتخب افزايش قيمت داشــت. در مشهد هرمترمربع 
آپارتمان مسكوني با بيش از 42درصد افزايش معادل 
25هزار و 800تومان بود اما در تهران متوسط قيمت، 

اندكي بيش از 15درصد افزايش نشان مي   داد.
متوسط قيمت يك مترمربع واحد مسكوني آپارتماني 
در تهران 59هــزار و 500تومان بــود؛ يعني با كمتر از 
3ميليون تومان مي   شد واحدي نقلي در مناطق مياني يا 
پايين شهر خريد؛ آن هم در شرايطي كه بخش عمده   اي 

متوسط هزينه ماهانه يك خانوار ايراني در سال 1373

رونمايي از تورم 35درصدي
نگاهي به دخل و خرج خانوار ايراني در سال 1373

به هم بگيم  با هم بريم
   شروان اميرزاده     �����������������������������������������������������������������

در سال1373، طرح هم پيمايي براي كاهش ترافيك شهر تهران 
مطرح شــد. خالصه طرح اســتفاده از ظرفيت   هاي صندلي هاي 
خالي خودروهاي تك سرنشــين و استفاده مشترك شهروندان از 
خودروهاي يكديگر بود. هفته نامه طنز و فكاهي »ملون« روي جلد 
سي وسومين شماره خود در ارديبهشت 1373 را به اجراي طرح 

هم پيمايي اختصاص داده بود.

فكاهی

بهارستان در آتشتهران
حريق دامن ساختمان مجلس را گرفت

مسكن اجتماعي و خانه هاي كوچك مقياس
اجباري كردن كمربند ايمني آغاز شد 

خط آهني از بافق تا بندرعباس
 تعديل اقتصادي، زمينه    سركشي نرخ تورم شد

از آن با وام مسكن قابل پرداخت بود. بيشترين متوسط 
در منطقه يك و 3به ترتيب 109هــزار و 300تومان و 
107هزار و 100تومان و كمترين در منطقه 18بالغ بر 
34هزار و 200تومان قيمت داشت. متوسط قيمت در 
همه مناطق در اين سال افزايش نشان مي   داد و منطقه 
4بيش از ديگر مناطق، متوســط قيمــت آپارتمان در 
اين منطقه با 41درصد افزايش، بيش از 55هزار تومان 
براي هرمترمربــع آپارتمان بود. متوســط اجاره   بهاي 
يك مترمربع واحد مســكوني آپارتمانــي در تهران با 
22درصد افزايش به مرز 300تومان رسيد؛ يعني در آن 
سال براي يك واحد 100متري، به   طور متوسط ماهانه 
29هزار و 950تومان در   ماه )بدون وديعه( اجاره پرداخت 
مي   شد. بيشترين اجاره   بها با 34درصد افزايش نسبت 
به سال قبل مربوط به منطقه 3با مترمربعي 495تومان 
بود و كمترين، منطقه19 با هــر مترمربع 201تومان 
كه 18درصد افزايش نسبت به سال 72داشت. پس از 
منطقه 3بيشترين رقم متوســط اجاره   بها به ترتيب به 
مناطق 6، يك و 7تعلق داشت كه بين 385تا 400تومان 
براي هرمترمربع اجاره بها دريافت مي   شــد. در ســال 
73حقوق   ها 30درصد افزايش يافت و حداقل دستمزد 
بالغ بر 11هزار و 682تومان بود. متوسط هزينه در اين 
سال براي هرماه 67هزار و 819تومان بود، درحالي   كه 
خانــوار ايراني به   طــور ميانگين در هر   مــاه 54هزار و 
204تومان درآمد داشت. شكاف ميان درآمد و هزينه 
خانوار در اين سال به بيش از 25درصد رسيد. در مقايسه 
با سال 72، بيشترين افزايش هزينه خانوار با 60درصد 
مربوط به ارتباطات است كه در آن واگذاري تلفن همراه 

به مردم آغاز شد. 
كمترين افزايش هزينه    هم به تفريح و سرگرمي اختصاص 
داشت كه نشانه حذف و كاهش اين قلم از مجموع سبد 
هزينه خانوار در آن سال باتوجه به شرايط اقتصادي بود. 
متوسط مقدار مصرف ساالنه برنج خانوارهاي ايراني در 
اين سال كاهشي چشمگير داشت و در عوض مصرف انواع 
نان باال رفت كه حكايت از وضعيت سفره ايرانيان داشت؛ 
12درصد مصرف برنج كاهش يافت و 2درصد مصرف نان 
باال رفت. گوشت گوسفندي در اين سال 608تومان براي 

هركيلوگرم قيمت داشت.

متوسط درآمد و هزينه خانوارهاي ايراني در سال 1373
درصد افزايشسال 73سال 72هزينه و درآمد ساالنه  )تومان(
27628.77، 214471، 706هزينه هاي خوراكي و دخاني

53727.05، 422353، 956هزينه هاي غيرخوراكي
81327.63، 637824، 662كل هزينه هاي خانوار
65021.01، 537445، 531كل درآمدهاي خانوار

خوراكي و 
آشاميدني

مسكن 
پوشاك حمل ونقلوانرژي

وكفش
كاالو 

درمان و لوازم منزلخدمات ديگر
تفريح و تحصيلبهداشت

ارتباطاتدخانياتسرگرمي

380920793719534 ،4743 ،8084 ،7014 ،2245 ،9376 ،32017 ،22هزينه )تومان(
32.926.49.28.47.16.65.01.31.21.10.8درصد

ری
شه

هم
مه 

زنا
 رو

س:
عك

70
هه 

ر د
ی د

حل
ی م

اون
 تع

ت
رك

ك ش
ي

س
عبا

در
- بن

ق
 باف

هن
اه آ

ه ر
وژ

 پر
اح

فتت
ا



2و3صفحـــــــههاي گزارش ويژه

شارستان وارد مي شود 
برج بخارست؛ ساختماني اداري در قامت يك نشانه شهري

معماری

هيروشيما؛ ميزبان هميشگي ناكامي فوتبال
تيم ملي فوتبال در سال1373 در مرحله گروهي بازي   هاي آسيايي هيروشيما حذف شد

ورزش

 سعيد برآبادی   �����������������������������������������������
در بحبوحــه روزهــاي پــس از جنگ، ســاخت 
ساختماني در تهران آغاز شــد كه نه   تنها خود به 
يكي از ماندگاران حيات پايتخت بدل شد بلكه نام 
شارستان و بهروز احمدي را سر زبان   ها انداخت، آن 
هم 24سال پس از تاسيس دفتر معماري شارستان. 
شارستان در ميان معماران معاصر، يك دفتر تثبيت 
شــده اســت. راز اين تثبيت نه فقط قدمت و تيم 
سرشناس معماري آن، بلكه در روحيه كار گروهي 
آنها و توجه به موضوع داكيومنتينگ و مستندسازي 
است. اين شركت مهندسان مشاور از 1346 كه كار 
خود را با ايرج طبيب   نيا، آرپيار پطروســيان، ايرج 
كالنتري، علي باال افخمي، خســرو خزايي و فائزه 
صديق آغاز كــرد تا امروز، هرجا بنايي ســاخته يا 
طراحي كرده با جزئيات بسيار دقيق به ثبت رسانده 
تا جايي كه امروز، حتي همين يادداشت هم برگرفته 
از منابع اين دفتر است. پس از انقالب، شارستان با 
تغييرات فراواني همراه شد و بهروز احمدي به آنها 
پيوســت. امروز نقش او در معماري ايران بر كسي 

پوشــيده نيســت. مرحوم احمدي آثار متفاوت و 
البته مهمــي را در كارنامه معماري معاصر به ثبت 
رسانده. اما اگر او را ســازنده برنِد شارستاِن پس از 
انقالب بدانيم حاال بايد اعتراف كنيم كه برند او از 
خودش نيز مشهورتر اســت. سال1370 وقتي كه 
بصيري به   عنوان كارفرما به دفتر شارستان پيشنهاد 
ساخت يك ساختمان 19طبقه در يكي از گران   ترين 
خيابان   هاي تهران را مي   داد، فكرش را نمي   كرد كه 
اين اثر در تمام تصاويري كه در دودهه آينده از تهران 
به ثبت رسيده، ايستاده و خوش فرم و سر به آسمان 
باشــد. ويژگي آثار دفتر شارستان اما دقيقا همين 
است؛ آنها نه   تنها به زمينه خلق اثر توجه مي   كنند، 
بلكه بدشــان نمي   آيد، زمينه هم در كنار عابران، 
چشمش به ديدن ساختمان آنها عادت كند. حاال هر 
روز، مردمي كه از خيابان بخارست تهران مي   گذرند 
اين برج را كه به برج آرميتا معروف است مي   بينند 
و شــركت   هايي كه مايل به خريد يا اجاره يكي از 
واحدهاي آن هستند، اين خاصه خرجي را به   خاطر 
پرستيژ اين برج مي   پذيرند. مقطع پالن آنقدر ساده 

است كه ريشه در فرهنگ اســطوره   اي ايران دارد؛ 
گل هشــت پر يا همان نيلوفر آبي كه با اشاره   اي به 
افسانه ميترا، از سوي ساسانيان به گفتمان فرهنگ 
ايران وارد شــد و هنوز هم يكي از پرطرفدارترين 
نقشمايه   هاي ايراني است. ابتكار احمدي ساخت 
اين مقطع هشت گوشه به وسيله 2مربع روي هم قرار 
گرفته است؛ يك مربع از جنس بتن با نماي سنگي 
و مربع ديگر از جنس شيشه كه هم شفافيت بنا را 
افزايش داده، هم گوشه چشمي به ورود نور از 4ضلع 
دارد و هم تأكيدي بر مدرن بودن بنا. اين چنين بود 
كه ايده اصلي ساختمان بخارست شكل گرفت، اما 
از آنجا كه كارفرما يك ساختمان اداري مي   خواست، 
تيم طراحي و محاسبات دســت به   كار شدند و هر 
طبقه را به 4 زون مجزا تقســيم كردند تا هر واحد 
اداري بتواند مجزا از ديگران، نــور، تهويه، انرژي و 
دسترسي مستقل خود را داشته باشد. بر فراز اين 
ساختمان كه 4نماي يك شكل دارد، نماي پنجمي 
هم اضافه شد كه اين ديگر از قريحه احمدي آمده 
بود؛ يك گنبد مسي كه كاربردش پوشاندن حجم 

باالي تاسيســات در پشــت بام بود، اما از آنجا كه 
طراحي   اش از روي كاله فرنگي ســقف ساختمان 
پســت و تلگراف در ميدان توپخانه سابق برداشته 

شده بود، آرميتا را نوستالژيك مي   كرد.

 جواد نصرتي      �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
هيروشيما، همانقدر كه براي دنيا با نام بمب اتمي عجين شده، براي فوتبال ما با حذف در مرحله گروهي 
گره خورده است. تيم ملي، بعد از حذف ناكامي از صعود به جام جهاني1994، با سرمربي جديدي در 
بازي   هاي آسيايي هيروشيما به ميدان رفت، اما سرنوشــت اين تيم، همان بود كه 2سال قبل در جام 
ملت   هاي هيروشيما رقم خورده بود: حذف ناباورانه در مرحله گروهي. 2سال قبل، علي پروين و تيمش 
از عهده گروهي كه كره   شــمالي و امارات و ژاپن در آن بودند برنيامدند و اين بار تيم استانكو، به همان 
سرنوشت دچار شد؛ ايران با بحرين بدون گل و با تركمنستان يك - يك مساوي كرد و يك بر صفر به 
چين باخت تا پيروزي 4 بر صفر برابر يمن در آخرين بازي كامال بي   حاصل باشــد. از اين گروه، چين و 
تركمنســتان صعود كردند. نتايج ضعيف در اين بازي   ها، بركناري استانكو را رقم زد. كاروان ايران، در 
اين بازي   ها 9طال )6طال در كشــتي و يك طال در كاراته، تكواندو و بوكس(، 9نقره و 8برنز كسب كرد. 
ستاره   هاي كاروان ايران اميررضا و رسول خادم، 2برادر سرشناس تيم ملي كشتي    بودند كه 2سال قبل، 

هر دو در المپيك بارسلونا مدال برنز گرفته بودند.

روايت رامين ناصر نصير از مهم ترين برنامه تلويزيوني دهه هفتاد ساعت خوش، خيابان هاي خلوت 

پنجشنبه هر هفته، خيابان   ها خلوت و به مدت 75دقيقه زندگي 
روزمره متوقف مي   شد و مردم روبه   روي جعبه جادو در انتظارِ چند 
جوان خالق مي   نشستند. سال1373 نقطه    عطف تلويزيون ايراِن 
پس از انقالب بود. گروهي جوان تازه پا به صحنه گذاشته، در تالش 
براي شادكردن مردم تازه از جنگ رها شده بودند. »ساعت خوش« 
نام مجموعه   اي بود كه در سال های 1373 و 1374هفته   اي يك   بار 
از شبكه2 سيما پخش مي   شد. اين برنامه    شامل طنزهاي كوتاه، 
جديد و متفاوت بود. در روزگار تلويزيون 2شبكه   اي ايران، كه در 
بيشتر برنامه   ها بر پيام   هاي اخالقي تأكيد داشت، ظهور گروهي 
جوان كه آغازگر حركت جديدي در عرصه طنز بودند نگاه   ها را به 
سمت اين برنامه كشاند. مهران مديري كارگردان ساعت خوش 
بود و رضا عطاران، ارژنگ اميرفضلي، مهدي فيروزي، روان   شاد 
داوود اسدي و عليرضا مسعودي نويسنده   هاي آن. مهران مديري، 
ســعيد آقاخاني، رضا عطاران، نادر سليماني، رضا شفيعي   جم، 
امير غفارمنش، ارژنگ اميرفضلي، حميد لواليي، حسين رفيعي، 
نصراهلل رادش، داوود اسدي، يوســف صيادي، فاطمه هاشمي، 
روان   شــاد پوپك گلدره، نعيمه نظام   دوست، معصومه كريمي، 
طيبه ابراهيم، نيما فالح، اردشير منظم، محسن حاجيلو، آرش 
ميراحمدي، عليرضا مسعودي و رامين ناصرنصير، گروه بازيگران 
اين برنامه را تشكيل مي   دادند. اما ســاعت  خوشي   ها سرانجام 
خوشي نداشتند. روزنامه كيهان در فروردين1374 نوشته   اي را 
عليه اين برنامه به چاپ رساند و اين آغاز راه سقوط بود. در ادامه، 
ماجراي در اوج به    پايان رسيدن ســاعت خوش را به   قلم رامين 

ناصرنصير، يكي از بازيگران اين سريال، بخوانيد:
برنامه جــذاب و متفاوت »نــوروز72«، نوروز ســال 1372 به 
كارگرداني روان   شــاد مهرداد خســروي و داريــوش كاردان از 
تلويزيون پخش شد. اين برنامه توجه زيادي را برانگيخت و نويد 
تولد گروهي جوان را با رويكردهاي جديد و متفاوت، در زمينه 
توليد برنامه   هاي كمدي در تلويزيون    داد. به   دنبال استقبال بسيار 
گسترده از اين برنامه، مهران مديري كه خود از بازيگران آن بود به 
همراه ارژنگ اميرفضلي و زنده   ياد داوود اسدي - كه آنها هم در آن 
برنامه حضور داشتند - و با گردآوردن گروهي از بازيگران بسيار 
جوان كه اغلب از تحصيل   كردگان رشــته بازيگري در دانشكده 
هنرهاي زيبا، فرهنگسراي نياوران و دانشگاه هنر بودند و در حوزه 
نمايش كمدي خودي نشان داده بودند، اما هنوز سابقه حضور در 
مقابل دوربين تلويزيون را نداشتند، در قالب برنامه   اي 10قسمتي 
به نام »پرواز57« - كه در ايام دهه فجر پخش شد - به آزمون و 
خطا در زمينه توليد كمدي تلويزيوني پرداختند. همين گروه با 
تغييري مختصر، كساني بودند كه چند   ماه بعد، در تابستان 1373 
نطفه برنامه موفق و تأثيرگذار ساعت خوش را ريختند؛ برنامه   اي 
كه توليد آن بيش از يك سال طول كشيد و موفقيت آن در حدي 
بود كه مي   شد تعداد تماشاگرانش را با خلوت شدن خيابان   ها در 
ساعات پخشــش ارزيابي كرد. جست   وجوي دليل اين موفقيت 
غيرمنتظره، نيازمند تحقيقي جامعه   شناســانه است، اما قطعا 
اصلي   ترين علت آن نياز به برنامه   هاي مفرح و شــادي   بخش در 
جامعه غم   زده   اي بود كه تازه جنگ را پشت سر گذاشته و به دوران 

بازسازي پا گذاشته بود. جامعه   اي كه احتياج داشت با تعديل در 
رويكردي كه خنده را مكروه و باعث زوال عقل مي   شمرد، روحيه 
اجتماعي خود را هم بازســازي كند. طبيعتا رويكرد متفاوت و 
زاييده    ذهن عاري از كليشه    اين جوانان تازه پا به عرصه گذاشته، 
پاسخ مناســبي به اين نياز اجتماعي محسوب مي   شد. بنابراين 
ساعت خوش، به سرعت مقبول خانواده   ها، به   خصوص جوانان و 
نوجوانان واقع شد و به تأثيراتي دست يافت كه بي   اغراق مي   شود 
گفت آن    را در حــد يك پديده اجتماعي مهــم و تأثيرگذار باال 
برد. ساعت خوشــي   ها در طول فعاليت يك   سال و اندي خود به 
زبان مشترك و فرم مخصوص به   خود رسيدند، تا حدي كه گاه 
ديگر حتي بدون نياز به يك متن نمايشي مكتوب، قادر بودند با 
بداهه   سازي حول يك موضوع اجتماعي به خلق قطعات نمايشي 

مفرح و در عين حال گويا و تأثيرگذار بپردازند.
اما اين ميزان از محبوبيت و تأثير اجتماعي بي   حاشيه نماند. اواخر 
تابســتان1374، درحالي   كه ضبط برنامه به پايان رسيده بود و 
پخش آن هنوز ادامه داشت و علي الريجاني، رياست وقت صدا 
و سيما، از تأثير تالش مؤثر گروه در افزايش مخاطبان تلويزيون 
تشكر كرده بود و براي توليد سري جديد برنامه رهنمود مي   داد، 
ناگهان ورق برگشت. در طول مدتي كوتاه ارگان   هاي مختلفي از 
قبيل آموزش وپرورش، حوزه علميه قم و... با انتشار بيانيه   هايي 
از تأثير اخالقي مخرب اين برنامه روي جوانان گفتند و از اينكه 
نشاني از اداي شعائر ديني در اين نمايش   ها ديده نمي   شود، يا اينكه 
بازيگران همه با محاسن تراشيده جلوي دوربين ظاهر مي   شوند 
گله كردند و آن را مصداق بارز »تهاجــم فرهنگي«، واژه   اي كه 
به تازگي در سپهر گفتمان اجتماعي ايران ظاهر شده بود دانستند. 
متعاقب آن، يادداشت   هاي انتقادآميز نشريه   هاي افراطي نسبت 

به مديران تلويزيون و اجتماع اعتراضــي انصار حزب   اهلل مقابل 
جام   جم، مديريت سازمان را به عكس   العملي انفعالي واداشت و 
سرانجام علي الريجاني با حكمي ادامه پخش برنامه را متوقف و 
كليه عوامل دخيل، اعم از بازيگران، نويسندگان، كارگردان و حتي 
عوامل فني را تا اطالع ثانوي از هرگونه فعاليت در توليدات صدا و 
سيما محروم كرد؛ محروميتي كه 3سال ادامه پيدا كرد و تبعيت 
مسئولين فرهنگي وزارت ارشــاد از اين حكم، باعث ممنوعيت 
فعاليت اين افراد در حوزه سينما و تئاتر و حتي در فعاليت   هاي 
پشت صحنه شد. چنين محروميتي نه   تنها باعث قطع ارتباط تازه 
شكل گرفته    اين گروه جوان با مخاطبان نويافته   اش شد، بلكه بر 
زندگي شخصي آنها تأثيرهاي حاد و ويرانگري گذاشت كه شرح 

آن خارج از موضوع اين بحث است.
اما شــگفت آنكه قطعات نمايشــي ســاعت خوش، همانهايي 
كه جوانان ســازنده   اش به خاطرشان 3ســال در محاق سكوت 
فرورفتند، بعدها و اكنون در قالب   هاي مختلف از شــبكه   هاي 
گوناگون صداوسيما بازپخش مي   شوند و هيچ   كس هرگز نپرسيد 
كه اگر اين آثار مصداق بارز تهاجم فرهنگي بوده   اند چرا بازپخش 
مي   شوند؟ و اگر نبوده   اند، چه   كسي مسئول حكم ظالمانه   اي است 
كه زندگي و خالقيت اين افراد را در بهترين ســال   هاي فعاليت 
هنري   شــان مورد تأثير قرار داد؟ پس از گذر از آن 3ســال، در 
سال1377 مهران مديري سعي كرد با تجديد سازمان گروهش 
راه نيمه   رفته را پي بگيرد و در فضاي جديد جامعه كه بسياري از 
تنگ نظري   هاي قديمي را در خود تحليل برده بود، پل ارتباطي 

جديدي با مخاطبان قديمي برقرار كند.

* رامين ناصرنصير؛ از نويسندگان و بازيگران برنامه ساعت خوش

همنشيني در آپارتمانسريال
 »همسران«؛ سريالي كه خطوط قرمز را كمرنگ كرد

سال قصه   هاي 
درخشان

نويسنده   اي كه با تنها مجموعه 
داستانش درخشيد و ناپديد شد

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

در اين سال بين تمام آثار داستاني كه چاپ شدند 2مجموعه 
داستان كوتاه چاپ شد؛ اولي »يوزپلنگاني كه با من دويده   اند« 
نوشــته بيژن نجدي كه بارها تجديد چاپ شــده و ديگري 
مجموعه داستان »هيچكاك و آغاباجي و داستان   هاي ديگر« 
نوشته بهنام دياني. هر دو اثر در ســال بعد، برنده قلم زرين 

مجله گردون به سردبيري عباس معروفي شدند.
بيژن نجدي معلم بود و در الهيجان زندگي مي   كرد. در زمان 

حياتش تنها كتاب يوزپلنگاني كه با من دويده   اند از او منتشر 
شد و در سال1376 در اثر ســرطان درگذشت. اما نويسنده 
خوش اقبالي بود كه با تنها كتابش بــه قله رفيعي در ادبيات 

داستاني ما دست پيدا كرد.
نويسندگان بسياري در آرزوي شــاعري    بوده   اند، اما از اقبال 
بد راه داســتان را مي   رفتند و مي   نوشتند، اما داستان   هايشان 
نه روايتگر بودند نه شعر؛ چيزی معلق ميان اين دو. اما نجدي 
هنرمندي بود كه به زبان و شعر تسلط داشت و از طرف ديگر 
روايتگري را خــوب آموخته بود و در داســتان هايش بر لبه 

باريك شعر و داســتان حركت مي   كرد و داستان   هايش لبريز 
از استعاره   ها، تشبيه   ها و تمثيل   هايي بودند كه داستان   هايش 
را خيال انگيز و ماندگار مي   كردند، بي   آنكه خواننده را خسته 

كنند.
هيچكاك و آغاباجي و داستان   هاي ديگر، نوشته بهنام دياني 
بود. دياني نام مرموزي در ادبيات داستان ما بود؛ نويسنده   اي 
كه خــودش مجموعه داســتانش را منتشــر كــرد، رمان 
»درخشش« از اســتيون كينگ را ترجمه كرد و 3فيلمنامه 
»كشــتي آنجليكا«، »روز فرشــته« و »مهماني خصوصي« 

را نوشت و بعد در تاريخ ناپديد شــد. تنها مجموعه داستاني 
كه منتشر كرد بارها خوانده شده و بسيار ناياب است و ديگر 
تجديد چاپ نشده. راوي داســتان   هاي دياني، نوجواني بود 
در آستانه ورود به بزرگســالي، يك عاشق خيال پرداز سينما 
كه همه جا با ســينما در حال گفت   وگو بود. فرم روايي شبيه 
خاطره بود مانند »بازگشت يكه ســوار« نوشته پرويز دوايي، 
اما ساختار خاطره نداشــت و كامال داستاني بود. فضاسازي، 
اتمسفر و شخصيت داشت. بهره گرفتن از سينما به ماندگاري 

و خيال انگيزي اثر بسيار كمك كرده بود.

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

سريال   هاي آپارتماني به دسته   اي از سريال   ها اطالق مي   شود كه به 
روايت روابط و مناسبات ميان ساكنان يك ساختمان مي   پردازند. 
لوكيشن محدود و نماهاي داخلي فراوان، شمشير دولبه   اي است 
كه به    همان اندازه كه كار را براي سازندگان آسان مي   كند، مي   تواند 
باعث يكنواختي و مالل اثر شــود. دهه70 سرآمد همه دهه   ها- از 
نظر كمي و كيفي- در ساخت مجموعه   هاي آپارتماني بود. آغازگر 
اين مسير را مي   توان ســريال »آپارتمان«، ساخته اصغر هاشمي 
دانست، اما مجموعه   اي كه توانست جايگاه اين دسته از سريال   ها را 
تثبيت كند و به روند ساخت آنها سرعت بخشد، »همسران« ساخته 
بيژن بيرنگ و مسعود رســام بود. اين مجموعه 45قسمتي كه در 
سال1373 از شبكه دوم سيما پخش شد، داستان يك زوج ميانسال 
)فردوس كاوياني و مهرانه مهين   ترابي( و زوجي جوان )فرهاد جم و 
الهام پاوه   نژاد( و همسايگي آنها را روايت مي   كند. عالوه بر فيلمنامه 
بديع و كارگرداني دقيق، ايــن بازي بازيگران بــود كه با تركيب 
مطلوبي از تجربــه و جواني، باعث محبوبيــت مجموعه در ميان 
گروه   هاي سني مختلف شد. همسران عالوه بر وجه سرگرمي خود، 
داراي رويكردي آموزشي بود و به بيان اصول و آداب همسرداري 

مي   پرداخت و برخالف بسياري از اسالف اغراق   آميزش، اين كار را 
با ظرافت و مهارت انجام مي   داد. به اعتقاد فرهاد جم، ويژگي بارز 
همســران دست   گذاشــتن روي موضوعاتي مانند عشق و محبت 
ميان زن و شوهر بود؛ موضوعي كه تا آن زمان كمتر در تلويزيون به 
آن پرداخته شده بود و بيان آن نوعي تابوشكني به   حساب مي   آمد. 
از موارد قابــل توجهي كه در بســياري از مجموعه   هاي دهه70 و 
ازجمله همسران به چشم مي   خورد، ساخت تيتراژي جالب   توجه 
و متناسب با درونمايه و داستان    سريال بود. آهنگسازي مجموعه 
را- مانند تعداد زيادي از سريال   هاي موفق آن زمان- بهرام دهقانيار 

برعهده    داشت.

نخستين تحريم فراسرزميني مقاومت
سناتور داماتو طرح قانون تحريم جامع ايران را به سناي آمريكا داد
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 آنچه امروزه به عنــوان تحريم هاي يكجانبه آمريــكا عليه ايران 
مي شناسيم از سال73 شروع شد. ايران در سال هاي بعد از جنگ و 
متاثر از آن، با خودباوري و به صورتي شتابناك در عرصه هاي نظامي 
و صنعتي رشد مي كرد؛ ايران كه در همان سال ها توانسته بود با تكيه 
بر دانش بومي، سكوي نفتي ســلمان را بازسازي كند و يا با كسب 
اعتبار جهاني، بزرگ ترين مجتمع پتروشيمي كشور و مجهزترين 
پااليشــگاه خون خاورميانه را به افتتاح برســاند، براي اســرائيل 
خطرناك تر از هميشه خود را نشان مي داد. با پيگيري البي آيپك، 
بهمن73 سناتور آلفونسو داماتو، نماينده جمهوريخواه نيويورك در 
مجلس ســناي آمريكا طرح قانون تحريم جامع ايران را به سنا داد 
تا شركت هاي ايراني را تحريم كند. مدتي بين رئيس جمهور و سنا 
درگيري پيش آمد با اين موضوع كه سنا حق ندارد در امور خارجه 
كشور دخالت كند، اما البي صهيونيستي آن قدر قدرت داشت كه 
سرانجام بيل كلينتون، رئيس جمهور وقت اياالت متحده، در اسفند 
آن سال، دســتورالعمل اجرايي اين قانون را صادر كند و همزمان 

كمك به توسعه منابع نفتي در ايران را نيز ممنوع كرد.
در آمريكا اما شركت هاي نفتي با طرح داماتو مخالف بودند و اعتقاد 
داشتند اگر آنها در صنايع ايران سرمايه گذاري نكنند، رقباي اروپايي 
براي آن پيشقدم مي شوند. داماتو هم قانون جديدي ارائه كرد؛ مبني 
بر اينكه اگر شركت هاي خارجي با ايران معامله كنند، ازسوي آمريكا 
تحريم مي شوند. درحقيقت قانون داماتو كشورها را مجبور مي كرد 
بين تجارت با ايران يا آمريكا يكي را انتخاب كنند. با آنكه بسياري با 
اين قانون مخالفت كردند، اما يهودي ها حامي آن بودند. كلينتون 

10 ارديبهشت 74 عرقچين يهودي بر سر، در مهماني كنگره جهاني 
يهود گفت: »من رســما اعالم مي كنم كه ما كليه روابط تجاري و 
سرمايه گذاري با ايران را قطع مي كنيم. هفته آينده من دستورالعمل 
آن را صادر مي كنم و نه تنها بخش انرژي كه كليه صادرات آمريكا به 
ايران و هرگونه سرمايه گذاري شركت هاي آمريكايي ممنوع است.«
آن زمان سران هفت كشور صنعتي هم با اين تحريم مخالفت كردند 
ولي مدتي بعد سناتور ديگري به نام بنجامين گيلمن با داماتو همراه 
شد و سرانجام سنا قانوني تصويب كرد كه طبق آن اگر شركت هاي 
غيرآمريكايي در ايران سرمايه گذاري نفتي بيش  از 20ميليارد دالر 
كنند، از كمك بانك آمريكا براي صادرات، از پروانه ويژه صادرات، از 
دريافت وام بيش از 10 ميليون دالر در سال از مؤسسات آمريكايي، 
از خريد اوليه اوراق قرضه آمريكا، از فروش كاال يا خدمات به دولت 

آمريكا و از صادرات به آمريكا محروم مي شوند.

دالر مصنوعي براي حفظ ارزش ريال مطبوعات خارجی
بررسي وضعيت اقتصادي ايران در روزنامه كريستين ساينس مانيتور
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روزنامه كريستين ســاينس مانيتور در تاريخ 26ژوئيه 1994)4مرداد 
1373( در مطلبي به قلم كالين باراكالو، به ايجاد يك سيســتم جديد 
تبادل ارز مصنوعي توسط دولت ايران به   منظور تثبيت قيمت ريال اشاره 
كرده و نوشته است: هم   اكنون پيش   بيني درباره نوسانات نرخ ارز در ايران 
به جديد   ترين مشكل اقتصادي اين كشور تبديل شده است. در بخشي از 
گزارش كريستين ساينس مانيتور به اين مسئله اشاره شده كه گمانه   زني 
درباره نرخ ارز به مشكلي اساسي براي دولت هاشمي رفسنجاني كه تبادل 
ارزي را در بازار ارز آزاد ايران در فروردين1372 مجاز اعالم كرد، شــده 
است. ارزش ريال ايران نصف شده و همچنان كاهش ارزش آن ادامه دارد. 
از همين    رو دولت دوباره در    ماه ژوئن)تيرماه( ســال   جاري يك سيستم 
مصنوعي تبادل ارزي در كشور برقرار كرد تا از اين طريق بتواند تاحدي 
وضعيت نرخ ريال را تثبيت كند. گمانه   زني درباره قيمت    كاالها و به   ويژه 
كاالهاي اساسي، زندگي مردم عادي ايران را با مشكل مواجه كرده. با توجه 
به نوسانات نرخ ارز اغلب كاالها دوباره در بازار قيمت   گذاري مي   شوند و 

اين مسئله زندگي بســياري از خانواده   هايي كه درآمد ثابت دارند را با 
مشكل مواجه كرده است. افرادي كه دستي در تجارت دارند مدت   هاست 
اميد خود را نسبت به تثبيت نرخ ريال از دســت داده   اند. غالم جعفري 
يك خرده   فروش لوازم برقي در بازار تهران مي   گويد: در چنين وضعيتي 
سرمايه   گذاري ناممكن است و كسي نمي   داند وضعيت قيمت   ها در هفته 
آينده به چه صورتي خواهد بود. اين وضعيت ناپايدار اقتصادي همچنين 
سبب شده تا بسياري از كارمندان به   منظور جبران كسري درآمد خود در 

بخش   هاي خدماتي غيررسمي كشور به   كار مشغول شوند. 
كارمندان دولتي كه درآمد ماهانه آنها برابر با 60دالر است نيز در ساعات 
غيركاري خود به    عنوان راننده تاكسي يا معلم خصوصي يا در مشاغل ديگر 
به   صورت پاره وقت، به    كار مشغول شده    اند. بحران اقتصادي ايران بيشتر 
ناشي از وابستگي تقريبا كامل اين كشور به درآمدهاي نفتي است. پس 
از كاهش 30درصدي بهاي جهاني نفت در سال گذشته)1372( درآمد 
ارزي ايران نيز مانند بسياري از كشــورهاي صادر   كننده نفت به   شدت 

كاهش يافته است.

 ايستاده از راست: جواد منافي، حسن شيرمحمدي، امير 
قلعه نويي، فرشاد پيوس، علي دايي، افشين پيرواني 

و كريم باقري� نشسته از راست: ايمان عالمي، رضا 
شاهروردي و عليرضا دليخون

امير رضا خادم و علي دايي در آستانه اعزام 
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ناشران جوان كتاب
رونق با كتاب هاي ديني و نفيس پشت ويترين هاي خود نمايي مي كند

سال1373 را بايد سال رشد كمي كتاب در نيمه اول دهه70 دانست. بيش از 10هزار 
عنوان كتاب به بازار عرضه شد كه رشدي 25درصدي در همه جنبه   ها نسبت به سال 
گذشته داشت. بيش از نيمي از اين آثار را كتاب   هاي تاليفي تشكيل مي   دادند كه 
با توجه به رقم 7225 كتاب   هاي تاليفي، آمار قابل توجهي در بازار كتاب آن دوران 
است. در اين سال ناشران تازه وارد در بازار ســعي كردند در شكل   هاي كالسيك 
توليد كتاب دست ببرند و جلدها و صفحه    آرايي   هاي متفاوتي در پشت ويترين   ها 
خود نمايي كند. دين با بيش از 2هزار و800 عنوان پيشتاز موضوعات مورد عالقه 
بازار كتاب است. ادبيات و علوم كاربردي و كودك و نوجوان موضوعات جذاب بعدي 
اين بازار هستند. چاپ كتاب   هاي نفيس كه چند سالي در بازار رونق چنداني نداشت، 
دوباره رونق گرفت كه ديوان حافظ انجمن خوشنويسان يكي از معروف ترين آنهاست.



4صفحــه

عطش كشتگانيم، شبنمي كو؟
انتشار ترانه شبانگاهان و ساخت نماهنگ بر آن

مجسمه سازي دوباره زاده مي شود
بازگشايي دفتر حجم در معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

عروسك هاي رويائي در تئاتر شهر
رؤياي صادقه در آن سال نمايش بزرگي براي تئاتر تهران محسوب مي   شد 

موسيقی

تجسمی

تئاتر

مطبوعات
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رشد جمعيت دانشجويان كه از نيمه دهه1360 آغاز 
شده بود، در دهه   هاي بعد اوج گرفت و همين افزايش 
جمعيت، نياز به انتشار كتب تخصصي و دانشگاهي 
را بيش از پيش آشــكار كرد و منجر به رشــد نشر 
دانشگاهي شد. »ميزان« يكي از ناشراني بود كه در 
سال 1373توسط دكتر عباس شيري، از اعضاي هيأت 
علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 
تاسيس شد. اين نشر همانطور كه از نامش پيداست 
در ابتدا توجه خود را روي حوزه حقوق متمركز كرد 
و بعدها با توســعه فعاليت   هاي خود، به چاپ آثاري 
در زمينه فقه، علوم سياســي و روابط بين   الملل نيز 

پرداخت و كم كم به يكي از بزرگ   ترين ناشران حقوقي 
ايران تبديل شد. به اســتناد آنچه در وب سايت نشر 
ميزان آمده است اين نشر با همكاري بيش از 450نفر 
از استادان، نويسندگان و پژوهشگران ايراني تاكنون 
موفق به چاپ و عرضه بيش از 1000عنوان كتاب در 
حوزه فعاليت خود شده است. استادان و نويسندگان 
بسياري با اين مؤسسه انتشاراتي همكاري كرده   اند 
و ترجمه آثار مهم و مؤثر حقوقي از زبان   هاي عربي، 
انگليسي و فرانسوي ازجمله فعاليت   هاي حائز اهميت 
اين مجموعه در سال   هاي فعاليتش بوده است. نشر 
ميزان در سال1392 به   عنوان ناشــر برگزيده سال 

شناخته شد.

شهر در دست بچه ها 
كاله قرمزي و پسرخاله ركورد شكست 

پاسداري »گفت وگو« از فرهنگ
دغدغه هاي يك فصلنامه براي جامعه مدني

سينما 
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وقتي در اواخر سال 72 فخرالدين انوار و سيدمحمد بهشتي با مديريت 
سينما خداحافظي كردند و همراه علي الريجاني )كه رئيس سازمان 
صدا و سيما شده بود( از وزارت ارشاد رفتند، مشخص بود كه نوبت به 
تغييرات رسيده است. سينماي ايران بعد از يك دهه فقط سكانداران 
هدايتش را عوض نمي كرد؛ مديراني را كنار مي گذاشت كه شكل دهنده 
سينماي پس از انقالب بودند. مهدي فريد زاده معاون سينمايي تازه 
خيلي زود نشان داد توان تغييرات گسترده را ندارد. پس ريل گذاري 
عوض نشد فقط موانع گسترش يافت و براي تصويب فيلمنامه و صدور 

پروانه ساخت روند سختگيرانه تري اعمال شد.
در اكران 73 شــهر در دســت بچه ها بود. »كاله قرمزي و پسرخاله« 
ركورد گيشه را شكست. بيش از 4ميليون و 300هزار نفر در اكران 73 
به تماشاي عروسك هاي محبوب نشستند. در شرايطي كه سينماي 
كودك از دوران اوجش فاصله گرفته بود، فيلم ايرج طهماسب يك تنه 
جور همه را كشيد. كاله قرمزي و پسرخاله در سالي كه اكشن ها اكران 
را به تسخير خود درآورده بودند كمي فضا را تلطيف مي كرد. »نيش« 
در شهرستان ها كوالك مي كرد و فروختن »پادزهر« و »آخرين خون« 

نشان مي داد جمشيد هاشم پور ستاره بي گفت وگويي است.
»همســر« به عنوان بهترين فيلم فخيم زاده نشاني از تغييرات جامعه 
دهه70 و پررنگ شــدن حضور زنان در عرصه اجتمــاع را به نمايش 
مي گذاشت. كمدي فمنيستي فخيم زاده از معدود فيلم هاي استاندارد 

اكران 73 بود كه با اقبال عمومي مواجه شد.
»روز فرشته« ديگر كمدي اين سال فقط حرفه اي گري سازنده اش را 
به نمايش مي گذاشــت كه فيلم ناتمام كارگرداني ديگر را به سرانجام 
رســانده بود. »من زمين را دوســت دارم« در تداوم كمدي هايي كه 
ابوالحسن داوودي با حضور عليرضا خمسه مي ساخت، از استعدادي 
در فيلمنامه نويسي رونمايي مي كرد كه در سال هاي بعدي نامش زياد 
شنيده شد: پيمان قاسم خاني.  جست وجوي عاشقانه حاتمي كيا در 
دل جنگ بوسني هم براي »خاكستر سبز« مخاطباني خاص فراهم 
آورد و هم موجب نگراني   هايي براي طيف ارزشي شد؛ نگراني از اينكه 
حاتمي كيا هم همان راهي را برود كه مخملباف رفت. حاتمي كيا بعدها 
نشان داد كه چنين نگراني اي بيهوده است. در سالي كه سينماي جريان 
اصلي، امكان ورود به فضاي عاشقانه نداشت؛ بهترين جلوه هاي عشق 
در خاكستر سبز و »زير درختان زيتون« كيارستمي به نمايش درآمد. 
زير درختان زيتون به عنوان دلپذيرترين فيلم كيارستمي در دهه 70، 

تكامل سبكي فيلمساز را هم به نمايش مي گذاشت. كيارستمي كه با زير 
درختان زيتون در بخش مسابقه جشنواره كن حاضر شده بود، با عشق 
حسين به طاهره همه آن تكرارها و اطناب هايي را كه برخاسته از سبكش 

بود، قابل تحمل مي كرد.
در غيبت ســينماي اجتماعي، »پناهنده« مالقلي پــور تنها نماينده 

جرياني بود كه در آن سال ها به سختي مي توانست گام بردارد.
پناهنده فارغ از ضعف ها و قوت هايش جسارتي را به نمايش مي   گذاشت 
كه عارضي و باسمه اي نبود. پشت فيلم آشفته مالقلي پور چيزهايي به 
نام مسئله و درد به چشم مي خورد كه در سينماي بي مسئله و بي درد 
آن دوران غنيمت بود. ســينماي خنثي و باري به هر جهت 73 كه با 
اكشــن كاري دنبال يك لقمه نان از رزقي حالل بود و در تهران خرج 
فيلم را درمي آورد و در شهرستان به سود مي رسيد، محصول انطباق 
با دوران گذار و بالتكليفي بود؛ ريل گذاران رفته بودند و جيم  ســازان 
در جســت وجوي فضايي براي تنفس بودند. ســينمايي كه با اعمال 
محدوديت و بي عملي مديران مواجه بود دنبال راهي براي بقا مي گشت.
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ناشر موفق كتاب هاي حقوقي
آغاز به كار نشر »ميزان« 

نشر

  حسين عصاران   �����������������������������������

چندي پيش   تراز آنكه ساعد باقري به   عنوان 
مدير اداره كل موسيقي و سرود صدا و سيما، 
ترانه »شــبانگاهان«را ميان اعضاي شــورا 
پخش و بــه اتفاق نظر مجــوز پخش همان 
لحظه   اش را صادر كند، صدا و سيما ضرورت 
تغيير رويكــردش را در انتخــاب ترانه   ها و 
موســيقي   هاي قابل پخش درك كرده بود. 
شــبانگاهان با بازپخش   هاي پي   درپي، ترانه 
محبوبي شد كه دهان به دهان شدن ملودي 
آن با چندين كالم فكاهي پرداخت شــده 
برايش، نشــانه پررنگي از اين اتفاق بود. در 
روزگاري كه انتخاب   هاي پيش   روي مخاطب 
بيشتر طعم و رنگ لس   آنجلسي داشتند، اين 
ترانه خاطره تصنيف   هــاي راديويي دوران 

پيشين را يادآوري مي   كرد كه با زباني اديبانه، 
از عشقي تأويل   پذير بين حقيقت و مجاز و دل 
شيدا و شب   بيداري و ساقي و جام پي   درپي 

مي   گفت.
اما اتفــاق مهم برنتابيدن چنين خوانشــي 
از ســوي نهادهاي فرهنگي بــود؛ چنانچه 
خيلي زود بهروز افخمي بر مبناي اين ترانه، 
نماهنگي را در حال و هواي شــب اعزام به 
جبهه يك رزمنده ســاخت تا اين   چنين راه 
هرگونه برداشت متفاوت و ناخوشايندشان را 

از اين ترانه بسته باشند.
شبانگاهان در روزهاي اوليه پخش از صدا 
و سيما، در خرداد1373، نخستين قطعه 
آماده شده از آلبومي بود كه مختاباد ايده 
آن را در ذهن پرورانده بــود و با نظارت و 
تنظيم   كنندگي فريدون شهبازيان پيش 

مي   برد؛ اما با چنان محبوبيتي از اين ترانه 
كار ساخت و پرداخت آلبوم تسريع و پس 
از جايگزيني رباعياتي از امام خميني)ره( 
به جاي غزليات حافظ در يكي از قطعات 
ساز و آوازي آن، در پاييز همان سال، با نام 
»بوي گل« منتشر شد و بازار موسيقي را به    

دنباله روی از خود واداشت.

    حافظ روحاني       �����������������������������������

با اينكه از ميانه دهه 1360 و با پايان يافتن 
جنگ، هنرهاي بصري هم دوباره گسترش 
پيدا كردند اما مجسمه   سازي همچنان يك 
مشــكل به   حســاب مي   آمد. هر چند حجم 
ميدان انقــالب در ســال   هاي ابتدايي دهه 
1360در اين ميدان نصب شــده بــود. اما 
گسترش مجسمه   سازي به دو دليل همچنان 
با ترديد همراه بود؛ اول پاره   اي مسائل شرعي 
بود كه بر سر مجسمه وجود داشت و ديگري 
به استفاده وسيع رژيم پهلوي از مجسمه   هاي 
شهري به   عنوان ابزار تبليغاتي مربوط مي   شد 
كه مانعي بر سر رشد اين هنر فراهم مي   كرد. 
از سوي ديگر هزينه نسبتاً سنگين مواداوليه 
مجسمه   ســازي گســترش اين هنر را در 

سال   هاي دشوار دهه1360 مشكل مي   كرد.
معاونت هنري وزارت ارشاد اين معضل را با 
يك تغيير نام برطرف كرد و براي نخستين 
بار از واژه حجم به جاي مجســمه استفاده 

كرد. با تأســيس اين دفتر بود كه نهادهاي 
خصوصي و دولتي مجسمه   سازي را به   عنوان 
يك فعاليت هنري آغاز كردنــد. طراحي و 
ساخت مجســمه   هاي شــهري از نيمه اول 
دهه1370 آغاز شد كه مي   توان به سرديس 
شــعرا در پارك ملت تهران يا مجسمه مادر 
ميدان مادر خيابان ميرداماد ســاخته زهرا 
رهنورد اشــاره كرد كه در ســال1373 در 

ميدان نصب شد.

همزمــان هنرمنــدان حوزه هنــري هم 
ساخت مجســمه را آغاز كردند. هرچند كه 
از اواخر دهه1360 تعــدادي از هنرمندان 
مجسمه   ساز هم در حوزه هنري فعال شده 
بودند كه آثارشان هم   اكنون در گنجينه اين 
نهاد نگهداري مي   شود. با اين   حال بازگشايي 
دفتر حجم در معاونت هنري وزارت ارشــاد 
نقطه عطفی در تاريخ مجسمه   سازي ايران 

در سال   هاي پس از انقالب به   حساب مي   آيد.

مهرداد رهسپار �������������������������������������

سالن اصلي تئاتر شهر به ندرت گروه   هاي 
اجراي نمايش عروسكي كودك را به    خود 
راه داده اســت. در دهه 70 رســيدن يك 
گروه تئاتر به فرصت اجرا در سالن اصلي 
تئاتر شــهر    رؤيا بود و براي اجراي نمايش 
كــودك، آن هم از نوع عروســكي، كاري 
بسيار دشوار به   نظر مي رسيد. با اين حال 
در آن ســال   ها، نمايش »رؤياي صادقه« 
نوشــته و كارگرداني محمود فرهنگ اين 
ســد را شكســت و كودكان و نوجوانان 
فرصتي براي ديدن نمايش عروسكي در 
سالن اصلي تئاتر شهر يافتند. البته گاهي 
در ســالن هاي ديگر مجموعه تئاتر شهر 
مانند سالن قشــقايي، چهارسو  يا شماره 
2، نمايش كودك اجرا شده بود، اما رؤياي 
صادقه با عروســك هاي بزرگ به ســالن 
اصلي تئاتر شهر آمده بود و اين مسئله براي 
مجموعه تئاترشهر تازگي داشت. طراحي 
عروسك هاي اين نمايش را كرامت رودساز 

و حميد كاكاسلطاني برعهده داشتند. اين 
نمايش در سال1373، به   دليل استفاده از 
عروسك هاي بزرگ، طراحي حركات فرم 
و استفاده از موسيقي، نمايشي چشمگير 
و پرخرج به   نظر مي   رسيد. اين نمايش كه 
تركيبي از بازي بازيگران و عروسك هاي 
بونراكو بودند، سرگذشــت زني را روايت 
مي كرد كه در شــب مراسم عروسي خود 
همسرش را از دست مي داد و راهي سفري 
مي شد. او در مسير سفر به معبدي مي رفت 
و در عالم    رؤيا به همســر خود مي رسيد. 
اين نمايش كه رويكردي ديني به رؤياي 
صادقه داشــت در مرداد و شهريور1373 
به صحنه رفت. امروز از ميان كساني كه در 
اين نمايش صداپيشگي و عروسك گرداني 
كردند، يك نفر از چهره   هــاي پرطرفدار 

سينما و تلويزيون است؛ هومن برق نورد.
از ميان طراحان ديگر اين نمايش كه پشت 
صحنه بودند و امروز نام هايي آشــنا براي 
مخاطب تلويزيون دارند؛ يكي رضا فياضي، 
طراح حركت عروســك ها و ديگري امير 

دژاكام، طراح حركات موزون اجراســت. 
ســاير بازيگران اين نمايش هم اشــرف 
اشرف نژاد، علي اصغر شريف زاده، محمدرضا 
باقري، سهيال فالح پور، نوشين دانايي، زهرا 
يعقوبي، كامبيز جهانگيزي، حسين ثابتي، 
هادي مجيدي، مهتاب حسيني، نسرين 

پيران، اكبر حاتم و امير آتشاني بودند. 

محمدناصر احدی   ���������������������������������

شور و حالي  كه به انتشار نشريات مختلف 
در دهه 60 انجاميد، در دهه 70 نيز تداوم 
يافت و تولد روزنامه   ها و مجالت جديدي 
را رقم زد. يكي از نشرياتي كه با استفاده از 
همين فضاي مثبت در تير1372 منتشر 
شد، فصلنامه گفت   وگو به صاحب   امتيازي 
و مديرمســئولي رضا ثقفي و سردبيري 
مراد ثقفي بود. رضا ثقفي برادر خديجه 
ثقفــي، همســر امام خمينــي)ره(، 
بود و پســرش، مراد ثقفي، از ســوئيس 
دكتري بــرق-  الكترونيك و از فرانســه 
كارشناسي ارشــد علوم سياسي داشت. 
مراد ثقفي در ســرمقاله شماره نخست 
فصلنامه گفــت    وگو نوشــت: »موضوع 
گفت   وگو فرهنگ و جامعه ايران در مفهوم 
وسيع آن اســت. به   عبارت ديگر، هر چه 
مربوط به جامعه ايران و فرهنگ آن باشد 
مجله گفت   وگو آن را به بحث مي   گذارد. 
زيرا فرهنگ را مهم   تريــن و پايدارترين 
عامل همبســتگي و خويشــاوندي يك 
ملــت مي   داند و بر اين عقيده اســت كه 
همين خويشــاوندي اســت كه ايران را 

با تمام مصايبي كه بر او گذشــته و انبوه 
مسائلي كه پيش روي داشــته، همواره 
استوار و ســربلند نگاه داشته و تماميت 
ارضي و اســتقالل سياســي آن را حفظ 
كرده است. بدين لحاظ بر ما واجب است 
كه پاســدار اين فرهنگ باشــيم.... « در 
ادامه، ثقفي 3محوري را كه كانون توجه 
گفت    وگو خواهد بود اينگونه برشــمرد: 
1- جنبــش و انقالب مشــروطيت در 
ايــران و نهادهاي مرتبط بــا آن؛ ظهور 

تجدد و ناآرامي ناشــي از آن به واسطه 
جدايي بينش   ها و ارزش   هاي گروه   هاي 
مختلف جامعه؛ 3- گفت وگوي انتقادي 
با نظريه   هاي رايــج و گرايش   هاي فكري 
غالب در جهان به   منظور تبادل انديشه. 
از همان شماره نخســت گفت    وگو، هر 
شــماره آن به موضوعي ويژه اختصاص 
داشــت و تقريبا نيمي از مقــاالت با اين 
موضوع مرتبط بود. اين شيوه تا به امروز 
نيز پاييده و به روال و سبك و سياق كار 
اين فصلنامه تبديل شده است. موضوع 
شــماره اول جامعه مدني بود كه همواره 
يكي از دغدغه   هاي مهم مراد ثقفي بوده 
اســت. همكاران گفت   وگو را گروهي از 
نويسندگان و مترجمان نامدار كه در طرح 
مباحث مختلف علوم انساني شناخته   شده 
هستند، تشــكيل مي   دهند. شماره دوم 
گفت وگو نــه در پاييز كه در زمســتان 
1372منتشر شد و از آن پس، از 1373 
تا پايان 1379، هر 4شــماره ساالنه آن 
به   طور منظم به چاپ مي   رســيد، ولي از 
1380 تا امروز، بعضي ســال   ها 2شماره 
و بعضي ســال   هاي ديگر 3شماره از اين 

فصلنامه منتشر شده است.

گوناگوني صداها
دهه70 از تأثيرگذارترين دوره   هاي شعر فارسي است، 

اتفاق   هايي از اين دهه در شعر فارسي آغاز مي   شود كه تا 
امروز هم ادامه پيدا مي   كند

مرتضي كاردر �������������������������������������������������������������������������
سال   هاي پس از پايان جنگ است و دوره سازندگي آغاز 
شده� تغيير گفتمان جامعه به شكل   هاي گوناگون جلوه 
مي   كند، ازجمله در آثار شاعران� دهه 70 از تأثيرگذارترين 
دوره   هاي شعر فارسي است، اتفاق   هايي از اين دهه در شعر 
فارسي آغاز مي   شود كه تا امروز هم ادامه پيدا مي   كند� دهه 

70 دوره گوناگوني صداها در شعر فارسي است�
نسل شاعران انقالب اسالمي پس از پايان جنگ به تأمل 
بيشتر در سروده   هاي گذشته مشغولند و مجموعه   هايشان 
را ســامان مي   دهند و به انتشار مي   رســانند� بهترين 
مجموعه   شعرهاي نســل اول شاعران انقالب اسالمي در 
اين سال   ها خلق مي   شود، مثل »آينه    هاي ناگهان« قيصر 
امين   پور و »گنجشك و جبرئيل« سيدحسن حسيني و 
»شبلي و آتش« عليرضا قزوه و »فصلي از عاشقانه   ها«ي 

سهيل محمودي و »ماه و كتان« يوسفعلي ميرشكاك و���
نسل تازه   اي مي   آيند كه ادامه جريان شعر انقالب محسوب 
مي   شــوند، مثل محمدكاظم كاظمي، هادي ســعيدي 
كياسري، ســيدعلي ميرافضلي، عبدالرضا رضايي   نيا، 
سعيد بيابانكي، محمدحسين جعفريان، صادق رحماني، 
حميدرضا شكارســري و��� بيشترشان شــعر را هم در 

قالب   هاي كالسيك و هم در شعر آزاد پي مي   گيرند�
مجله   هايي مثل »ادبستان« و »شــعر« و صفحه بشنو از 
ني در روزنامه اطالعات بيشتر ادبيات انقالب اسالمي را 
نمايندگي مي   كنند، اگرچه رويكردشان در شعر اعتدالي 
اســت� مجله   هاي عمومي   تري مثل اطالعات هفتگي و 

جوانان نيز همينطور�
در سوي ديگر مجله   هايي مثل »آدينه«، »دنياي سخن«، 
»گردون«، »معيار«، »تكاپو« و��� منتشــر مي   شوند كه 
آنها نيز خوانندگان بســيار دارند� شعرهاي نسل تازه   اي 
از شاعران در اين مجله   ها منتشر مي   شود� شاعراني كه 
مي   كوشند از تجربه   هاي شاعران گذشته پا فراتر بگذارند 
و شكل   هاي گوناگوني را در شعر بيازمايند، مثل فرشته 
ساري، حافظ موسوي، نازنين نظام شهيدي، رضا چايچي، 
مهرداد فالح، بهزاد زرين   پور، هيوا مسيح و���� شاعراني كه 

كمي بعد شاعران جريان شعر دهه 70 نام مي   گيرند�
نمي   توان از اين شاعران ســخن گفت و از مجموعه   هاي 
تأثيرگذاري مثل »قاب   هاي بي   تمثال« فرشته ساري و »بر 
سه   شنبه برف مي   بارد« نازنين نظام شهيدي و »دستي به 

شيشه مه   گرفته دنيا« حافظ موسوي و��� ياد نكرد�
اما مركز ثقل بســياري از اتفاق   هاي شــعر پيشرو دهه 
70 كارگاه شــعر دكتر رضا براهني اســت كه در خانه او 
تشكيل مي   شود و شاعران بسياري از كارگاه   هاي او به شعر 
امروز معرفي مي   شــوند كه كتاب باليني   شان »خطاب به    
پروانه   ها«ست و مقاله »چرا من ديگر شاعر نيمايي نيستم«�

البته كم نيستند شاعراني كه شعرشان را در مجله   هاي 
هر دو سو منتشر مي   كنند� آنچه در هر دو گروه به چشم 
مي   خورد، ميل به بازخواني شاعران بزرگ فارسي )نيما، 
اخوان، شاملو، فروغ، ســهراب( و ارائه قرائت   هاي تازه از 

شاعران گذشته است�
شاعران نسل   هاي گذشته مثل احمدرضا احمدي، بيژن 
جاللي، ســيمين بهبهاني، محمدعلي سپانلو، منوچهر 
آتشي، يداهلل رؤيايي، شمس لنگرودي و علي باباچاهي 
و ســيدعلي صالحي و هرمز علي   پور و حسين منزوي و 
محمدعلي بهمني و��� نيز حاضرند و مجموعه   هايشــان 

منتشر مي   شود�
نشــانه   هاي تغيير در غزل نيز از دهه 70 آشكار مي   شود� 
نسل نو غزل ســرايان به   مرور زيبايي   شناسي تازه   اي در 
غزل فارسي شكل مي   دهند كه غزل فرم يا غزل دهه 70 
و��� نام مي   گيرد� شمار صداهاي مستقل در شعر دهه 70 نيز 
كم نيست؛ از شاعران پيشكسوتي مثل محمدباقر كالهي 
اهري، بيژن نجدي، شاپور بنياد، قاسم آهنين   جان، اكبر 
اكسير گرفته تا شاعران جوان   تري مثل رحمت حقي   پور، 
رسول يونان، سعيد آرمات و��� كه از دهه 70 آغاز مي   كنند�

شــعر دهه 70 پس از دوم خرداد و شكوفايي مطبوعات 
رونق بيشتري پيدا مي   كند و امكان عرضه و ارائه كارهاي 

شاعران، بيشتر مي   شود�
سرعت تغييرات و تحوالت در شــعر دهه 70 به   اندازه   اي 
است كه هر روز نام و حلقه و جريان تازه   اي ظهور مي   كند و 
شاعران شتابان دوره   هاي گذشته و حال و آينده را پشت 
سر مي   گذارند و مي   كوشــند در ارائه شعري متفاوت از 
يكديگر سبقت بگيرند� بررســي همه نام   ها و حلقه   ها و 
جريان   هاي شعر دهه 70 در نوشته   اي كوتاه ممكن نيست و 

بي   ترديد بسياري از قلم افتاده   اند�

شعر

  علی اكبر شيروانی  ������������������������������������������������������������

بيژن نجدي سال1373 »يوزپلنگاني كه با من دويده   اند« 
را منتشر كرد و از عنوان تا متن كتابش شعر را به نثر كشيد 
و نثر را به شعر. نجدي نويسنده   اي بود شاعر و شاعري بود 
نويسنده و كار دائمش پل زدن ميان اين دو بود. ريشه   هاي 
نجدي، نيما يوشيج و سلوك اوست و گرچه نجدي در شعر 
گامي فراتر از نيما نگذاشت، در نثر پله   اي باالتر رفت. رمزواره 

نجدي پيوند اشيا و جان بخشي كلمه   ها بود و سرايت شعر در 
نثر. زبان نجدي زبان ديريابي است و ساده به   دست نمي   آيد 
و از اين رو، پرتكرار نيست و همين متمايزش مي   سازد. تيغ 
نثر نجدي در جايي خطرناك مي   شــود كه بخواهد تقليد 
شود و جرياني در نثر ايجاد كند؛ چراكه ويژگي   هاي زبانش 
از قصه   گويي دور اســت و به فضاي خيال   پردازانه نزديك. 
كارهاي نجدي مشق زبان اســت براي داستان   نويسان و 
هرآنكه مي   خواهد بنويسد و بدمشقي براي داستان   نويسي 

و داستان   نويســان. »از خانه قهوه   چي تا قهوه   خانه، كوچه 
باريكي از كنار ماغ گاوها مي   گذشــت. سفال   هاي كارخانه 
برنج   كوبي از پشــت همديگر را بغل كرده بودند، يك لنگ 
خيس روي ســردر حمام آويزان بــود. قهوه   خانه باز بود و 
سماور خاموش بود و پر از آب ســرد چشمه. بوي چاي در 
گوشه   هاي رف جمع شــده بود. روي نيمكت پت و پهني 
بيرون از قهوه   خانه، قاليچه پهن كرده بودند. سيد تشكش را 
روي قاليچه انداخته بود، چراغ سرخ توتون، كوچك و گرد 

از دور ديده مي   شد، مرتضي دود سيگار سيد را زماني ديد 
كه به دوقدمي نيمكت رسيده بود. سيد پشتش را به دو متكا 
داده بود و شال سبز كمرش را دور تا دور سرش پيچيده بود. 
آن همه ريش صورتش نمي   گذاشت كسي بفهمد كه چند 
سال دارد. صداي دود گرفته   اش را روي مثنوي آرامي ريخته 
بود. مرتضي هرچه نگاه كرد پرده را آن طرف   ها نديد، هرچه 
نگاه كرد نتوانست از حركت لب   هاي سيد بفهمد كه كداميك 

از پدر يا پسر زنده مانده   اند؟« 

شيوه هاي ناتمام
ريشه   هاي نجدي، نيما يوشيج و 

سلوك اوست

نثر

آگهی

به انتخاب
عبدالرضا نعمت اللهی
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