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نگاه
روزبه كردوني؛ رئيسمؤسسهعاليپژوهشتأميناجتماعي

بابروزهمهگيــريكرونادرايرانوجهــان،كهمنجربه
پيدايشبحرانيكمنظيرورشدكمسابقهشماربيكاران
دراقتصادهاشده،بارديگرتوجههابهطرحهايحمايتاز

نيرويكار،ازجملهبيمهبيكاري،جلبشدهاست.
حداقل64كشوردرواكنشبهبيكاريگستردهناشيازكرونااقداماتيرادرحوزهمزاياي
بيكاري)مساعدتوبيمهبيكاري(انجامدادندكهمجموعاًبيشاز80اقدامراشاملميشود.
مطالعهتجربهكشــورهاييكهدرحوزهبيمهبيكارياقداماتيراانجامدادهاند،نشان
ميدهدكهاقداماتدراينزمينهدر7دستهكليقرارميگيرد:افزايشمقدارمقرري،
تسهيلشــرايطوالزاماتبرخورداريازمقرري،گسترشپوشــشبهغيرمشمولين،
افزايشمدتبرخورداريازمزايا،عدمكسرمدتبرخورداريازمقرريدرشرايطكرونا
ازاستحقاقمقرريفردبراساسقانون،تسهيلفراينداداريبيمهبيكاريياايجادبستر
آنالينبرايدرخواستغيرحضوريوابداعاتينظيرارائهمقرريكاهشساعاتكاريا

يارانهدستمزدازمحلصندوقبيمهبيكاري.
باتوجهبهنبودطرحمساعدتبيكاريدركشور،اقداماتكشوردرحوزهحمايتازبيكاران
تاحدودزياديبهتسهيالتدربيمهبيكاريمربوطاست.بهموجبمصوباتستادملي

مقابلهباكرونا،درحمايتازكارگرانيكهبهدليلكروناشغلخودرا
بهصورتدائميياموقتيازدستدادهبودند،پرداختمقرريبيكاري

برايمدت3ماه)اسفندماه1398وفروردينوارديبهشت1399(باتسهيلشرايطاحراز
برايمشمولينقانونكار،قانونتأميناجتماعيوقانونبيمهبيكاريمدنظرقرارگرفت.

بيمه بيكاري در دوران كرونا
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آلودگيشديدهوا،آمبوالنسهارابهميدانهايشهركشاندهاست

تهران در وضعيت اورژانس

حضرتآيتاهللخامنهايدرپيام
درگذشتآيتاهللمصباحيزدي:

خدماتايشاندرتوليدانديشهديني
كمنظيراست

حضرتآيتاهللخامنهايدرپيامي
درگذشتعالمرباني،فقيهوحكيم
مجاهد،آيتاهللمصبــاحيزديرا
تسليتگفتند.دربخشيازاينپيام
آمدهاست:باتأسفوتاثرفراوانخبر
درگذشتعالمرباني،فقيهوحكيم
مجاهد،آيتاهللآقايحاجشــيخ
محمدتقيمصباحيزديرادريافت
كردم.اين،خســارتيبــرايحوزه
علميهوحوزهمعارفاسالمياست.
ايشــانمتفكريبرجسته،مديري
شايسته،دارايزبانگوياييدراظهار
حقوپايبااســتقامتيدرصراط
مستقيمبودند.صفحه2رابخوانيد.

 اقامه نماز 
رهبرمعظم انقالب  بر 

پيكرآيت اهلل مصباح يزدي

 سيمای متقاضيان 
بيمه بيكاری كرونا

جمعيتنيرويكاريكهتحتتأثير
شــيوعكروناويروسدر3ماهاسفند
پارسالتاارديبهشــتامسالبيكار
شــدهودرســامانهثبتدرخواست
بيمهبيــكاريوزارتتعــاون،كارو
رفاهاجتماعيثبتنــامكردهبودند،
اكثرامــرداندرگروهســني30تا
40ســال)44.5درصد(ســاكندر
مناطقشهري)75.5درصد(بودهاند
كهباقراردادموقت)78درصد(ودر
بخــشخدمــات)61.3درصد(كار

ميكردند.صفحه12رابخوانيد.

گزارشیازيافتههایتازهموسسه
عالیپژوهشتاميناجتماعی
دربارهگروهیازبيكارشدگانكرونا

10

 تئاتر
درتكاپوي تداوم

ازاعتراضصنفي
تابرگزاري2جشنوارهتئاترفجر
ونمايشعروسكيدربهمنواسفند

 آينده مسكن
از دريچه ساخت

گرانشدنبعضيازمصالحساختمانيتا250درصد،افزايشدستمزد
نيرويكاروركودبازارباعثكاهشآمارساختوسازشدهاست.
كارشناسان،آيندهمسكنراباتوجهبهروندسالجاريبررسيكردهاند
باتوقفرشدقيمتمسكنوهمچنينكاهشنقلوانتقال

مستأجراندردورهكرونا،فعالرشدقيمتاجارهنيزفروكشكرده
واندكینيزكاهشيافتهاست

سال97شروعركوردزنيقيمتمســكندرايرانبود.بعدازخروجآمريكاازبرجام،
تحريمهايشديدبرهمهبخشهاياقتصاديكشــورتأثيرگذاشتوقيمتهمه
داراييهابيشازارزشواقعيخودافزايشپيداكرد.دراينميان،روندافزايشقيمت
مسكننيزبااثرپذيريازجهشقيمتبازارارزوطالغيرقابلكنترلشد.امسال،موج
گرانيمسكنازارديبهشتماهمتأثرازالتهاباتسياسي،نرخدالروسودهايكالن
بورسكهبهسمتملكسرازيرشد،تشديدشدوقيمتهانسبتبهسالهايگذشته

تا300درصدافزايشيافت.صفحههاي4و13تا16رابخوانيد.

بررسيچالشهايتأميندرآمدناوگانحملونقلريليپايتخت
درميزگردهمشهري

 توقف قطارهاي مترو 
در ايستگاه بودجه

   علي امام، مديرعامل شركت مترو: اگرروندبههمينمنوالبماند،
تكميلحملونقلعموميتهران50سالزمانميبرد

سهممتروازســفرهايروزانهدرتهرانفقطحدود10درصداست
وبنابراينچارهايجزتوسعهزيرساختهانداريم

  پگاه حقيقت پور،  استاديار دانشگاه: ورودبهبورس
وعرضهاوراقمشاركتبرایتوسعهحملونقلعمومی
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شينا انصاري ؛ مديركلمحيطزيستشهرداريتهران

قانونهوايپاككهدرتابســتانســال1396به
تصويبمجلسشوراياســالميرسيد،مهمترين
سندباالدســتيكشــوردربارهآلودگيهواست.
نخســتينقانونمربوطبهآلودگيهوادركشــور
ما،قانونحفاظتوبهسازيمحيطزيســتمصوب1353بود.دراينقانون،
جلوگيريازهرگونهآلودگيازجملهآلودگيهوابرعهدهســازمانحفاظت
محيطزيستقرارگرفت.درســال1354،باتصويب»آييننامهجلوگيرياز
آلودگيهوا«مقرراتكنترلاينآلودگيتوســعهيافت،وليبهصورتخاص،
مهمترينقانونباعنوان»قانوننحوهجلوگيريازآلودگيهوا«درسال1374
مصوبشد.طيســالهايپسازتصويباينقانون،عالوهبرآييننامههاي
متعددوضعشدهبرايمقابلهباآلودگيهوايشهرها،ازقانونبرنامهسومتوسعه
نيزدرقوانين5ساله،احكاميبهصورتمشخصبهآلودگيهوااختصاصيافت.
بااينحال،آلودگيهواهمچنانيكيازمشكالتاساسيمحيطزيستيتهران
باقيماندوبهسايرشهرهايبزرگكشورنيزتسرييافت.دردهه80شمسي
تشديدآلودگيهوادرشهرهايبزرگوصنعتيازيكسووبروزپديدهنوظهور

گردوغباروعدمكاراييابزارهايكنترليپيشبينيشدهدر
قانوننحوهجلوگيريازآلودگيهواازسويديگر،متوليان

امررابرآنداشتتاراهكارهايمديريتآلودگيهوادركشوررادرچارچوب
»قانونهوايپاك«كهدرتابستانسال1396ابالغشد،تبيينكنند.

»قانون نفس«  در محاق
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هشدار به مردم براي پايان سال خوب 
رئیس جمهوری با بیان اینکــه اگر همه مردم 
همچنان مراقبت نکنند، احتمــال دارد با موج 
دیگری در بهمن یا اســفند درگیر شویم، گفت: 
باید به این نکته توجه کنیم که هزینه در اواخر 
بهمن و در اسفند از لحاظ اقتصادی بسیار سنگین 
است چرا که تمام کسب و کار عده ای اواخر بهمن 
و اسفند است؛ بنابراین باید شرایطی را به وجود 
بیاوریم که بهمن و اســفند شرایط مناسب تری 

باشد.
روحانی گفت: امیدواریم که فعاالن اقتصادی ما هم 
در این فرصت بهترین استفاده را داشته باشند و 
شب عید خوب و مناسبی داشته باشیم و شرایطی 
باشد که مردم در ایام عید بتوانند سفر بروند چرا 

که شرایط مطلوب دلخواه ماست.
وی تأکید کرد: این شــرایط مطلوب در صورتی 
امکان پذیر است که از امروز که سیزدهم دی ماه 
هستیم تا بهمن و اسفند مراعات کنیم. چرا که 
مســئله عادی انگاری یک معضل بزرگ برای 

ماه های آینده ما خواهد بود.
رئیس جمهوری همچنین با اشاره به شیوع کرونای 
جهش یافته در انگلستان گفت: ویروس جدید، 
ویروسی جهش یافته است که نام آن را می توان 
ویروس انگلیسی یا هر نام دیگری گذاشت. اگر 
ما مراعات نکنیم، دروازه ها را محکم نگیریم و این 
ویروس جدید وارد کشور شود با مشکل بسیار 
بزرگی مواجه می شویم و مجددا کنترل کردن این 
ویروس بسیار سخت است؛ بنابراین باید خیلی 

مراقبت کنیم.
وی افزود: تقاضای من از مردم عزیز و همه آنهایی 
که مسئولیت نظارت و مراقبت دارند این است که با 
توجه و مراقبت بیشتر بتوانیم این ایام را بگذرانیم 

و اسفند و فروردین خوبی در انتظار ما باشد.

ث
مك

حسن روحاني روز شنبه در حاشيه جلسه ستاد ملي 
مقابله با كرونا، ضمن رونمايي از تمبر يادبود ســردار 
دل ها، شهيد حاج قاسم سليماني، ابراز اميدواري كرد 

همه بتوانيم راه آن شهيد واالمقام را ادامه دهيم.

 حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشــت عالم رباني، فقيه و حكيم مجاهد، آيت اهلل 
مصباح يزدي را تسليت گفتند. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن رهبری

پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با تأسف و تاثر فراوان خبر درگذشت عالم رباني، فقيه و حكيم مجاهد، آيت اهلل آقاي حاج شيخ محمدتقي مصباح 
يزدي را دريافت كردم. اين، خسارتي براي حوزه علميه و حوزه معارف اسالمي است. ايشان متفكري برجسته، 
مديري شايسته، داراي زبان گويايي در اظهار حق و پاي با استقامتي در صراط مستقيم بودند. خدمات ايشان 
در توليد انديشه  ديني و نگارش كتب راهگشا،  در تربيت شاگردان ممتاز و اثرگذار و در حضور انقالبي در همه 
ميدان هايي كه احساس نياز به حضور ايشان مي شد، حقاً و انصافاً كم نظير است. پارسايي و پرهيزگاري خصلت 
هميشگي ايشان از دوران جواني تا آخر عمر بود و توفيق سلوك در طريق معرفت توحيدي، پاداش بزرگ الهي 
به اين مجاهدت بلندمدت است. اينجانب كه خود سوگوار اين برادر قديمي و عزيز مي باشم، به خاندان گرامي و 
فرزندان عالم و صالح و ديگر بازماندگان ايشان و نيز به شاگردان و ارادتمندان اين معلم بزرگ و به حوزه علميه 

تسليت عرض مي كنم و علو درجات ايشان و مغفرت و رحمت الهي را براي ايشان مسئلت مي نمايم.
سیدعلي خامنه اي
۱۳ دي ۱۳۹۹

 حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيام  درگذشت آيت اهلل مصباح يزدي: 
خدمات ايشان درتوليد انديشه ديني كم نظير است

 اقامه نماز  رهبرمعظم انقالب  
بر پيكرآيت اهلل مصباح يزدي

در حاشيه سياست

  هشدار جدي ظریف به ترامپ

وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران درباره هرگونه آتش بازي، 
بــه رئيس جمهور آمريكا هشــدار داد. محمدجــواد ظريف طي 
يادداشتي در توييتر نوشــت: »اطالعات تازه از عراق حاكي از آن 
است كه عوامل آتش افروز اســرائيل در حال توطئه چيني براي 
حمله به آمريكايي ها هستند تا ترامپ در حال رفتن را به بهانه اي 
ساختگي به جنگ بكشــانند.« ظريف در ادامه خطاب به ترامپ 
نوشت: »مراقب تله باش. هرگونه آتش بازي، پاسخ متقابل جدي 
همراه خواهد داشت، به خصوص عليه همان دوستان صميمي ات.«

  پیام نخست وزیر عراق به ایران

نصير عبدالمحسن عبداهلل، ســفير جمهوري عراق در تهران در 
گفت وگو با ايرنا، درباره موضع عراق نســبت به پيشنهاد آمريكا 
براي افزودن دو بند جديد در بودجه ســال2۰21 ســازمان ملل 
براي احياي كميته تحريم ها عليه ايران گفت: عراق از اســاس با 
طرح اين پيشنهاد در ســازمان ملل مخالف بوده است. وي اضافه 
كرد: مصطفي الكاظمي، نخست وزير عراق در اين رابطه با ارسال 
پيامي به جمهوري اسالمي ايران، تأكيد كرده كه جمهوري عراق 
از هيچ تصميمي عليه جمهوري اسالمي ايران ابدا و مطلقا حمايت 
نمي كند و بر اين اساس، كميســيوني براي بررسي اين موضوع 
تشكيل شده است. به گزارش همشهري، دولت عراق در تصميمي 

عجيب به قطعنامه  آمريكايي، رأي ممتنع داده بود.

  وعده ضربه قاطع به دشمنان

سردار سرلشكر حسين ســالمي در بازديد از يگان ها، سامانه ها و 
تجهيزات نظامي مستقر در جزيره ابوموسي و ارزيابي آمادگي هاي 
دفاعي و رزمي آنان، اظهارداشت: همانطور كه در پايتخت كشور 
عزيزمان يعني تهران هريك وجب خاك به اندازه جان همه ملت 
ايران ارزشمند است، يك وجب خاك جزاير سه گانه هم براي همه 
مردم مختلف ايران به اندازه جانشــان ارزشمند است. به گزارش 
ايرنا، فرمانده كل سپاه در بخشي از سخنان خود گفت: هيچ تهديد 
و تعرضي از سوي دشمنان را رها نخواهيم كرد و هر عملي از سوي 
دشمن عليه ما سر بزند، آن را با ضربه اي متقابل، قاطع و مستحكم 

پاسخ مي دهيم.

  محدودیت برد موشک ها ابدي نیست

ســردار اميرعلي حاجــي زاده، فرمانده نيروي هوافضاي ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمي درخصوص موشكباران پايگاه آمريكايي 
عين االسد پس از شهادت سردار ســليماني گفت: ما براي جواب 
آمريكايي ها آمــاده بوديم و همه توان موشــكي مان پاي كار بود 
و اگر آنها پاسخ مي دادند، همه پايگاه هايشــان از اردن تا عراق و 
خليج فارس و همه ناوهايشان حتي در اقيانوس هند را مي زديم. 
حاجي زاده در گفت و گو با المنار تصريــح كرد: هيچ كس ما را به 
محدوديت برد 2هزار كيلومتر مجبور نكرده است چون ما بر سر 
توان موشكي با كسي صحبت نمي كنيم، اين تصميم خودمان بوده 

است و اين برد براي ما ابدي هم نيست.

برنامه تشییع پیکر آیت اهلل مصباح یزدی
حجت االســالم اســالمي، رئيس دفتر آيت اهلل 
مصباح يزدي در گفت وگو با خبرگزاري رســا، از 
برگزاري آيين تشــييع و خاكسپاري آن مرحوم 
خبر داد و گفت: »اين مراسم صبح روز دوشنبه در 
قم برگزار خواهد شد و جزئيات بيشتر را متعاقبا 

اعالم خواهيم كرد.«
آيين وداع با پيكر مطهــر آيت اهلل مصباح يزدي، 
صبح روز گذشــته با حضور آيــت اهلل محمدي 
ري شــهري نماينده مجلس خبــرگان رهبري، 
آيت اهلل صديقي امام جمعه موقت تهران، جمعي 
از مسئوالن كشوري و لشكري و علما و روحانيون 
در آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسني)ع( 

برگزار شد. 
پيكر مرحوم آيــت اهلل مصباح يــزدي عصر روز 
گذشــته به مشــهد مقدس منتقــل و در حرم 

مطهر رضوي طواف داده و تشــييع محدود شد 
و امروز يكشنبه به قم منتقل خواهد شد. آيت اهلل 
محمدتقي مصباح يزدي، عضو مجلس خبرگان 
رهبري و رئيس مؤسســه آموزشــي و پژوهشي 
امام خميني، عصــر روز جمعه پس از تحمل يك 
دوره بيماري درگذشت. اين عضو 86ساله جامعه 
مدرسين حوزه علميه قم در انتخابات اسفندماه 
ســال گذشــته ميان دوره اي خبرگان پنجم از 
حوزه انتخابيه استان خراســان رضوي با حدود 
يك ميليون و1۰۰هزار رأي به اين مجلس راه يافته 
بود. او پدر معنوي جريان سياسي موسوم به جبهه 
پايداري متشكل از چهره هاي سياسي نزديك به 

دولت محمود احمدي نژاد بود.

پیام هاي تسلیت
ساعاتي پس از درگذشت آيت اهلل مصباح يزدي، 

رهبر معظم انقالب، رئيس جمهور، مراجع تقليد، 
وزرا، بسياري از مقامات سياسي كشور، نمايندگان 
مجلس و احزاب، تشكل ها و فعاالن سياسي كشور 
با ارسال پيام هايي درگذشت ايشان را به خانواده، 
شاگردان و عالقه مندان آن مرحوم تسليت گفتند؛ 
آيت اهلل صافي گلپايگاني در پيام تســليت خود، 
آيت اهلل مصباح يزدي را شــخصيتي دانست كه 
با تــالش و جديت خود به مراتب بــاالي فضل و 
علم در حوزه علميه رســيد و به مقام اســتادي 
برجســته حوزه نايل گرديد. همچنين، آيت اهلل 
مكارم شيرازي از مراجع تقليد شيعه در توصيف 
آيت اهلل مصباح يزدي در پيام تسليت خود نوشت: 
»عالمي فرزانه، فاضل و باتقوا كه همواره از نظام 
اســالمي دفاع نمود. شــاگردان فاضلي تربيت 
كرد و سخنراني هاي بسيار ســودمندي داشت 
و زندگي او سراســر خدمت به اســالم و مكتب 

اهل بيت)ع( بود.« آيــت اهلل احمد جنتي، رئيس 
مجلس خبرگان رهبري و دبير شوراي نگهبان با 
صدور پيامي، ضمن ابراز تاثر و تأسف از درگذشت 
آيت اهلل مصباح يزدي، از ايشان به عنوان كسي ياد 
كرد كه »بي واهمه بر اعتقاد و باوري كه داشــت 
مي ايســتاد و مدح و ذم ديگــران در او تأثيري 
نداشت«. سيداحمد خاتمي عضو فقهاي شوراي 
نگهبان نيز، آيــت اهلل مصباح يــزدي را قهرمان 
روشنگري و بصيرت افزايي توصيف كرد و با اشاره 
به اينكه ايشان »التقاط شــناس« بودند، گفت: 
»ايشان با التقاط به شدت مبارزه و از خلوص ديني 

دفاع مي كرد.« 
آيت اهلل علي اكبر مســعودي خمينــي، توليت 
سابق حرم حضرت معصومه)س( و عضو جامعه 
مدرســين حوزه علميه قم، خاطــره اي از اوايل 
نهضت امام خميني)ره( را نقل كرده و درباره نگاه 

امام نســبت به آيت  اهلل مصباح يزدي گفت: »در 
اوايل نهضت و در حدود سال هاي42-41 شخصي 
از حضرت امام اجاره نامه مي خواســت. براي اين 
مسئله مي بايست كه 2نفر شــهادت مي دادند و 
آن شــخص را تأييد مي كردند، ولي يك بار وقتي 
كه آيت اهلل مصباح شهادت دادند، امام فرمودند: 
شهادت ايشان كافي است. اين بدان معني است 
كه ايشان نزد حضرت امام)ره( ذوالشهادتين بوده 
و شــهادتش به جاي 2شــاهد پذيرفته مي شده 
اســت.« جبهه پايداري از تشــكل هاي سياسي 
نزديك به جريان فكري آيــت اهلل مصباح يزدي 
نيز با صدور پيامي نوشــت: »ايشــان در مقابل 
هجمه هــاي ناجوانمردانه جريانات سياســي به 
رهبر انقالب سينه سپر و عمارگونه در مقابل سيل 
تهاجم بدخواهان داخلي و خارجي نظام اسالمي، 

پايداري كرد.« 

كمتر از 3هفته مانده به حضور 
جو بايدن در كاخ ســفيد و يك هسته  ای

روز بعد از انتشار اخباري مبني 
بر قصد ايــران براي غني ســازي  2۰درصد، 
رئيس ســازمان انرژي اتمــي جزئيات اين 
درخواست را اعالم كرد. 2 روز قبل ميخائيل 
اوليانوف، نماينده روســيه در ســازمان هاي 
بين المللي در وين اتريش در پيامي در توييتر 
خبر داد كه آژانس بين المللي انرژي اتمي به 
شوراي حكام و شــوراي امنيت سازمان ملل 
دربــاره قصد ايــران براي آغاز غني ســازي 

2۰درصد اطالع رساني كرده است.
به گزارش همشــهري، علي اكبر صالحي در 
برنامه تلويزيوني»قرار قاســم«  درخصوص 
آغاز توليد سوخت 2۰ درصد گفت: نامه اي به 
نماينده جمهوري اسالمي در وين داده ايم كه 
تسليم آژانس شود و بازرسان بيايند فك پلمب 
كنند. وي با بيــان اينكه تحت نظارت آژانس 
در آينده نزديك بايد كپســول گاز اورانيوم 
را تعويض كنيم، تأكيد كــرد: ما بايد مصوبه 
مجلس را اجرا كنيم امــا دولت آيين نامه اي 
درخصوص چگونگي اجراي آن بايد ابالغ كند 
و بعد از آن رئيس جمهور بايد دســتور اقدام 

صادر كند.
رئيس ســازمان انرژي اتمي اضافــه كرد: ما 
ســرباز نظام هستيم و دســتمان روي ماشه 
است. فرمانده بايد دســتور بدهد. ما خيلي 

سريع مي توانيم كار را شروع كنيم.
خبرنگار روزنامه وال اســتريت ژورنال جمعه 
گذشــته خبر داده بود كه آژانس بين المللي 
انرژي اتمي به شــوراي حكام اطالع داد كه 
ايــران در تاريخ 31دســامبر 2۰2۰نامه اي 
ارســال كرده و در آن قصد خود براي توليد 
اورانيوم غني شــده 2۰درصد در فردو را در 

راستاي طرح مجلس ايران اعالم كرده است.
پيش تــر محمــود واعظــي، رئيــس دفتر 
رئيس جمهوري ايران گفت كه سازمان انرژي 
اتمي براساس دستورالعمل ابالغ شده قانون 
لغو تحريم ها مقدمات كار غني سازي  2۰درصد 
را فراهم مي كند. به گزارش خبرگزاري فارس، 
واعظي در اين باره گفت:»در طول يك ســال 
بايد 12۰كيلو غني سازي  انجام شود و ظرف 

يك سال حتماً اين كار انجام مي شود.«
مجلــس شــوراي اســالمي 12آذر طــرح 
دوفوريتي اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها 
و صيانت از منافع ملت ايــران را به تصويب 
رساند و اين طرح به تأييد شــوراي نگهبان 
رســيد و محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس 
شــوراي اســالمي 18آذر در نامه اي خطاب 
به هيأت مديره روزنامه رســمي كشور قانون 
»اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت 

از منافع ملت ايران« را ابالغ كرده بود.
در نامه قاليباف به مديرعامل روزنامه رسمي 
كشــور آمده بود: »با توجه به انقضاي مهلت 
مقرر در ماده يك قانون مدنــي و در اجراي 
تبصره ذيل مــاده يك قانــون مذكور،قانون 
»اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت 
از منافع ملت ايران« براي چاپ و انتشــار در 

روزنامه رسمي ابالغ مي گردد.«
در ماده واحده اين قانون آمده است:در راستاي 
تأمين شــروط نه گانه مقــام معظم رهبري 
درخصوص توافق هســته اي، سازمان انرژي 
اتمي ايــران موظف اســت بالفاصله پس از 
تصويب اين قانون، جهت مصارف صلح آميز 
نســبت به توليد اورانيوم با غناي 2۰ درصد  
اقدام و ساالنه به ميزان حداقل 12۰ كيلوگرم 
آن را در داخل كشــور ذخيره كند. همچنين 
سازمان مذكور موظف است نياز كشور براي 

مصارف صلح آميــز اورانيوم بــا غناي باالي 
2۰ درصد را به طور كامل و بدون تأخير تأمين 

كند.
علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي 
پيش تر از تصويب طــرح مذكور در مجلس و 
تأييد آن توسط شوراي نگهبان انتقاد كرده و 
گفته بود: مي گويند هزارتا سانتريفيوژ  اي آر 6 
بسازيد. خب ما اين توانايي را داريم، مي سازيم 
اما نگفته اند پولش را كــي مي دهد؟ اين يك 
نقص جدي قانون اســت. من تعجب مي كنم 
شــوراي نگهبان چگونه اين قانون را تصويب 
كرده اســت. چون عمدتا تاجايي كه مطلع 
هستيم اگر قانوني وضع شــود و هزينه براي 
دولت در آن ديده شــود ولي منابعش ديده 

نشود شوراي نگهبان آن را رد مي كند.
صالحي يادآور شده بود: ما آمادگي انجام آن را 
داريم ولي با كدام بضاعت مالي؟ باالخره وقتي 
شما هزارتا ســانتريفيوژ  اي آر 6 مي خواهيد 
مواداوليــه اش را بايد تاميــن كنيد. خيلي 
چيزهاي ديگر را بايــد تامين كنيد. پولش از 
كجا بايد بيايد؟ اگر از منابع داخلي بايد تامين 
شود اينها يا نمي دانند منابع داخلي ما چقدر 
است يا نمي دانند ارزش هر سانتريفيوژ  اي آر 6 
چقدر است! لذا اين يك نقص در قانون است. 
من نمي دانم چطور مي خواهند برطرف كنند. 
ما كه نمي توانيم برويم به مجلس بگوييم پول 

بده. ما بايد به دولت بگوييم پول بده.
پس از تصويب طرح مجلس مقامات اروپايي 
هشدار داده بودند ايران نبايد در مسير كاهش 
تعهدات خود قدم بيشتري بردارد اما روحاني 
و ظريف تأكيد كردند دولــت ملزم به اجراي 
قانون است و اگر غربي ها مي خواهند مصوبه 
مجلس ايران اجرا نشــود بهتر است تعهدات 
خود براي لغو تحريم هاي ايران را عملي كنند.

شمارش معکوس برای فک پلمب هسته ای  مراقبت نکنیم
 بهمن یا اسفند درگیرمي شویم

ايران نامه اي را براي فك پلمب از تاسيسات غني سازي  2۰درصد به آژانس فرستاده است

هشدار روحانی درباره خيزش دوباره كرونا:

 حسن روحاني، رئيس جمهوری با تاكيد بر 
ضرورت رعايت پروتكل هاي بهداشتي گفت:  دولت

شــرايط كنترل همه گيری كرونا در كشور 
مساعد است، اما اگر اين شرايط بخواهد به خاطر ديدارهاي 
مذهبي يا خانوادگي به هم بريــزد كنترل همه گيري در 
ماه هاي بهمن و اسفند دشوارتر و پر هزينه تر خواهد شد. او 
كه در ستاد ملي كرونا ســخن مي گفت، افزود: در شرايط 
فعلی از نظر شــيوع كرونا بــه جز 4شهرســتان، اغلب 
شهرستان ها، زرد و نارنجی هســتند و با شرايط مساعد و 
مناسبی مواجه هستيم، اما اگر رعايت ها ادامه نيابد باز به 
وضعيت قبل برمی گرديم. رئيــس جمهوري همچنين از 
مردم برای رعايت پروتكل های بهداشتی در ايام فاطميه، 
تشكر كرد و گفت: مردم عالقه مند بودند كه در ايام شهادت 
سردار سليمانی برای اين عزيز، مراســم باشكوه تری در 
سراسر كشور برگزار كنند. از مردم تشكر می كنم ضمن ابراز 
احساسات پاك شان نسبت به اين شــهيد، پروتكل های 
بهداشتی را در همه رده ها رعايت كردند. به گزارش ايسنا، 
روحانی تأكيد كرد: برخی از كشورها فكر می كردند با ايجاد 
شرايط پليسی و قرنطينه سختگيرانه می توانند اين ويروس 
را در زمان كوتاه كنترل كنند ولی بعد ديدند مثمرثمر واقع 
نشد و ديدند شــرايط قرنطينه طوالنی را نمی توانند اجرا 
كنند و ويروس دومرتبه فعال شد. وی يادآور شد: برخی از 
رهبــران پروتكل هــای بهداشــتی از جمله ماســك و 
فاصله گذاری اجتماعی را به باد مسخره می گرفتند. در ميان 
اين كشــورها مردمی كه همكاری بيشتری كرده، اعتماد 
بيشتری به رهبران شان داشــتند و رهبران شان توجه به 
بيماری داشتند، موفق تر عمل كردند. رئيس جمهوری با 
تاكيد بر اينكه در ايران موفقيت خوبی در برابر موج اول، 
دوم و ســوم كرونا داشــتيم، تاكيد كرد: با فعاليت همه 
ارگان ها كه به صحنه آمدند، موج سوم را سريع تر از آنچه 
ديگران پيش بينی می كردند، توانستيم مهار كنيم و به جز 
4شهرستان، اغلب شهرستان ها، زرد و نارنجی هستند و با 
شرايط مساعد و مناسبی مواجه هستيم. روحانی با بيان 
اينكه در موفقيت اين كار نقش رهبری را بايد هميشه مد 
نظر قرار دهيم، گفــت: رهبری از آغاز بــر پروتكل های 
بهداشتی تاكيد كردند و تكليف شرعی و قانونی كردند كه 
همه مراقبت كنند، خود ايشــان نيز بيشتر از همه توجه 
كردند و مراعات كردند كه در واقع الگوی تاثيرگذاری برای 

كشور و برای همه ما بود.
رئيس جمهوری تاكيد كرد: رسيدن به روند كاهشی برای 
اقتصاد، فرهنگ، آموزش و روابط اجتماعی جامعه سخت 
و پرهزينه است و رسيدن به شــرايط مناسب كار، بسيار 
نفسگير. كار درمان از يك سو، از طرف ديگر آنهايی كه برای 
نظارت و مراقبت و كمك در جامعه فعال هستند و از سمت 
ديگر آنهايی كه لحاظ اقتصادی خسارت می بينند. همه 

اينها بسيار پرهزينه و سخت و زمانبر است.
روحانی ادامه داد: برعكس آن هم اگر شــرايط مناســب 
بخواهد به دليل عــدم مراعات به خاطر مناســبت های 
خانوادگی يا ملی و مذهبی به هم بريزد، اين بار جبران آن 

دی ماه سال ۹2 بازرسان آژانس، اتصاالت بین زنجیره های دوقلو برای تولید اورانیوم 20 درصد در نطنز را مهر و موم کردند.بسيار سخت تر از قبل است.

khحضرت آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز با حضور در کنار پیکر آیت اهلل مصباح یزدی، ضمن قرائت نماز و فاتحه با آن برادر قدیمی و حکیم مجاهد وداع کردند.
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هواي پايتخت، هواي نفس كشــيدن 
نيست. كوه هاي البرز ديده نمي شود و گزارش

آلودگي، سايه انداخته بر كالبد شهر. 
چند روزي مي شود آلودگي هوا در بسياري از مناطق 
تهران از مرز هشدار گذشــته و شهروندان ناگزير به 
تنفس در اين هــواي حداقلي هســتند؛ ناگزير به 
دل بستن براي وزش بادي كه آلودگي را با خود ببرد 

و آسمان آبي شود.
حاال در وضعيت هواي ناســالم براي تمام گروه ها، 
تالش بــراي تعطيلــي 2روزه پايتخــت، به عنوان 
راهكار اساســي قلمداد شــده اســت. پيش از اين 
راهكار جلوگيري از شيوع كرونا و به خصوص اعمال 
محدوديت هاي تردد نيز تأثيري بر كاهش آلودگي 
هوا نداشته اســت. دراين اوضاع و احوال ماندگاري 
ويروس كرونا هم افزايــش يافته و فرمانده عمليات 
مديريت كوويد-19 در كالنشــهر تهران ديروز در 
جلســه كميته اضطرار آلودگي هواي استان تهران 

اعالم كــرد:  »در شــرايط وارونگــي و آلودگي هوا 
ماندگاري ويروس كرونا در هوا بيشتر است.« 

عليرضا زالي گفت: »اكنون به سمت كاهش شدت 
موج ســوم شــيوع ويروس كرونا مي رويم اما اين 
وضعيت در تهران به خاطر چگالي جمعيت با كندي 
پيش مــي رود و آلودگي هوا نيز مزيد علت اســت. 
به خصوص كه اين بيماري سيستم تنفسي افراد را 
درگير مي كند و در اين شرايط كه آلودگي هوا منجر 
به تضعيف اين سيستم مي شود، احتمال درگيري و 

ابتال به كرونا افزايش مي يابد.« 
با تشديد غلظت آالينده هاي هواي تهران، نگراني ها 
هم افزايش يافته است. طوري كه مديرعامل سازمان 
ورزش شــهرداري تهران از تعطيلي1200 ايستگاه 
ورزش شــهروندي در بوســتان  هاي پايتخت خبر 
داد. امير محسني گفت: »طبق پيش بيني سازمان 
هواشناسي، پايداري هواي تهران تا اواسط هفته آتي 
ادامه داشــته و باتوجه به خطرات ورزش و فعاليت 

فيزيكي در فضاي باز، ايستگاه هاي ورزش شهروندي 
تا اطالع ثانوي تعطيل خواهد بود.«

ازســوي ديگر، ديروز كاربران در فضــاي مجازي 
با هشــتك »مازوت نسوزانيد« نســبت به آلودگي 
هوا واكنش نشــان دادند، درحالي كه انوشــيروان 
محسني بندپي، استاندار تهران در جمع خبرنگاران 
اعالم كرد: »هم اكنون كارخانه و نيروگاهي مازوت 
نمي ســوزانند.« با همه اينها، غلظــت آالينده هاي 
هوا باالست و رئيس كميته ســالمت شوراي شهر 
تهران نيز به وضعيت موجــود انتقاد مي كند. ناهيد 
خداكرمي در اين رابطه گفت:  »مســئوالن هميشه 
صبر مي كنند تا شــرايط به نقطه خطر برسد و بعد 
تصميم گيري كنند. بهتر اســت براي پيشگيري از 
بدترشــدن هواي فردا و روزهاي آينده همين امروز 
يك تصميم درست، عاجل و منطبق با شرايط شهر 

تهران گرفته شود.« 
غلظت آالينده هاي هوا به قدري افزايش يافته كه با 

 دماي خانه را كاهش دهيد
شاخص آلودگي هواي شهر تهران ديروز صبح كمي نسبت به جمعه كاهش پيدا كرد؛ به گونه اي كه ميانگين 
شاخص روي اعدادي زير150 قرار گرفت تا شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس قلمداد شود. اما همانطور 
كه از وضعيت پايدار هوا پيش بيني مي شد، اعداد شاخص دائم باالتر رفتند تا هنگام عصر، عدد162 يعني 
وضعيت ناسالم هوا براي همه شهروندان، پديدار شود. بر اين اساس، باز هم تماس هاي اورژانس تهران باال 
رفت؛ تماس هايي كه بيشتر حكايت از مشــكالت قلبي و تنفسي دارد. در اين ميان، عده اي با تالش هاي 
كادر درمان، احيا شدند اما متأسفانه آالينده ها جان عده اي ديگر را گرفتند تا آلودگي هوا با كرونا دست در 
دست هم بدهند و برخي را روانه  خانه ابدي كنند. خالصه آمار بهشت زهرا درمورد فوت شدگان طي 10سال 
نشان مي دهد كه ايست قلبي، سكته قلبي، نارسايي قلبي، سكته مغزي و نارسايي تنفسي به ويژه در زمان 
اوج گرفتن آلودگي هوا و اينورژن )وارونگي دما( به ترتيب با 12.4- 9.3- 6.3- 4.8 و 4.3درصد، بيشترين 
سهم را بين شايع ترين علل فوت دارند. در اين شرايط، آنطور كه سيدآرش حسيني ميالني، رئيس كميته 
محيط زيست شوراي شهر تهران گفته، كيفيت هواي تهران 40درصد بدتر شده و به شرايط قرمز رسيده 
است. او با بيان اينكه با استمرار سكون هوا تا دوشنبه اگر با همين ميزان در شهر فعاليت وجود داشته باشد، 
خطر وضعيت بنفش يا هشدار جدي وجود دارد، او گفت: »از همه شهروندان تهراني خواهش مي كنم اين 
هفته را در خانه بمانند. آلودگي هوا همدست خاموش كروناست كه جان و سالمتي مردم را نشانه گرفته است. 
اگر يك درجه دماي خانه ها را كم كنيم، 10درصد در مصرف گازخانگي صرفه جويي شده و نيروگاه ها ديگر نياز 

به مصرف سوخت گازوييل يا مازوت نخواهند داشت و آلودگي كاهش پيدا مي كند.«
ث

مك

تهران در انتظار تصميم فوري
ديروز عصر شاخص آلودگي هوا در پايتخت به عدد 162 يعني ناسالم براي همه گروه ها رسيد

 مسدود شدن مسير دوچرخه 
در سايه بي فرهنگي

حدود 15سال است كه دوچرخه سواري 
مي كنم. ابتدا ايــن كار برايم يك تفريح 
بود كه بعدها عالقه مند شــدم و رشــته 
دوچرخه ســواري را حرفه اي دنبال كردم. با اين وســيله نقليه چنان 
اخت شدم كه براي انجام كارهاي روزمره هم از آن استفاده مي كردم 
اما به دليل حوادثي كه براي برخي از دوستانم به وجود آمد اين روزها 
براي تردد يا انجام كارهاي روزمره كمتر پا به ركاب مي شوم. حوادثي 
كه دوچرخه سواران را تهديد مي كند، كم نيست و با بي توجهي برخي 
از شهروندان به حقوق دوچرخه سواران اين حوادث تشديد مي شوند. 
در يك كالم دوچرخه سواران در بخشي از معابر شهر تهران به دليل عدم 
رعايت قانون ايمني ندارند و به همين دليل است كه در مقايسه با ساير 
كشورها، سهم دوچرخه در ترددها و سفرها به كندي افزايش مي يابد. 
البته نبايد بي انصافي كرد چراكه در سال هاي اخير زيرساخت هاي خوبي 
در تهران براي دوچرخه سواري فراهم شــده است كه از اين بابت بايد 
قدردان مديريت شهري بود اما انجام اين كارها به تنهايي كافي نيست 
و نبايد از موضوع فرهنگ سازي غافل شد. در برخي از معابر، مسير ويژه 
دوچرخه سواري وجود دارد اما عمال مسير ويژه موتورسواران و پارك 
خودرو است. بنابراين دوچرخه ســواران هيچ بهره اي از آنها نمي برند. 
اگر همزمان با فراهم كردن زيرساخت ها آموزش هاي الزم درخصوص 
نحوه استفاده درست از آنها ارائه شود، قطعا تحوالت خوبي رخ مي دهد. 
با توجه به اين حجم از آلودگي هوا، چاره اي جز ترغيب شهروندان به 
استفاده از دوچرخه نيست اما وقتي امنيت و ايمني كم باشد، مردم هم 
براي پا به ركاب شدن رغبتي نخواهند داشت. رسانه هاي سمعي و بصري 
و حتي شبكه هاي اجتماعي بهترين گزينه براي فرهنگسازي  هستند 
كه متوليان مي توانند از اين ظرفيت ها براي نهادينه كردن استفاده از 
دوچرخه و احترام گذاشتن به دوچرخه سوار و توجه ويژه به مسيرهاي 
حمل ونقل پاك، بهره مند شــوند. به نظر بنده تــا مادامي كه فرهنگ 
دوچرخه سواري در كشور نهادينه نشــود فراهم كردن زيرساخت ها 
نمي تواند به تنهايي تأثير گذار باشد. براي اين منظور، نگاهي به چگونگي 
رواج دوچرخه سواري در 20شهر نخست دوستدار دوچرخه مي تواند 
مؤثر واقع شود. به طور نمونه اينكه در كپنهاگ دانمارك 62درصد سفرها 
به محل كار يا تحصيل با دوچرخه انجام مي شود، تنها به خاطر هزينه 
42دالري به ازاي هر نفر در ايجاد زيرســاخت ها نيست بلكه اقدامات 
فرهنگي از طريق رسانه در نحوه صحيح از اين وسيله و سختگيري هاي 
پليس در برخورد با كساني كه حقوق دوچرخه سواران را زير پا مي گذارند 
هم تأثير بسزايي داشته است. در آمستردام هلند نيز گسترش 2.5متري 
عرض مسيرهاي دوچرخه اين پيغام را به همه مخابره كرده كه محور 

اصلي شهر بر پايه انسان ها و نه خودروهاست.

 عليرضا سعادت
مربي دوچرخه سواري

تردد در سطح شهر، آلودگي هوا را با چشم خواهيد 
ديد. آلودگي هوا حائلي ميان انســان ها و شهر شده 

است.
 خداكرمي تأكيد كرد: »كامال مشــخص است كه 
اكنون در شــرايطي نفس مي كشــيم كه شاخص 
آلودگي هوا در وضعيت خطرناك براي همه اســت. 
بنابراين هم اكنون نكته مهم، تصميم گيري مسئوالن 
است. در ماده۳ قانون هواي پاك با شفافيت مشخص 
شــده اســت در زماني كه وضعيت اضطراري است 
)مانند وضع حال حاضر( وزارت كشــور، استانداري 
و سازمان محيط زيست مي  توانند با كمك يكديگر 
اعمال ممنوعيت هايي كه قانون تعيين كرده است، در 
مورد تعطيلي و محدوديت آمد و شد، فعاليت صنايع، 

مراكز اداري و تجاري تصميم بگيرند.« 

افزايش 15درصدي ترافيك با وجود محدوديت 
تردد در پايتخت 

آلودگــي در شــرايطي روي دور اوج قرارگرفته كه 
نزديك 45روز است طرح محدوديت تردد خودروها 
در شهر در حال اعمال است. بسياري بر اين باور بودند 
كه با اعمال محدوديت تردد در شهر، مي توان با يك 
تير دو نشان زد. هم از شيوع بيشتر كرونا جلوگيري 
كرد هم راهي براي تنفس شــهر باز كرد تا آلودگي 
ماه هاي ســرد ســال و پديده وارونگي جوي، مانند 
سال هاي گذشته شهروندان ساكن در كالنشهرها را 
آزار ندهد. اما آمارهاي پليس راهور تهران بزرگ نشان 
مي دهد ترافيك در خيابان هاي پايتخت نه تنها كمتر 
نشده ، بلكه نسبت به مدت مشابه سال قبل تر از آن با 
افزايش روبه رو شده اســت. آنطور كه سردار محمد 
حســين حميدي، رئيس پليس راهور تهران بزرگ 

در جلسه اضطراري كارگروه كاهش آلودگي هواي 
تهران گفت، ترافيك خيابان هاي پايتخت 15درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزايش داشته 
است:» از اســفند سال گذشــته تا 15آذر، ترافيك 
خيابان هــاي پايتخت همواره در مقايســه با مدت 
مشابه سال قبل از آن كاهشي بوده است. متأسفانه 
با اعمال محدوديت تردد و انتظار براي تداوم كاهش 
ترافيك، از 15آذرماه تاكنون، نه تنها شاهد كاهش 
بار ترافيك خيابان ها در مقايسه با مدت مشابه سال 
قبل از آن نيســتيم، بلكه ترافيك در ساعت هايی از 
روز روند افزايشي داشته اســت.« به گفته اين مقام 
انتظامي، بي ميلي به اســتفاده از وسايل حمل ونقل 
عمومي به دليل نگراني از ابتال به كرونا ازجمله داليل 
روي آوردن مردم به استفاده از خودروي شخصي و در 
نتيجه ايجاد ترافيك سنگين در خيابان ها و افزايش 

آاليندگي هواست. 

خداكرمي: كامال 
مشخص است كه 
اكنون در شرايطي 

نفس مي كشيم كه شاخص آلودگي 
هوا در وضعيت خطرناك براي همه 
است. بنابراين هم اكنون نكته مهم، 

تصميم گيري مسئوالن است
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رشــد تولید و كاهش شديد مصرف 
گوشــت قرمز زمینه ريزش نسبي 
قیمت انواع گوشــت گوســفندي و 
گوساله در بازار خرده فروشي را فراهم 
كرده اســت. همزمان فعاالن صنفي از افت شــديد تقاضا 
به دلیل كاهش قدرت خريد خانوارها و تداوم شــیوع كرونا 
خبر مي دهند. فعاالن صنفي كه با خبرنگاران همشــهري 
گفت وگو كرده اند، مي گويند سبك خريد و فروش گوشت 
براي مشتريان و فروشندگان تغییر كرده و اين روزها مردم 
به مقدار كمتر گوشت مي خرند و متقاضي انواع كم قیمت تر 
گوشت قرمز مانند شقه، قلوگاه و گردن به جاي ران، راسته 
هستند و فروشندگان نیز همه اجزاي گوشت را به مشتريان 

مي فروشند.
مشــاهدات خبرنگاران همشــهري در بازار خرده فروشي 
انواع گوشــت قرمز در بــازار مصرف، از تداوم ســیر نزولي 
قیمت اين ماده پروتئیني البته با شــیبي به نســبت كند 
نســبت به نرخ گوشــت مرغ حكايت دارد. كاهش قیمت 
مرغ تا مرز 20هزار تومان، ســیر نزولــي تقاضا براي خريد 
انواع گوشت قرمز گوسفندي و گوســاله را در بازار مصرف 
تشديد كرده است. پیش تر با افزايش شديد قیمت گوشت 
قرمز و كاهش قدرت خريد خانوارها، بــر اثر تورم و كاهش 
ارزش پول ملي و  همچنین تداوم شیوع كرونا، روند كاهش 
مصرف گوشت آغاز شده بود. نرخ هر كیلوگرم گوشت شقه 
گوسفندي در شرايطي به مرز 100هزار تومان نزديك شده 
كه تولید كنندگان از افزايش شــكاف قیمــت فروش انواع 
گوشت قرمز گوســفندي و گوســاله از مراكز تولید تا بازار 

خرده فروشي خبر مي دهند.

از سير نزولي قيمت تا حذف دور ريز گوشت
گزارش میداني خبرنگار همشهري از وضعیت بازار و قیمت 
انواع گوشت قرمز گوسفندي و گوساله از سیر نزولي قیمت 
و تشــديد ركود حاكم بر بازار و تداوم عرضه چند نرخي اين 
اقالم حكايت دارد به نحوي كه نرخ خرده فروشــي هر كیلو 
گوشت شــقه گوســفندي بنا بر كیفیت و منطقه و محل 
فروش از 100تا 115هزار تومان در نوســان است. تا چند 
هفته پیش قیمت اين نوع گوشت به نرخ 120 تا 135هزار 
تومان در واحدهاي صنفي عرضه مي شد. با اين روند قیمت 
هر كیلوگرم گوشت ران گوسفندي با كاهش 20هزار توماني 
به نرخ 125 تا 140هزار، سردست گوسفندي به نرخ 103 تا 
122هزار، قلوگاه 88هزار و مخلوط چرخ كرده گوسفندي و 
گوساله بنابر درصد چربي با قیمت 105 تا 115هزار تومان به 
مشتريان عرضه مي شود. در بازار خرده فروشي گوشت گاوي 
و گوساله نیز هر كیلوگرم گوشــت ران گوساله به نرخ 110 
تا 120هزار و سر دست گوســاله با قیمت 110 تا 115هزار 
تومان به مشتريان عرضه مي شــود كه از افت 5 تا 10هزار 
توماني نرخ خرده فروشي اين نوع گوشت در واحدهاي صنفي 

سطح شهر حكايت دارد.
بررسي خبرنگار همشهري نشان مي دهد اين روزها خبري 
از دور ريز »آشغال گوشــت« كه قبال به مصــرف حیوانات 
خانگي مي رسید، نیست و تقاضا براي برخي انواع كم كیفیت 

گوشت قرمز مانند قلم، اســكلت دمبالچه و... افزايش يافته 
است. اگرچه قصابي ها افزايش قیمت ها را عامل كمتر شدن 
دور ريز گوشت قلمداد مي كنند، اما اين امر موجب شده در 
برخي واحدهاي صنفي اجزاي نامرغوب گوشت نیز در قالب 
چرخ كرده مخلوط اما با قیمت كمتر به مشــتريان عرضه 
شود. در بازار خرده فروشي مرغ نیز هر كیلوگرم مرغ تازه به 
نرخ 19تا حداكثر 22هزار تومان در واحدهاي صنفي نقاط 
مختلف شهر تهران عرضه مي شود كه حاكي از افت قیمت اين 
ماده پروتئیني به كمتر از نرخ مصوب 20هزار و 400توماني 
ستاد تنظیم بازار با وجود افزايش نسبي تقاضاي مرغ به دلیل 

گراني گوشت قرمز است.

كاهش 20هزار توماني نرخ و افت مصرف 
رئیس تامین كنندگان دام  زنده با اشــاره به بهبود شرايط 
تولید، از كاهش 15 تا 20هزار توماني نرخ هر كیلو گوشت 
قرمز در بازار خبر داد و گفت: هم اكنون در تولید دام كشور 
به ويژه گوسفند شرايط مناسبي داريم، جمعیت فعلي دام 
ســبك  در محدوده 68 تا 70 میلیون رأس و جمعیت قابل 
كشــتار فعلي  در حد 13 میلیون رأس است. با شیوع كرونا 
مصرف گوشت قرمز در كشور 40 درصد كاهش يافته و میزان 
كشتار دام به 3 میلیون رأس رسیده است. همچنین قدرت 
خريد خانوارها كاهش يافته و اگر قبال كســي 10 كیلوگرم 
گوشت خريداري مي كرد، اكنون به يك كیلوگرم خريد اكتفا 
مي كند.  منصور پوريان با بیان اينكه بنا بر آمار حداكثر تا  ماه 
آينده 100 هزار رأس دام با وزن 800 كیلو بايد كشتار شود كه 
اين امر نشان دهنده وضعیت خوب تولید است، افزود: ستاد 
تنظیم بازار در آبان ماه تصويب كرده كه شركت پشتیباني 
امور دام تامین ذخاير خود را از محل تولید داخل، انجام دهد 
و قیمت خريد دام سنگین 82 هزار و 500 تومان تعیین شده 
اما دامداران اعالم كرده اند با توجه به اينكه قیمت تمام شده 
تولید دام سنگین 85 هزار تومان است، دولت بايد گوشت را 

به قیمت 90 هزار تومان از آنها خريداري كند.

فاصله قيمت تمام شده و فروش گوشت 
ريزش 40درصدي تقاضاي گوشــت قرمز به دلیل گراني و 

كاهش قدرت خريد مردم در بازار خرده فروشي در حالي است 
كه تولید كنندگان ضمن انتقاد از وضعیت تامین نهاده هاي 
دامي، قیمت تمام شــده واقعي هر كیلو گوساله زنده را 44 
تا 45 هزار تومان و گوســفند را 52 هزار تومان مي دانند كه 
با درنظر گرفتن هزينه  هاي كشتار و ســود خرده فروشي، 
حداكثر قیمت انواع گوشت الشه بايد 80 تا 90هزار تومان 
باشــد؛ موضوعي كه رئیس مجمع ملي صادركنندگان دام 
كشور با اشــاره به آن اعالم كرد: میانگین كشوري قیمت 
دام سبك زنده)گوســفند( 45 هزار تومان است و بنابراين 
قیمت گوشت الشه گوسفندي بايد بین 90 تا 95 هزار تومان 
و قیمت مصرف كننده با احتســاب 10 درصد سود و هزينه 
قصابي يا بسته بندي در حدود 105 تا 110هزار تومان باشد. 
همچنین قیمت الشه گوســاله با توجه به قیمت دام زنده 
بايد 70 هزار تومان و با احتســاب 10 درصد سود، نرخ اين 
محصول براي مصرف كننده نهايي بايد بین 95 تا 100 هزار 

تومان باشد.

رشد هزينه تمام شده توليد گوشت قرمز 
 مديرعامل اتحاديه دامداران كشــور با بیان اينكه اكنون هر 
كیلوگرم گوســاله زنده با نرخ 36 هزار و گوســفند 44 هزار 
تومان از دامداران خريداري مي شــود، از تامین حداكثر 40 
تا 50 درصد نهاده هاي دامي با نرخ مصوب خبر داد. ســعید 
سلطاني سروستاني گفت: دامداراني كه موفق به دريافت كد 
يكتا شدند، توانستند با ورود به سامانه بازارگاه 40 تا 50 درصد 
نهاده مورد نیــاز را با نرخ مصوب تامین كننــد اما دامداران 
كوچك و متوســط در تامین نهاده مورد نیاز شرايط بدتري 
داشته و ناچارند اكثر نهاده هاي مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه 
كنند. او قیمت گوشــت را تابع نظام عرضه و تقاضا دانست 
و گفت: وجود حلقه هاي واســط و داللــي اختالف قیمت از 
دامداري تا بازار را بســیار افزايش مي دهد، به همین خاطر با 
عرضه مستقیم محصول درصدد هستیم تا اين فاصله را كاهش 
دهیم. سلطاني سروستاني با اشاره به اينكه قاچاق دام كماكان 
همانند سابق در حال انجام است، افزود: اختالف ارز و وجود 
مشتري براي دام هاي ايراني در آن سوي مرز ها به علت كیفیت 

باالتر، قاچاقچیان را نسبت به قاچاق دام تشويق كرده است.

كاهش همزمان قيمت و مصرف 
گوشت قرمز

مسكن

دالر

گزارش

تثبيت دالر روي موج خوش بيني به آينده
با كاهش انتظــارات تورمي و افزايش خوش بیني نســبت به آينده 

سیاسي، قیمت دالر در كانال 25هزار تومان تثبیت شد.
به گزارش همشهري، قیمت دالر بیشتر از يك  ماه است كه در كانال 
25هزار تومان درجا مي زند و حتي در برخي مقاطع كه از مرز 26هزار 
تومان تجاوز كرده بود بار ديگر به كانال 25هزار تومان بازگشــت. آمار ها نشان مي دهد از 
نظر سطح عرضه و تقاضا تفاوت چنداني در بازار ارز اتفاق نیفتاده است و اين نشان مي دهد 
كه بخش عمده ثبات قیمت ارز ناشــي از كاهش انتظارات تورمي و همچنین خوش بیني 
نسبت به آينده سیاســي اســت. آنطور كه مركز آمار در آخرين گزارش خود اعالم كرده 
نرخ تورم ماهانه آذر ماه با كاهش مواجه شــده و به 2درصد رسیده است؛ درحالي كه تورم 
ماهانه آبان ماه در محدوده 5.7درصد بود. اين خود عاملي است كه از يك طرف مي تواند 
درصورت تداوم، مانع از كاهش قدرت خريد پول و از طرف ديگر منجر به كاهش انتظارات 
تورمي شود. از سوي ديگر شكست دونالد ترامپ و پیروزي جو بايدن در انتخابات آمريكا 
امیدواري را براي كاهش تحريم ها و گشايش سیاسي بیشتر كرده است. برخي كارشناسان 
بر اين باورند كه اين پتانسیل وجود دارد كه قیمت دالر درصورت گشايش هاي سیاسي تا 
محدوده 18هزار تومان كاهش يابد چرا كه توافق سیاسي از يك طرف مي تواند منجر به 
آزاد شدن منابع ارزي بلوكه شده ايران در ساير كشور ها شود و از سوي ديگر با آزاد شدن 
تجارت با ساير كشور ها درآمد هاي نفتي و غیرنفتي ايران را افزايش دهد. برآورد مي شود 

منابع ارزي ايران در ساير كشور ها بیش از 20میلیارد دالر باشد و در عین حال پیش بیني 
مي شود درصورت حل تنش هاي سیاسي، میزان صادرات نفت ايران تا 2.4میلیون بشكه 
نفت در روز افزايش يابد و تزريق اين منابع مي تواند منجر به تداوم روند نزولي قیمت دالر 

يا تقويت ريال در برابر دالر شود.

ترمز تورم اجاره 
كشيده شد

بــا توقف رشــد قیمت 
مســكن و همچنیــن 
كاهش نقــل و انتقال 
مســتأجران در دوره 
كرونا، فعاًل رشد قیمت اجاره نیز فروكش كرده 

و حتي اندكي كاهش يافته است.
در شــرايطي كه روند صعودي قیمت مسكن 
متوقف شــده و به واســطه تمديــد خودكار 
قراردادهاي اجــاره در دوره كرونا، بازار اجاره 
با ركود جدي مواجه اســت؛ بــازار فروش نیز 
وضعیت باثباتي را تجربه مي كند و آنگونه كه 
مشــاوران امالك مي گويند: در اين كسادي، 
قیمت هاي پیشــنهادي مالــكان واحدهاي 
استیجاري تا 10درصد نیز نسبت به تابستان 

كاهش پیدا كرده است.
به گزارش همشــهري، عقب  ماندگي قیمت 
اجاره از ارزش مسكن، كمبود عرضه واحدهاي 
اســتیجاري و همچنین افزايش تقاضا براي 
واحدهاي اســتیجاري در دوره جهش قیمت 
مسكن، از اصلي  ترين عواملي هستند كه باعث 
مي  شــوند بازار اجاره حتي در دوره هاي ركود 
مسكن نیز با رشد ساالنه مواجه شوند؛ اما فعاًل 
به واســطه اينكه بخش بزرگي از قراردادهاي 
اجاره به واسطه مصوبه ســتاد مقابله با كرونا 
به صورت خودكار تمديد مي شود و اين مصوبه 
قدرت چانه زني مستأجران با صاحبخانه ها را 
افزايش داده است؛ حتي ناكارآمدي  هاي ذاتي 
بازار اجاره ايران نیز نتوانسته فضاي عمومي بازار 
را متشنج كند و حال و هواي بازار، به جز براي 

مستأجران جديد، چندان نامساعد نیست.

كرونا به داد مستأجران رسيد
از ابتداي سال 97و در همان نخستین ماه هاي 
شروع جهش قیمت مسكن، دورنماي تورمي و 
پرتنش بازار اجاره مشخص بود و همین مسئله 
وزارت راه و شهرسازي را وادار كرد تا به دنبال 
برنامه هايي براي اصالح سازوكار اين بازار باشد. 
در اين شــرايط خبرهايي نیز در مورد تدوين 
بسته هاي نجات بازار اجاره منتشر مي  شد كه 
تقريباً هیچ كدام از آنها حتي به مرحله رونمايي 
نیز نرســیدند و به جز كمك وديعه مسكن كه 
به مدد كرونا و با مصوبه ســتاد مقابله با كرونا 
عملیاتي شد، هیچ سیاستي براي نجات بازار 
اجاره ارائه نشــد. در اين میان شیوع كرونا از 
اسفند 98باعث شــد تا در میان مصوبه هاي 
ستاد مقابله با كرونا، 3 مصوبه اجاره اي نیز با 
هدف حذف خطر شــیوع كرونا با جابه جايي 
مســتأجران و كمك مالي به آنها ابالغ شد كه 
جداي از اثرات ضدكرونايي اين مصوبات، باعث 
شد تا بروز بحران در بازار اجاره حداقل تا پايان 
دوره شــیوع كرونا به تعويق بیفتد. براساس 
مصوبه ستاد مقابله با كرونا، همه قراردادهاي 
اجاره مسكوني سررسید شده در دوره كرونا، تا 
3 ماه بعد از اعالم شرايط عادي از سوي وزارت 
بهداشــت، به صورت خودكار تمديد مي شود 
و حداكثر افزايش قیمت براي اين تمديد نیز 
در تهــران 25درصدي، در شــهرهاي بزرگ 
20درصد و ساير نقاط شهري 15درصد خواهد 
بود. البته در اين مصوبه نیز طبق سنت معمول 
بازار اجــاره، اصل بر توافق موجر و مســتأجر 
گذاشته شــده و ضمن اينكه براي مالك نیز 
اختیاراتي براي فســخ قرارداد اجــاره وجود 
دارد، تعیین بازه قیمتي نیــز عمدتاً براي باال 
بردن قدرت چانه زني مستأجران و جلوگیري 
از فشار مالكان تعیین شده است. در اين شرايط 
موجر و مستأجر مي توانند بر افزايش اجاره بها 
باالتر از سقف ستاد كرونا توافق كنند، اما اگر 
مالك براي باال بردن نرخ اجاره فشار وارد كند 
و مستأجر افزايش قیمت باالتر از نرخ مصوب 
را نپذيرد، هیچ يك از مراجع قضايي نیز به نفع 
موجر رأي صادر نمي كنند و آن مستأجر ملزم 
به تخلیه مورد اجاره نخواهد بود. مشــاوران 
امالك مي  گويند: تحت تأثیر اين مصوبه، میزان 
قراردادهاي اجاره تمديدي نسبت به سال قبل 
تا 2 برابر افزايش پیدا كــرده؛ اما اين وضعیت 

براي اجاره اولي  ها و مســتأجراني كه درصدد 
عقد قرارداد جديد هستند متفاوت است.

كاهش 10درصدي اجاره در زمستان
تخلیه تدريجي تورم مســكن در بازار اجاره 
باعث شده تا مستأجران همه ساله با افزايش 
هزينه اجاره مواجه شــوند و ناكارآمدي هاي 
بازار اجاره مانند نبود اجــاره داري حرفه اي 
و مســكن اســتیجاري حمايتــي، وضعیت 
مســتأجران در دهك هاي درآمــدي پايین 
جامعه را با مشكل جدي مواجه كند؛ با وجود 
اين، در نیمه دوم ســال كه فصل جابه جايي 
مســتأجران به پايان مي رسد، همواره فضاي 
بهتري بر بازار اجاره حاكم مي شــود. امسال 
اما، پايان فصل جابه جايي مستأجران با توقف 
روند صعودي قیمت مسكن، محدوديت هاي 
كرونا و بهبود دورنماي اقتصادي همراه شده 
و زمینه را براي تعديل اجاره بهاي مســكوني 
و حتي كاهــش آن نیز فراهم آورده اســت. 
آنگونه كه مشــاوران امالك فعال در تهران 
در گفت وگو با همشــهري اظهــار كرده اند، 
میانگیــن كاهش قیمت اجاره در زمســتان 
امسال نســبت به فصل تابســتان به حدود 
10درصد مي رســد. به گفته آنهــا، تقاضاي 
مسكن استیجاري نیز گرچه نسبت به فصل 
تابســتان كاهش چشــمگیري داشــته، اما 
همچنان طبق روال گذشته وجود دارد. البته 
آنگونه كه مشاوران امالك مي گويند: به واسطه 
ركود جدي معامالت مسكن، تعداد فايل هاي 
رهن كامل نسبت به تابستان بسیار كمتر شده 
و بخش قابل توجهــي از فايل هاي موجود در 
بازار شامل رهن و اجاره هستند؛ چراكه پیش 
 از اين عمدتاً آن دســته از خريداران مسكن 
كه با كســري ســرمايه مواجه بودند، واحد 
مسكوني خريداري شــده را به صورت رهن 
كامل در بازار اجاره عرضه مي كردند تا حدود 
20درصــد از ارزش معاملــه را از اين طريق 
فراهم كننــد، اما در شــرايط فعلي به قدري 
معامالت خريدوفروش مســكن كساد است 
كه اثر معنــاداري بر فايل هــاي رهن كامل 

گذاشته است.

تمديد مهلت پرداخت وام وديعه مسكن تا 
پايان بهمن

در شــرايطي كه بازار اجاره به وضعیت نسبتاً 
باثباتي رسیده و مصوبات اجاره اي ستاد مقابله 
با كرونا نیز تأثیر قابل قبولي بر مناســبات اين 
بازار داشته است، كارگروه مقابله با پیامدهاي 
اقتصادي كرونا، گام ديگري براي كمك نهايي 
به مســتأجران كم درآمد برداشته و با تمديد 
مهلت پرداخــت وام وديعه مســكن تا پايان 
بهمن ماه موافقت كرده است. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني و پايش آثار اقتصادي كرونا، اين 
كارگروه در جلسه هفته گذشته مصوب كرده 
است: متقاضیاني كه پیش  از اين مراحل ثبت نام 
تقاضاي خود را در ســامانه اقدام ملي تكمیل 
كرده اند، تا پايان بهمن ماه فرصت داشته باشند 
فرايند معمول بانكي را انجام داده و وام وديعه 
مسكن را دريافت كنند. همچنین در اين جلسه 
براي متقاضیان تسهیالت كمك وديعه مسكن 
كه قــرارداد اجاره نامه آنها به صورت دســتي 
و بدون حضــور در بنگاه تنظیم شــده، مقرر 
شد مشاورين امالك موظف شوند با دريافت 
حداكثر 250 هزار تومان بدون نیاز به دريافت 
ارزش افزوده و با حضور موجر و مستأجر نسبت 
به ثبــت اجاره نامه و اخذ كــد رهگیري اقدام 
كنند. اين مبلغ بــراي اجاره نامه هايي كه در 
بنگاه ثبت شده اما كد رهگیري ندارند، هزينه 
ثابتي معادل 100 هزار تومان اســت و الزامي 
براي حضور موجر در بنگاه نخواهد بود. آمارها 
نشــان مي دهد كه تا پايان آذرماه از مجموع 
302 هزار و 334 متقاضي دريافت وام وديعه 
مســكن، 148 هزار و 215 نفــر يعني حدود 
نیمي از متقاضیان توانسته اند اين تسهیالت 

را دريافت كنند.

قيمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت17 ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرقيمت نرخ ارزها

0,32-)0,32%( 256,190820دالر
0,77-)0,77%( 313,5102,420يورو

0,37-)0,37%( 352,6701,300پوند انگليس
0,6-)0,6%( 70,520420درهم امارات

0,58-)0,58%( 34,400200لير ترکيه
1,54-)1,54%( 292,9004,500فرانک سوئيس

0,76-)0,76%( 39,300300يوان چين
1,32-)1,32%( 247,7203,280ين ژاپن

0,54-)0,54%( 202,4501,100دالر کانادا
0,85-)0,85%( 199,7001,700دالر استراليا
0,49-)0,49%( 2061دينار عراق

  گزارش میداني همشهري از كاهش قیمت هر كیلوگرم گوشت شقه گوسفندي 
 تا مرز 100هزار تومان و افت 45درصدي سهم اين محصول در سبد مصرفي 

خانوارها به دلیل كاهش قدرت خريد و تداوم شیوع كرونا حكايت دارد
مجلس و دولت عليه فرمول جديد 

قيمت گذاري خودرو 
 بهارستان و پاستور با مصوبه شوراي رقابت 

مخالفت كردند

درپي اعالم فرمول جديد شوراي رقابت براي قیمت گذاري خودروهاي 
كم تیراژ داخلي، برخي نمايندگان مجلس و وزير صنعت به مخالفت 
با اين دستورالعمل برخاســتند. آنها مي گويند مصوبه شوراي رقابت 

موجب افزايش قیمت خودرو شده است.
به گزارش همشهري، اواخر هفته گذشته شوراي رقابت ضمن مخالفت 
با آزادسازي قیمت 18محصول كم تیراژ ايران خودرو و سايپا، فرمول 
جديدي براي تعیین نرخ اين خودروها ارائه كرد. اين فرمول با واكنش 
رئیس و معاون سازمان بازرسي كل كشــور مواجه شد. در ادامه وزير 
صنعت از رايزني اين وزارتخانه براي اجراي مصوبه اي خبر داد كه قبال 
برمبناي آن، ستاد تنظیم بازار متولي تعیین قیمت خودرو شده بود؛ 
مصوبه اي كه اگرچه با رأي ديوان عدالت اداري لغو شد تا درنهايت در 
پايیز امسال شوراي رقابت به فرايند قیمت گذاري خودروها بازگردد 
اما ظاهرا علیرضا رزم حسیني در تالش است تا اختیار قیمت گذاري 
خودرو را بار ديگر به وزارت صنعت بازگرداند. ديــروز عالوه بر وزير 
صنعت و سازمان بازرسي كل كشــور، برخي نمايندگان مجلس نیز 
با تأكید بر تأثیر منفي دستورالعمل جديد شــوراي رقابت بر گراني 
خودروهاي داخلي، با آن مخالفت كردند و ديدگاه هاي سازمان بازرسي 
كل كشور در مورد اين دســتورالعمل را الزم االجرا دانستند. با وجود 
اين، رئیس شوراي رقابت همچنان قیمت گذاري در بازار خودروهاي 
انحصاري را جزو وظايف ذاتي اين شــورا تلقي و اعالم كرد بازگشت 

قیمت گذاري خودرو به وزارت صنعت غیرقانوني است.

مخالفت مجلس با تصميم شوراي رقابت 
نايب رئیس كمیســیون صنايع و معادن مجلس ضمــن مخالفت با 
مصوبه اخیر شــوراي رقابت براي قیمت گذاري خودروهاي كم تیراژ 
داخلي، گفت: مجلس ابزار نظارتي خود را دارد اما اين ابزار نظارتي آني 
نیست، به همین علت مخالفت مجلس با اين تصمیم شوراي رقابت 
الزم االجرا نیست اما اگر ديدگاه سازمان بازرسي به طور كتبي و مستند 
به وزارت صمت ابالغ شود، الزم االجرا خواهد بود و اين تصمیم شوراي 
رقابت بايد متوقف شود. علي جدي افزود: كمیسیون صنايع و معادن 
مجلس با اينگونه قیمت گذاري 18خودرو اعالم شده مخالف است، زيرا 
ضوابط سازمان حمايت بايد در قیمت گذاري خودرو نیز رعايت شود 
و اين موضع در نخستین جلسه كمیســیون صنايع و معادن مجلس 

طرح خواهد شد.

بي تدبيري شوراي رقابت و گراني خودرو 
وزير صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به گراني مجدد خودروهاي 
داخلي در هفته هاي اخیر، بي تدبیري شوراي رقابت را عامل اصلي اين 
گراني دانست و افزود: در روزهاي آينده شاهد متعادل تر شدن قیمت 
خودروهاي داخلي خواهیم بود. علیرضا رزم حســیني انحصارگري 
در خودروسازي را اصلي  ترين عامل در گراني و كیفیت خودروهاي 
داخلي دانست و افزود: تمام تالش خود را براي رقابت پذيري و ارتقاي 
كیفیت تولیدات خودرويي انجام خواهیم داد. او با اشــاره به افزايش 
50درصدي تولید خــودرو در 6 ماه دوم ســال جاري، افزود: ايجاد 
رقباي جديد در صنعت خودروســازي نیز از اصلي ترين برنامه هاي 

وزارت صنعت است.

غيرقانوني بودن بازگشت قيمت گذاري به وزارت صنعت 
رضا شیوا، رئیس شوراي رقابت ضمن دفاع از تصمیم اين شورا گفت: 
برخي تصور مي كننــد فرمول جديد باعث افزايــش قیمت خودرو 
مي شود، اما اين تصور درست نیست. فرمول جديد از مصرف كننده 
حمايت مي كند، زيرا هر چــه تولید افزايش پیدا كنــد، قیمت بازار 
كاهش مي يابد. بايد قیمت حاشیه بازار به قیمت دستورالعمل شوراي 

رقابت برسد و با افزايش تولید، رانت كمتر مي شود.
او افزود: متأسفانه بسیاري از افراد فرمول جديد قیمت گذاري شوراي 
رقابت را متوجه نشــده اند و تصور مي كنند اين فرمول مشكل دارد. 
فرمول جديد به نفع مصرف كننده واقعي اســت، زيرا به جاي تمركز 
روي تورم بخشــي، روي افزايش تولید تمركــز دارد و باعث افزايش 
تولید مي شود. شــیوا در مورد ديدگاه وزير صمت مبني بر اينكه بايد 
قیمت گذاري خــودرو به وزارت صمت باز گــردد، گفت: طبق قانون 
شــوراي رقابت وظیفه اعالم قیمــت را دارد و مي تواند براي كاال ها و 
بازار هاي انحصاري دستورالعمل ارائه دهد و تشخیص انحصاري بودن 
بازار هم برعهده شوراي رقابت است. علت پیشنهاد وزير صنعت براي 
بازگشــت قیمت گذاري به وزارت صنعت را نمي دانم، اما قانون اين 

اجازه را نمي دهد.
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بروز تنش بين ايــران و آمريكا در  بورس
مــدت زمــان باقــي مانــده از 
رياســت جمهوري دونالد ترامپ، 
ديروز به افت ســنگين شــاخص 
بورس و نزول 8ميليارد دالري بازار سهام منجر شد. همه 
اينها در حالي است كه جديد ترين اثر تحريم ها در تامين 
سوخت گاز براي صنايع نمايان شده؛ اين موضوع مي تواند 
سود زمستاني شركت هاي بورس را به شدت تحت تأثير قرار 

دهد.
به گزارش همشهري، كمتر از 20روز مانده به پايان دوره 
رياست جمهوري دونالد ترامپ، باالگرفتن تنش بين ايران 
و آمريكا شــاخص هاي بورس را به لرزه درآورد به طوري 
كه در مبادالت روز گذشــته شــاخص كل بورس تهران 
تحت تأثير اين شــايعه 3.13درصد نزول كرد و 207هزار 
ميليارد تومان معادل 8ميليارد دالر از ارزشش را از دست 
داد. ديروز همچنين ارزش روزانه معامالت سهام 40درصد 
افت كرد و ارزش مبادالت خرد ســهام به سطح 12هزار 

ميليارد تومان كاهش يافت.

جريان خروج پول
از ابتداي هفتــه تاكنون ســهامداران حقيقــي روزانه 
1000ميليارد تومان از بازار ســهام خــارج كرده اند و در 
مبادالت روز گذشــته اين ميزان به اوج خود رســيد در 
دادوســتد هاي روز شــنبه جمعا 2هزار ميليارد تومان از 
نقدينگي سهامداران خرد از بازار سهام خارج شد. دونالد 
ترامپ، رئيس جمهوري آمريكا قرار اســت اول بهمن ماه 
)20ژانويه( كاخ سفيد را ترك كند اما بروز برخي حوادث 
به برخي شايعات در مورد احتمال بروز تنش بين ايران و 
آمريكا دامن زد. حتي روز جمعه محمدجواد ظريف، وزير 
امورخارجه ايران در يك پيام توييتري نوشــت: اطالعات 
به دســت آمده از عراق حاكي از توطئه اي براي ساخته و 
پرداخته كردن بهانه اي براي جنگ اســت؛ ايران دنبال 
جنگ نيســت اما از مردم، امنيت و منافــع حياتي خود 
دفاع مي كند. نمايندگي دائم ايران در ســازمان ملل نيز 
در نامه اي به دبيركل و رئيس شــوراي امنيت نسبت به 
هرگونه ماجراجويي نظامي آمريكا در خليج فارس هشدار 
داد. همه اين خبر ها به همراه پرواز هواپيماهاي بي 52 بر 
فراز خليج فارس كافي بود كه ترس فضاي تاالر شيشه اي را 
فرابگيرد و به نزول سنگين شاخص هاي بورس منجر شود.

ريسك كوتاه مدت
هنوز مشخص نيست بازار سهام تا چند روز به اين رويداد 
واكنش نشان خواهد داد اما به نظر مي رسد باتوجه به آنكه 
دوران رياست جمهوري دونالد ترامپ تا ابتداي بهمن به 

پايان خواهد رســيد اين رويداد يك ريسك كوتاه مدت 
براي بازار سهام تلقي شود و به زودي به پايان برسد. فردين 
آقابزرگي يك كارشناس بازار سرمايه در اين باره مي گويد: 
مطمئنا اثر اخباري مانند احتمال وقوع درگيري در منطقه 
بر بازار سرمايه كوتاه مدت است و تجربه حكايت از آن دارد 
كه با مراودات سياســي اثر اين صحبت ها با واكنش هاي 
اصالحي، تعديل مي شود اما غيرحرفه اي ها واكنش هاي 
سريع در بازار دارند كه كل بازار را تحت تأثير قرار مي دهند.

به گفته او بايد توجه داشته باشيم كه تعداد غيرحرفه اي ها 
در بازار سرمايه افزايش يافته و نسبت به اين اخبار سياسي 
بسيار نگران هستند و رفتار اين افراد باعث وقوع اين شرايط 
در بازار مي شود. اما آنچه در كنار اين موضوع ريسك مهم تر 
و بلندمدت تري براي بازار سرمايه تلقي مي شود، افزايش 
مصرف گاز و كاهش ميزان عرضه گاز براي تامين سوخت 
الزم براي توليد صنايع است كه مي تواند درآمد شركت هاي 

بورس را در زمستان به شدت تحت تأثير قرار دهد.

اثر بحران گاز در بورس
اين روز ها يك ريسك واقعي در كمين بازار سهام نشسته و 
مي تواند در زمستان امسال آثار عيني زيادي بر سودآوري 
شــركت هاي بورس برجاي بگذارد و آن كمبود گاز براي 
تامين سوخت مورد نياز صنايع است به طوري كه كمبود 
گاز از يك طرف كاهش توليد در برخي صنايع مهم ازجمله 

فوالد، پتروشيمي، نيروگاه ها و سيمان را به دنبال داشته و از 
طرف ديگر اغلب صنايع را مجبور كرده براي تامين سوخت 
مورد نياز خود از مازوت استفاده كنند كه همين موضوع به 

افزايش شديد آلودگي هوا منجر شده است.
بحث افزايش مصرف گاز در زمســتان در طول سال هاي 
گذشــته همواره يك چالش براي اقتصاد ايران بوده اما از 
ســال92 با افزايش توليد گاز از طريق پارس جنوبي اين 
مشكالت تا حدود زيادي حل شــد اما در سال  جاري اين 
مشكل به دليل شدت گرفتن تحريم ها دوباره نمايان شد. 
مشكل از آنجا شروع شده كه حجم صادرات ميعانات گازي 
به دليل تحريم ها با كاهش زيادي مواجه شــده و همين 
موضوع وزارت نفت را مجبور كرده توليد گاز را كاهش دهد 
زيرا ميعانات گازي همراه با گاز توليد مي شود و تنها راهكار 
براي جلوگيري از انباشت شــديد ميعانات گازي كاهش 
توليد گاز است. هم اكنون همه ذخاير خشكي و آبي وزارت 
نفت مملو از ميعانات گازي است و وزارت نفت چاره اي جز 

كاهش توليد گاز ندارد.

چالش مصرف گاز خانگي
به گفته وزير نفت هر سال در فصل زمستان به دليل رشد 
مصارف خانگي 350ميليون مترمكعــب به مصرف گاز 
اضافه مي شود. اين موضوع موجب شده امسال با كمبود 
شديد گاز مواجه باشــيم چون مصارف خانگي نسبت به 

مصارف توليدي اولويت دارد بخش اصلي توليد گاز راهي 
مصارف خانگي شده است. گزارش هاي شركت هاي بورس 
نشان مي دهد احتمال قطعي گاز گريبان چندين صنعت 

را گرفته است.
شركت فوالد مباركه ايران به عنوان دومين شركت بزرگ 
بازار سهام ايران به تازگي اعالم كرده ميزان دريافت گازش 
تا 50درصد كاهش يافته و اين مي تواند توليد اين شركت 
را 50درصد كاهش دهد. فــوالد مباركه امكان جايگزين 
كردن گاز با سوخت مايع را ندارد، به همين دليل كاهش 
عرضه گاز به اين كارخانه به معناي كاهش توليد اســت. 
اين موضوع مي تواند مانع از منتفع شدن صنعت فوالد از 
رشدهاي چشمگير اخير قيمت فوالد در بازارهاي جهاني 
شود. همين رويه در صنعت پتروشيمي به عنوان مهم ترين 
صنعت ايران هم حاكم است به ويژه آنكه ميزان مصرف گاز 
در اين صنعت به عنوان سوخت و خوراك بسيار بيشتر از 
صنايع ديگر است. سال قبل هم قطعي گاز به توقف توليد 
در برخي شركت ها ازجمله پتروشيمي پرديس و خراسان 
منجر شــد حاال اگر تامين كننده هاي خوراك نتوانند با 
دريافت گاز، خوراك ساير پتروشــيمي ها را تامين كنند 
احتمال اينكه تعداد زيادي از شــركت هاي پتروشيمي با 
كاهش يا توقف توليد در زمستان مواجه شوند وجود دارد. 
همه اينها در حالي اســت كه قيمت جهاني محصوالت 
پتروشيمي در جهان در حال افزايش است و احتماال دوباره 
در پايان زمستان ســير نزولي خواهد گرفت. اين موضوع 
موجب خواهد شد درآمد شركت هاي پتروشيمي در ايران 
تحت تأثير قرار بگيرد و اين شــركت ها نتوانند از افزايش 

قيمت جهاني محصوالت پتروشيمي منتفع شوند.

چالش صنايع سيمان و نيروگاه
از ديگر صنايعي كه از قطعي گاز در زمستان آسيب خواهند 
ديد مي توان به صنعت ســيمان و نيروگاه ها اشاره كرد. 
همين حاال نيروگاه ها درحال استفاده از مازوت به جاي گاز 
به دليل كمبود گاز هستند و گاز بسياري از كارخانه هاي 
توليد ســيمان نيز قطع شــده و آنها نيز به سوخت هاي 
جايگزين مانند مــازوت روي آورده اند اما با توجه به آنكه 
بسياري از كارخانه هاي توليد كننده سيمان امكان استفاده 
از ســوخت جايگزين را ندارد احتمــال تعطيلي در اين 
كارخانه ها افزايــش يافته و اين موضــوع مي تواند منجر 
به كاهش سود آنها در فصل زمستان شــود. پيش از اين 
عبدالرضا شيخان، دبير انجمن سيمان نيز از قطع شدن 
گاز 45شركت از 77شركت توليد كننده سيمان خبر داده 
و تأكيد كرده بود: مدتي است وزارت نفت اقدام به قطع گاز 
كارخانه ها كرده و سوخت جايگزين مازوت با قيمت بسيار 

باال براي كارخانه هاي سيمان تعريف كرده است.

بازار سهام ديروز تحت تأثير باالگرفتن تنش در خليج فارس و افزايش ريسك قطعي گاز صنايع، معادل 8ميليارد دالر از ارزش خود را از دست داد

ارزش معامالت بورس ديروز 40درصد افت كرد.   عكس: همشهري / محمد عباس نژاد

نزول 8ميليارد دالري بورس زير ساية افزايش تنش

 اثر آلودگي هوا
بر قيمت ميوه و تره بار ضد سرب

آلودگي هواي تهران در پاييز و زمستان سال هاست  تره  بار
به روالي تكراري تبديل شده است. هرسال شاهديم 
كه در چنين روزهايي كودكان، افرد مسن و بيماران 
تنفسي از خروج از خانه و حضور در سطح شهر منع 
مي شوند. امسال هم با اينكه انتظار مي رفت به دليل كرونا و محدوديت هاي 
رفت وآمد هواي تميزتري داشته باشيم، شاهد آلودگي شديد هواي تهران و 
ديگر شهرهاي صنعتي هستيم. كارشناسان تغذيه براي كاهش آثار زيانبار 
سرب و ديگر آالينده هاي هوا تغييراتي را در رژيم غذايي توصيه مي كنند كه 
معموال افزايش مصرف شير يكي از آنهاست. اما افزايش مصرف بعضي ميوه ها 
و ســبزي ها نيز در چنين مواردي توصيه مي شود. سازمان ميادين ميوه و 
تره بار شهر تهران فهرست قيمت برخي از ميوه ها و سبزي ها را منتشر كرده 
كه در زمان آلودگي هوا آثار مثبتي در بدن ايجاد مي كنند. در ميان ميوه ها 
سيب بيشترين جذب سرب را دارد و مانع رسيدن آسيب به سلول هاي بدن 
مي شود. پرتقال، ليموی شيرين و   تُرش، هويج، كيوي، گريپ فروت، انبه، 
كدو تنبل، فلفل دلمه، اسفناج، انواع كلم و گوجه فرنگي نيز كم و بيش از اين 
خاصيت برخوردارند.   توصيه شده در هنگام آلودگي هوا، مصرف سير و پياز 
تازه كه داراي آنتي اكسيدان هاي قوي هستند و مي توانند از ايجاد التهاب در 
سينوس ها و بروز آلرژي هاي ناشي از آلودگي هوا جلوگيري كنند، افزايش 
يابد. در روزهاي آلوده، مصرف انار با توجه به غني بودن آن از آنتي اكسيدان و 
همچنين، كلم بروكلي را در برنامه غذايي خود قرار دهيد.  ســهم ساالد و 

سبزي  را نيز در رژيم غذايي روزانه افزايش دهيد.

 مقايسه قيمت بعضي انواع ميوه و سبزيجات
 در ميادين ميوه و تره بار با مغازه هاي سطح شهر

قيمت در ميادين نام محصول
)تومان(

ميانگين در سطح 
شهر )تومان(

اختالف قيمت 
)درصد(

8.50015.50045سيب قرمز 
9.90017.00042سيب زرد

9.90018.00045پرتقال تامسون شمال
12.20021.00042پرتقال تامسون جنوب

11.90018.50036نارنگي شمال
11.00017.50037نارنگي جنوب
9.90013.00024ليمو شيرين

14.20022.50037انار
12.70019.50035كيوي

5.6008.00030گوجه فرنگي بوته اي
8.30011.00024.5گوجه فرنگي گلخانه اي

5.5007.50027هويج
5.9008.50030.5كدو حلوايي

4.4006.00027پياز زرد
4.7006.50028پياز سفيد

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

3.13-43682-1354114شاخص كل بورس - واحد
39.12-10982-17091ارزش معامالت - ميليارد تومان

3.00-207-6682ارزش بازار - هزار ميليارد تومان
3889642330.06ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري - ميليارد تومان

سكه در كف محدوده نوسان
قيمت سكه به كف محدوده  سكه و طال
نوسان قيمت خود در يك 

 ماه اخير بازگشت.
به گزارش همشهري، در 
نخستين روز هفته قيمت سكه با توجه به كاهش 
قيمت دالر، كاهشي شد و به پايين ترين رقم يك  
ماه اخير خود رسيد. طي يك  ماه گذشته با وجود 
افزايش بهاي اونس در بازارهاي جهاني، قيمت طال و 
سكه در بازار تهران افزايش نيافته و تنها در محدوده 
نه چندان وسيعي نوسان داشته است. كارشناسان 
مهم ترين عامل اين ثبات را ناتواني دالر در حفظ 
كانال 26هزار تومان مي دانند؛ چنان كه قيمت سكه 
از زمان ورود دالر به كانال 25هزار تومان نتوانسته 
بيش از يك روز باالي 12ميليون تومان بماند. روز 
پنجشنبه سكه تا باالي 11ميليون و800 رفت اما 
نتوانست از اين سطح عبور كند و ديروز افت قيمت 
نسبتا زيادي را به خود ديد. كاهش چشمگير تقاضا 
حباب سكه را نيز تخليه كرده و به پايين ترين ميزان 
طي چند ماه گذشته يعني 400هزار تومان كاهش 
داده است. قيمت هر قطعه ســكه طرح جديد تا 
ساعت17 روز شنبه 13دي ماه روي سايت اتحاديه 
طال و جواهر تهــران 11ميليون و700هزار تومان 
ثبت شد كه در مقايسه با پنجشنبه 110هزار تومان 
كاهش داشت. هر قطعه سكه بهار آزادي نيز كه در 
آخرين روز هفته گذشته تا 11ميليون و500هزار 
تومان باال رفته بود، با 100هزار تومان افت در روز 

شنبه به 11ميليون و400هزار تومان رسيد.
قيمت نيم سكه، ربع سكه و سكه يك گرمي تغييري 
نداشــت و به ترتيب 6ميليون و200هزار تومان، 
4ميليون و150هزار تومان و 2ميليون و300هزار 
تومان معامله شد . قيمت طال نيز در نخستين روز 
هفته با نوساناتي همراه بود و در ساعاتي از روز مظنه 
هر مثقال طال تا 4ميليون و997هزار تومان باال رفت 
اما دوباره كاهش يافت و سرانجام در ساعات پاياني 
روز طال بدون تغيير قيمت نســبت به آخرين روز 
هفته قبل، ماند. هر گرم طالي 18عيار ديروز در 
بازار طالي تهــران يك ميليون و152هزار تومان 
قيمت خورد و هر مثقال طال 4ميليون و994هزار 

تومان معامله شد.

قيمت طال  در بازار آزاد تا ساعت 16:30 ديروز
قيمت )تومان(نوع دارايي
4.994.000مظنه تهران

1.152.864طالي 18عيار )گرم(
11.700.000سكه طرح جديد
11.400.000سكه طرح قديم

6.200.000نيم سكه
4.150.000ربع سكه

2.350.000سكه يك گرمي
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بعد از توقف پرسپوليس برابر ذوب آهن حميد درخشان به انتقاد 
از عملكرد سرخپوشــان پرداخته و حتي جدايي بشار را هم در 
كيفيت ضعيف تيم بي تأثير دانسته است: »اگر قرار باشد با جدايي 
يك بازيكن چنين شرايطي به وجود بيايد، عملكرد كادرفني زير 
سؤال مي رود. « درخشان اما در دوران سرمربيگري اش در همين 
تيم پرسپوليس نظر متفاوتي داشت؛ به طوري كه بعد از توقف 
برابر راه آهن در آن نشست خبري معروف فرياد مي زد: »وقتي 
يارو نمي زنه تو گل، تقصير مربيه؟« منظــور از يارو، طبعا يكي 
از بازيكنان وقت پرســپوليس بوده، اما حاال نتايج تيم ربطي به 
عملكرد بازيكنان يا حتي ماندن و رفتن آنها ندارد و فقط سرمربي 
بايد جوابگو باشد. به طور كلي ســهم كادرفني در ناكامي ها در 

دوران درخشان صفر بود و پس از آن 100 است.

»يارو نمي زنه تو گل« چي شد؟

يحيي گل محمدي بعد از دريافت گل مســاوي از ذوب آهن در 
دقيقه 90 گفتــه: »روي يك غافلگيــري گل خورديم. « خب 
تيم هاي خوب تيم هايي هستند كه كمتر غافلگير شوند، اما انصافا 
اين گل ذوب آهن يكي از غيرغافلگيركننده ترين گل هاي تاريخ 
فوتبال ايران بود. تيم اصفهاني قشنگ 45دقيقه از چپ و راست 
توپ آورد و بسيار بدشــانس بود كه قبل و بعد از گل مساوي به 
گل هاي ديگر دست پيدا نكرد. تيم مقابل در زمين هر كاري دلش 
مي خواست صورت مي داد، بعد آقا يحيي گفته غافلگير شديم. 
انگار مثال 90 دقيقه پرسپوليس كوبيده و روي نخستين حمله 
ناگهاني حريف دروازه اش باز شده است. كال عمر ما تمام مي شود، 
اما حسرت شنيدن يك جمله از گل محمدي بر دل مان مي ماند: 

»ما امروز بد بوديم. « به خدا اگر بگويي، اتفاقي نمي افتد.

آقا غافلگير نكنيد

ماجراي هروويه ميليچ در اســتقالل خيلي عجيب شده است. 
او جزو خوب هاي فصل گذشــته تيم بود كــه در پايان فصل تا 
آستانه جدايي از جمع آبي ها پيش رفت. با اين حال نهايتا باشگاه 
حفظش كرد. ميليچ امســال هم در بحث فني خوب بوده و هر 
بار به بازي گرفته شده اثرش را گذاشــته است. در اين شرايط 
نيمكت نشيني هايش عجيب است. كاري به واكنش اينستاگرامي 
ميليچ نداريم و آن را تأييد نمي كنيم، اما پرسش اينجاست كه اگر 
كادرفني ميليچ را نمي خواســت و حتي دانشگر را به او ترجيح 
مي دهد، اين بازيكــن چرا با قيمت سرســام آور دالر و آن همه 
دردسر جانبي حفظ شد؟ مگر محمد نادري را براي همين پست 
نگرفته بوديد؟ فقط مي خواســتيد كلي پول دور بريزيد و يك 

شاكي بالقوه در فيفا بتراشيد؟

خب چرا نگهش داشتيد؟

نكته بازي

صدر جدول ليگ برتر رنگ كاماًل قرمز به خود گرفته 
و مهمان جديدي دارد؛ چيزي كه بعد از فرگوســن 
نادر بوده است. منچستريونايتد با دهمين برد فصل 
در 1۶بازي همسايه ليورپول در صدر شد. آنها فصل 
قبل براي رسيدن به اين تعداد برد 10بازي بيشتر 
انجام داده بودند. در 10بازي اخير تنها به من سيتي 
و لســتر يك امتياز داده اند و بقيه را برده اند. فصل 
قبل همين موقع ۲۷امتياز از صدر فاصله داشــتند 
و فصل هاي قبل تر به ترتيــب 19، 15 و 1۳امتياز. 
حاال به لطف سرمربي باشــخصيت و باكالسي مثل 
سولشــير و تأثيرگذاري برونو فرناندز روي بيشــتر 
گل ها قهرماني هم دور از دســترس نيســت. برونو 
فرناندز در 1۶بــازي روي 1۸گل تأثير مســتقيم 

داشته. او دومين بازيكن برتر تاريخ ليگ برتر از نظر 
تأثيرگذاري روي گل ها در ۳0بازي ابتدايي اســت. 
برونو روي ۳۳گل تأثير داشــته يا گل زده و يا گل 
ساخته؛ 4تا كمتر از ركورد اندي كول. خوشبختانه 
ويروس جهش يافته كرونا در انگليس و برگزيت فعاًل 
نتوانسته فوتبال را كنار بگذارد و ليگ برتر با وجود 
ثبت ركورد بازيكنان در تســت هاي كرونا همچنان 
ادامه دارد. منچسترســيتي كه 5بازيكن كرونايي 
شــامل كايل واكر، گابريل ژسوس و ۳بازيكن ديگر 
كه نام شــان فاش نشده )ادرســون خودش لو داد 
كوويد-19 يا ۲0 گرفته( مجبور به انجام بازي است. 
گوارديوال گفته براي بازي امشــب مقابل چلســي 
به اندازه كافي بازيكن دارد. در تركيب چلسي حكيم 

زياش ســرانجام آماده بازي شــده و از مصدوميت 
همسترينگ رهايي يافته، اما ريس جيمز به همين 
دليل از ليست خط خورده. واكر و ژسوس درصورت 
منفي شدن تست مجدد مي توانند در بازي امشب 
به ميدان بروند. در تركيب سيتي اريك گارسيا آخر 
فصل به مقصد بارسلونا باشگاه را ترك خواهد كرد 
و آگوئرو هم قراردادش به پايان مي رســد اما خبر 
رسيده كه سيتي براي جذب مسي و هري كين اقدام 
خواهد كرد كه گزينه اول كمي غيرمحتمل به نظر 
مي رسد. كوين دي بروينه كه در سال۲0۲0، 1۲گل 
و ۲4پاس گل به نــام خودش ثبت كــرد و بهترين 
بازيكن ليگ برتر شــد، در اين بازي در دســترس 
اســت. پنجره نقل وانتقاالتي نيم فصل هم باز شده 

و به نظر مي رسد چلسي شانس آن را دارد تا ايسكو 
را از رئال حداقل به صورت قرضي در اختيار بگيرد. 
خود اين بازيكن قباًل ابراز عالقه كرده بود روزي در 
استمفوردبريج بازي كند. امشــب بارسلونا هم در 
زمين اوئسكا به ميدان مي رود. اين بازي تحت تأثير 
موعد قانوني مسي براي مذاكره آزاد با هر باشگاهي 
كه دلش خواســت قرار دارد. توماس توخل هم بعد 
از اخراج از پاري ســن ژرمن به طور جــدي گزينه 
هدايت بارسا شده است، اما با توجه به در پيش بودن 
انتخابات رياست باشــگاه و تبليغات وسيع الپورتا و 
مصاحبه هاي او كه با كري عليه رئال مادريد همراه 
است تا رأي دهندگان را به خودش جلب كند، بعيد 
به نظر مي رسد فعاًل موقعيت رونالد كومان به خطر 

بيفتد. كومان دست كم تا انتخابات روي نيمكت بارسا 
خواهد بود؛ چون نفر بعدي ممكن است براي جذب 
گوارديوال يا ژاوي اقــدام كند. كومان بايد از آخرين 
هفته ها يا ماه هاي حضورش در نوكمپ لذت ببرد؛ 
رئيس بعدي مربي محبوب تــري با خودش خواهد 
آورد. در تركيب بارسا كوتينيو مصدوم است و اين به 
نفع باشگاه است؛ چون او اگر در 11بازي ديگر حضور 
داشــت و تعداد بازي هايش در تيم را به عدد100 
مي رساند، باشــگاه بايد در اين اوضاع بد اقتصادي 
۲0ميليون ديگر به ليورپــول پرداخت مي كرد. تا 
بعد از مصدوميت او هم خدا بزرگ است؛ شايد از باال 
دســتور بيايد كه كوتينيو تا پيش از فروش و ترك 

باشگاه به صالح نيست در تركيب حضور يابد.

سعيد آقايي در آخرين دقايق بازي پرسپوليس و ذوب آهن 
به خاطر مشــاركت بي دليــل در يك درگيــري كارت زرد 
دومش را دريافت كرد و از زمين اخراج شد. لحظاتي بعد هم 
پرسپوليس درست از جاي خالي همين بازيكن گل مساوي را 
دريافت كرد. با اين حال سرخ ها همچنان بايد تاوان بيشتري 
بابت اين كارت قرمز بپردازند، چرا كه آقايي بازي سه شنبه با 

سپاهان را از دست داده و روشن نيست كه يحيي گل محمدي 
از كدام بازيكن براي پر كردن جاي خالي او استفاده خواهد 
كرد. محمد انصاري تازه شــرايط بازي را پيدا كرده و سخت 
است در چنين ديدار سنگيني به ميادين برگردد، بازيكني 
مثل وحيد اميري هم اگر در پســت دفاع چــپ به ميدان 
برود، زهرخط حمله پرســپوليس كاهش پيدا خواهد كرد. 

در هر صورت آقايي با كارت قرمز ناشيانه اي كه دريافت كرد 
گرفتاري بزرگي براي پرسپوليسي ها درست كرد. جالب است 
كه او پارسال هم بازي رفت پرسپوليس و سپاهان را به داليل 
مشابه از دست داد. اين بازيكن آن زمان با انتشار پستي كه 
شامل عكس يك كبوتر بود و فحواي توهين به پرسپوليسي ها 
را داشت جنجال ساز شد و كميته اخالق شب قبل از مسابقه او 
را كنار گذاشت. حاال آقايي نشان مي دهد ترك كردن حواشي 
برايش كار دشواري است. به راستي وقتي بازيكنان به اصطالح 
حرفه اي چنين دستمزدهايي مي گيرند، چرا بايد مهم ترين 

مسابقات فصل را به داليل پيش پا افتاده از دست بدهند؟

  از كفتربازي پارسال تا دعواي امسال
سعيد آقايي درست مثل »پرسپوليس- سپاهان« فصل گذشته محروم شد
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 بسكتبال با شكست مهم شد
نام بسكتبال ايران بار ديگر در تاريخ 
فيبا ثبت شــد و اين بار هم دليل آن 
يك شكســت تاريخي ديگر اســت. 
فدراسيون جهاني بسكتبال كه سال 
گذشته شكست ايران به پورتوريكو 
را به عنوان يكــي از 10رويداد مهم 
بســكتبال جهان در ســال۲019 
انتخاب كــرده بود، اين بــار در آغاز 
ســال نو ميالدي، باخت ايــران به 
ســوريه را به عنوان يكي از 10اتفاق 
مهم ســال۲0۲0 انتخاب كرد. تيم 
ملي بســكتبال ايران چندي پيش 
در پنجــره دوم مســابقات انتخابي 
كاپ آســيا۲0۲1 به ســوريه باخت 
تا صعــودش بــه ايــن تورنمنت به 
تأخير بيفتد. ســوريه كه در آن بازي 
رده بندي 95 فيبا را در اختيار داشت، 
در يك دهه گذشته شــرايط خوبي 
را تجربه نكرده اســت. ســوري ها از 
سال۲011 تا ۲01۷ به خاطر جنگ 
داخلي در هيچ تورنمنتي شــركت 
نكرده بودند و با توجه به اين پيشينه 
كســي انتظار پيروزي تيم ملي اين 

كشــور مقابل ايران را نداشــت. اين 
انتخاب به نوعي تأييد نظر منتقدان 
كادرفنــي و فدراســيون اســت كه 
مي گويند تيم ملي بسكتبال ايران در 
شرايط بحراني قرار دارد. فيبا درباره 
دليل انتخاب اين بازي و در تمجيد از 
سوريه نوشته است: »تيم بسكتبال 
ســوريه در حالي موفق به شكست 
تيم رده۲۲ فيبا )ايران( شــد كه در 
جريان بازي، 10امتياز از حريف خود 
عقب افتاده بود. با اين حال ســوريه 
از جنگيدن دست نكشــيد تا برنده 

بازي شود.«
همانطور كه عنوان شــد فيبا ســال 
گذشته هم باخت ايران به پورتوريكو 
را در اتفاقات برتر سال قرار داده بود. 
در جام جهاني ۲019 و در نخستين 
بازي، ايــران درحالي  كــه تا دقايق 
پاياني 10 امتيــاز از پورتوريكو جلو 
بود، با اختالف يك شــوت، شكست 
خورد. فيبا ويدئوي لحظات هيجاني 
آخر اين بازي را هم روي ســايتش 

منتشر كرده بود.

180درجه برعكس
۳ تفاوت سپاهان امسال با سپاهان پارسال

 بهروز رسايلي| برنامه و جدول ليگ ايران بسيار پيچيده است 
و شــايد خود تيم ها هم ندانند كه االن دارند كدام مسابقه را 
برگزار مي كنند)!( با اين حــال در آغاز هفته دهم ليگ برتر، 
سپاهان هشــتمين بازي اش را در خانه ماشين سازي برگزار 
كرد و نهايتا با نتيجه مساوي 3-3متوقف شد. بازي عجيبي 
بود كه 5گل از 6گل آن از روي نقطه پنالتي به ثمر رسيد. نهايتا 
اما اين يك امتياز باعث شد سپاهان 14امتيازي شود. ميانگين 
كسب 1.75امتياز از هر بازي بد نيست و مي تواند يك تيم را در 
قامت مدعي نگه دارد؛ هرچند كه سپاهان هنوز با پرسپوليس 
و استقالل بازي نكرده است. در هر صورت در همين بازه زماني 
هم نسبت به فصل گذشته حداقل 3تغيير در سپاهان احساس 

مي شود.

  نيازمند گلباران مي شود
بدون ترديد بزرگ ترين تغيير در ســپاهان امسال نسبت به تيم 
فصل گذشته در فاز دفاعي به وجود آمده است. به طور مشخص پيام 
نيازمند در حالي در ۸بازي نخست امسال 11گل دريافت كرده كه 
تعداد گل هاي خورده او در ۸ديدار ابتدايي فصل گذشته »صفر« 
بود! باوركردني نيســت كه نيازمند در آن مقطع با ۸كلين شــيت 
پياپي در مســير ثبت يك ركورد بزرگ گام برمي داشته، اما حاال 
11گل خورده و در ۳بازي هم ۳گله شده است. البته پيام بدشانس 
هم بوده؛ چون در ديدار اخير برابر ماشين سازي هر ۳گل را از روي 
نقطه پنالتي خورد و حتي يكي از پنالتي ها را مهار كرد، اما ريباند 
آن از خط گذشت. در هر صورت نيازمند پارسال با 1۷كلين شيت 
بهترين دروازه بان ليگ نوزدهم شــد. او فصل گذشته در 19هفته 
اول 11گل خــورد، اما اين عدد براي او در فصــل جاري طي تنها 

۸بازي به ثبت رسيد.
 داستان كي روش و سجاد

فصل گذشته ستاره اول خط حمله سپاهان، كي روش استنلي بود 
و سجاد شــهباززاده روزهاي پرفروغي را پشت سر نمي گذاشت؛ 
حتي زياد پيش آمد كه او نيمكت نشــين باشد. با اين حال، سجاد 
امسال متحول شده و بيشتر بار گلزني سپاهان را خودش به دوش 
مي كشد. او در ديدار با ماشين سازي دبل كرد و در ۸بازي به عدد 
۸گل زده رسيد؛ هرچند كه هر دو گل شهباززاده در تبريز از روي 
نقطه پنالتي زده شــد. در نقطه مقابل اما اســتنلي فصل چندان 
خوبي را پشت سر نمي گذارد و تا كنون تنها يك گل براي تيمش 

زده است.
 همه حرف مي زنند جز سپاهان

تفاوت سوم مجموعه ســپاهان با فصل گذشــته اما فني نيست؛ 
رفتاري است. حقيقت آن اســت كه با حضور محرم نويدكيا روي 
نيمكت طاليي پوشــان، اين تيم به آرامش رسيده و ديگر در متن 
اخبار و حواشي نيســت. محرم در مورد داوري حرف نمي زند و به 
بردها و باخت هاي پرگل تيمــش هم واكنش هاي عجيب و غريب 
نشان نمي دهد. پارسال سپاهان هر چند ساعت يك بار يك بيانيه 
تند منتشر مي كرد، اما امســال درحالي كه همه مشغول اعتراض 
هستند، صدايي از اين باشگاه بلند نمي شود. مسائل فني سر جاي 
خودش بايد بحث شــود، اما غير از آن اگر فقط يــك دليل براي 
موفقيت احتمالي سپاهان در اين فصل وجود داشته باشد، همين 

آرامش محرم است.

فوتبال ايران

  صدر جدول به رنگ قرمز
   منچستريونايتد در حالي به صدر جدول ليگ برترانگليس رسيد
كه فصل گذشته همين موقع فاصله اش با صدرنشين 27 امتياز بود

  خريد غيرآرماني
 چرا »يحيي- رمضاني« يادآور تركيب 
»برانكو- پريموف« است؟

بهروز رسايلي| بعد از توقف پرسپوليس برابر 
ذوب آهن بار ديگر اســم آرمان رمضاني به 
كليدواژه هواداران اين تيــم و مخاطبان 
فوتبال ايران تبديل شــد. رمضاني مطابق 
معمول در نيمه دوم اين بازي به ميدان آمد 
و در شرايطي كه روي ارسال ديدني سيامك 
نعمتي مي توانست گل دوم را بزند و برتري 
پرسپوليس را بيمه كند، يك ضربه بسيار بد 
به توپ زد. دقايقي بعد هم دروازه پرسپوليس 
باز شــد تا خيلي ها اين توقف خانگي را از 
چشم رمضاني ببينند. به طور كلي حضور او با 
آمار ضعيف قبلي اش در پرسپوليس به عنوان 
يك خريد ليگ برتري سهميه بزرگساالن 
بسيار عجيب بود و حاال عملكرد اين بازيكن 

هم انتقادها را تندتر كرده است.

 267دقيقه، تقريبا براي هيچ
آرمان رمضاني از زمان پيوستن به پرسپوليس 
تعويض ثابت يحيي گل محمدي تقريبا در تمام 
بازي ها بوده و اين روند حتي پيش از محروميت 
عيسي آل كثير هم وجود داشت. او تا به حال در 
ليگ و آسيا مجموعا ۲۶۷دقيقه براي قرمزها به 
ميدان رفته كه حاصل آن تنها ارسال يك پاس 
گل در جريان پيروزي 4بر صفر اين تيم مقابل 
الشارجه بوده است. آرمان البته در جريان بازي با 
نساجي هم روي گل تساوي بخش سرخپوشان 
مؤثر بود. رمضاني با يك ضربه ســر توپ را به 
سيامك نعمتي رساند، سيامك شوت زد و احمد 
نوراللهي در دهانه دروازه با اثرگذاري روي توپ 
آن را از خط عبور داد. ريز دقايق حضور آرمان 
رمضاني در مسابقات پرسپوليس به اين شرح 
است: التعاون رفت )1۲دقيقه(، التعاون برگشت 
)۲1دقيقه(، الدوحيل )۲5دقيقه(، الشــارجه 
)۳دقيقه(، النصر )۲4دقيقه(، اولسان هيونداي 
)1۶دقيقه(، ســايپا )۲۳دقيقــه(، نفت آبادان 
)1۲دقيقه(، نفت مسجد سليمان )11دقيقه(، 
شهرخودرو )۶۷دقيقه(، نساجي )۲۳دقيقه(، 

ذوب آهن )۳0دقيقه(.
 از موقعيت سوزي تا محروميت پهلوان

انتقادهــا از آرمان رمضاني بي جهت نيســت. 
او به اندازه ۳ مســابقه كامل براي پرسپوليس 
بازي كرده، اما اغلــب عملكردش بحث برانگيز 

بوده است. ضربه سر ناشيانه اين بازيكن كه در 
ديدار با ذوب آهن از كنار دروازه به بيرون رفت 
تنها موقعيت سوخته او براي پرسپوليس در اين 
فصل نبوده است. اين بازيكن برابر شهرخودرو 
هم ۲ موقعيت طاليي گلزني را ناباورانه از كف 
داد. آن روز البته پيروزي ۳ بر صفر سرخپوشان 
باعث شد ساير بازيكنان به صورت دسته جمعي 
از آرمان حمايت كنند، اما اين بار موقعيتي كه 
او سوزاند ۲ امتياز مهم را هدر داد و ديگر مجالي 
براي حمايت باقي نماند. از سوي ديگر رمضاني 
در دقايق پاياني بازي نيمه نهايي ليگ قهرمانان 
آسيا برابر النصر عربســتان با يك استپ سينه 
اشتباه احســان پهلوان را به دردسر انداخت. 
پهلوان براي دفع توپ روي پاي بازيكن حريف 
رفت، كارت زرد دوم را گرفت و فينال را از دست 
داد. آيا واقعا رمضاني بــراي چنين عملكردي 
جذب شــده و در هر مســابقه به بازي گرفته 

مي شود؟
  چرا بازي مي دهي؟

شايد اين فرضيه درست نباشد، اما برخي عقيده 
دارند شرايطي كه االن براي يحيي گل محمدي 
و آرمان رمضاني به وجود آمده، شبيه وضعيتي 
است كه براي برانكو و پريموف اوكرايني پيش 
آمده بود. حضــور پريموف و پل يانســكي در 
پرسپوليس اعتراضات بسيار زيادي را به دنبال 
آورد و تقريبا همه از روزهاي اول فهميدند كه 
آنها بازيكنان استانداردي نيستند. با اين حال 
برانكو براي اينكــه خريدهايش را توجيه كند، 
عالوه بر دفاع شــفاهي و مكرر از اين بازيكنان، 
مخصوصا پريموف را مدام بازي مي داد و مهاجم 
اوكرايني نيز هر بار بيش از قبل باعث نااميدي 
كارشناسان مي شــد. اين روند تا جايي ادامه 
پيدا كرد كــه پريموف از پرســپوليس رفت و 
برانكو هم خطاب به خبرنگاران گفت: »برويد 
حالش را ببريد!« حاال هم انگار يحيي در مورد 
آرمان رمضاني مصمم اســت كه كيفيت باالي 
اين بازيكن را نشــان بدهد. خــب البته خط 
حمله پرســپوليس هم خالي اســت، اما شايد 
اگر بخشي از اين فرصت به استعدادهاي جوان 
و نيمكت نشــين داده مي شــد، نتيجه بهتري 
به دست مي آمد. خريد بد يك عيب است و اصرار 

بر خوب بودن آن خريد بد، يك عيب بزرگ تر.
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هزينه هــاي حمل ونقــل 
عمومي از چه منابعي تأمين مي شود؟

علي امام: توســعه حمل ونقل عمومي 
به ويژه ريلي شــهر تهران مبتني است بر 
ظرفيت هاي قانوني كه ســنوات گذشته 
توســط مجلس و شوراي شــهر تهران، 
تصويب شــده و از اين رو شــركت مترو 
سال هاســت رديف بودجه مشخصي در 
قانون بودجه كل كشــور دارد. همچنين 
سهمي هم از بودجه شهرداري اختصاص 
داده مي شــود. قانونگذار در ســال85 با 
تصويب قانون حمايت از سامانه هاي ريلي 
شــهري پيش بيني كرده تا 50درصد از 
هزينه هاي توســعه ريلي كالنشــهرهاي 
كشور از طريق دولت تأمين شود كه سهم 

تهران 12 تا 13درصد است.
اين بودجه مصوب سال85 
است. آيا طي اين سال ها ميزان بودجه 

افزايش داشته است؟
علي امام: هرســال با تــورم و افزايش 
هزينه ها مواجه هســتيم اما از ســال92 
به جاي اينكه متناسب با افزايش هزينه ها، 
بودجه هم سير صعودي و افزايشي داشته 
باشد، در كمال ناباوري و تعجب بايد بگويم 

سهم مترو روند كاهشی داشته است.
ميزان بودجه شركت مترو از 

سال92 را تشريح مي كنيد؟
علي امام: ســال92 حدود 200ميليارد 
تومان بودجه به شــركت مترو اختصاص 
داده شــد كه در ســنوات گذشته حدود 
50 تــا 60ميليــارد تومان واريز شــده 
است. امســال حدود 54 ميليارد تومان 
بودجه براي مترو تصويب شــد و ســال 
آينده 64 ميليارد تومان پيش بيني شده 
است. با توجه به افزايش هزينه ها قطعاً با 
اين بودجه دولتــي نمي توان كاري كرد و 
شهرداري مجبور است بار تأمين اعتبار را 

به دوش بكشد.
تأمين اعتبار توسعه حمل ونقل 

عمومي در ساير كشورها چگونه است؟
علي امام: در همه جاي دنيا بخشــي از 
هزينه هــاي حمل ونقل عمومي توســط 
دولت و بخشي هم توسط شهرداري تأمين 
مي شود. متأســفانه در ســال هاي اخير 
دولت به تعهداتش در قبال تأمين ســهم 
خود از توســعه حمل ونقل عمومي عمل 

نكرده است.
حقيقت پور: مطالعاتي كه پژوهشــگران 
خارجــي درخصــوص تأميــن منابع و 
ســرمايه هاي مربــوط بــه حمل ونقل 
عمومي انجام داده اند نشــان مي دهد كه 
شــهرداري ها در ايجاد زيرســاخت هاي 
حمل ونقل با چالش هاي تأمين ســرمايه 
مواجه اند كه تأمين آنها از طريق كدهاي 
مالياتــي تأمين مي شــود. بــا توجه به 
اطالعاتي كه دارم حدود 50درصد متروی 
تهران نياز به تعمير دارد و مي توان بخشي 
از عوارض نوسازي را به اين كار اختصاص 

داد.
عالوه بر عوارضي كه دكتر 
حقيقت پور مطرح كردند، طي سال هاي 
اخير شــاهد عرضه اوراق مشاركت 

 همشهري چالش هاي تأمين درآمد ناوگان حمل ونقل ريلي پايتخت را از طريق برگزاري ميزگردي 
با حضور مديرعامل شركت مترو و يك  استاديار دانشگاه بررسي كرد

توقف قطارهاي مترو در ايستگاه بودجه

يادداشت

دغدغه هاي شهرسازانه براي بودجه1400 

   علي امام، مديرعامل شركت مترو:
مشكلي كه به توسعه زيرساخت هاي كشور آسيب مي زند اقتصاد يارانه اي است. براساس 
آمار، ســاالنه بيش از 300هزار ميليارد تومان يارانه پيدا و پنهان توســط دولت ميان 
فقرا و اغنيا توزيع مي شــود درحالي كه بودجه عمراني در اليحه بودجه كشور به قانون 
تبديل مي شود و هر سال به صفر ميل می كند و با اين بودجه ســال ها بايد كار كرد تا به 
توسعه يافتگي رسيد. شهرداري تهران و حمل ونقل عمومي هم از اين امر مستثني نيست 
و وقتي حكم مي شود كه حق نداريد قيمت بليت مترو را واقعي سازي  كنيد يعني افزايش 
هزينه در برابر كاهش درآمد. براساس مصوبه، قيمت واقعي بليت مترو به گونه اي محاسبه 
شده كه بايد يك سوم دولت، يك سوم مردم و يك سوم شهرداري پرداخت كند كه دولت 

سهم خود را نمي دهد و كسي نمي تواند خرده بگيرد. 

اقتصاديارانهايبهزيرساختهاآسيبميزند
   پگاه حقيقت پور، استاديار دانشگاه:

شــهرداري در برخي از حوزه ها مانند حمل ونقل عمومي با كمبود بودجه و اعتبار 
روبه روست. در آمدهاي غيرمستقيم مي تواند بهترين گزينه براي تأمين اعتبارات 
الزم باشد. مديريت پســماند، قيمت گذاري پاركينگ ها و اســتفاده از پنل هاي 
خورشيدي در ساختمان هاي بلندمرتبه شــهري، منابعي هستند كه شهرداري 
مي تواند از آنها درآمدهاي غيرمســتقيم داشته باشد. در بســياري از مناطق 
پاركينگ هاي طبقاتي و مكانيزه وجود دارد كه بالاستفاده هستند يا ساختمان هاي 
بلندمرتبه زيادي در تهران وجود دارد كه با نصب پنل خورشيدي مي توان برق توليد 
كرد و فروخت. در حقيقت با اين درآمدزايي مي توان عالوه بر بهبود كيفيت امكانات 

موجود در شركت مترو، تا حدودي به توسعه آن هم كمك كرد.

درآمدهايغيرمستقيمراهتأميناعتبارتوسعهمترو

   حميد هيدارن، مدير روابط عمومي شركت مترو:
براساس برنامه ريزي هاي انجام شــده قرار بود تا پايان سال 12ايستگاه جديد مترو 
بهره برداري شود كه آذر ماه مسئوالن شــركت مترو به وعده هايشان عمل كردند 
و ايســتگاه هاي ميالد در خط 7و اميركبير در خط6 را افتتاح كردند. 3 ايســتگاه 

شهيد محالتي، اقدســيه و ميدان قيام در مراحل پاياني قرار 
دارند و اميدواريم بــا تخصيص اعتبار بتوانيم ايســتگاه 
شهيدمحالتي خط 7 را در مدار بهره برداري قرار دهيم. با 
توجه به اين اعداد و ارقام به صراحت مي توان عنوان كرد 
با وجود شرايط نامناسب اقتصادي و با وجود عدم تخصيص 
 منابع مالي، عمليات عمراني مترو متوقف نشــده اســت

 و كار ســاخت ايســتگاه هاي جديد و توسعه متروي 
پايتخت همچنان ادامــه دارد. البته اميدواريم با 
تامين به موقع منابع مالي، روند توســعه شتاب 

بگيرد.

عملياتعمرانيدرشركتمتروادامهدارد

»قانون نفس«  در محاق عدم اولويت
قانون هواي پاك در 34ماده، محورها و تكاليف دستگاه ها درباره 
منابع مولد آلودگي هوا را به صورت شفاف تعيين كرده است. با اين 
حال به رغم گذشت  3سال از ابالغ اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن، آنچه در عمل 
مشخص است آن است كه بخش عمده اي از تكاليف پيش بيني شده در ظرف زماني 
مقرر در قانون محقق نشده است. عدم ارتقاي استاندارد خودروهاي بنزيني، روند بطئي 

از رده خارج كردن خودروها و موتورســيكلت هاي فرسوده، توزيع نامناسب سوخت 
واجد استاندارد در كالنشهرها و محورهاي مواصالتي، تجديد كند ناوگان حمل ونقل 
عمومي، عدم تكميل طرح كهاب، مصرف ســوخت مازوت در صنايع و نيروگاه هاي 
كالنشهرها و عدم اجراي بســياري از محورهاي مؤثر ديگر در كاهش آلودگي هواي 
شهرهاي بزرگ عمال موجب شــد كه قانون هواي پاك نتواند محملي قابل اتكا براي 
برون رفت از شرايط اضطرار آلودگي هوا در كالنشهرها در ايام پايداري جوي و فصول 

سرد سال باشد.

با نگاه به كثرت و قدمت قوانين، مصوبات و... آيين نامه هاي دولت در موضوع آلودگي هوا 
نكته قابل توجه اين است كه چرا با انبوهي از مصوبات عقيم مانده براي مواجهه با اين 
معضل روبه رو هستيم و چرا با وجود تصويب نخستين برنامه جامع كاهش آلودگي هواي 
تهران در سال1379 و با توجه به روشن بودن محورهاي اصلي اقدامات در اين حوزه، 
جز در ايام سرد ســال و وقوع اينورژن، »آلودگي هوا« و همه مصوبات معطل مانده آن 
فراموش مي شوند؟! واقعيت اين است كه وضع قوانين براي كاهش آلودگي هوا به تنهايي 
كافي نيست، بلكه آنچه مهم تر است، قابليت اجراي قوانين در كشور است. عزم جدي 

همه دستگاه هاي مسئول براي اجراي قانون، شاه كليد مديريت آلودگي هوا در شهرهاي 
بزرگ كشور اســت و تا نبود اراده واقعي، »قانون نفس« هم به مثابه بسياري از قوانين 
محيط زيســتي كه گرد زمان آنها را زمينگير كرده نخواهد توانست از روزهاي ناسالم 
هواي شهرهاي بزرگ كشور بكاهد. در اولويت قرار داشتن تكاليف محوله در قانون از 
سوي دستگاه هاي اجرايي، پاسخگويي دستگاه هاي ناظر و ارائه  گزارش هاي مستمر و 
بهره گيري از ظرفيت مشاركت هاي مردمي ازجمله الزاماتي است كه امكان موفقيت در 

اجراي قانون هواي پاك و بهبود وضعيت كيفي هواي شهرها را ميسر مي سازد.

ادامه از 
صفحه اول

همه ساله در ماه هاي پاياني سال، بودجه 
سال آينده كل كشور در قالب اليحه اي 
از طرف دولت تنظيم و براي بررســي و 
تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارسال 
مي شــود؛ اليحه اي كه تكليف درآمد و 
هزينه هاي سال آتي كشــور را روشن 
مي كند و مشــخص كننده تكاليف ارگان هاي دولتي و نهادهاي 
عمومي در طول يك سال و در راســتاي برنامه ها و سياست هاي 
كلي ابالغي نظام اســت. اگرچه طي اين فراينــد، تكاليفي براي 
شهرداري هاي سراسر كشــور نيز تعيين مي شود، ولي سازوكار 
بودجه اي شــهرداري ها تا حدود زيادي متفاوت است؛ چنانچه 
شــهرداري ها براي مديريت امور محلي موظفند بودجه الزم را 
از طريق دريافت عوارض محلي و ســاير رديف هاي درآمد محلي 

تامين كنند.
در سال هاي گذشته معموال نگاه تنظيم كنندگان بودجه به اين 
ترتيب بوده كه امكان برداشــت از منابع تعريف شــده درآمدي 
شهرداري ها به نفع بودجه دستگاه هاي دولتي بدون تامين منابع 
جايگزين وجود دارد. همچنين با توجه به فقدان زيرساخت هاي 
قانوني و اجرايي الزم، مسئوليت تامين منابع مالي شهرداري ها به 
واحدهاي شهرسازي تحميل شده  كه از يكسو مجبور به جبران 
منابع مالي ناشي از نبود وجود حمايت هاي دولتي از شهرداري ها 
هستند و از ســوي ديگر رسالت دارند در راســتاي تعالي هرچه 

بيشتر معماري و شهرسازي ايراني- اسالمي گام بردارند.
بايد توجه داشت حوزه شهرسازي شهرداري هاي كشور به عنوان 
نهاد عمومي اجراكننده طرح ها، تصميمات و سياست هاي وزارت 
راه و شهرسازي مي تواند نقش تعيين كننده اي در ارتقای كيفيت 
و كارايي فضاهاي شــهري و همچنين ارتقاي كيفيت زندگي و 
زيست پذيري شهرها داشــته باشــد؛ حال آنكه متأسفانه بر اثر 
مشكالت ناشــي از نبود درآمدهاي پايدار شهري و بي توجهي به 
موارد مرتبط با آن در بودجه هاي ساالنه، عمال تبديل به واحدهايي 
براي تامين نياز مالي شهرداري ها شــده اند. اين در حالي است 
كه لوايح و طرح هاي مربوط به درآمد پايدار شــهري سال هاست 
كه در پيچ و خم جلســات و بحث هاي پايان ناپذير هيأت دولت و 
كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسالمي سرگردان مانده 

و به سرانجام نرسيده  است.
عالوه بر اين، نبود قانون جامع شهرســازي كشور باعث مغايرت 
ضوابط مصوب شهرسازي و معماري طرح هاي جامع و تفصيلي 
)مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري كشــور( با قوانين و 
آيين نامه هاي تصويب شــده در نهادهاي مختلف شــده كه در 
نهايت به كاهش قابل مالحظه اختيارات شهرداري ها در دفاع از 
حقوق مردم مي انجامد. نمونه اين قبيل موارد بسيار است؛ ازجمله 
مهم ترين آنها مي توان به بندهاي مربوط به بودجه هاي سنواتي 
دولت كه دست نهادهاي زيرمجموعه خود را در تغيير كاربري و 
ايجاد ارزش افزوده بدون توجه به حق و حقوق شــهرداري ها باز 
گذاشته است، قانون محل مطب پزشكان، آيين نامه هاي استقرار 

مدارس غيرانتفاعي، آموزشگاه هاي رانندگي و... اشاره كرد.
امروزه شــهرداري ها به عنــوان يكي از ذي نفعــان اصلي، حتي 
در فرايند تهيه و تصويب طرح هاي توســعه شــهري نيز دخيل 
نيســتند. همچنين شاهد آن هســتيم كه آيين نامه هايي مانند 
بلندمرتبه ســازي و قوانين و موارد مرتبط با بافت هاي تاريخي و 
بافت هاي ناكارآمد توســط نهادهاي باالدست و بدون جلب نظر 
شهرداران كه در صف مقدم مراجعات حضوري مردم و مشكالت 
آنان قرار دارند، تصويب و جهت اجرا به شهرداري ها ابالغ مي  شود.

با توجه به موارد گفته شــده در شــرايط فعلي در حالي بودجه 
سال1400 تقديم مجلس شده كه رياست آن را محمدباقرقاليباف 
برعهده دارد و با توجه به تجربيات ايشــان در باالترين ســطح 
مديريت شــهري كشــور و بيش از يك دهه تصدي شــهرداري 
پايتخت، بيش از رؤساي مجالس پيشــين از مشكالت مبتالبه 
در حوزه مديريت شــهري كشــور آگاهي دارد؛ بنابراين انتظار 
مي رود كه تصدي بر رأس قوه مقننه كشــور براي نظام مديريت 
شهري كشور بسيار راهگشــا و نويدبخش باشد و در برهه كنوني 
دغدغه هاي شهرسازانه در بودجه سال آينده كشور درنظر گرفته 

شود.
باتوجه به جميع شرايط و مشكالت پيش رو، جامعه شهرسازان 

كشور انتظارات روشني از بودجه سال آينده كشور دارند:
تكليف درآمدهاي پايدار شهرداري هاي كشور روشن شده  و رديف هاي مشــخصي براي پرداخت مطالبات انباشته 1
شهرداري در بودجه پيش بيني شــود تا واحدهاي شهرسازي و 
شهرســازان به جاي آنكه دغدغه تامين درآمد داشته باشند، با 
فراغ بال به دنبال تحقق شهر ايراني-اســالمي و ارتقای كيفيت 

زندگي شهري به ويژه در بافت هاي ناكارآمد شهري باشند.
ارگان هاي دولتي را در برداشت از سهم فضاهاي زيست 2 بندها و موادي كه طي ســاليان گذشته دست نهادها و 
شهروندان و درآمدهاي شــهرداري به نفع تامين كسري بودجه 

دولت باز گذاشته است، حذف شود.
به اعطاي تخفيفاتي به شهروندان شده اند، محل جبران 3 درصورتي كه شهرداري ها در بخش هايي از بودجه موظف 

اين هزينه ها به شكل شفاف روشن شود.
شــهرها و ســكونت بخش عمده اي از اين جمعيت در 4 با عنايت به سكونت حدود 75درصد جمعيت كشور در 
شــهرهاي بزرگ و كالنشهرها، رديف هاي مشــخصي از بودجه 
عمومي كشور براي بهبود كيفيت زندگي در اين شهرها با اهتمام 
ويژه براي بهبود وضعيت محالت فرسوده و ناكارآمد درنظر گرفته 
شود كه به شكل مستقيم به پروژه هاي عمراني و بازآفريني پايدار 

شهري توسط شهرداري ها تخصيص داده شود.

محمد عزتي
رئيس كميسيون شهرسازي و معماري مجمع شهرداران كالنشهرهاي كشور

توسط بانك هاي عامل براي تأمين منابع 
مالي ناوگان حمل ونقل عمومي بوده ايم، 

ماجراي اين اوراق چيست؟
علي امام: اوراق مشــاركت ابزاري است 
كــه در دوره مديريــت گذشــته فقط 
يك بار در ســال94 از آن اســتفاده شد و 
از سال96 تا كنون هميشه بابت اين اوراق 
با چالش هايي مواجه بوده ايم. ســال96 
حدود 700ميليارد تومان، سال97 حدود 
يك ميليارد و 300ميليون تومان و سال98 
هم حدود هزار ميليــارد تومان؛ يعني در 
مجموع طي اين ســال ها حــدود 3هزار 
ميليارد تومان اوراق فروخته شــده است. 
ولي همه اين اعتبار به شــهرداري و مترو 
تخصيص پيدا نكرده است. وقتي به شركت 
متروي تهران در ســال96 مجوز انتشار 
اوراق 700ميليارد تومان و در سال97 هم 
هزار ميليارد تومان داده شده، هزار ميليارد 
تومان درنظر گرفته شده براي سال98 با 
توجه به افزايــش هزينه ها قطعاً رقم قابل 
توجهي نيســت. اگر مبالغ اين اوراق در 
همان سالي كه منتشر و فروخته مي شوند، 
به  حساب شهرداري واريز شود و در اختيار 
متوليان نــاوگان حمل ونقل عمومي قرار 

گيرد، تأثيرگذارتر خواهد بود.
حقيقت پور: جلب مشاركت از طريق ورود 
به بورس و عرضه اوراق مشــاركت براي 
تأمين منابع مالي حمل ونقل عمومي در 
همه كشورها مرسوم است. بنده عالوه بر 
اين عرضه اوراق و جلب مشاركت مردم در 
توسعه حمل ونقل عمومي، خواستار جذب 
ســرمايه گذاران داخلي هســتم تا بتوان 
از اين طريق گام هاي بلندي در توســعه 

حمل ونقل برداشت.

خانــم حقيقت پور به جذب 
سرمايه گذار اشــاره كرد كه درست 
است. چرا تا كنون سرمايه گذاران در 
توسعه حمل ونقل عمومي و به طور خاص 

ريلي ورود نكرده اند؟
علي امام: سرمايه گذار، ســرمايه اش را 
جايي مي بــرد كه اطمينــان كند اصل و 
ســود پولش برمي گردد. در حقيقت اين 
يك اصل در اقتصاد اســت و بــا توجه به 
مشكالت پيش روي توســعه حمل ونقل 
قطعاً كســي تمايلي به ايــن كار ندارد. 
به عنوان نمونه، در متــروي تهران 4خط 
جديد بايد بســازيم كه به خاطر تحريم ها 
نمي شــود از منابع خارجي استفاده كرد 
و هزينه هــا بايد از منابــع داخلي تأمين 
شوند كه يكي از منابع، جذب سرمايه گذار 
اســت. براي اين كار قطعاً بايد بسته هاي 
تشــويقي به ســرمايه گذار داده شود كه 
 قيمت گــذاري بليــت يكي از آنهاســت

. وقتي ما اجــازه نداريم قيمــت بليت را 
واقعي كنيم و اصاًل دخل و تصرفي در آن 
نداريم، چگونه مي توانيم بســته تشويقي 
براي جذب ســرمايه گذار داخلي فراهم 

كنيم.
متــرو عــالوه بــر بليت، 
ظرفيت هــاي ديگري ماننــد انجام 
تبليغات دارد. چرا از اين پتانســيل 

استفاده نمي كنيد؟
علي امام: به نكته خوبي اشاره كرديد. در 
تبصره19 قانون بودجه كشور تسهيالتي 
براي مشاركت بخش عمومي و خصوصي 
در پروژه هاي عمراني درنظر گرفته شده 
است كه  طبق آن در بحث تبليغات داخل 
قطارها مي توان تسهيالتي به سرمايه گذار 

داد. براي نخســتين بار قرار اســت از اين 
تبصره براي خط جديد10 استفاده كنيم 
و همچنين در كميته ماده27 مصوب شده 
براي تأميــن 105واگن متــرو از بخش 

خصوصي كمك بگيريم.
حقيقت پور: در راســتاي تكميل و تأييد 
صحبت هــاي مهندس امــام بايد بگويم 
كــه ســرمايه گذاران بخــش خصوصي 
همواره به دنبال ســود هســتند و قطعاً 
ســرمايه گذاري اگر همراه با تشــويق يا 
تســهيالت نباشد، كســي تمايلي به اين 
كار نشــان نمي دهد. بنابرايــن دريافت 
برخي از امتيازها مانند انجام تبليغات در 
واگن ها و ايستگاه ها و حتي بهره برداري از 
غرفه هاي موجود در ايستگاه ها و... كارهاي 
مرسوم در همه كشورهاست كه متوليان 
حمل ونقل عمومي تهران هم مي توانند از 
اين ظرفيت براي توسعه و خدمت رساني 

مطلوب به مسافران استفاده كنند.
بودجه اي كه براي شــركت 
مترو در دولت پيش بيني مي شود واقعي 
است؟ از بودجه 99 شهرداري چه مقدار 

دريافت كرده ايد؟
علي امــام: آنچه در بودجه كل كشــور 
رخ داده اين اســت كه بودجــه دولت در 
1400در بحث درآمدي، ايده آل اســت 
و ســهم عمرانــي كاهــش يافتــه و در 
شــهرداري هــم به دليل محــدود بودن 
بودجه قطعاً ســهم كمي خواهيم داشت. 
بودجه مصــوب متروي تهران از ســوي 
شــورا و شــهرداري در ســال 99حدود 
2800ميليارد بوده كــه تا االن )دي ماه( 
هزار ميليارد تومان محقق شــده اســت. 
بودجه هــا واقعــي تعيين مي شــوند اما 

 تخصيص تمام آن ايــده آل ما خواهد بود
 اما با شيوه قطره چكاني توسعه حمل ونقل 
ريلي در تهــران به معنــاي واقعي انجام 

نمي شود.
طبق تفاهم شــهرداري با 
وزارت نفت قرار بود  به ازاي هر ســفر 
بيشتر از  يك ميليون و 600 هزار  نفر 
در هر روز 9.8سنت براي توسعه مترو 
به شهرداري داده شــود. آيا اين  عدد 
براي اختصاص چنيــن مبلغي كه از 
صرفه جويي ســوخت حاصل مي شود 
واقعي در نظر گرفته شده است يا بايد 

اين  عدد كاهش پيدا كند؟
علي امام: در ماده 12قانــون رفع موانع 
توليــد رقابت پذير كه ســال94 تصويب 
شــد پيش بيني شــد اگر بــا حمل ونقل 
عمومي صرفه جويي سوخت اتفاق بيفتد 
به بهره بردار)مترو( ايــن هزينه پرداخت 
شود. 9.8سنت عدد واقعي نيست اين رقم 
باالي 10سنت است اما اتفاق بد اين است 
كه ما آمار روزانــه  ارائه مي دهيم اما هيچ 
وقت نپرسيدند شما براي فعال نگه داشتن 
خطوط چقــدر هزينه مي كنيد؟ شــرط 
پرداخت اين مبلغ پذيرش يك ميليون و 
600 هزار مسافر بود كه ما هم پذيرفتيم 
و از اين طريق حدود 200ميليارد تومان 
محقق شــد كه البته با شيوع كرونا تعداد 
مسافران كم شــد و هيچ هزينه اي ديگر 
پرداخت نشــد. عــالوه بر ايــن مبلغ كه 
حقمان بود، دولت حتــي يك ريال بابت 

جبران خســارت هاي ناشــي از كرونا به 
شركت مترو نداده است.

در حوزه متــرو و اتوبوس 
بودجه و اعتبــارات در كيفيت هزينه 
مي شود نه دركميت. با توجه به اينكه 
اين اعتبار كم است و در توسعه شبكه 
مترو كارساز نيست آيا منطقي نيست 
تغيير رويه دهيد و به توســعه كيفيت 

بپردازيد؟
علي امام: ما با كالنشهري روبه رو هستيم 
كه توســعه زيرســاخت هايش بايد چند 
دهه قبل اتفاق مي افتاد. در 3 ســال اخير 
يكي از اقدمات ارزشمند در خطوط 7گانه 
مترو با توجه به همه محدوديت ها، كاهش 
سرفاصله حركت قطارها بود كه با استقبال 
مسافران هم مواجه شد. تأخير تاريخي در 
تكميل زيرساخت هاي حمل ونقلي از يك 
ســو و افزايش خودروها در معابر از سوي 
ديگر شــرايط پايتخت را بحراني تر كرده 
است و توسعه زيرساخت هاي حمل ونقل 
عمومي به ويژه مترو بحــث حياتي دارد. 
بنابراين كيفيت و كميــت بايد همزمان 
باهم مــورد توجه قــرار گيرنــد. وقتي 
18ميليون ســفر روزانه در تهران اتفاق 
مي افتد اما ســهم متروي تهران حداقل 
2ميليون نفر اســت كه حدود 10درصد 
مي شــود و بايد به 30درصد برسد، قطعاً 

چاره اي جز توسعه زيرساخت ها نداريم.
حقيقت پور: با نظــر مهندس امام موافق 
نيستم چرا كه اكنون عرضه و تقاضا برابر 
است و نيازي به توســعه نيست و به نظرم 
اضافه كردن خطوط بدون تجهيزات نه تنها 
مشكلي را حل نمي كند بلكه مسافران را 
دچار سردرگمي مي كند. بنابراين توسعه 
كيفيت در شــرايط كنوني بايد نسبت به 

توسعه كميت اولويت داشته باشد.
عدم پرداخــت هزينه هاي 
اجتماعي در تهــران، لطمه زيادي در 
راستاي توسعه شــهري وارد مي كند. 
در كشورهاي توســعه يافته پرداخت 
هزينه هاي اجتماعــي در بخش هاي 
مختلف از طريق مدعي العموم پيگيري 
مي شود. چرا اين امر در تهران اجرايي 

نشده است؟
علي امام: شــايد اشــكال به خــود ما 
بازمي گــردد. براي دريافــت هزينه هاي 
اجتماعــي ابتــدا بايــد بررســي كنيم 
هزينه هــاي حضور هر يــك از نهادهاي 
حاكميتــي در تهران چقدر اســت و اين 
هزينه ها به حساب شهرداري واريز شود. 
اين اتفاق نه تنها در تهران بلكه در كشور 
هم نيفتاده است و در ســاير بخش ها كه 
قوانيــن حمايتي خوبي هــم داريم اجرا 
نمي شــود. همه قبول دارند كه پايتختي 
تهران چه هزينه هايي دارد اما كسي آنها را 
به رسميت نمي شناسد. اول بايد دولت اين 
موضوع را به رسميت بشناسد و پس از آن 

شهرداري مطالبه گري كند.

اگر در چند دهه  گذشــته بودجه هاي 
حمل ونقل عمومي تهران به موقع رسيده ميزگرد

بود، اكنون تمــام خطوط مترو احداث 
شده و قطارها با تمام ظرفيت در حال خدمت رساني 
به شهروندان بودند. ناوگان اتوبوسراني هم اينقدر پير 
و رنجور نبود كه بخواهد با سيلي صورت خودش را 
سرخ نگه دارد و در خطوط مختلف مسافرگيري كند. 
اينگونه نه تنها پايتخت نشينان در برخي ساعات با 
فشــردگي خيره كننده اي جابه جا نمي شدند، بلكه 
خيلي  از آنهايي كه اين روزها عادت به اســتفاده از 
خودروي شــخصي دارنــد، ترك عــادت كرده و 
حمل ونقل همگاني را جايگزين مي كردند. بي ترديد 
حمل ونقل عمومي كامل و پاك، آسماني آبي را هم به 
شهروندان هديه مي داد. با وجود اين اما سال هاست 
كه بي مهري شامل حال حمل ونقل عمومي تهران و 
ديگر كالنشهرها شده تا آلودگي هوا نفس همگان را 

به شماره بيندازد. نكته مهم ديگر اينكه، كارشناسان 
معتقدند اگر روند به همين شكل باقي بماند و اراده اي 
از ســوي دولت ها براي پايان اين بي مهري ها شكل 
نگيرد، 50سال بعد هم توسعه حمل ونقل عمومي به 

اتمام نمي رسد و چرخش لنگ خواهد زد.
اين در حالي است كه ســرعت و قابليت دسترسي، 
ايمني،تميز بودن و هوشمند بودن، مؤلفه هاي توسعه 
حمل ونقل عمومي هستند كه در اكثر كشورها مورد 
توجه خاص قرار گرفته و امروز در شهرهاي بزرگي 
مانند مونيخ، برلين، فرانكفورت، زوريخ و نيويورك، 
شاهد اين توسعه هستيم و مي توان از آنها به عنوان 
مدل هــاي حمل ونقل عمومي موفق يــاد كرد. اما 
در ايران، در طي كردن اين مســير چندان موفق 
عمل نشده و از ساير كشورها عقب مانده ايم تا اين 
روزها موضوع توسعه حمل ونقل عمومي به دغدغه 
بزرگ مديران شهري تبديل شــود؛ كاري كه قطعًا 
نياز به حمايت دولت دارد و به گفته پيروز حناچي، 
شهردار تهران، مديريت شــهري در اين راه تنها 
مانده است. اعتبارات الزم براي توسعه حمل ونقل 

عمومي از طريق بودجه دولتي و شــهرداري تأمين 
مي شود  در سال هاي اخير به دليل بدعهدي دولت 
و عدم اختصاص بودجه كافي، توســعه حمل ونقل 
عمومي به ويژه در حوزه حمل ونقل ريلي )مترو( روند 
كندي داشته است. كاهش بار ترافيك و آلودگي هوا 
هم مزيت هاي ديگر توسعه حمل ونقل هستند كه با 
استناد به همين موارد و شرايط جوي حاكم در تهران، 
مسير توســعه با همه چالش هاي پيش رو بايد طي 
شود. عالوه بر آن، امسال افزايش هزينه ها و كاهش 
درآمدهاي ناشي از شــيوع كرونا، حوزه حمل ونقل 
عمومي را در شــرايط نامناسب اقتصادي قرار داده  
وقطعًا در روند توسعه بي تأثير نخواهد بود. از اين رو 
چالش ها و مشــكالت پيش روي توسعه حمل ونقل 
ريلي را با علي امام، مديرعامل شركت متروی تهران 
كه ســابقه طوالني در پروژه هاي عمراني شهر دارد 
و پگاه جعفري حقيقت پور، اســتاديار دانشــگاه، 
پژوهشگر پسادكتراي راه و ترابري دانشگاه علم و 
صنعت و عضو نظام مهندسي استان تهران در قالب 

يك  ميزگرد مورد بحث و بررسي قرار داده ايم.

زينب زينال زاده/ فاطمه عسگري نيا
خبرنگار

عكس: همشهري/  حامد خورشيدي
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تولد زيگزاگ؛ از توليدي تا پاساژ بانوان 
ســال ها متروكه ماندن باعث شــده بود آب باران تمام ديوارهاي زير 
همكف پاساژ را بتركاند؛ حتي جاي نفس كشــيدن هم نبود. همان 
روزها هم خيلي هــا مي گفتند از اينجا چيزي درنمي آيد و شــر براي 
خودتان درست نكنيد، اما چاره اي نبود، به پول ما فقط همين مي رسيد 
و بس. با وجود اينكه هزينه ها سر به فلك مي زد، اما به خاطر عهدي كه  
ماه رمضان سال 97با خودم بسته بودم بايد تعميرش مي كرديم. اين 
داستان تولد زيگزاگ است كه ليال شوكتي، مدير پاساژ و بازارچه بانوان 
برايمان تعريف مي كند. شوكتي مي گويد:  ماه رمضان سال 97حدود 
300دست لباس به ســفارش حوزه علميه خواف براي دانش آموزان 
مستضعف دوخته بوديم كه قرار بود به مناسبت عيد فطر به آنها اهدا 
شــود. روز عيد مادران اين كودكان كه براي گرفتن لباس آمده بودند 
از سختي هاي زندگي شــان مي گفتند؛ اينكه چقدر نياز دارند شغلي 
داشته باشند، اما جايي براي كار كردن شان نيست و همان روز تصميم 
گرفتم يك توليدي براي اشتغال زنان سرپرست خانوار راه اندازي كنم. 
اين بانوي كارآفرين ادامه مي دهد: قرار بود كار با سرمايه گذاري يكي 
از دوستانم آغاز شود، اما با انصراف ناگهاني او، پله اول شد يك بدهي 
180ميليون توماني كه با فروش طال و ارثيه پدري جبران شد. روزهاي 
سختي بود و دست تنها مانده بودم، اما خدا كمك كرد و نيما شاه قاسمي، 
مدير دفتر پيشخوان دولت شهرستان خواف كه در جريان شرايط قرار 
گرفته بود به من پيشنهاد شراكت داد. اوايل كار خوب پيش مي رفت و 
رونق داشت، اما به تدريج بازار كم شد. انتظار داشتيم حداقل به خاطر 
اشتغال زنان سرپرست خانوار و با توصيه مسئوالن از شركت هاي معدني 
سفارش بگيريم، اما خبري نشد. درنهايت هم توليدي را جمع كردم و 
زيگزاگ به بازارچه مخصوص بانوان تبديل شد. استقبال خوبي صورت 
گرفت و 16مغازه فعال شد كه انواع و اقسام كاالهاي موردنياز زنان در 
آن توليد مي شــد؛ از چرم دوزي، كيف دوزي، دوخت سرويس خواب، 
سرويس آشپز خانه، سيسموني نوزاد، ســفال و ميناكاري و گل هاي 
كنفي گرفته تا بوتيك و لباس زنانه، پارچه فروشي، كيف و كفش، شال 
و روسري، لوازم خانگي و لوازم آرايشي و بهداشتي. او تأكيد مي كند: در 
خواف زنان زيادي نياز به كار دارند و براي كمك به آنها بايد بازارچه را 

توسعه بدهيم، اما هيچ يك از سازمان ها به ما كمك نمي كنند.

قانون زنان زيگزاگ 
ليال قهســتاني، مغازه توليــد و فروش محصــوالت چرمي و كيف 
دارد. او مي گويــد: زماني كه زيگزاگ راه اندازي شــد، با وجود تمام 
سختي ها تصميم گرفتم در اينجا مشغول به كار شوم؛ حتي مجبور 
شــدم هزينه هاي تعمير و كاغذديواري را خودم پرداخت كنم. دلم 
مي خواست كار كنم، اما كار براي زنان خواف با محدوديت هاي زيادي 
همراه بود؛ به همين دليل بايد توجه به مراكزي كه از سوي زنان اداره 
مي شود، بيشتر باشد تا زمينه فعاليت اقتصادي براي زنان بيشتري 
فراهم شود. قهستاني به يك قانون جالب ميان زنان زيگزاگ هم اشاره 
مي كند و مي گويد: در اينجا صميميت خوبي بين زنان وجود دارد؛ مثال 
اگر كسي لوازم آرايشي بفروشد، ديگر مغازه فروش مشابه اين اجناس 

را در پاساژ نخواهيم داشت.

اجاره ها به صرفه است 
خانم ابراهيمي فر هم چرم دوزي با دست انجام مي دهد و سرويس هاي 

آشپزخانه و روتختي توليد مي كند. او كار در زيگزاگ را اتفاق خوبي 
مي داند؛ هر چند كه كرونا مشــكالت زيادي برايشان به وجود آورده 
و حتي تامين كرايه هاي 120هزار توماني هم ســخت شده است. او 
مي گويد: ما هيچ حمايتي نداريم و صفر تا صد چيزي كه در اين پاساژ 
به وجود آمده از سوي خانم شوكتي و مغازه داراني است كه اينجا حضور 
دارند. ابراهيمي فر معتقد اســت، زيگزاك ظرفيت هاي خوبي براي 
اشتغال دارد، اما در يك ســال و نيم راه اندازي پاساژ، هنوز استقبال 
خانم ها خوب نبوده و در چنين شــرايطي حتي نمي توانند شاگرد 
بگيرند؛ زيرا كسي حاضر نيست با حقوق 300- 200هزار توماني با 

آنها همكاري كند.

كار نيست؛ نه براي جوان ها و نه زنان 
يكي ديگر از زنان شاغل در پاساژ هم كه مايل نيست نامش را بگويد، 
عنوان مي كند: سال هاست سرمايه گذاران زيادي به خواف آمده اند، 
اما مردم اين شهرســتان در اولويت استخدام آنها نيستند. با وجود 
ظرفيت 7هزار نفري نيروهاي معادن، آنها لباس هاي مورد نيازشان 
را به توليدي هاي ما نمي دهند. زنان به كنار، اما جوان هاي ما هم هر 

روز از غصه بيكاري پيرتر مي شــوند. به دليل شرايط منطقه، برخي 
فرزندان ما در حوزه معدن و مهندسي مكانيك تحصيل كرده اند، اما 
تنها ثمره آن شغل هاي كم اهميت مثل نگهباني و سرايداري است.

حيف است كه زحمت هايشان هدر شود 
نيما شاه قاسي، همان حامي بانوان پاساژ زيگزاگ است كه به دليل 
انجام امور اداري مربوط به پاســاژ و فهميدن مشــكالت، تصميم 
مي گيرد از آنهــا حمايت كند. او درباره اين تصميم به همشــهري 
مي گويد: من يك دفتر پيشخوان خدمات دولت دارم و مدير پاساژ 
زيگزاگ هم يكي از مشــتريان ما بود. در خالل كار متوجه شــدم 
شــريكي كه قرار بود با آنها كار كند، انصراف داده و چند خانم كه 
عمده آنها سرپرست خانوار بودند، دســت تنها مانده اند. به همين 
دليل خودم پيشــنهاد همكاري دادم. شاه قاسي ادامه مي دهد: در 
شهرســتان ما شــرايط براي فعاليت هاي اقتصادي خانم ها بسيار 
محدود است و شراكت من هم باعث شد كه برخي دوستان به من 
خرده بگيرند. آنها علنا به من اعتراض مي كردند كه چرا از خانم ها 
حمايت مي كنم، اما شاهد بودم كه اين زنان براي كار كردن از جايي 
شروع كرده بودند كه كسي رغبت نمي كرد به آنجا رفت وآمد كند. 
تمام اين حرف ها و گاليه ها را پشت ســر گذاشتم؛ چون احساس 
مي كردم خواهرانــي دارم كه نيازمند كمك من هســتند. همين 
كه غيرت داشــتند و دست شــان را جلوي كســي دراز نكردند، 

ارزشمندترين اتفاق بود.
   

ساختارشــكني و فعاليت  اقتصادي زنان زيگــزاگ، اتفاق خوبي 
است، اما بسياري ديگر از زنان مستعد و توانمند خواف همچنان با 
محدوديت هايي مواجه هستند كه مانع حضورشان در جامعه است. 
اما همين اتفاق هم مي تواند يك جرقه براي تغيير ساختارها باشد؛ 
تغييراتي كه نه به وام و نه حمايت مالي نياز دارد، بلكه يك حضور 
فعال مي خواهد و البته توجه ويژه مسئوالن براي رونق فعاليت هاي 
زنانه در شــهري كه به دليل برخــورداري از معــادن و خط آهن 

بين المللي از در و ديوارش فرصت هاي اقتصادي مي بارد.

گزارش همشهري از نخستين پاساژ زنانه در خراسان رضوي كه خط قرمزهاي ورود زنان 
شهرستان خواف به فعاليت هاي اقتصادي را شكست  پيگيري ورود آقايان به »زيگزاگ« ممنوع 

مازندران و پيك سوم كرونا
روند افزايشــي ابتال به كرونا بــا وجود اعمــال محدوديت هاي 
سراســري در مازندران، بنابر اعالم مســئوالن وزارت بهداشت 
باالخره اين اســتان را به عنوان آخرين اســتان كشور وارد پيك 

سوم كرونا كرد.
به گزارش گروه ايرانشهر، مازندران برخالف بسياري از استان هاي 
كشور كه از زمان شيوع كرونا در ايران تاكنون 3پيك را پشت سر 
گذاشته اند، تنها 2پيك را تجربه كرده بود. با وجود روند افزايشي 
ابتال در اين استان، مسئوالن دانشــگاه علوم پزشكي مازندران 
همواره شيب روند صعودي را ماليم عنوان و تأكيد مي كردند كه 
مازندران هنوز پيك ســوم را تجربه نكرده است. اما صبح ديروز 
معاون وزير بهداشت و سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا از ورود 
مازندران به پيك سوم و وضعيت قرمز 4شهر اين استان خبر داد 
و گفت: »مازندران به نوعي وارد پيك ســوم بيماري شده است؛ 
4شهر قرمز كشور يعني سوادكوه شــمالي، ساري، آمل و رامسر 
در اين اســتان قرار دارند.« وي تأكيد كرد: »401شــهر زرد و 
43شهر نارنجي در كشور داريم كه حدود 1۵ تا 18شهر نارنجي 
در مازندران است. الهيجان در گيالن و همه شهرهاي مازندران 
هم نياز به مراقبت بيشتر دارند و اميدواريم با همكاري مردم اين 

موج را هم كنترل كنيم.«
هرچند مسئوالن علوم پزشــكي مازندران معتقدند بسياري از 
استان هاي كشور در پيك ســوم، ثبت 4هزار ابتال در روز را هم 
تجربه كرده   اند اما در مازندران آمار ابتال تا ظهر ديروز 1043نفر 
بوده و حتي بستري بيماران در بخش آي س يو روند كاهشي داشته 
است؛ آن هم درحالي كه ترددهاي شــهري و دورهمي ها آنطور 
كه مورد انتظار بوده كاهش نيافته اســت. همين چند روز پيش 
هم با وجود بارش برف، جمعيت بسياري از مردم دورهمي هاي 
عجيبي را در ييالقات استان تشكيل دادند. از سوي ديگر شهرها و 
روستاهاي مختلف مازندران برخالف ساير استان ها فاصله چنداني 
با هم ندارند و به تأييد مسئوالن اگر آمل به عنوان شهر قرمز معرفي 
شده، بايد نگران قرمزشدن وضعيت نور، بابل يا محمود آباد هم بود. 
دكتر تورج اسدي، معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
هم درباره علل افزايش آمار مبتاليان به كرونا به نكته ديگري اشاره 
مي كند و مي گويد: با توجه به پيچيدگي هاي اين بيماري نمي توان 
به طور قطعي درباره آن اظهارنظر كرد اما در مازندران از ابتداي 
شــيوع بيماري تاكنون، درگيري كمتري نســبت به كل كشور 
داشتيم و به همين دليل آدم هاي مستعد بيشتري وجود دارند كه 
به اين ويروس مبتال شوند و طبيعتا آمار بيماري افزايشي مي شود.

براساس اعالم ستاد مبارزه با كروناي مازندران از صبح ديروز در 
4شهر قرمز اســتان محدوديت هاي جديد كرونايي اعمال شد و 
فقط مشــاغل گروه يك ازجمله بيمارســتان، داروخانه، مطب، 
آمبوالنس، آتش نشاني، ســوپرماركت، نانوايي، تعميرگاه لوازم 

خانگي و پمپ بنزين  مجاز به فعاليت هستند.

توانمندسازي زنان خواف
بهرام مقدم نيا، شهردار خواف درباره راه اندازي پاساژي مخصوص زنان به همشهري مي گويد: با توجه به محدوديت فعاليت هاي اقتصادي 
براي زنان، قرار شد تعدادي از زنان سرپرســت خانوار در اين مركز تجميع شوند و زيگزاگ راه اندازي شد. از همان ابتدا سعي كرديم كه 
از فعاليت آنها حمايت كنيم و سفارش دوخت لباس هاي ضدآب براي غسالخانه و توليد ماسك موردنياز شهرداري را به آنها داديم. وي 
مي افزايد: با توجه به شيوع كرونا، زنان اين پاساژ هم با مشــكالتي مواجه شدند، اما تالش كرديم كه تمديد پروانه كسب و تمديد اجاره 
قرارداد ها با حداقل هزينه  انجام شود. مقدم نيا به تالش فرمانداري براي برقراري تعامل با سرمايه گذاران غيربومي و ايجاد فرصت هاي شغلي 
در خواف به ويژه براي توليدي هاي زنانه اشاره و عنوان مي كند: مهم ترين نقطه قوت اين پاساژ حضور بانوان سرپرست خانوار است كه بايد 
حمايت شوند. ايمان دارم كه اگر سيستم اداري آنها را خسته نكند و نااميد نشوند، مي توانند فعاليت هايشان را گسترش دهند. براي حمايت 
از آنها طبقه باالي اين مجتمع را به بومگردي اختصاص داديم كه زنان گردشگر بتوانند از زيگزاگ بازديد كنند. شهردار خواف تأكيد مي كند: 
من اصالتا مازندراني هستم، اما پس از 25سال زندگي در خواف، خودم را جزئي از مردم اين شهرستان مي دانم. مردم صبور و پرتالش خواف 
اين خصلت را از مادران اين سرزمين به ارث برده اند؛ بنابراين بايد از ورود زنان به جامعه و ارتقاي جايگاه آنها استقبال كنند؛ زيرا توانمند 

شدن زنان مي تواند آنها را از آسيب هاي اجتماعي به ويژه ازدواج در سنين پايين مصون نگه دارد.

ث
مك

اينجا در »زيگزاگ« نه نشاني از پاساژهاي لوكس چند طبقه هست و 
نه از مغازه هاي پرزرق و برق، اما همت زنان شاغلش مي ارزد به همه آن 
چند طبقه هاي مدرن و پرامكانات. خواف را احتماال همه مي شناسند؛ 
همان  شهري كه قطار بين المللي  اش چند روز پيش روي ريل آمد. اما در اين شهرستان مرزي خراسان رضوي شرايط 
مناسبي براي فعاليت زنان فراهم نيست و به اعتقاد خيلي ها اصال چه معنا دارد كه زن بيرون از خانه كار كند. اگر 
قرار باشد كه زنان فروشنده مغازه اي هم باشند، نصب تابلوي »ورود آقايان ممنوع« مي شود جزو الزامات. اما همين 
زنان كه سال ها از حضور در عرصه هاي اقتصادي محروم مانده و خانه نشين شده  بودند در نهايت تصميم گرفتند 
با راه اندازي يك پاساژ، خط قرمز ممنوعيت ورودشان به جامعه و بازار را بشكنند و »زيگزاگ« شد نخستين مركز 
خريد ويژه بانوان در كشور كه مردان اجازه ورود به آن را ندارند. حاال يك سال و نيم است در يك پاساژ قديمي 
متعلق به شهرداري، زنان خواف دور هم آمده اند و توليدات خودشان را براي فروش عرضه مي كنند. قوانين جالبي 

هم براي كار كردن دارند؛ البته اگر مشكالت اقتصادي، كرونا و محدوديت ها بگذارد.

مريم سرخوش 
خبر نگار
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  براي احداث يك ســيل بند، بنا به 
محيط
روايت هاي مختلــف 700تا 8هزار زيست

اصله درخت در پــارك ملي كرخه 
قطع شده و قرار است 3هزار اصله درخت ديگر نيز 
قطع شــود. ســاخت ســيل بند در اين منطقه 
حفاظت شده با وجود اينكه مجوز زيست محيطي 
ندارد، از نظر سازمان حفاظت محيط زيست توجيه 

شده است.
پارك ملي كرخه از شــكننده ترين زيستگاه هاي 
كشور، زيستگاه گونه شاخص گوزن زرد است. اين 
 )EN(گونه در فهرســت در معرض خطر انقراض
 )IUCN(اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت
قرار دارد. كورش كيانــي، مديركل منابع طبيعي 
خوزســتان در گفت وگو با همشــهري مي گويد: 
با توجه به اكوسيســتم شــكننده در خوزستان 
كه ايجاد فضاي ســبز در آن بســيار ســخت و 
طاقت فرساست، ضرورت احداث سيل بند با قطع 
چندهزار اصله درخت بايد به صورت كارشناســي 
مورد بررســي قرار گيــرد. از آنجايي كه اساســا 
درختان به صورت سد طبيعي در برابر بروز سيل 
عمل مي كنند، بايد ديد آيا واقعا راه ديگري وجود 

ندارد؟

كداممجوز؟
ســيل بند حاشــيه پارك ملــي كرخــه مجوز 
زيســت محيطي ندارد. در اوايل تيرماه اداره كل 
حفاظت محيط زيســت منطقه نسبت به تخريب 
زيستگاه در اين منطقه در محاكم قضايي شكايت 
كرد، ولي دادگاه مجري پروژه را كه بنياد مسكن 

خوزستان بود تبرئه كرد و پروژه ادامه يافت.
در پايان هفته گذشته تشكل هاي زيست محيطي 
منطقه نسبت به تخريب وســيعي كه در منطقه 
رخ داده، تجمع كردنــد. احمد زالي، عضو انجمن 
دوستداران شــهر و طبيعت شــوش درباره اين 
ماجرا به همشهري مي گويد: اين طرح هنوز مجوز 
زيســت محيطي ندارد و فقط از ســتاد مديريت 
بحران مجوزها را دريافت كرده است. درحالی كه 
طبق قانون ســازمان محيط زيســت بايد مجوز 

صادر كند.
جنگل هــاي دوطــرف حاشــيه رود كرخــه 
كه بخش هايــي از آن پارك ملي كرخه اســت، 
زيستگاهي پيوسته براي گوزن زرد و گربه وحشي 
اســت. اين پارك 14هزار هكتار وســعت دارد و 
باقيمانده جنگل هاي گرمسيري دنيا و جنگل هاي 
باستاني بين النهرين اســت. احمد زالي در مورد 
تخريبي كه اين سازه ايجاد خواهد كرد، مي گويد: 
براي ساخت اين ســازه، از تپه ماهورهاي اطراف، 
شن هاي روان )رمل( برداشته شده و قرار است با 

آهك سازه اي 3تا 4متري ساخته شود.
احداث ســيل بند براي جلوگيري از آسيب وارد 
شدن به روستاهاي اطراف از سيل احتمالي است. 
به گفته احمد زالي، از بوميان منطقه، گســترش 
غيرمجاز روســتا و زمين هاي كشــاورزي اهالي 

به ســمت پارك ملي كرخه، جنگل هاي طبيعي 
اطراف روستا را نابود كرده است. 2دهه خشكسالي 
باعث شــد خانه هــاي روســتايي و زمين هاي 
كشــاورزي در حريم رودخانه توسعه پيدا كند. با 
اين حال در ســيل ســال 98كه حجم عظيم آب 
پشت سد كرخه رهاسازي شد، آب از پشت روستا و 
از طريق همين جنگل ها به پايين دست عبور كرد 

و روستا آسيب چنداني نديد.

اهميتجنگلهايكرخه
جنگل هــاي باســتاني در اين منطقــه از جلگه 
خوزستان، سيالب هاي 2رود بزرگ كرخه و دز را 
مهار مي كند. قطع هر درخت مي تواند در بروز سيل 
در منطقه مؤثر باشــد. به گفته احمد زالي، نحوه 
محاسبه سازمان حفاظت محيط زيست حداقلي 

اســت و به نظر انجمن ما، در اين منطقه دست كم 
8هزار درخت و درختچه گز و پده قطع شده است.

به گفته محمد جواد اشــرفي، مديركل حفاظت 
محيط زيســت خوزســتان، مطالعات مكان يابي 
براي ساخت سازه سيل بند توسط دانشگاه چمران 
اهواز انجام شده است. اين ســازه قرار بود كه به 
طول 20متــر در مقطع 1300متري اجرا شــود 
كه با مذاكــرات صورت گرفته بــا معاون عمراني 
استانداري به 14متر كاهش يافته است. او معتقد 
است كه دولت بيهوده پولي را صرف هيچ پروژه اي 
نمي كند و مي گويد: ضرورت اين طرح براي ما نيز 
مسجل شده، ولي در ابتدا ما معتقد بوديم كه بهتر 
است طرح به جاي جنگل در زمين هاي كشاورزي 
كه چســبيده به جنگل است، اجرا شــود، اما از 
آنجايي كه مجــري محدوديت هايي براي تملك 

اراضي داشــت، تصميم گرفته شــد كه از اراضي 
جنگلي استفاده شود.

او با اشــاره به تصرف زمين هــاي جنگلي براي 
توسعه كشــاورزي در دهه 50و 60در مورد نقاط 
قوت احداث دايك در حاشيه منطقه حفاظت شده 
كرخه مي گويــد: احداث دايك )خاكريز( شــايد 
باعث شــود 2هكتار از عرصه هاي حفاظت شده از 
دست برود، ولي باعث مي شود توسعه كشاورزي 
و روستايي به سمت جنگل در آينده گرفته شود. 
آتــش زدن كاه و كلــش در اين منطقه توســط 
كشــاورزان به اشــتباه رواج دارد و عموما باعث 
سرايت آتش به مناطق حفاظت شده مي شود. در 
تابستان امسال 70هكتار از اراضي حفاظت شده 
 در آتش ســوخت، امــا احداث دايــك مي تواند 
به عنوان آتش بر عمل كند. اگر اعتبارات سازمان 
حفاظت محيط زيســت اجازه مــي داد دقيقا در 
همين منطقه، اقدامات الزم بــراي ايجاد آتش بر 
با عرض 6متــر را انجام مي دادم. از ســوي ديگر، 
به دليل شــرايط اجتماعي در منطقه نمي توان با 
فنس كشي حدود منطقه حفاظت شده را تثبيت 
كرد. ايجاد دايك سيل بند مي تواند جلوي تصرف 

در منطقه را بگيرد.
محمد جــواد اشــرفي، مديــركل حفاظــت 
محيط زيســت خوزســتان مي گويد، ناچار بوده 
دغدغه هاي اســتانداري و مجري طــرح را براي 
حفاظت از جان و مال مردم در برابر ســيل را در 
نظر بگيرد، ولي نمي توان تضمين داد كه ســيل 
احتمالي در آينده به 2روستاي »دوار« و »دبات« 
آســيب وارد نكند. او مي گويد: اين موضوع را به 
مشــاور طرح بايد سپرد. ما براســاس يافته هاي 
آنها در مورد مكان يابي ســيل بند تصميم گيري 
كرده ايم. او در مورد ايــرادات طرح نيز مي گويد: 
براســاس برآوردهاي ما 700اصله درخت عمدتا 
گز و به ندرت پده قطع شــده، ولي با بنياد مسكن 
توافق كرده ايم كه 3هزار اصله درخت بومي در اين 

منطقه كاشته شود.
اين اظهارات در حالي مطرح مي شــود كه محمد 
الوندي، رئيس پارك ملي كرخه چندي پيش گفته 
بود تاكنون حدود 2هزار درخت و نهال در عرصه 
2هكتاري اين منطقه قطع شده و قرار است پروژه 

در 4هكتار ديگر ادامه يابد.

مسئوالن سازمان محيط زيست می گويند حتی اگر قرار نبود سيل بند احداث شود، باز هم برای جلوگيری از آتش درختان را قطع می كردند

عكس:ايسنا تصويرهوايیازقطعدرختانپارکملیكرخه.

قطع درختان پارك ملي كرخه براي پروژه بدون مجوز پيگيری گزارش

پايدادستانيبهمازوتسوزيبازشد
هواي كالنشهرهاي كشور آنقدر آلوده شــده كه بار ديگر پاي دستگاه 
قضايي به موضوع آلودگي هوا باز شــود. اما اين بار برخالف ســال هاي 
گذشته كه موضوع از بررسي جزئي ســازمان بازرسي فراتر نمي رفت، 
پاي دادستاني به موضوع باز شده است همچنين تفاوت اساسي امسال 
مربوط به مازوت سوزي برخي نيروگاه ها و صنايع است كه مي تواند دايره 
آالينده هاي جوي خطرناك را بيشتر از هر ســال ديگر گسترده كند. 
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره به 
ايسنا خبر داده كه نامه اي به دادستاني تهران درخصوص مازوت سوزي 
نيروگاه ها ارسال شده است. به گفته مسعود تجريشي، متأسفانه براساس 
آخرين آمار از روزهاي ابتدايي هفته گذشــته تعدادي از نيروگاه ها در 
تهران نيز به سمت مازوت سوزي رفته اند. به هرحال ما به دادستاني نامه 
زده  و خواسته ايم كه به سرعت جلوي اين اقدام گرفته شود. البته نسبت 
آاليندگي منابع متحرك مانند خودروهاي ديزلي، موتورســيكلت ها و 
خودروهاي شخصي به منابع ثابت مانند صنايع و نيروگاه ها حدود 60 به 
40 است اما اگر نيروگاه ها و صنايع از سوخت مازوت استفاده كنند اين 
نسبت به هم خواهد خورد و سهم زيادي در آلودگي هوا خواهند داشت. 
همچنين معاون سازمان حفاظت محيط زيست درباره حواشي جلسه 
اخير كارگروه كاهش آلودگي هواي كشــور نيز گفته كه باوجود اينكه 
اين جلسه به موضوع رفع توقيف موتورسيكلت هاي رسوبي اختصاص 
داشت، نماينده پليس در كارگروه شــركت نكرده بود و حتي نماينده 
وزارت كشور نيز در جريان ماجرا نبود. متأسفانه هيچ اراده اي براي رفع 
آلودگي هواي تهران وجود ندارد، چراكه هم موضوع مشخص است و هم 
راهكارهاي اجرايي اما اقدامي نمي شود. برآوردهاي سازمان محيط زيست 
نشــان مي دهد كه طي ماه هاي اخير با وجود ممنوعيت تردد ديزلي ها 
در تهران غلظت آالينده دي اكسيد گوگرد افزايش پيدا كرده است. در 
پاييز و زمستان امسال، با سرد شــدن هوا و فشار روي منابع گاز كشور 
و افزايش مصرف خانگي، منابع ثابت آالينــده هوا به صورت پراكنده از 
سوخت مازوت اســتفاده كرده اند. براي مثال واحدهاي ريخته گري در 
تهران طي روزهاي اخير سوخت مازوت مصرف كرده اند. نكته مهم در 
شرايط فعلي اينكه اگرچه هيچگاه اكسيد های گوگرد آالينده اصلی هوای 
تهران نبوده و ميزان آن به حد بحرانی نرســيده اما  اكسيدهاي گوگرد 
روي تشكيل ذرات معلق به عنوان آالينده اصلي شهرهاي كشور اثرگذار 
است و مي توان گفت كه پايه تشكيل 30درصد از ذرات معلق سولفات ها 
هستند. اين يعني گوگرد مي تواند تاحدي پايه تشكيل ذرات معلق كمتر 
از 2.5 ميكرون به عنوان عامل اصلي آلودگي هوا طي روزهاي اخير باشد. 
درخصوص منابع متحرك آالينده كالنشهرها نيز اين نكته وجود دارد كه 
حتي اگر تردد خودروهاي شخصي نسبت به گذشته 50درصد كمتر شده 
باشد، باز اين رقم تأثير زيادي روي كاهش آلودگي هوا نخواهد گذاشت. 
عالوه بر اين صنايع، نيروگاه ها، خودروهاي ديزلي، اتوبوس ها و... همانند 
گذشته در بيشتر شهرهاي كشور مشغول فعاليت هستند و حتي مصرف 
گاز نيز در كشور بيشتر از سال گذشته شــده است. از اين رو نبايد توقع 
داشت كه با كاهش تردد خودروهاي شــخصي و تعطيلي برخي مراكز 

آلودگي هوا نيز كمتر شود.

زهرارفيعي
خبرنگار
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 مدت هاست مدرســه ها به دليل كرونا 
تعطيلند و اداره ها هم با يك ســوم يا گزارش

نيمي از ظرفيت خود كار مي كنند، اما 
تهران همان هواي آلوده زمستاني را دارد و آلودگي 

دست از سر شهر و مردمش برنداشته است.
فريبا تركاشــوند، پدرش را زير ماســك اكســيژن 
خودروي اورژانس در ميدان امام خميني)ره( نشانده 
است تا نفس پدر 65ساله اش باال بيايد و بتواند خودش 
را تا خانه برســاند. او از آلودگي هواي تهران شكايت 
دارد؛ شكايتي كه سال هاست اغلب پايتخت نشينان 
هم دارند و مدام مي گويند مردم از خودروي شخصي 
استفاده نكنند. االن كدام خودرويي استاندارد است 
و مشكل زيست محيطي ندارد؟ خيلي از ماشين هايي 
كه چرخشــان در شــهر مي چرخد، غيراستاندارد 
هستند و مشكل آلودگي دارند؛ جز آنهايي كه خارجي 
هستند و مدلشــان خيلي قديمي نيست. سپس با 
لحني تند خطاب به مســئوالن مي گويد: چرا اجازه 
مي دهيد ماشين هايي كه مي دانيد آاليندگي بااليي 

دارند، وارد خيابان شــوند؟ اگر مي توانيم ماشــين 
اســتاندارد و بدون آاليندگي توليد كنيم، چرا توليد 
نمي كنيم و اگــر نمي توانيم بگذاريد ماشــين وارد 
كنيم تا اينقدر آلودگي توليد نشــود. او شــايد جزو 
شهرونداني است كه خبر مازوت سوزي هاي اخير به 
گوشش نخورده و همچنان انگشت اتهام را به سمت 

خودروهاي آالينده مي گيرد.

اســتقرار آمبوالنس ها در ميادين شهر؛ افزايش 
درخواست امدادرساني

مشتريان آمبوالنس هاي مستقر در شهر براي گرفتن 
اكســيژن رو به افزايش است. در نخستين روز كاري 
هفته كه با توجه به ميزان آلودگي هوا مي توانســت 
تعطيل باشد، آنهايي كه سن و ســالي دارند و حتي 
برخي جوان ترها نيازمند استفاده از خدمات اورژانس 

شده اند.
سرگيجه، احســاس حالت تهوع، سردرد و احساس 
بي حالي ازجمله مشكالتي است كه مراجعه كنندگان 
به مأموران اورژانس ابراز مي كنند؛ ماموراني كه البته 
خود خسته شده اند و ماندنشان در ميدان هاي پرتردد 
و آلوده شهر بر عملكردشان اثر منفي گذاشته است. 

جواني كه سي و چند ساله به نظر مي رسد، از سردرد 
شــديدي كه دارد، گاليه مي كند و خواهان دريافت 
قرص سردرد قوي براي خالص شدن از دردي است 
كه مي كشــد. ميل به حرف زدن ندارد و تنها دنبال 
خوردن قرص ســردرد به آمبوالنــس ميدان ونك 
مراجعه كرده اســت. مصرف قرص هــاي ضد تهوع، 
سردرد و اكسيژن درماني بيشــترين حجم تقاضاي 
افرادي است كه از خدمات واحدهاي سيار اورژانس 

در آمبوالنس هاي مستقر شده استفاده مي كنند.
ســيدرضا معتمدي، معاون عمليات اورژانس تهران 
در اين باره به همشهري مي گويد، از صبح روز گذشته 
اســتقرار آمبوالنس ها و اتوبــوس آمبوالنس هاي 
مركز اورژانس تهران در ميدان هاي اصلي و پرتردد 
پايتخت در دســتور كار اين ســازمان قــرار گرفته 
اســت: با توجه به اعالم وضعيت نارنجي از ســوي 
ســتاد مديريت بحران اســتانداري، مركز اورژانس 
تهران با 12دستگاه آمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس 
در ميادين اصلي شــهر كه تردد زياد دارند، مستقر 
شــده اند. خودروهاي امدادي ازســاعت 8بامداد تا 
21در مكان هاي تعيين شــده مســتقر شــده اند و 
به شــهرونداني كه مشكل تنفســي دارند، خدمات 

درماني ارائه خواهند كرد. وي به همشهري مي گويد، 
ميدان هاي اصلي شــهر تا زماني كه وضعيت هواي 
تهران عادي نشــود، ميزبان خودروهــاي اورژانس 
خواهند بود: ميدان امام خميني)ره(، ميدان آزادي، 
ميدان انقالب، ميدان شــهرري، ميــدان راه آهن، 
ميدان فردوسي، ميان ولي عصر)عج(، ميدان ونك، 
ميدان تجريش، ميدان نبوت، ميدان رســالت و پل 
سيدخندان ازجمله مراكزي هستند كه خودروهاي 
اورژانس در آنها مســتقر شــده اند. معاون عمليات 
اورژانس تهران مي گويد، تعداد عمليات  خودروهاي 
اورژانس در پي آلودگي هوا افزايش داشــته اســت: 
تعداد عمليات عوامل اورژانــس تهران در بازه زماني 
29 آذر  تا 13دي،10درصد افزايش داشــته است. 
براساس ارزيابي هاي انجام شده در هفته گذشته نيز 
تعداد درخواست امدادرساني عوامل اورژانس ناشي از 
مشكالت قلبي و تنفسي نيز با رشد 7درصدي روبه رو 
بوده است كه اين موضوع را مي توان ناشي از افزايش 

غلظت آالينده ها دانست.

ماسك و بي نيازي از آمبوالنس 
خودش سوار موتورسيكلتي دوزمانه شده كه منبع 
انتشار آلودگي اســت. منتظر مسافر است و هر چند 
لحظه يك بــار موتور، موتور مي گويد تا شــايد نظر 
مســافري را جلب كند و ســوار موتورش شود تا به 
مقصدي كه مســافر مي خواهد برود. مي گويد، اگر 
كرونا نبود و مجبور به زدن ماسك نمي شد، به دليل 
آلوده بودن هوا ماســك نمي زد، اما حــاال كه كرونا 
هست، ماسك مي زند تا از شر ويروس در امان بماند: 
دفعه اول نيســت كه تهران آلوده شــده است. قبال 
مي گفتند ماســك بزنيد و من هيچ وقت ماســك 
نمي زدم. از وقتي كه كرونا آمده است، بدون ماسك 

بيرون نمي روم. 
به نظر مي رســد تــرس از كرونــا باعث شــده او به 
ماســك به عنوان ابزاري محافظت كننده در مقابل 

آاليندگي هاي جوي بيشتر از قبل اعتقاد پيدا كند: 
ماســك زدن سخت اســت، اما ديگر عادت كرده ام. 
بعد به آمبوالنســي كه در ميدان ونك توقف كرده، 
اشــاره مي كند و مي گويد: پارســال يا سال قبلش 
بود كه به خاطر آلودگي ها گذرم بــه يكي از همين 
آمبوالنس ها افتاد، اما امسال چون ماسك مي زنم فكر 

نكنم نيازي به آمبوالنس داشته باشم.

پيشنهاد تعطيلي 2روزه تهران 
تصميم تعطيل كــردن پايتخت در حيطه اختيارات 
استاندار تهران نيســت. چنين تصميمي در سطح 
معــاون اول رئيس جمهور گرفته مي شــود و به اين 
دليل، در نشســت اضطراري كميته آلودگي هواي 
تهران كه با حضور مسئوالن پليس راهور، بهداشت 
و درمان و مقامات امنيتي و انتظامي پايتخت برگزار 
شد، مسئوالن استاني به جمع بندي تعطيلي كامل 
پايتخت به مدت 2روز رسيدند و تصميم گيري نهايي 
را به معاون اول رئيس جمهــور واگذار كردند. آنطور 
كه اســتاندار تهران مي گويد، همه فعاليت هايي كه 
مي تواند منجر به تشــديد آلودگي هــواي پايتخت 
شود، مشمول اين تعطيلي هستند: پيشنهاد روشن 
و واضح ما اين اســت كه ضمن اينكــه همه عوامل 
كاهش خطر و آلودگي بايد مــورد توجه قرار بگيرد، 
تهــران در همه بخش هاي دولتــي و خصوصي بايد 
براي 2روز تعطيل شــود تا غلظت آالينده ها كاهش 
يافته و ســالمت مردم به خطر نيفتد. انوشــيروان 
محســني بندپي با تأكيد بر اينكه نظارت بر عملكرد 
نيروگاه ها، فعاليت هاي عمراني و تردد وسايل نقليه 
بايد تشديد شود، مي افزايد: هيچ صنعت و نيروگاهي 
در تهران در شرايط كنوني حق اســتفاده از مازوت 
را ندارد و خوشــبختانه در روزهاي اخير از اين نوع 
ســوخت در نيروگاه ها و صنايع استفاده نشده است. 
عالوه بر اين، هرگونه فعاليت عمراني بايد متوقف شده 
و از تردد خودروها و موتورســيكلت هايي كه معاينه 

فني ندارند، جلوگيري شود.
 وي مي گويد: افزايــش غلظــت ذرات معلق 10 تا 
15 درصد شــيوع، انتقال و مرگ ومير ناشي از كرونا 
را نيز افزايــش مي دهد؛ به اين دليــل ضرورت دارد 
براســاس دســتورالعمل ها و ضوابطي كه ازســوي 
دانشگاه علوم پزشكي ابالغ شده است اقدامات الزم 
براي كاهش آلودگي هــواي تهران انجام شــود تا 
سالمت شهروندان تضمين شود؛ از اين رو منتظريم 
تا پيشــنهاد تعطيلي 2روزه تهران مورد بررسي قرار 
بگيرد. سازمان هواشناسي گفته است يكشنبه يعني 
امروز آلوده ترين روز هواي تهران در اين زنجيره چند 
روزه آلودگــي خواهد بود. تصميــم ديرهنگام براي 
تعطيلي پايتخت، نوشــداروي پس از مرگ سهراب 

نيست؟

تعــداد مراجعــه كننــدگان بــه 
آمبوالنس هاي مستقر در شهر براي 
گرفتن اكسيژن رو به افزايش است. 
در نخســتين روز كاري هفته كه با 
وجود آلودگي هوا مي توانست تعطيل 
باشــد، آنهايي كه سن و سالي دارند 
و حتي برخي جوان ترهــا نيازمند 

استفاده از خدمات اورژانس شده اند

خبر

بيش از 11 هزار دانش آموز تهراني 
تبلت ندارند

درحالي كه بيش از 3ماه از شروع سال تحصيلي مي گذرد، معاون 
مشاركت هاي مردمي ســازمان بهزيستي اســتان تهران از نياز 
11هزار و 467 دانش آموز اين استان به تبلت خبر داده است. اين 
خبري است در آســتانه برگزاري امتحانات نوبت اول كه گوياي 
دسترســي نامناســب دانش آموزان به تجهيزات مورد نياز براي 
آموزش از راه دور است. آنچه گفته شــده مربوط به تهران است و 
در ديگر شهرها به ويژه مناطق محروم و دورافتاده كشور مشكالت 

بيشتري وجود دارد.
محمدكريم آريا به ايسنا گفته است كه امسال طرح پازل همدلي 
اجرا و در اين طرح 260 ميليون تومان در استان تهران جمع آوري 
و از ايــن طريق 2900 بســته لوازم التحرير بــراي دانش آموزان 
نيازمند خريداري و توزيع شده اســت. به گفته او در بحث تامين 
لوازم التحرير و بسته هاي آموزشــي با مشكل مواجه نبوده ايم، اما 
هنوز برخي دانش آموزان اســتان تهران به تبلت نيازمند هستند 
كه در اين راستا اقداماتي در حال انجام است. هم اكنون در سطح 
اســتان تهران به 11 هزار و 467 تبلت نيازمنديم كه اميد است 

پيگيري ها به سرانجام برسد.
آريا با بيان اينكه سازمان بهزيستي در راســتاي تامين نيازهاي 
جامعه هــدف با تمام تــوان تــالش مي كند، گفــت: باتوجه به 
محدوديت هاي اعتباري، سازمان بهزيستي نمي تواند به طور كامل 
نيازهاي جامعه هدف خود را تامين كند؛ به همين دليل براي تامين 
نيازهاي جامعه هدف نيازمند مشاركت مردم و خيرين هستيم. 
دولت همزمان با بحران كرونا به كرات از خيران و فعاالن اجتماعي 
براي اهداي تبلت و تلفن هاي هوشمند به دانش آموزان درخواست 
كمك كرده است، اما بررسي هاي همشهري در ماه هاي اخير نشان 
داده كه در بسياري از مناطق كشور به ويژه نواحي محروم و كمتر 
برخوردار، دانش آموزان به دليل دسترسي نداشتن اين تجهيزات 
در يادگيري دروس از راه دور با مشــكالت زيادي مواجه شده اند، 
افت تحصيلي بيشتر شده و آمار ترك تحصيل افزايش يافته است. 
واگذاري مسئوليت تهيه تجهيزات مورد نياز براي ادامه تحصيل 
دانش آموزان در زمان كرونا بــه خيران و فعاالن اجتماعي، خاصه 
در زماني كه جامعه با بيشــترين فشار اقتصادي دست به گريبان 
است، طبعا مشكالت روزمره دانش آموزاني را كه دسترسي مكفي 
به اينترنت، تلفن هوشمند و تبلت ندارند، بر طرف نمي كند. شايد 
كمترين انتظار اين بوده كه وزارت بهداشــت با همكاري وزارت 
ارتباطــات طرحي را براي فروش شــرايطي و بــدون بهره تلفن 
هوشمند و تبلت براي خانواده هاي نيازمند درنظر مي گرفت؛ در 
اين صورت اميدواري بيشتري وجود داشت كه در شرايط دشوار 
كنوني تعداد كمتري از دانش آموزان به دليل نابرابري در دسترسي 

به تجهيزات مناسب از آموزش در سال سياه كرونا عقب نمانند.

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

آلودگي شديد هوا آمبوالنس ها را به ميدان هاي شهر كشانده است

تهران در وضعيت اورژانسي
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   سرنوشت انيميشن هاي قديمي 
نگراني هايي وجود دارد كه انيميشن ها، بازي ها و وب سايت هاي تعاملي كه طي اين 

سال ها توليد شده اند از بين مي روند. 
ديويد فرث مي گويد: هرچه زمان مي گذشــت و يوتيوب فرمت هاي ويدئويي با 
كيفيت بهتر و بهتر ارائه مي داد، روشن بود كه ديگر دليلي براي ارسال ويدئو در 
قالب فلش وجود ندارد. او مي گويد: با اين حال، از آنجا كه از فلش براي وب سايت ها 
و بازي هاي تعاملي هم استفاده مي شد، داليل زيادي براي حفظ اين قالب وجود 

داشت.

 استارت آپ ها برخالف بسياري 
از كســب  وكارها، سال چندان استارت آپ

بدي را ســپري نكردنــد. در 
روزهايي كه بســياري از مــردم در قرنطينه 
بودند و امور فراواني از داخل خانه ها مديريت 
مي شد، اين استارت آپ ها بودند كه توانستند 
برتــري خــود را بــه دنيــا ديكتــه كنند. 
سال2020به پايان رسيد، اما سال2021هم 
درگير با بحران ويروس كرونا آغاز شده است. 
پيش بينــي شــده كــه اســتارت آپ ها در 
سال جاري ميالدي نيز با رشد و توسعه زيادي 
روبه رو باشــند. در اين ميان، قصــد داريم 
10استارت آپي را كه بايد رفتارها و امورات آنها 
را در سال2021زيرنظر داشت، معرفي كنيم؛ 
شــركت هايي كه به طور حتم در حوزه هاي 
كاري خود حرف هاي فراواني براي گفتن در 

سال جاري ميالدي خواهند داشت.

Photoneo
يكي از سريع ترين استارت آپ هاي هوش 

مصنوعي
اين اســتارت آپ به گفته خودش نسل آينده 
روبات هاي سه بعدي انعطاف پذير است. »فوتو 
نئــو« از يادگيري ماشــيني در امورات خود 
بهره  مي برد. دفتر مركزي اين اســتارت آپ 
كه در سال2013تاسيس شده است در شهر 
براتيسالوا، پايتخت اسلواكي واقع شده، اما آنها 
نمايندگي هايي را نيز در آمريكا، چين و آلمان 
دارند. »فوتو نئو« در سال2019عنوان بهترين 
استارت آپ سال اسلواكي را نيز به دست آورده 
است. سيستم جديد تعريف شــده آنها براي 
روبات هايشان، قابليت برداشتن 500قطعه در 
ساعت را دارد. اين سيستم قادر به شناسايي 

قطعات با اشكال و سايزهاي متفاوت است.

Airalo
سيم كارتي براي سفر

هنگام ســفر خريد اپليكيشن هاي موردنياز 
در ســفر يا خريــد يك ســيم كارت محلي 
مي توانــد يك فرايند طاقت فرســا باشــد و 
شركت هاي مخابراتي هم خيلي دوست دارند 
كه هزينه هاي هنگفتي را براي اســتفاده از 
اپليكيشــن هاي مختلف در خارج از كشور 
دريافت كننــد. اســتارت آپ Airalo كه در 
سال2019تاسيس شــده و دفتر مركزي آن 
در ســنگاپور قــرار دارد، بــراي تغيير اين 
وضعيت eSIM را ارائه كرده اســت. كاربران 
تلفن هاي هوشمند مي توانند از آن براي خريد 
برنامه هاي موقت تلفن همراه، هنگام سفر به 
خارج از كشور اســتفاده كنند. اين برنامه ها 
كاماًل از برنامه اســتاندارد تلفن همراه شما 
جداست و در يك شبكه محلي اجرا مي شود.

MediQuo
چت پزشكي

اين استارت آپ يك شــركت نوپا در فناوري 

سالمت اســت كه دفتر مركزي آن در شهر 
بارســلونا قــرار دارد. MediQuo كــه در 
سال2017تاسيس شــده است، بر مديريت 
ويزيت هاي پزشكي اعم از راه دور يا حضوري 
تمركز دارد. البته بســيار طبيعي اســت كه 
در شرايط كنوني با اســتقبال بسيار زيادي 
هم روبه رو شده باشــد! از اوايل سال2020، 
اپليكيشن اين اســتارت آپ توسط بيش از 
650هزار كاربر نصــب و بيش از يك ميليون 
ويزيت پزشــكي در آن مديريت شده است. 
كل بودجه اين اســتارت آپ حدود 4ميليون 
يوروست و پيش بيني شده كه در سال جاري 
ميالدي نيز بتواند به رشــد و توســعه خود 

ادامه دهد.

Eve Autonomy
كمك حال كارخانه ها

 Eve Autonomy اســتارت آپ ژاپنــي
سرمايه گذاري مشــتركي بين ياماها موتور 
و خودروهــاي هوشــمند تيير اســت كه 
وســايل نقليه هوشــمند براي كارخانه ها را 
ارائه مي دهد. ايــن اســتارت آپ از فناوري 
ارزان قيمتي در خودران هاي خود اســتفاده 
مي كند تا كمبود نيــروي كار در كارخانه ها 
 به دليــل دوركاري ناشــي از بيمــاري
كوويد-19را جبران كند. اين وســايل نقليه 
مجهــز به حســگرهاي مختلف هســتند و 
همچنين در محيط هــاي داخلي و خارجي 

به خوبي كار مي كنند.

G2Esports
بازي براي مواقع بيكاري

بازي هاي آنالين اين روزها طرفداران بسياري 
دارد و صدالبته همه گيري هم باعث رشــد 
آن شده اســت. طبق آمارهاي ارائه شده در 
ســال2020، فروش بازي هــاي رايانه اي با 
40درصد رشــد روبه رو بوده است؛ بنابراين 
مي توان پيش بيني كرد كه در سال2021نيز 
وضعيــت به هميــن شــكل پيش بــرود. 

استارت آپ G2Esports كه دفتر مركزي 
آن در برلين قرار دارد به واسطه خانه نشيني 
بسياري از مردم به دليل شيوع ويروس كرونا 
و البته تعطيل يا محدود شــدن بسياري از 
مراكز تفريحي توانســت رشــد فزاينده اي 

داشته باشد.

PolarisQB
راهي براي كشف سريع دارو

فرايند ســنتي توليد دارو زمان بر و بســيار 
پرهزينه است. در عين حال استارت آپ ها از 
فناوري هايي مانند يادگيري عميق و هوش 
مصنوعي براي ســرعت بخشيدن به كشف 
داروها استفاده مي كنند. كشف دارو مبتني 
بر تجزيــه داده ها از طريق بررســي مقادير 
زيادي از متون پزشــكي و داده هاي علمي 
شكل مي گيرد. PolarisQB يك استارت آپ 
آمريكايي اســت كه دفتر مركــزي آن در 
دورهام قرار دارد. اين استارت آپ راه حل هاي 
كشــف دارو براي داروســازي دقيق را ارائه 
مي دهد. پلتفرم آن، محاســبات كوانتومي 
و هوش مصنوعــي را براي جســت وجوي 
مجموعه هاي پزشكي بزرگ و غيرساختاري 
به كار مي گيــرد. در اصــل PolarisQB با 
جست وجوي سريع تر به ســاخت سريع تر 

داروها كمك مي كند.

Everli
بقالي آنالين

فروشــگاه هاي موادغذايي آناليــن كه در 
سال2019ميالدي 19درصد رشد داشته اند 
در ســال2020يكباره با 40درصد پيشرفت 
روبه رو شــدند كه علت اصلــي آن، بيماري 
كوويد-19بود. اســتارت آپ Everli كه در 
سال2014در شــهر ميالن ايتاليا تاسيس 
شده است با جذب سرمايه هاي بسيار ازجمله 
يك ســرمايه پذيري 11ميليون يورويي در 
اوايل سال گذشــته ميالدي خيز بلندي را 

براي موفقيت در سال2021برداشته است.

Blackshark.ai
كمك به توسعه خودران ها

سال2021، ســال شــكوفايي خودران ها و 
وسايل نقليه خودمختار است. توليدكنندگان 
خودروهاي خودمختار در تالشند تا توانمندي 
خود در ســطح5 را افزايش دهند. در همين 
حال، آنهــا طيف گســترده اي از مــوارد را 
براي تيم هاي طراحي و مهندســي خودرو 
ضــروري مي داننــد. پيشــرفت در واقعيت 
 )AI( و هــوش مصنوعــي )VR( مجــازي
اســتارت آپ هاي خودرو را قادر مي سازد تا 
راه حل هاي ابتكاري براي كاهش زمان صرف 
 شــده در آزمايش هاي خــود را ارائه دهند.

Blackshark. ai يك اســتارت آپ نوپاي 
اتريشي محسوب مي شود كه در حال توسعه 
يك پلتفرم دوقلوي ديجيتال است كه از هوش 
مصنوعي و رايانش ابري براي تبديل خودكار 
ورودي ها، مانند داده هاي ماهواره اي و تصاوير 
هوايي، براي ايجاد يك فضاي سه بعدي واقعي 
استفاده مي كند. در اصل كار اين استارت آپ، 

شبيه سازي است.

OriginStamp
حفاظت از اصالت اسناد

صدها ميليون سند در اينترنت شناور است 
و هيچ دليلي بر معتبر بودن آنها وجود ندارد. 
هنگامي كه يك سند از يك وب سايت معتبر 
بارگيري و با شــخص ديگري به اشــتراك 
گذاشــته مي شــود، هيچ راهي عملي براي 
شناسايي مشروعيت سند وجود ندارد و اين 
موضوع به ويژه در بخش هاي بهداشت، دولت و 
مسائل مالي به يك نگراني جدي تبديل شده 
است. اينجاست كه اســتارت آپ بالك چين 
سوئيسي OriginStamp وارد مي شود و به 
كاربران اجازه مي دهد تا با اطمينان از اسناد 
محافظت شود. وقتي سندي را روي داشبورد 
بارگزاري كرديد و به زمان آن مهر شد، سابقه 
در دفتر بالك چين به روز مي شود و هيچ راهي 

وجود ندارد كه بعداً دستكاري شود.

Digital Aristotle
ارسطويي بر پايه هوش مصنوعي

 Digital Aristotle اســتارت آپ هنــدي
كه دفتر مركــزي آن در بنگلور قرار دارد در 
سال2016تاسيس شــده است. پلتفرم آنها 
بر پايه آمــوزش قرار دارد نــه مركزي براي 
امتحان و آزمون. اين اســتارت آپ نخستين 
برنامه اجتماعي يادگيري در هندوســتان 
محسوب مي شود. براساس مفهوم شبكه هاي 
اجتماعي، اپليكيشن اين استارت آپ به عنوان 
يك نقطه همگرايي بين دانشجويان، شهريه و 
مدرسه عمل مي كند. در اينجا بانك عظيمي 
از محتوا توليد شــده توســط كاربران براي 
روشن شدن ســريع شــبهات وجود دارد. 
اين برنامه به دانش آمــوزان امكان مي دهد 
گزارش هاي مربوط بــه ارزيابي ها را دريافت 
كنند و اين در حالي است كه الگوريتم هاي 
هوش مصنوعي، امور را اصالح و بهينه سازي 

مي كنند.

استارت آپ هاي آماده جهش جهاني
ساسان شادمان منفرد

خبر نگار

به سوي آينده

خطر جهاني ويندوز ۷ 
ويندوز 7 با وجود آنكه از يك ســال پيش تاكنون ديگر از ســوي 
مايكروسافت پشتيباني نمي شــود اما براساس گزارش هاي اخير 
همچنان ميليون ها نفر در جهان كاربر آن هستند. براساس گزارشي 
كه سايت اسلش گير منتشر كرده بسياري از مردم جهان به نسخه 
ويندوز خود يا آپديت آن اهميتي نمي دهند و تا زماني كه لپ تاپ 
يا كامپيوتر دسكتاپ شــان كار كند به فكر عــوض كردن ويندوز 
نمي افتند. بســياري هم به خاطر مشكالت ســخت افزاري سراغ 
آخرين نســخه ويندوز يعني 10 نمي روند. براساس آماري كه در 
انتهاي سال 2020 منتشر شــده حداقل 8. 5 درصد سيستم هاي 
كاميپوتري با سيســتم عامل وينــدوز همچنان با نســخه 7 كار 
مي كنند.  تخمين دقيق كاربران فعلي ويندوز 7 مشــكل اســت 
اما حدس زده مي شــود با وجود اتمام پشــتيباني مايكروسافت 
از اين سيســتم عامل، همچنان حدود 200 ميليــون كامپيوتر 
در سراسر دنيا در حال اســتفاده از اين سيســتم عامل هستند.  
گزارش سايت NetMarketShare هم نشان مي دهد كه از ميان 
تمامي كامپيوترهــاي در حال كار جهان ســهم كامپيوترهايي با 
ويندوز 7 حدود 21. 7 درصد است. Global Stats هم جمعيت 
كامپيوترهاي ويندوز 7 را حدود 17. 7 درصد تخمين زده اســت. 
پشتيباني نشدن از ويندوز 7 از سوي مايكروسافت به معناي خطر 
امنيتي بسيار زياد براي اين سيستم عامل به حساب مي آيد. هرچند 
در ايران به خاطر استفاده گسترده از نسخه هاي كرك شده حتي از 
سوي نهادها و سازمان هاي دولتي اصوال اعتقادي به آپديت سيستم 

عامل وجود ندارد.

خطر ويژه براي ايران 

براساس آمارهاي جهاني بيش از 91 درصد كامپيوترهاي شخصي در 
ايران)اعم از سيستم هاي روميزي يا لپ تاپ( از سيستم عامل ويندوز 
استفاده مي كنند. خيلي هم آشكار است كه به جز لپ تاپ هايي كه 
با سيستم عامل هاي به قول مشــهور اورجينال به فروش مي رسند 
و هر روز تعدادشــان به خاطر قيمت گران  كمتر مي شود بقيه اين 
91درصد در حال استفاده از نسخه هاي به قول مشهور كرك هستند. 
در بســياري از موارد كاربران به خاطر ترس از دسترس خارج شدن 
سيستم  عامل هاي ويندوز كرك شده آپديت سيستم عامل را كاري 
بيهوده و مايه دردسر مي دانند. اين در حالي است كه مايكروسافت در 
هر بار آپديت سيستم عامل خود تالش مي كند بسياري از باگ هاي 
امنيتي كه هكرها از آنها براي خرابكاري يا سرقت اطالعات استفاده 
مي كنند را برطرف كند. موضوع وقتي ترســناك تر مي شود كه اين 

ماجرا در همه ادارات و نهادهاي مهم كشور هم در جريان است.
ويندوز 7 يك موفقيت بزرگ براي مايكروسافت بود. بعد از شكستي 
كه اين شركت با ويستا تجربه كرد، ويندوز 7 باالخره توانست ويندوز 
XP را پشت ســر بگذارد و با طراحي مدرن ترش به »محبوب ترين 
سيستم  عامل دســكتاپ« تبديل شود. مايكروسافت مدت ها پيش 
در بيانيه اي اعالم كرد كــه از 14 ژانويــه 2020 )24 دي 1398( 
پشتيباني رايگان از ويندوز 7 به اتمام مي رسد. در واقع اگر كاربري 
بعد از اين زمان بخواهد آپديت هاي امنيتي ويندوز 7 را دريافت كند، 
بايد هزينه اي بپردازد و نكته اينجاست هر سال نيز اين هزينه افزايش 
خواهد يافت؛هزينه اي كه در ايران كسي نه مي خواهد و نه مي تواند 
پرداخت كند. براساس گزارش ســايت StatsCountr تا دسامبر 
2018 ســهم ويندوز 7 در ايران بيشــتر از 45 درصد بوده است و 
برخالف آمار جهاني تنها 38 درصد كاربران در ايران از ويندوز 10 كه 

نسخه مورد حمايت مايكروسافت است استفاده مي كنند. 

نرم افــزار فلش پلير شــركت ادوبي 
كــه به عنــوان افزونــه مرورگــر، 
انيميشــن هاي قــوي و تعامل هاي 
بســياري را در ابتداي فعاليت وب 
ايجاد كرد، رسماً به پايان عمر خود 
رسيده اســت. ادوبي فلش در طول 
ســال هاي فعاليــت خود بــا همه 
امكاناتي كه فراهم كرد اما مشكالت 
بسياري ازجمله در حوزه امنيت به 

همراه داشت.
فلش كه در سال 1996عرضه شد، 
يكــي از محبوب تريــن روش هاي 
پخش ويدئوهــا و بازي هاي آنالين 
براي مردم بــود. با اين حــال، اين 
نرم افزار با مشكالت امنيتي روبه رو 
بود و نتوانست وارد عصر گوشي هاي 
هوشمند شــود. به همين دليل به 
ناچار، ادوبي ديگر به روزرساني هاي 
امنيتي را براي فلش ارائه نمي دهد 
و از مردم خواســته كه آن را حذف 
كننــد. ايــن شــركت همچنيــن 
از 12ژانويــه)23دي( فيلم هــا و 
انيميشــن هاي در حــال پخش در 

فلش پلير را متوقف مي كند.

دليل محبوبيت فلش 
هنگامي كه فلش براي نخستين بار 
عرضه شد، اكثر كاربران اينترنت از 
طريق دايال آپ بــه اينترنت متصل 
مي شدند كه طبق اســتانداردهاي 
امروز بسيار كند بود. اما فلش امكاني 
را بــراي طراحــان وب و انيماتورها 
فراهم كــرده بود كــه بتوانند يك 
محتواي مهيج را كه نســبتا سريع 

دانلود مي شد، منتشر كنند.
ديويد فرث به عنــوان يك انيماتور 
بــه بي بي ســي مي گويــد: شــما 
مي توانســتيد يك انيميشن كامل 
3دقيقه اي را با چنديــن كاراكتر، 
پس زمينه ها، اصوات و موســيقي، 
با حجمــي كمتــر از 2مگابايت در 

مرورگر مشاهده كنيد.

چه بر سر فلش آمد؟
مديران شركت ادوبي مي گويند كه 
تا سال 2009 فلش روي 99درصد 
كامپيوترهاي روميزي كه متصل به 
اينترنت بودند، نصب شده بود. اما در 
آن زمان، دنيا به سمت گوشي هايي 
مي رفت كه با گوشي هاي نسل قبل 

خود متفاوت بودنــد و در اين ميان 
ادوبي واكنش كندي نشان داد.

ديويد مندلز، معاون اجرايي ســابق 
محصوالت در ادوبــي مي گويد: ما 
براي تلفن هاي ســطح پايين داراي 
FlashLite بهينه شده بوديم. اين 
موضوع در مكان هايــي مانند ژاپن 
فوق العاده موفق بــود، اما به همان 
اندازه با فلش كامپيوترهاي روميزي 

به طور كامل سازگار نبود.

نقش اپل در حذف فلش
در آوريل2010، اســتيو جابز نامه 
سرگشاده اي نوشــت و در آن اعالم 
كرد كــه چرا شــركت اپــل اجازه 
نمي دهد فلش ادوبي در گوشي هاي 

آيفون و آيپدها نصب و اجرا شود.
به گفتــه او، اســتفاده از فلش روي 
صفحه لمســي، غيرقابــل اعتماد و 
تهديــد امنيتي به شــمار مي رود و 

باعث تخليه شارژ باتري مي شود.
جابز گفــت كه در عــوض مي توان 
 HTML5 فيلم ها و انيميشن ها را با
و ســاير فناوري هاي باز منتشر كرد 
و فلش را از تلفن هاي هوشــمند يا 

تبلت ها حذف كرد.
مندلــز مي گويــد: وقتــي آيفون 
عرضه شــد، فلــش كامــال آماده 
نبود. با اين حال، مــن فكر مي كنم 
اپل مي خواســت يك اكوسيســتم 

انحصاري خاص اپل ايجاد كند.

روش حذف فلش از كامپيوتر 
خــود  وب ســايت  در  ادوبــي 
دســتورالعمل هايي را براي حذف 
فلش از كامپيوترهاي ويندوز و مك 

ارائه داده است.
اين شركت هشــدار داده است كه 
حذف فلش پليــر به ايمن ســازي 
سيستم شــما كمك مي كند، زيرا 
ادوبي قصد ندارد به روزرساني هاي 
فلش پلير يا پچ هــاي امنيتي را پس 
از پايان عمر اين نرم افزار عرضه كند.

پايان خاطرات عشق و نفرت فلش
فلش پلير پس از نزديك به ربع قرن فعاليت با همه مشكالتي كه 

داشت سرانجام روز 23دي رسما به كار خود پايان مي دهد

عمادالدين قاسمي پناه10استارت آپي كه پيش بيني مي شود سال 2021، سالي براي درخشش و رشد آنها خواهد بود  و مي توانند دنيا را تغيير دهند 
خبر نگار
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جمعيت نيروي كاري كه تحت تأثير شيوع كروناويروس در 3 ماه اسفند 
پارسال تا ارديبهشت امسال بيكار شده و در سامانه ثبت درخواست بيمه 
بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت نــام كرده بودند، اكثرا 
مردان در گروه سني 30تا 40سال)44.5درصد( ساكن در مناطق شهري 
)75.5درصد( بوده اند كه با قرارداد موقت )78درصد( و در بخش خدمات 
)61.3درصد( كار مي كردند. اين جمعيــت به لحاظ توزيع منطقه اي 
در كشور بيشتر در 5 استان تهران، فارس، اصفهان، خراسان رضوي و 
آذربايجان شرقي و در 10كالنشهر تهران، شيراز، مشهد، اصفهان، تبريز، 
كرج، يزد، اهواز، رشت و كرمان پراكنده شده اند. اينها بخشي از يافته هاي 
تحقيق تازه مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي است كه به تازگي 
منتشر شده است. به گزارش همشهري، اثرات مستقيم و غيرمستقيم 
حاصل از ويروس كرونا در حالي بر ايران تحميل شد كه كشور پيش از 
آن با تبعات سنگين خروج آمريكا از برجام، بازگشـت دوباره تحريم ها، 
كاهش قيمت نفت، وجود شيب تند تورم و شكاف شديد درآمدي مواجه 
بود. در چنين شرايطي، اعمال محدوديت ها، قرنطينه اجتماعات، كنترل 
مرزها و فاصله گذاري اجتماعي نيروي كار كشور را با خسارات شديدي 
مواجه كرده است. نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار ايران در 
فصل بهار از كاهش 3.7درصدي نرخ مشاركت اقتصادي كل كشور و 
كاهش 2.9درصدي نسبت اشتغال در مقايسه با فصل مشابه در سال  
قبل يعني بهار 1398و در فصل تابســتان از كاهش 3.1درصدي نرخ 
مشاركت اقتصادي كل كشور و كاهش 2.4درصدي نسبت اشتغال در 
مقايسه با فصل مشابه در سال قبل يعني تابستان 1398 حكايت دارد. 
كنترل همه گيري كرونا نيازمند اجراي سياست هاي محدود كننده است؛ 
از قرنطينه فراگير گرفته تا محدوديت هاي دوره اي و ساعتي. عواملي كه بر 
فعاليت روزمره و سازوكار بازار و در پي آن امنيت شغلي افراد جامعه تأثير 
مي گذارد. خسارتي كه كرونا به اقتصاد خانوارها وارد كرده و فشارهاي 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اين همه گيري به سادگي جمع بندي 
نمي شود، چراكه گستره اين تأثيرگذاري گســترده و دربرگيري آن 
نه تنها در ايران كه در همه جوامع زياد بوده  و افراد از گروه هاي شــغلي 
مختلف فعاليت روزمره و كسب و كارشــان تحت تأثير شرايط جديد 
قرار گرفته است. چالش اصلي آنجاســت كه رصد وضعيت افرادي كه 
مشاغل غيررسمي دارند، دشواري هاي بيشــتري دارد و آنچه اكنون 
مؤسسه پژوهش عالي تامين اجتماعي ارائه كرده نيز مربوط به بخشي از 

بيكارشدگان است كه تحت پوشش بيمه بوده اند.

ماجرا از كجا آغاز شد؟
با توجه به اينكه پيش  بيني مي شـد تعداد زيادي از افراد مشـمول قانون 
بيمه بيكاري در شـــرايط كرونا بيكار شوند و درخواسـت مقرري بيمه 
بيكاري داشـته باشند، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، همزمان با آغاز 
همه گيري كرونا، اسفند پارسال سامانه آنالين ثبت درخواست بيمه بيكاري 
را براي جلوگيري از مراجعه حضوري متقاضيان بيمه بيكاري به اداره هاي 
كل اسـتاني و مراكز كاريابي را براي حفظ سالمت و بهداشـت متقاضيان 
راه اندازي كرد. در واقع اين اقدام تالشي براي تسهيل    شرايط دريافت بيمه 
 بيكاري بود. متقاضيان بيمه بيكاري مي توانســـتند با مراجعه به آدرس
 bimebikari.mcls.gov.ir درخواســـت خــود را ثبــت و به صورت 
الكترونيكي پيگيري كنند. براساس اطالعات اين سامانه، تعداد 871هزار 
و 487نفر از افرادي كه از اسفندماه 1398 تا 31ارديبهشت ماه 1399 بيكار 
شده بودند، براي دريافت بيمه بيكاري در سامانه ثبت نام كرده اند. از كل 

73.14درصد مرد بودند. همچنين به لحاظ گروه سني، بيشترين افراد 
متقاضي دريافت بيمه بيكاري در گروه ســني 30 تا 40سال بوده اند، 
به گونه اي كه بيشترين فراواني تقاضاها به ترتيب به گروه سني 30 تا 
40سال با 44.5درصد، 40 تا 50سال با 24.5درصد و گروه سني 20 تا 

30سال با 19.8درصد اختصاص دارد.

قرارداد موقت ها بيشتر بيكار شدند
همچنين يافته ها نشان مي دهد تنها 22درصد افرادي كه متقاضي 
دريافت بيمه بيكاري كرونا شده اند، قرارداد دائم داشتند و 78درصد 
افرادي كه شغلشان آسيب ديده و در سامانه براي دريافت مقرري 
بيكاري تقاضا داده اند، قرارداد كاري موقت داشته اند. 61.3درصد كل 
متقاضيان درخواست كننده در بخش خدمات، 33.2درصد در بخش 
صنعت و 1.9درصد در بخش كشاورزي مشغول به فعاليت بوده اند.  
75.5درصد از افراد متقاضي نيز ساكن مناطق شهري و 20.1درصد 
ساكن مناطق روســتايي بوده اند. 5استان تهران، فارس، اصفهان، 
خراسان رضوي و آذربايجان شرقي، به ترتيب با 168404، 88934، 
74975، 57634 و 51834نفر، بيشترين تعداد ثبت نام شدگان 
در ســامانه بيمه بيكاري را به خود اختصاص داده اند.  از ميان اين 
افراد، معادل 1.3درصد داراي معلوليت تحت پوشـــش سـازمان 
بهزيستي هستند و 1187نفر، معادل 0.14درصد، داراي بيماري 

خاص بوده اند.

آسيب ديدگان از كدام دهك بودند؟
يافته مهم ديگر در گزارش تازه مؤسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي 
در ارتباط با مختصات دهك هاي سرانه بانكي خانوار متقاضيان بيمه 
بيكاري اســت. از لحاظ دهك ســرانه بانكي خانوار در سال1398، 
بيشترين متقاضيان در دهك هاي 4، 5 و 6 با اختالف اندك نسبت  به هم 
قرار دارند. 120198خانوار معادل 13.8درصد از كل متقاضيان بيمه 
بيكاري در دهك چهارم، 119636خانــوار معادل 13.73درصد كل 
متقاضيان در دهك پنجم و 114320خانوار معادل 12.46درصد در 
دهك ششم قرار دارند. همچنين كمترين فراواني به دهك هاي 1، 2 و 

10 اختصاص دارند.

كساني كه ثبت نام كرده بودند، تعدادي از افراد بيمه نبودند اما فرض كرده 
بودند به دليل بيكاري ناشي از كرونا مي توانند از مقرري بيكاري استفاده 
كنند، آنها مشمول اين طرح شناخته نشــدند. تعداد غيرمشمولين در 
پايش اوليه )ثبت نام شده در سامانه( طبق گزارش اخير مؤسسه 122هزار 
و 668تن بوده اســت. 748هزار و 800نفر نيز مشمول دريافت مقرري 
بيمه بيكاري شناخته شــدند. اين عدد قابل توجهي است، به ويژه از اين 
منظر كه برش دقيقي اســت از وضعيت امنيت كاري افراد بيمه شده در 
زمان مواجهه با همه گيري كرونا. به نظر مي رســد در بحران اخير افرادي 
كه مشاغل وابسته به نهادهاي عمومي و دولتي داشته اند، امنيت شغلي 
باالتري در زمان بحران داشته اند و افراد درگير قراردادهاي موقت، مشاغل 
آزاد و غيررسمي بيشتر آسيب ديده اند. عالوه بر اين، اطالعات مندرج در 
اين سامانه بانك اطالعات مهمي است كه سيماي اجتماعي-اقتصادي 

ثبت نام كنندگان را ترســيم كرده و به خوبي مي تواند نشانگر مختصات 
گروهي از كارگران شاغل آسيب ديده از شــرايط ناشي از كرونا در كشور 
باشد. مؤسســه عالي پژوهش تامين اجتماعي، داده هاي گردآوري شده 
در اين سامانه را بررسي و نتايج به دست آمده را در يك گزارش پژوهشي 
با عنوان »سيماي ثبت نام كنندگان سامانه درخواست بيمه بيكاري« ارائه 
كرده است. اين پژوهش كه هجدهمين پژوهش منتشره با موضوع كرونا از 
سوي اين مؤسسه است، يافته  هاي مهمي به دست مي دهد درباره اينكه چه 
گروه هايي از ميان بيمه شدگان تامين اجتماعي بيشترين آسيب شغلي را 

در بحران اخير ديده اند.

مردان بيشتر متقاضي دريافت بيمه بيكاري شده اند
حدود 26درصد ثبت نام كنندگان براي دريافت مقرري بيكاري زن و 

سخنگوي وزارت بهداشت ديروز )شنبه 13 دي ماه 99( 
جديدترين مــوارد ابتال و فوتي ناشــي از كوويد-19 در 
كشور در 24 ساعت گذشته را 101نفر اعالم كرد. آماري 
كه نشــان دهنده روند اميدوار كننده كاهش شيوع كرونا 
در كشور است. به نظر مي رسد سياست هاي دولت براي 
بستن جاده ها و نيز اجراي طرح ممنوعيت تردد ساعتي 
در اين زمينه مؤثر بوده است. هر دو راهكار مؤثري كه حاال 
با كاهشي شــدن آمارها البته تالش ها براي دور زدن آن 
ادامه دارد اما دست كم تاكنون به نظر مي رسد ستاد ملي 
مقابله با كرونا تصميمي براي برداشتن اين محدوديت ها 
ندارد. راه اندازي سامانه آنالين صدور مجوز كه فرمانداري 
تهران قولش را براي اين هفته داده، گوياي آن اســت كه 
ترددهاي بين شــهري هم دســت كم تا اطالع ثانوي با 
محدوديت مواجه خواهد بود. ســيما سادات الري گفته 
است كه در 24ساعت منتهي به 13 دي 1399 و براساس 
معيار هاي قطعي تشخيصي، 6 هزار و 45 بيمار جديد مبتال 
به كوويد-19 در كشور شناسايي شدند كه 693 نفر از آنها 
بستري شدند. به گفته او، مجموع بيماران كوويد-19 در 
كشور به يك ميليون و 237 هزار و 474 نفر رسيد. در طول 
24 ساعت گذشته، 101 بيمار كوويد-19 جان خود را از 
دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري به 55 هزار 
و 438 نفر رسيد. تا كنون يك ميليون و 4 هزار و 326 نفر از 
بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
اما هم اكنون 4981 نفر از بيمــاران مبتال به كوويد-19 
در وضعيت شــديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. 
هم اكنون و براســاس آخرين تحليل ها، 4 شهرســتان 
ساري، آمل، رامسر و سوادكوه شمالي در وضعيت قرمز، 
43 شهرستان در وضعيت نارنجي و 401 شهرستان در 

وضعيت زرد قرار دارند.

ضمانت اجرا چه مي كند؟
كاهش آمارهاي ابتال و فوتي هاي كرونا در ايران در حالي 
است كه پيش از اين نگراني ها درباره پيامدهاي برگزاري 
مراسم شب يلدا باال گرفته بود. رويدادي كه تأثيرش را در 
آمار كرونا در همين روزها بايد نشان مي داد اما هنوز تأثير 
محسوسي بر روند ابتالها از خود نشان نداده است. نكته 
مهم و قابل توجه در آماري كه اكنون به دست آمده و يك 
قدم مانده به 100اين است كه طرح اخير ستاد ملي مقابله 
با كرونا براي اجراي محدوديت ساعتي تردد در شهر و نيز 
تداوم محدوديت تردد در جاده هاي كشور همزمان با پيك 

سوم با پيش بيني جرايم قابل اجرا همزمان شد. 

كاهش آمار فوتي هاي كرونا: 
يك قدم مانده به 100

خبر روز

آمــار مبتاليــان  ديروز

 6045
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

1004326
آمــار جان باختگان ديروز

 101
كل آمــار جان باختگان

55438

توزیع ثبت نام کنندگان سامانة ثبت درخواست بیمة بیکاری به 
تفکیک دهک سرانه

درصدتعداددهک سرانه بانکی فرد در سال 1398
1235027/0
2234327/0
3238527/0
41082224/1
53933451/4
69676610/11
718367008/21
821430959/24
917422899/19

1014426555/16
101612/0نامشخص

87148800/100کل

سیمای متقاضیان 
بیمه بیکاری کرونا

گزارش همشهری از يافته های تازه موسسه عالی پژوهش 
تاميــن اجتماعی دربــاره گروهی از بيكارشــدگان كرونا



مرضیهثمرهحسینی
روزنامهنگار
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بیتاهللستاريان
كارشناساقتصادمسكن

جهشهايفراوانمشروطبه...
مسكنسازيدرايرانچهآيندهايپيشرودارد؟

مشكلاساسيكههميشــهدرامرمسكنسازيدر
دولتهايمختلفبعينهشــاهدآنبوديموهستيم
بيبرنامگيدراينزمينهاســتو40سالاستكل
جامعهماازدهكهايپايينتادهكهايميانيوباالباآندرگيرندوتابهحالطرح
اساسيدرازمدتبيستسالهويكبرنامهميانمدتدهسالهبرايبخشساختمان
ومسكننوشتهوتدويننشدهاست.اگرهمنوشتهشدهباشددريكگروهخاصي
ازجايگاهضعيفيبامطالعهبسيارضعيفيبهاينمسئلهنگاهشدهاست.درصورتي
كهمسكنپارامترمهمياستتاجاييكهاگرهماكنونآنراازسبدخانوارمردم
حذفكنيميااينمشكلراناديدهبگيريمهمهجامعهماتقريبادررفاهوبااليخط
فقرخواهندبود.اينجاستكهاينسؤالمطرحميشودكهچرابهموضوعمسكنبه
شكلاساسيپرداختهنميشود.واقعيتايناستكهمسئلهبهقدريبزرگاست
كهدولتهاتمايلندارندبهآنورودكنندوبراياينكهبعدازپايانگرفتنقدرت،
حرفيبرايگفتندراينموردداشــتهباشنددرابتداشروعبهكوچككردناين
مشكلاساسيجامعهدردورهفعاليتخودميكنندوسپسيكطرحكوتاهمدتي
راكهبههيچعنوانكارآمدنيزنيستوحتيقابليتاجراييوبودجهايدرطول
4سالدورهفعاليتشاننداردرامطرحميكنندكهعمالزمانازدستبرودوقدرت
راتحويلدولتبعديبدهند.اينزنجيرهدرطولاين40سالهموارهادامهداشته
استوخوددولتهامسكنسازيرابهچالشكشاندهاند.هيچكدامازطرحهاي
مسكنيكهدولتهايقبليدرقالبمســكنمهرودولتدوازدهمتحتعنوان
مســكنملياجراييكردهوميكندمزاياييدردرازمدتوآيندهمسكنسازي
كشــورندارد.درواقعبايدگفتچنينطرحهاييبرايكشورايراننيست.بلكه
برايكشورياستكهمشكلمسكنآنكالحلشده؛دراينكشورهاپايينترين
دهكهابهرغمنبودافزايشقيمتدربخشمسكنودارابودنسبدخانوارشان
بين8تا15درصدبازهمنميتوانندمســكنتامينكنند.دولتهمساالنه40تا
50هزارمسكنتوليدميكندواينمسكنهارابهصورتيارانهبهاينگروهميدهد
واينبرنامههمهسالهدردســتوركاردولتهايشانقراردارد.اينبرنامههانيزدر
اينكشورهايكطرحنيستبلكهوظيفهجاريهردولتياست.ازطرفيهمين
400هزارواحدوعدهدادهشدهدولتدوازدهمتابهمرحلهتوليدوبهرهبرداريبرسد
4تا5سالزمانميبردكهدولتنهقدرتساختونهتوانمديريتاينپروژهرا

دارد.چراكه2سالازارائهاينطرحگذشتهوچيزيتوليدنشدهاست.
ازسوييديگراينكهچرامشكلمسكنوســاختماندرايرانحلشدنينيست،
ناشيازكليتاقتصادماستيعنيدرتماميتاقتصادكشورايرادهاييوجوددارد

كهازمسكنسردرميآورد.
مادوبخشاقتصاددولتيوخصوصيدركشورداريمكهبيشازنيميازنقدينگي
دربخشاقتصادخصوصيودربخشمسكناستو95درصدتوليدمسكندست
بخشخصوصياستوبيشترفعاالنبخشخصوصيدرحوزهساختمانفعاليت
دارندوبيشاز60درصدمردمهمدراينبخشاشتغالدارند.امابيشترتالطمهايي
كهمادربخشاقتصادخصوصيميبينمكهســرازمسكنهمدرميآوردنشأت
گرفتهازاقتصاددولتياســت.مثالاگرنقدينگيدرســال96حدود1529هزار
ميلياردتومانباشدودرسال99به3هزارميلياردتومانبرسدنشانميدهدكه
دولتيوجودداردكهنقدينگيفزايندهايجادميكندوخودشتاجروتوليدكننده
استوخودشپولدرميآورد.اگربخواهيممسكنسازيدرمسيردرستخود
قراربگيردبايدساختاراقتصاديموجودبههمبريزدكهبزرگترينچالشمابراي
حلنشدنمعضلمسكنسازيدركشوراست.تااينچالشحلنشودهمچنان
شاهداينرويهخواهيمبودكهدرشرايطيكهدردورهكروناارزشمسكندرهمه
جايدنياباافتمواجهشدهارزشملكدرايرانافزايشپيداكردهاست.بنابراين
چالشاصليمسكن،اقتصادكالنماست.اگردرستشودمسكنازسبدخانوار
مردمحذفميشودوتماممردمدررفاهخواهندبود.تركيباقتصاديحالحاضر
درحالضربهزدنبهآيندهمسكنسازيكشوراست.چراكهدرچنيناقتصادي،
جاياقتصادبخشمسكندردســتوركارايندولتودربرنامهريزيهايكالن
كشورقرارندارد.درچنيناقتصاديبانكمركزياقتصادمسكنراموردمطالعهقرار
نميدهدوورودنميكند.وزارتصمتوهيچيكازوزارتخانههاروياينموضوع
متمركزنميشوند.بايدگفتدولتمااساسابراياقتصادخودطراحيشدهنهبراي
اقتصادبخشخصوصيومردم.درحاليكهدولتهايدنيادرخدمتاقتصادمردم
طراحيشدهاند.اصوالدولتنبايددرآمدداشتهباشداماميبينيمكهتماماركان
دولتدرخدمتاقتصاددولتياستواقتصادبخشخصوصيباچنگودنداناز
دولتخدماتميگيرد.بنابراينباچنينشرايطياتفاقخوبوروشنيبرايآينده
مسكنســازيرخنخواهددادوماهمچنانبارشدفزايندهقيمتهاتاپايانسال
مواجهخواهيمبود.درحاليكهدرشرايطحساسكنونياقتصادبعدازكرونابسيار
مهماســتوبايدبرايآنبرنامهريزيكرد.چراكهدرمدتكرونااقتصاداروپاو
آمريكاازهمپاشيدهوتحليلهابرايناستكهاقتصادبعدازكروناموجبسرازيري
سرمايههاازغرببهسمتشرقخواهدبودويكيازپايگاههايمهماينسرمايهها
همايراناستچراكهمنابعبسيارسرشاروامنيتيكافيدارد.درچنينشرايطيكه
بهترينفرصتايجادميشودتادولتبتواندباتغييراتيدرنظامهايقانونيجذب
سرمايهكند،قطعابهمسكنسازيبهعنوانكااليسرمايهاياهميتويژهايداده
خواهدشدكهحضورسرمايهگذارانخارجيدربازارمسكناكنونشاهديبراين
مدعاست.چراكهاگرفرضكنيماقتصادبعدازكرونااقتصادتوسعهايدرايرانباشد
حضورشركتهايفراواندرايرانوافزايشمشاغلبهدنبالخواهدداشتكهبه
تبعآننيازبهتوسعهمسكنومسكنسازينيزمضاعفخواهدبود.ايننيازمضاعف
قيمتمسكنراباالترخواهدبردواينكاال،سرمايهايترخواهدشد.بنابرايندر
سال1400جهشهايفراوانيرادربخشمسكنخواهيمديد.چونتنهاكاالي

سرمايهايدرايراناست.

يادداشتيك
ساخت و ساز

این شماره

سال97شروعركوردزنيقیمتمســكندرايرانبود.بعدازخروجآمريكاازبرجام،تحريمهاي
شديدبرهمهبخشهاياقتصاديكشورتأثیرگذاشتوقیمتهمهداراييهابیشازارزشواقعي
خودافزايشپیداكرد.دراينمیان،روندافزايشقیمتمسكننیزبااثرپذيريازجهشقیمتبازار
ارزوطالغیرقابلكنترلشد.امسال،موجگرانيمسكنازارديبهشتماهمتأثرازالتهاباتسیاسي،نرخدالروسودهايكالنبورسكه
بهسمتملكسرازيرشد،تشديدشدوقیمتهانسبتبهسالهايگذشتهتا300درصدافزايشيافت.باپیروزيبايدندرانتخابات
آمريكا،قیمتدالرپايینآمدوهماكنونشاهدتثبیتدربازارارزهستیم.درماههاياخیرجوملتهببازارمسكناندكيفروكشكرده،
اماهمچنانچشماندازپیشروياينبازارمبهماستوگفتهميشوددرماههايپیشروتغییرزياديدرشرايطوقیمتهايبازارمسكن
رخنخواهدداد.دربارهتفاوتقیمتهايبازارمسكننسبتبهسالگذشتهوچشماندازپیشروياينبازارباحسنمحتشم،عضوهیأت

مديرهانجمنانبوهسازانمسكنتهران،بهگفتوگوپرداختیم.

افزايشقیمتمسكندر
سالهايگذشــتهرانتیجهكاهش
عرضــهميداننــد.وضعیتعرضه
مسكندرسالگذشتهبهچهصورت

بودهاست؟
دربخشتوليدوعرضهمسكنباتوجهبه
آماررسميصدورپروانههايساختمانينسبتبهسالگذشتهكاهش
قابلتوجهيراشاهدهســتيم.دليلروندنزوليتوليدمسكنهمبه
شرايطاقتصادكالنكشوربرميگرددكهباعثكاهشارزشپولملي
شدهاست.درواقعتورمغيرقابلپيشبينيموجبشدكهبسيارياز
توليدكنندگاندربخشمسكنبهدليلاينكهامكانبرآوردهزينهها
وجودنداردوقيمتتمامشدهساختوســازروشننيست،واردگود
نشوندودستنگهدارند.ركوددرساختوسازبهكمبودعرضهدامنزد

وبدونترديددرآيندهبرقيمتهاتأثيرخواهدگذاشت.
نوساناتنرخارزچقدربهتورمدربازارمسكندامنزده
است؟باتوجهبهاينكهصحبتازاحیايبرجامميشود،اثركاهش

قیمتدالربربازارمسكنچگونهخواهدبود؟
دليلعمدهكاهشعرضهمســكنوگرانياينبخش،نوســاناتو
افزايشقيمتارزبودهاســت.بههماننسبتكهارزشارزباالرفت،
ريالكمارزششد.حتيقيمتكاالهاييكهدرداخلتوليدميشود،
تحتتأثيرارزباالرفت.دراينميانشاهدجهشقيمتدربازارهاي
مختلفازجملهبازارمصالحســاختمانيبوديم.درواقع،3عاملدر
تعيينقيمتتمامشدهمسكنمؤثراست:نخستينعامل،زميناست.
زمينتابعيازشرايطاقتصادياستوتورمباعثباالرفتنقيمتزمين
شد.زمانيكههمهچيزباافزايشقيمتمواجهشد،صاحبانزميننيز
كهرويملكخودسرمايهگذاريكردند،قيمتامالكخودرابهروز
كردند.بخشدوم،نيرويانسانياست.درشرايطتورم،نرخدستمزدها
افزايشيافت.بخشسوم،افزايشقيمتمصالحساختمانياستكه
هزينهساخترابسيارباالبرد.رشددستمزدهاومصالحساختماني
باعثشدكهقيمتتمامشدهمسكنافزايشيابد.عالوهبراينموارد،
هزينهپروانهساختمانيوخدماتشــهريوارزشافزودهبرقيمت

مسكنميافزايد.
برآوردكارشناساننشانميدهدكهزمین75درصد
درگرانيقیمتمسكننقشداشتهاستواينتأثیردرتهران
نسبتبهكالنشهرهايديگربیشتربودهاست.نظرشمادرباره

سهمزمیندرقیمتتمامشدهمسكنچیست؟
درسراسرجهانپايتختكشــورهابهدليلجذابيتوظرفيتهاي

كالن،باهجومجمعيتمواجههستند.زمانيهمكهتقاضازيادوعرضه
كمباشد،قيمتهاباالميرود.بهنظرمندربارهسهمزميننميتوان
عددمشــخصيارائهكرد.بههرحالقيمتزميندرنقاطپرتراكمو
مرفهنشين،گرانتراستودراينمناطقميتوانگفتكهقيمتزمين
50درصدبرقيمتتمامشدهمسكنتأثيردارد.دربرخيمناطقكه
تراكمپاييناستسهمزمينازقيمتمسكنتنها20درصداست.در
واقعزمينباعثتورمنشده،بلكهتورمباعثباالرفتنقيمتزمينشده
است.برايناساس،بخشيازگرانيمسكندرتهران،بهويژهدرنقاط

شماليآن،تحتتأثيرتقاضاوبخشديگرتابعتورماست.
دربارهركودعرضهوتولیدصحبتكرديد.بنابرآنچه
گفتید،نبايدانتظاركاهشياثباتقیمترادربخشمســكن

داشت؟
درشرايطفعليهزينهساختوسازباالست.ازآنطرفبهدليلاوضاع
نابساماناقتصادي،قدرتخريدمتقاضيانمسكنبسيارپايينآمده.
حتيباتوجهبهتورمموجود،ميتوانگفتقيمتهادربخشمسكن
هنوزهمجاداشتهباشد.بخشمسكنهماكنونخودرابهقيمتارز
رساندهواكنوندرنقطهثباتاســت.درصورتيكهوضعيتكنوني
اقتصادكالنادامهپيداكند،افزايشقيمتمسكندرآيندهمحتمل
است.درواقعاگرمتقاضيانواقعيمسكنقدرتخريدپيداكنندوبه
بازارسرريزشوند،چونباكمبودعرضهوتوليدروبهروهستيم،عرضه
نميتواندتقاضاراپاسخدهدوآنزمانشاهدافزايشقيمتهابيش
ازقيمتهايموجودخواهيمبود.امروزبيشترمعامالتيكهدربخش
مسكنانجامميشود،معامالتسرمايهاياستومتقاضيانواقعي
امكانخريدندارند.درواقعاگرقيمتمسكننسبتبهتورمموجود
افزايشپيدانكردهاستبهدليلكاهشقدرتخريدمتقاضياناست.
طرحهايدولتمنجربهافزايــشعرضهدربخش

مسكننشدهاست؟
دولتطبققانوناساسيملزمبهتأمينمسكنوسرپناهبراياقشار
مختلفاستاماتاكنونموفقيتيدراينبخشكسبنكردهوطرحهاي
دولتيناكامماندهونتوانستهقيمتهارابشكند.دليلشايناستكه
دستگاههايدولتيكاراييالزمرابرايانجاموظايفشاندرشرايط
زمانيمناســبندارند.برايمثال،پيشبينيهادرطرحمسكنمهر
آنبودكههرساليكميليونواحدمسكنتوليدشوداماامروزكه
10سالازآغازطرحگذشتهاست،حدود2ميليونواحدهنوزتحويل
نشــده!يعنيپيشبينيتوليدســالييكميليونواحدمسكنبه
200هزارواحدرسيده.طبيعياستكهاينطرحنتوانستتأثيرگذار
باشد.طرحاقداممليمسكنكهازسالگذشــتهكليدخورده،هم

عضوهیأتمديرهانجمنانبوهسازانتهران:كنترلنرخارزوتولید
انبوه،تنهاراهنجاتبازارمسكنازركودتورمياست

افزايش قيمت مسكن محتمل است

درشرايطفعلی
هزينهساختوساز
باالست.ازآنطرف

بهدلیلاوضاع
نابساماناقتصادی،

قدرتخريد
متقاضیانمسكن
بسیارپايینآمده.

حتیباتوجهبهتورم
موجود،میتوان
گفتقیمتهادر

بخشمسكنهنوز
همجاداشتهباشد.
بخشمسكندر
حالحاضرخود
رابهقیمتارز

رساندهواكنون
درنقطهثبات

است.درصورتیكه
وضعیتكنونی

اقتصادكالنادامه
پیداكند،افزايش
قیمتمسكندر

آيندهمحتملاست

بهنظرموفقنيست،چونزمانبنديهارعايتنميشودوزمانبراجرا
ميشوند.اينطرح،بهنوعيهمانطرحمسكنمهربانرخهايجديد
است.دولتبرايخانهدارشدناقشاردهكهايپايينجامعهبايدبا
شــهرداريهاكناربيايدوباآنهاتوافقكندكهدرنقاطمختلفيكه
متقاضيامكانپرداختهزينههارادارد،خانههايكوچكبسازند.البته
تأكيدميشودكهعرضهمسكندرمكانهايمناسبصورتگيرد.در
واقع،زمينهايارزانيدراطرافياداخلشهرهاتهيهكندوباكمك
انبوهسازانوتوليدكنندگانمسكن،واحدهايكوچكبدونپاركينگ
بسازد.بعدابتداآنهارابهصورت50درصدبفروشدو50درصدديگررا
بهصورتاقساطاجارهدريافتكند.درواقعبااينشرايطاستكهاقشار
كمدرآمدميتوانندصاحبخانهشوند.اماتاكنوناينگونهعملنشده
وهمچنانتقاضايبازاربدونپاسخماندهاست.تسهيالتووامهاي
بخشمســكننيزجوابتورمموجوددراينبخشرانميدهد.به
هرنفر100ميليونتومانواممسكنو40ميليونتومانوامتعمير
ميدهندكهدرابتدابايدحدود20ميليــونتومانراپرداختكند.
اگرزوجباشند،240ميليونتومانوامميدهندكهحدود35ميليون
تومانراابتدابايدپرداختكنند.قيمتميانگينهرمترمربعمسكن
درشرايطفعليدرتهران27ميليونتوماناست.قيمتيكآپارتمان
75متري،2ميلياردتوماناست.بااينحسابنهبا200ميليونتومان
ونهبا120ميليونتومانامكانخانهدارشدننيست.درواقع،برعكس
كشورهايتوسعهيافته،90درصدهزينهخريدمسكنبهعهدهمتقاضي

استوفقط10درصدتسهيالتدولتيبهاوپرداختميشود.
راهكاريكوتاهمدتبرايافزايشتولیدمسكنوجود

ندارد؟
امكانتوليدانبوهمسكنبهروشصنعتيدرايرانوجودندارد.البته
هماكنونانبوهســازانبهصورتنيمهصنعتيمشغولتوليدمسكن
هستندامابسترصنعتيسازي،ايجادكارخانجاتقطعاتپيشساخته
است.اگربخواهيمبهسويصنعتيشدنصددرصدبرويمبهتكنولوژي
وفناوريهاينويننيازاست.بايددولتبهصنعتگرانيكهتمايلدارند
درزمينهراهاندازيكارخانجاتتوليدقطعاتومصالحســاختماني
ورودكنند،كمككندوبهآنهاتسهيالتالزمرابدهد.دراينصورت
استكهانبوهسازانميتوانندقطعاتومصالحراازداخلتهيهكنند
وباسرعتزياد،درزمانكمبهتوليدانبوهبپردازند.وهرچهمسكن
بيشتريتوليدشودكهبتواندجوابتقاضارابدهد،قيمتهاتعادلپيدا
ميكند.امادردولت،همتينيستكهازچنينكسانيحمايتكند.با
توجهبهنيرويكارارزاننيزبيشترتوليداتمادرحوزهساختمانبه

روشسنتيآمادهميشود.
پسشماآيندهروشــنيراپیشرويبخشمسكن

نميبینید؟
اوضاعپيشرويبخشمسكنبهاقتصادكالنكشوروسياستهاي
دولتوابستهاســت.طبيعتاًاگربرجاماحياشود،سياستمدارانما
بتوانندبادنياتعاملكنند،تحريمهــاكاهشيابدوقيمتارزپايين
بيايد،قيمتهادراينبخــشپايينخواهدآمد.حتــياگرارزدر
كانال26هزارتومانبماند،قيمتمسكنهمدرنقطهفعليخواهد
ماندوباالترنخواهدرفتوشــاهددرصديكاهشقيمتخواهيم
بود.امابرعكساينشــرايط،هرچهارزگرانشــودوريالسقوط
كند،قيمتمسكننيزخودراباافزايشنرخارزتطبيقخواهدداد.
راهكاريكهدولتبايددرپيشبگيرد،توسعهپروژههايمشاركتي
باانبوهسازاناست.اگرزمينهايدراختياردولتوبرخينهادهاي
ديگربرايتوليدمسكنبهانبوهسازانواگذارشوند،حذفياكاهش
قيمتزمينكهنقشمهميدرقيمتمسكندارد،ميتواندبسيار
مؤثرباشدوباعثعرضهمسكنباقيمتمناسبشود.دولتبايددر
نقشناظر،نهمتصدي،واردعرصهشودوبااعطايتسهيالتبيشتر
بهكمكانبوهسازانوتوليدكنندگانمسكندربخشخصوصيبيايد
تاآنهابتواننددرمقياسباالبهساختوسازبپردازندوعرضهمسكن
بيشازاينازتقاضاعقبنماند.چوناگرركودعرضهادامهپيداكند،
باوجودتقاضايباال،درآيندهباجهشقيمتهادربخشمســكن

مواجهخواهيمشد.

آيندهاي
ازجنسآجروسيمان

»آمارساختوسازدرپايتختدر6ماهنخستامسالدركلشهرتهراننسبت
بهمدتمشابهسالگذشته19درصدكاهشيافتهاست.«اينخبريبودكهزهرا
نژادبهرام،عضوهيأترئيسهشورايشهرتهراندربارهآمارساختوسازدر6ماه
نخستسالجاريدرپايتختوميزانپروانههايصادرشدهدراينزمينهاعالم
كرد.براساسگفتهاوساختواحدمســكونيدرهمينمدتدربافتفرسوده
23درصدوخارجازبافتفرسوده18درصدكمترشدهاست.مطابقطرحجامع
مسكنبرايايجادتعادلدربازارمسكنبايدساالنهيكميليونواحدمسكوني

احداثشود؛هدفيكهباوجودگذشتزمانبهواقعيتنپيوستهاستو...

ارقاملجامگسيخته
ساختوساز

قيمتمسكندرپايتخت133درصدديگررشدكردهاست.بررسيآمارهانشان
ميدهدكهميانگينقيمتمعامالتمسكندرشهرتهراندر8ماهنخستسال
98معادل12ميليونو617هزارتومانبودهودر8ماهنخستامسالاينرقمبه
27ميليونو828هزارتومانرسيدهاست.اماگرانياينكاالياستراتژيكهمواره
رابطهدوطرفهايباگرانيمصالح،دســتمزدنيرويكار،زمينو...داشتهاست.
بررسيهايهمشهريازگزارشهايمركزآمارايراننشانميدهدكهدرحوزه
مصالحساختماني،ورقسياهباضخامتبيشاز3ميليمتركه252درصدگرانتر

شدهاست.امادرحوزهدستمزدكارگرانشاغلدرصنعتساختمان...

كوچ
سرمايهگذارانتهرانی

چنديپيشمركزآمار،گزارشيدربارهپروانههايساختمانيصادرشدهتوسط
شهرداريهايكشوردرزمستان1398منتشركرد.بنابراينگزارش،صدورپروانه
احداثساختمان5.7درصدبهنسبتسالگذشتهكاهشداشتهاست.زمستان
سالگذشتهدرتهران،17هزارو529واحدمسكونيپروانهساختدريافتكردند
كهنسبتبهفصلگذشته،يعنيپاييز1398حدود2.8درصدافزايشونسبت
بهزمستانسال1397حدود5.7درصدكاهشداشتهاست.تعداداينپروانهها
دركلكشوراما103هزارو166واحدمسكونيبودهكهنسبتبهفصلگذشته

حدود3،21درصدافزايشونسبتبهفصلمشابهسال...
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ساختوساز

این شماره

قيمت مسكن در پايتخت 133درصد ديگر رشد كرده است. بررسي آمارها نشان مي دهد كه ميانگين قيمت معامالت مسكن 
در شهر تهران در 8ماه نخست سال ۹8 معادل 1۲ميليون و ۶1۷هزار تومان بوده و در 8 ماه نخست امسال اين رقم به ۲۷ميليون 
و 8۲8هزار تومان رسيده است. اما گراني اين كاالي اســتراتژيك همواره رابطه دوطرفه اي با گراني مصالح، دستمزد نيروي 
كار، زمين و... داشته است. بررسي هاي همشهري از گزارش هاي مركز آمار ايران نشان مي دهد كه در حوزه مصالح ساختماني، 
ورق سياه با ضخامت بيش از 3ميلي متر است كه ۲5۲درصد گران تر شده است. اما در حوزه دستمزد كارگران شاغل در صنعت 
ساختمان، بيشترين دستمزد ساعتي مربوط به كارگر آسفالت با ۶5.۷درصد افزايش، راننده تريلي با ۶4.۷درصد افزايش و 

»بّناي نماچين درجه يك« با ۶4.5درصد افزايش برآورد شده است.
 يكي ديگر از هزينه هاي ساخت وســاز هم مربوط به كرايه ماشين آالت ساختماني اســت كه به ازاي هر ساعت عموما بايد 
براي كرايه آنها بيش از 100هزار تومان پرداخت كرد.  تا پيش از اين حوزه مسكن را يكي از اشتغال زاترين حوزه ها در كشور 
مي دانستند، اما امروزه گراني آسيب هاي زيادي به اين حوزه هم وارد كرده و موجب ريزش مشاغل زيادي در آن شده. امروزه 
سهم مسكن و ساختمان در ايجاد اشتغال در كشور پايين است و روندي نزولي را طي كرده. گزارش ها حاكي از آن است كه 
سهم مسكن و ساختمان در اشتغال در فاصله زماني 10ساله بين سال هاي 1388 تا 13۹8 از 13.1درصد به 1۲. ۶درصد كاهش 

پيدا كرده است.

ارقام لجام گسیخته ساخت و ساز 
کرايه ماشين آالت ساختمانی

مقایسهنتایجحاصلازآمارگیرینیمهاول99،بادورهمشابهزمانیسالقبل،نشانمیدهد:

چندي پيش مركز آمار، گزارشي درباره پروانه هاي ســاختماني صادر شده توسط 
شهرداري هاي كشور در زمستان 13۹8 منتشر كرد. بنا بر اين گزارش، صدور پروانه 
احداث ساختمان ۷. 5درصد به نسبت سال گذشــته كاهش داشته است. زمستان 
سال گذشته در تهران، 1۷هزار و 5۲۹ واحد مسكوني پروانه  ساخت دريافت كردند كه نسبت به فصل گذشته، يعني پاييز 
13۹8حدود 8. ۲ درصد افزايش و نسبت به زمستان سال 13۹۷حدود ۷. 5 درصد كاهش داشته است.  تعداد اين پروانه ها 
در كل كشور اما 103 هزار و 1۶۶ واحد مسكوني بوده كه نسبت به فصل گذشته حدود ۲1، 3 درصد افزايش و نسبت به فصل 
مشابه سال گذشته حدود 10. 0 درصد كاهش داشته اســت. آمار نشان مي دهد تقاضا براي توليد مسكن در شهرستان ها 
به واسطه افزايش صرفه اقتصادي بيشتر شده است. به نظر مي رسد افزايش جمعيت شهري،  گراني زمين و ناتواني بخش 
بزرگي از خانوارها در تامين واحد مسكوني در كنار آرزوي رهايي از رنج اجاره نشيني سبب شده كه دست كم ۲5درصد 
جمعيت كشور به سكونت در حواشي شهرها و شهرستان ها رو بياورند. اما اين همه ماجرا نيست. گويا تمايل سازندگان به 

ساخت وساز در شهرستان ها نيز بيش از پايتخت بوده است.

نمونه هاي رشد در ديگر استان ها
وضعيت صــدور پروانه هاي ســاختماني در شــهرداري هاي 
كشور نشــان مي دهد در فصل بهار امســال، تعداد واحدهاي 
پيش بيني شــده در پروانه هــاي ســاختماني شــهر تهران 
15.3درصد كمتر از فصل بهار سال قبل بوده درحالي كه اين 
آمار در ســاير نقاط وضعيت متفاوتي را تجربه كرده و به رشد 

6.8درصدي رسيده است.
از آنجا كه قيمت زمين در حواشــي شــهرها نسبت به هسته 
مركزي بســيار پايين تر اســت و 19 ميليون نفر از جمعيت 
كشــور خارج از محدوده شــهرها ساكن هســتند باعث شد 
حوادثي چون تخريب بناهاي غيرمجاز در شهرهاي كرمانشاه، 
بندرعباس و ساوه مســئوالن را بر آن دارد تا سازوكار قانوني 
مجوز ساخت مسكن را تســهيل كنند. در سال هاي 95 و 96 
بود كه ساخت وساز در شهرهاي شمالي كشور، تهران، كيش 
و گرجستان بيشــتر شــد اما وضعيت اينگونه پايدار نماند و 
سرمايه ها دوباره به شكل نسبي به كشور بازگشت. در اينجا بد 
نيست به وضعيت ساخت وساز در 2 شهر اصفهان و مشهد در 

سال گذشته توجه شود.
با وجود افزايش نرخ تورم، در سال 98 توليد مسكن در اصفهان 
شرايط خوبي پيدا كرد. سرمايه گذاراني از ساير استان ها براي 
ساخت وساز به اصفهان آمدند و اين اتفاق موجب رشد 52درصد 
در آمار صدور پروانه ساخت براســاس متراژ در اصفهان شد. 
با مديريت شرايط در حوزه ساخت وســاز اصفهان، امروز نيز 
شــاهد ازدحام مردم براي گرفتن پروانه ســاخت در بعضي 
مناطق هستيم. نخستين گام اقدام به اصالح ساختار اجرايي و 
بهينه كردن روند صدور پروانه ساخت بود؛ چرا كه پيش از اين 
در تصميم گيري ها زمان طوالني صرف مي شد و بوروكراسي 
سنگيني جاري بود كه با اقدامات صورت گرفته اكنون در حوزه 
نظارت كمتر از3روز پاســخ داده مي شــود. به عبارتي از زمان 
ورود درخواست پروانه ساخت به شــهرداري و بعد از تحويل 
كامل مدارك تا زمان صدور آن، روندي 30 روزه طي مي شود. 
همين امر موجب نرخ رشد 12 درصدي صدور پروانه ساخت 

بوده است.
ســال 98؛ حركت ساخت وســاز مشــهد نيز در جاده رونق 
قرار گرفت. اين شــهر با رشــد 38درصدي صدور پروانه هاي 
ســاختماني، با اتخاذ سياست هاي تشــويقي به گونه اي عمل 
كرد كه به سرمايه گذار آرامش و امنيت سرمايه گذاري بدهند، 
به نحوي كه سال گذشته شاهد جهش نسبي معامالت مسكن و 
افزايش نرخ ساخت وساز در مشهد بوديم. بنا بر تبصره 18بودجه 
سال هاي 97و 98كل كشور، منابع مناسبي براي اين موضوع 
پيش بيني شــده. به اين ترتيب كه 1500ميليارد تومان براي 
تأمين خدمات و 2500ميليارد تومان براي تسهيالت در نظر 
گرفته شد و صدور پروانه هاي ساختماني نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته معادل 38درصد رشد داشــت. شوراي اسالمي 
شهر مشهد نيز به تسهيل فرايند صدور پروانه كمك كرد. اتخاذ 
يك سياست جديد در كاهش بوروكراســي اداري و تسهيل 
در بهبود فرايندهــا كه طي آن 44درصــد امضاهاي مديران 
باالدســتي كاهش يافت و روند پاســخگويي به درخواست ها 
ازجمله تقاضاهاي ساخت وساز اعم از صدور پروانه، پايان كار، 
خالفي ساختمان و... تسريع و تمايل سرمايه گذاران ساختماني 

افزايش يافت.

بي انگيزگي ساخت وساز در تهران
براســاس گزارش هاي رســمي شــهرداري تهران، اما تعداد 
پروانه هاي ساختماني در پايتخت در سال هاي اخير به حدود 
يك سوم سال هاي 1391 و 1392 در زمان رونق بازار مسكن 
رسيده اســت. از آنجا كه در ساخت و ســازهاي شهري، سود 
ســازندگان از واحدهاي مســكوني بيــن 30 تا40درصد در 
مدت زمان دوساله اســت، ســود بيش از 40 درصد به ندرت 

اتفاق مي افتد. از ســوي ديگر ســود كمتــر از 40 درصد هم 
رغبت ســرمايه گذاري را كاهش مي دهد. ضمن اينكه از زمان 
شروع پروژه تا پايان كار، سازندگان مدام تورم روزانه را تحمل 
مي كنند. بــه همين خاطــر ميانگين قيمت تمام شــده يك 
واحد مسكوني در شــهر تهران، 8. 5 تا 9 ميليون تومان است 
و با توجه به قيمت متوسط شــهر تهران يعني 13.8ميليون 
 تومان، سازندگان حدود 4ميليون تومان سود مي كنند.  اكنون

 170 ميليون تومــان براي ســاخت هر واحــد در تهران به 
انبوه سازان حرفه اي و كســاني كه فناوري هاي نوين را رعايت 
كنند، تعلق مي گيرد كه سود بازپرداخت آن 18 درصد است، 

اين رقم در سال97، 110 ميليون تومان بوده است.
با جهــش قيمت مســكن و كاهش پروانه هاي ســاختماني، 
ســازندگان بزرگ و حرفه اي در بــازار مانده اند، اما ســطح 
فعاليت شان نسبت به دوره هاي رونق كاهش داشته و سازندگان 
كوچك و غيرحرفه اي از بــازار به بيرون پرت شــده اند، زيرا 
بازارهــاي جايگزيني مانند ســپرده هاي بانكي، بــورس و... 
نرخ بازدهي باالتري را به اين ســرمايه گذاران وعده داده بود. 
به عبارتي كاهش پروانه هاي ساختماني صادره، نشان  مي دهد 
خروج بخشــي از فعاالن از بازار به صورت موقت يا دائم نشانه 
مثبتي براي بخش عرضه در بازار مســكن نيســت. در نتيجه 
اگر كاهش تمايل به سرمايه گذاري در حوزه مسكن رخ دهد و 
انتظارات كاهشي قيمت مسكن با افزايش هزينه ساخت همراه 

شود، دچار كمبود عرضه خواهيم شد.
بنابر آمار ارائه شــده متوســط تعداد واحد مسكوني براي هر 
يك از اين پروانه هاي احداث ســاختمان 7. 3 واحد بوده. اين 
نشان دهنده آن است كه مجموع مساحت زيربنا در پروانه هاي 
احداث ساختمان  صادرشــده از سوي شــهرداري  تهران در 
زمســتان 1398 بالغ  بر 3 هزار و 107 هــزار مترمربع بود كه 
نسبت به فصل گذشته حدود  5 درصد افزايش و نسبت به فصل 
مشابه سال گذشــته حدود 12. 5 درصد كاهش داشته است. 
متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه ها در دوره  مورد 
بررسي حدود يك هزار و 294مترمربع بوده است. درحالي كه 
در كل كشور متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه  احداث 
ساختمان 2. 6 واحد بوده و متوسط مســاحت زيربنا در اين 

پروانه ها 491 مترمربع است.

آغاز كوچ و مهاجرت
طبق گزارش همشهري در آذرماه، كاهش قدرت مالي سازنده ها 
در تهران و بهبود صرفه اقتصادي ساخت وساز در شهرستان ها 
جريان سرمايه گذاري در ساخت وساز را تغيير داده است. اين 
به معني كاهش قدرت مالي سازنده ها در تهران و بهبود صرفه 
اقتصادي ساخت وســاز در شهرستان هاست. به عبارتي هرچه 
هزينه پروژه باالتر رفته، ريسك ســرمايه گذاري افزايش پيدا 
كرده؛ درحالي كه به واســطه كاهش قدرت خريد متقاضيان 
مسكن و كساد شدن بازار، اين پروژه ها با خطر خواب سنگين 
سرمايه مواجه شده اســت. فرشــيد پورحاجت،دبير كانون 
سراسري انبوه سازان به همشــهري گفته بود كه تهران نقش 
ليدر بازار مسكن ايران را دارد و شهرســتان ها با اندكي وقفه 
از تحوالت بازار مسكن تهران پيروي مي كنند؛»هزينه توليد 
يك پروژه 20واحدي به 6ميليارد تومان مي رسد درحالي كه در 
داخل شهر تهران ميانگين هزينه اين پروژه 60ميليارد تومان 
است و اين تفاوت 10برابري هزينه ســاخت در شرايطي كه 
قدرت خريد سرمايه در گردش سازندگان به يك سوم كاهش 
پيدا كرده راهي جــز انصراف از آغــاز پروژه هاي گران قيمت 
باقي نمي گذارد«. اما در همين بــاره ايرج رهبر، رئيس انجمن 
انبوه سازان اســتان تهران براي همشهري ترسيم مي كند كه 
تداوم رشد توليد مسكن در شهرستان ها، مي تواند مقدمه اي 
براي تحقق رؤياي مهاجرت معكوس شــهروندان از تهران و 

كالنشهرها به شهرهاي خلوت و كمتر توسعه يافته باشد.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

كوچ سرمايه گذاران تهرانی
وضعيت صدور پروانه ساخت  مسكن بنا به اعالم مركز آمار 

كمترين دستمزد كارگران ساختماني مربوط به كارگران ساده اي است 
كه سخت ترين كارها هم عموما به عهده  آنهاست؛ نه قرارداد درستي 
دارند، نه امنيت شغلي. براساس آمارهاي اعالم شده توسط مركز آمار 
ايران، دستمزد ساعتي كارگر ســاده حداكثر 3۲هزار تومان است كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، 34درصد افزايش پيدا كرده است. اما 
در بقيه گروه كارگران اوضاع دستمزدها اندكي بهتر است. اما دستمزد 
مهم ترين كارگران در حوزه مسكن در نيمه اول سال ۹۹نسبت به مدت 

مشابه سال قبل چقدر افزايش داشته است؟

وی كار  دستمزد نیر
در سال 1399 چقدر
 بیشتر شده است؟

رانندگان ماشين آالت حمل و نقل 
گروه رانندگان ماشين آالت حمل ونقل، شامل ۹قلم از دستمزد انواع 

رانندگان و كمك رانندگان ماشين آالت است.

رانندگان ماشين   سنگين 
 اين گروه شامل 11قلم از دستمزد انواع رانندگان و كمك رانندگان 

ماشين هاي سنگين است.

کارگران بنايی ساختمان 
كارگران در اين گروه به 5دسته تقســيم مي شوند و حقوق هاي 

متفاوتي دريافت مي كنند.

ساعتی 30 هزار تومان
 بيشترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي در 
اين گروه مربوط به راننده تريلي است كه نسبت 
به نيمه مشابه سال 98، 64.7درصد افزايش پيدا 
كرده و به ســاعتي حدودا 30هزار تومان رسيده 

است. 

ساعتی 28 هزار تومان
  بيشــترين افزايش متوسط دســتمزد ساعتي 
مربوط به »راننده بيل مكانيكــي و دراگ الين« 
با 49.4درصد افزايش است كه اين ميزان افزايش 
موجب شده دستمزد ســاعتي اين رانندگان به 

حداكثر ساعتي 28هزار تومان برسد.

ساعتی 47 هزار تومان
 »بّناي نماچيــن درجه يك« گروهي از كارگــران در بخش 
كارگران ساختماني هســتند كه يكي از بيشترين افزايش نرخ 
دستمزد ها را در سال گذشــته تجربه كرده اند. متوسط ميزان 
دستمزد ساعتي اين كارگران 64.5درصد افزايش پيدا كرده و 

در سال جاري به 47هزار تومان رسيده است.

ساعتی 22 هزار تومان
 كمترين افزايش متوســط دستمزد ساعتي در 
اين گروه مربــوط به راننده  دامپر اســت كه تنها 
35.5درصد افزايش پيدا كرده و به ساعتي حدودا 

22هزار تومان رسيده است. 

ساعتی 24.500 تومان
  كمتريــن افزايش دســتمزد ســاعتي در اين 
گروه مربوط به »راننده ماشــين هاي لوله گذار- 
سايدبوم« است كه نســبت به نيمه مشابه سال 
گذشــته 24.1درصد افزايش پيدا كرده و به رقم 

24هزار و 500تومان نزديك شده است.

ساعتی 35 هزار تومان
 كمترين افزايش دستمزد در اين حوزه مربوط به »بّناي نماچين 
درجه دو« و »بّناي ســفت كار درجه يك« بوده كه به ترتيب نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، 49درصد و 48درصد افزايش پيدا كرده اند. 
هم اكنون حدود دستمزد ساعتي اين كارگران به ترتيب - حداكثر- 

35هزار تومان و 38هزار تومان است.
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ساعتی 55.100   تومان
  بيشترين افزايش متوسط كرايه ســاعتي مربوط به »تريلر كفي با 
ظرفيت 10تن بدون كشــنده« بوده كه 97.8درصد افزايش را تجربه 
كرده اســت.كرايه يك ســاعت »تريلر كفي با ظرفيت 10تن بدون 

كشنده« هم اكنون حداكثر 55هزار و 100تومان است.
 كمترين افزايش مربوط به »تراكتور تك ديفرانسيل با راننده« است 

كه 15.1درصد اعالم شده است. 

ساعتی 207 هزار تومان
  در گروه ماشين آالت خاكي، بيشترين افزايش متوسط كرايه ساعتي 
مربوط به «بيل مكانيكي چرخ زنجيري با قدرت حدود 100اسب بخار 
با راننده« بوده كه 94.2درصد اعالم شده است.  كرايه يك دستگاه بيل 
مكانيكي چرخ زنجيري به قدرت حدود 100اسب بخار با راننده براي 

يك ساعت، حداكثر 207هزار تومان است. 
  در گروه ماشين آالت خاكي، كمترين افزايش نرخ كرايه مربوط به 
» بولدوزر با قدرت حدود 300 اسب بخار با راننده« بوده كه 36.4درصد 

برآورد مي شود. 

ساعتی 221 هزار تومان
 در گروه ماشــين آالت تهيه و اجراي بتن هم بيشترين افزايش متوسط 
كرايه ساعتي مربوط به »مخزن متحرك بتن -تراك ميسكر 6مترمكعبي« 
است كه 57.8درصد گران شــده.  كرايه هر ساعت »مخزن متحرك بتن 

-تراك ميسكر 6مترمكعبي« حداكثر 221هزار تومان است. 
 كمترين افزايش متوسط كرايه ساعتي مربوط به »بتونيز 500ليتري 

با اپراتور« است كه 38.7درصد افزايش قيمت را تجربه كرده است. 

ساعتی 317 هزار تومان
 در گروه ماشين آالت تهيه و اجراي آسفالت، بيشترين افزايش قيمت 
مربوط به »ماشين آسفالت پخش كن -فينيشــر -چرخ زنجيري با 

راننده« بوده كه رقم 57.7درصد براي آن به ثبت رســيده است. 
نرخ كرايه يك ساعت »ماشين آسفالت پخش كن -فينيشر - 

چرخ زنجيري با راننده« حداكثر 317هزار تومان است.

ساعتی 172 هزار تومان
 بيشترين افزايش مربوط به »جرثقيل كفي 5تن با كاميون 10تن با 
راننده« بوده كه 70درصد اعالم شده است. كرايه يك ساعت »جرثقيل 
كفي 5تن با كاميون 10تن با راننده« حداكثر 172هزار تومان است.  

 كمترين افزايش مربوط به »جرثقيل كاميوني دوكابينه حدود 50تن 
با راننده« بوده كه 33.5درصد افزايش قيمت را تجربه كرده است. 
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بيشترين افزايش دستمزد نيروی كار ۶5 درصد اعالم شده و اين در حالی است 
كه برخی مصالح بيش از ۲50 درصد گران شده اند 

گروه ماشين آالت حمل  و نقل 

گروه ماشين آالت خاکی 

گروه ماشين آالت تهيه و اجرای بتن 

گروه ماشين آالت تهيه و اجرای آسفالت 

گروه جرثقيل ها 
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این شماره

قيمت مسكن در پايتخت 133درصد ديگر رشد كرده است. بررسي آمارها نشان مي دهد كه ميانگين قيمت معامالت مسكن 
در شهر تهران در 8ماه نخست سال ۹8 معادل 1۲ميليون و ۶1۷هزار تومان بوده و در 8 ماه نخست امسال اين رقم به ۲۷ميليون 
و 8۲8هزار تومان رسيده است. اما گراني اين كاالي اســتراتژيك همواره رابطه دوطرفه اي با گراني مصالح، دستمزد نيروي 
كار، زمين و... داشته است. بررسي هاي همشهري از گزارش هاي مركز آمار ايران نشان مي دهد كه در حوزه مصالح ساختماني، 
ورق سياه با ضخامت بيش از 3ميلي متر است كه ۲5۲درصد گران تر شده است. اما در حوزه دستمزد كارگران شاغل در صنعت 
ساختمان، بيشترين دستمزد ساعتي مربوط به كارگر آسفالت با ۶5.۷درصد افزايش، راننده تريلي با ۶4.۷درصد افزايش و 

»بّناي نماچين درجه يك« با ۶4.5درصد افزايش برآورد شده است.
 يكي ديگر از هزينه هاي ساخت وســاز هم مربوط به كرايه ماشين آالت ساختماني اســت كه به ازاي هر ساعت عموما بايد 
براي كرايه آنها بيش از 100هزار تومان پرداخت كرد.  تا پيش از اين حوزه مسكن را يكي از اشتغال زاترين حوزه ها در كشور 
مي دانستند، اما امروزه گراني آسيب هاي زيادي به اين حوزه هم وارد كرده و موجب ريزش مشاغل زيادي در آن شده. امروزه 
سهم مسكن و ساختمان در ايجاد اشتغال در كشور پايين است و روندي نزولي را طي كرده. گزارش ها حاكي از آن است كه 
سهم مسكن و ساختمان در اشتغال در فاصله زماني 10ساله بين سال هاي 1388 تا 13۹8 از 13.1درصد به 1۲. ۶درصد كاهش 

پيدا كرده است.

رشد مهار گسيخته قيمت  مصالح ساختمانی ارقام لجام گسیخته ساخت و ساز 

مسكن، كاالي استراتژيكي براي ايراني هاست. ميل شرقي خانه دار شدن 
احتماال ريشه در تورم هاي چندسال يك باري دارد كه پرداخت اجاره را براي 
تعداد زيادي از دهك هاي درآمدي غيرممكن يا بسيار سخت مي كند. اگر 
بنا باشد به آمارهاي مركز آمار كه براساس ميانگين ها ارائه مي شود، تكيه كنيم امروز بيش از 3۶درصد 
هزينه هاي يك خانوار صرف تامين مسكن آنها مي شود و تامين مسكن تبديل به يكي از اصلي ترين 
دغدغه هاي همه ايراني ها شــده اســت. همه اين  نگراني ها، خرده فرهنگ ها و فشارهاي اقتصادي 
دست به دست هم مي دهد كه گروه هاي ساختماني، انبوه سازي و امالك در بازار سرمايه عموما پابه پاي 
تورم رشد كنند و سودهاي خوبي براي سهامداران شان بسازند. بررسي  هاي همشهري نشان مي دهد 
كه براي مثال شاخص گروه انبوه سازي  و مسكن در سال۹8 از 8۶۷واحد به 4453واحد رسيده و بيش 
از 410درصد رشد را در كارنامه خود به ثبت رسانده و اين در حالي است كه شاخص كل بورس در همين 
مدت تنها 18۷درصد بازدهي مثبت داشته است؛ آنها كه سهام هاي گروه مسكني را خريده بودند، 
۲.1برابر بيشتر از كل جريان موجود سود به دست آورده اند. امروز اما به نظر مي رسد ديگر در روزهاي 
پس از توفان ايستاده ايم. جهش دوباره نرخ ارز و طال كه از ابتداي سال جاري و ماه هاي واپسين سال 
قبل آغاز شد باالخره فرونشست و حاال كشور با ديالوگ هايي از جنس بررسي دوباره FATF، تعامل با 
جهان و... روبه رو شده  است؛ تغيير رويكردي كه اگرچه ناگزير و ضروري است اما احتماال سهامداران 
تازه وارد، خريداران دالر و طال در نوك قله قيمتي و مسكن با نرخ متوسط هر مترمربع ۲۷ميليون تومان 
را كه در سال جاري تصميم به خريد گرفته بودند متضرر خواهد كرد. به نظر مي رسد سهم هاي سودده 
گروه مسكن در سال گذشته، قرار نيست رؤياي جديدي در سال جاري بسازند و اين هم از محصوالت 

غم انگيز اقتصاد رفاقتي، بي ثبات و غيرقابل پيش بيني ايران است.

بر شاخص كل مسكن چه گذشت؟ 
امالك يا مسكن گروهي نيستند كه شاخص جدا داشته باشند. در بازار سرمايه، آنها ذيل گروه انبوه سازي قرار 
مي گيرند و براي تحليل اين گروه بايد گروه انبو ه سازي  را تحليل كرد. براساس بررسي هاي همشهري در بازه 
زماني سي ام آذر ماه سال98 تا سي ام آذر ماه سال جاري، شاخص گروه انبوه سازي  در بازار سرمايه از 2هزار و 
620به 13هزار و 196واحد رسيده و بازدهي ثبت شــده براي اين گروه در اين مدت 403درصد رشد كرده 
است. البته در مرداد ماه امسال شاخص اين گروه حتي به 2121هزار و 211هم رسيد تا ركورد بي سابقه اي را 

براي اين گروه در سال99 به ثبت برساند.

سود سيماني ها 
سيمان به عنوان يكي از مهم ترين ملزومات ساخت وساز در سال گذشته كارنامه درخشاني از خود به جا گذاشته 
است. قيمت هر سهم سيمان فارس با نماد اختصاري سفارس در سال گذشته از 573تومان در روز آخر آذر ماه 
سال قبل، امســال به 1759تومان رسيده است تا براي ســهامدارانش 200درصد سود در يك سال بسازد. 
سقاين اما با شيب ماليم تري در اين گروه حركت كرده است. قيمت هر سهم شركت سيمان قائن، از 3هزار 
100تومان به 4هزار و 500تومان در بازه زماني مورد بحث رسيده است؛ 50درصد سود براي سهامداران اين 
سهم. سيمان مازندران هم كه با نماد اختصاري ســمازن در بازار سرمايه حضور دارد، براي سهامداران خود 

بيش از 50درصد - از آذر تا آذر- سودسازي كرده است.

سرگذشت ساختمان سازي  ها
نمادهايي كه با »ث« شروع مي شوند، در زيرگروه نوسازي و ساختمان سازي قرار مي گيرند. يكي از شركت هاي 
سودده در اين گروه كه امروز به نظر مي رسد اشباع شده، ثنوسا است. ثنوسا، نماد نوسازي و ساختمان تهران 
از قيمت 407تومان در آذر سال گذشــته به هزار و 600تومان در آذر سال جاري رسيده و 300درصد رشد 
را به ثبت رسانده است. همچنين گروه ساختمان سازي  پرديس با نماد ثپرديس با بيش از 54درصد رشد از 
394تومان به 1015تومان افزايش قيمت داشته است. توسعه ســاختمان با نماد ثاخت هم مانند ثپرديس 
حدود 50درصد رشد كرده و از 250تومان به ازاي هر ســهم به 460تومان رسيده است. ثاصفا، ساختمان 
اصفهان هم يكي از سودده هاي اين گروه بوده كه حدود 300درصد سود براي سهامداران خود در يك سال 

رقم زده و قيمت هر سهم آن از 919تومان به 3610تومان رسيده است.
اما وساخت كه نماد شركت ساختمان ايران است يكي از رؤيايي ترين سهم هاي اين گروه بوده است. قيمت هر 
سهم وساخت در سي ام آذرماه سال گذشته هزار و 559تومان بوده كه حاال و در همان تاريخ در سال جاري به 
5هزار و 989تومان رسيده است. اين سهم براي سهامداران خود در يك سال، 284درصد سود ساخته است.

ثعمرا هم نماد ديگري است كه در بازار ســرمايه وجود دارد، هر سهم اين نماد كه مربوط به شركت عمران و 
توسعه شاهد است در آذر ماه سال گذشته 345تومان قيمت داشــت كه در پايان آذر ماه سال99، به هزار و 

504تومان رسيده و بازدهي با عدد 335درصد را در كارنامه خود به ثبت رسانده است.
يكي ديگر از سهم هاي پرحاشيه در سالي كه گذشت با نماد كرمان در بازار سرمايه حضور دارد. اين سهم كه 
براي شركت توسعه و عمران كمران است، از قيمت 4هزار و 95تومان به 8هزار و856تومان رسيد و اين اعداد 

روايتگر بازده 116درصدي اين سهم است.

از ساير مصالح ساختمانی چه خبر؟
مصالح ســاختماني حضور چشمگيري در بازار ســرمايه  دارند. شــركت هاي توليد آهن آالت، رنگ  سازي، 
ماسه سازي هم در ذيل گروه ساختماني بررسي مي شوند. يكي از ســهم هاي محبوب اين گروه، كماسه نام 
دارد كه نام اختصاري شركت تامين ماسه در بازار سرمايه است. هر سهم كماسه در پايان آذر سال گذشته، 
2هزار و 622تومان قيمت داشته كه در سال جاري و در همان تاريخ تا 6هزار و 245تومان رشد را تجربه كرده 
و 138درصد سود را براي سهامداران به همراه داشته اســت. هر سهم شتوكا هم كه نام بورسي شركت توكا 
رنگ فوالد اصفهان است از 3هزار و 340 تومان به 4هزار و 200تومان رسيده و تنها 25درصد براي همراهان 
خود در سالي كه گذشت سود ساخته است. اما همه سهم هاي گروه ساختماني مانند بسياري ديگر از سهم ها 
اگر در مرداد امسال فروخته مي شدند مي توانستند تا دوبرابر اعداد قيد شده براي سهامداران خود سود بسازند. 
اما اينكه آينده اين سهم ها درنهايت چه خواهد شد وابسته به رفتار سياسي مسئوالن با بورس، ميزان تعامل با 
كشورهاي خارجي و فشار عرضه و تقاضايي است كه اين روزها به واسطه حضور توده مردم در بازار تخصصي 

سرمايه غيرقابل پيش بيني شده است.

سودهای سرسام آور مسكن 
سهامداراني كه سهام شركت هاي بزرگ انبوه سازي، مسكن، 

ساخت وساز و... را خريده  بودند، در سال گذشته ۲.1برابر شاخص كل 
بورس سودسازي كردند 

کارگران نقاش ساختمان
نقاشان تنوع شغلي آنچناني ندارند و به ۲گروه درجه يك و 

درجه دو تقسيم مي شوند. 

کارگران تاسيسات 
كارگران در اين گروه به 14دسته تقســيم مي شوند و حقوق هاي 

متفاوتي دريافت مي كنند.

ساعتی 45 هزار تومان
 گروه درجه يك نقاشان ساختمان 
با حدود 42درصد افزايش دستمزد 
ساعتي نســبت به مدت مشابه سال 
قبل، براي هر ساعت كار خود حداكثر 

45هزار تومان دريافت مي كنند.

ساعتی 52 هزار تومان
 استادكاران تاسيسات بيشــترين افزايش نرخ 
دستمزد را در ســال جاري )در گروه خود( تجربه 
كرده اند. دســتمزد ســاعتي آنها با 56.7درصد 

افزايش به حداكثر 52هزار تومان رسيده است. 

ساعتی 38 هزار تومان
 در اين گــروه كمترين افزايش نرخ دســتمزد 
مربوط به عايقكار درجه دو تاسيســاتي است كه 
حقوق ســاعتي آن با 48.9درصد به ســاعتي - 

حداكثر- 38هزار تومان رسيده است.

افزايش متوسط 
دستمزد ساعتی

  45 
بيشترين

هر کيلوگرم 18 هزار تومان
 هر كيلوگرم تيرآهن نمره 12، بــا قيمت حداكثر 
18هزار تومان، 219درصد نســبت به سال گذشته 

گران تر شده است.
  219 
تيرآهن نمره 12

هر تن 50 هزار تومان
 هر تن سنگ قلوه، امسال 50هزار تومان 
قيمت دارد كه نسبت به مدت مشابه سال 

قبل، 80درصد گران تر شده است.
  80 
سنگ قلوه

هر کيلوگرم 12.600   تومان
 هر كيلوگرم ميلگرد ساده نمره10، با 162.9درصد 
افزايش قيمت نسبت به سال گذشته، با قيمت حداكثر 

12هزار و 600تومان فروخته مي شود. 
  162/9 
ميلگرد نمره 10

هر تن 62.800  تومان
 هر تن ماسه شسته، نسبت به مدت مشابه 
زماني سال قبل، 52.5درصد گران تر شده و 

به رقم 62هزار و 800تومان رسيده است.
  52/5 

ماسه شسته

هر تن 55 هزار تومان
 هر تن خاك رس طبيعــي با 121درصد 
افزايش قيمت امســال به 55هــزار تومان 

رسيده است. 
  121 

خــاک رس

هر کيلوگرم 32 هزار تومان
 ورق گالوانيزه  با موج ذوزنقه حداكثر كيلويي 
32هزار تومان معامله مي شــود كه نسبت به 

سال پيش، 193درصد گران تر است. 
  193 
ورق گالوانيزه

هر مترمربع 29.500   تومان
 موزائيك سيماني ساده به ابعاد 30 در 30 حداكثر 
29هزار و 500تومان قيمت گذاري شده كه 54درصد 

افزايش قيمت را نشان مي دهد.
  54 
موزاييک سيمانی

هر مترمربع 260 هزار تومان
 هر مترمربع ســنگ پالك صيقلي تراورتن سفيد 
درجه يك امسال با 63.6درصد افزايش به 260هزار 

تومان )حداقل قيمت( رسيده است.
  63/6 

سنگ پالک

  56/7 
بيشترين

کمترين
  48/9 

کارگران کاشی کار و آسفالت کار
كارگران در اين گروه به ۲ دسته تقســيم می شوند و حقوق های 

متفاوتی دريافت می كنند.

ساعتی 43 هزار تومان
 كاشــی كاران هم مانند نقاشان در زيرمجموعه 
خود تنوع چندانی ندارند. دســتمزد يك كارگر 
كاشی كار درجه يك با 48 درصد افزايش نسبت 
به سال قبل، به ســاعتی حداكثر 43 هزار تومان 

رسيده است. 
افزايش متوسط 
دستمزد ساعتی

  48 
بيشترين

  65/7 
بيشترين

کارگران سيمان کار 
 كارگران در اين گروه به 4دسته تقســيم مي شوند و حقوق هاي 

متفاوتي دريافت مي كنند.

ساعتی 38 هزار تومان
 بيشترين افزايش دســتمزد در حوزه كارگران 
ســيمان كار مربوط به سيمان كار درجه يك است 
كه با 46.9درصد افزايش در يك سال به ساعتي 

حداكثر 38هزار تومان رسيده است.

ساعتی 25 هزار تومان
 كمترين افزايش دســتمزد در اين گروه مربوط 
به كارگران كمك بندكش اســت كه با 31درصد 
افزايش دستمزد ســاعتي، حقوق آنها به حداكثر 

25هزار تومان رسيده است 

افزايش متوسط 
دستمزد ساعتی

  46/9 
بيشترين

کمترين
  31 

ساعتی 26.600  تومان
 دســتمزد ســاعتي كارگران آســفالت هم در 
سال جاري حداكثر، 26هزار و 600تومان برآورد 
مي شود كه 65.7درصد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل بيشتر است. 

افزايش 
متوسط قيمت

کاهش 
متوسط قيمت

  198/6 
تيرآهن نمره 30

  252 
ورق سياه 3ميل

  221 
تيرآهن نمره 14

لمبه چوبی

  6/5 

آجر فشاری

  44/7 

بيشترين افزايش دستمزد نيروی كار ۶5 درصد اعالم شده و اين در حالی است 
 نيمه اول 98 با نيمه اول 99كه برخی مصالح بيش از ۲50 درصد گران شده اند 

 مقايسه قيمت ها اما در بازه زماني نيمه 
اول ســال98 با نيمه اول ســال99 نشان 
مي دهد كه بيشترين افزايش قيمت مربوط 
به ورق سياه با ضخامت بيش از 3ميلي متر 

است كه 252درصد گران تر شده است. 
 تيرآهن نمره 14در نيمه اول سال99 
نسبت به مدت مشــابه زماني سال قبل، 
221درصد گران شده و در عين حال آجر 

فشاري، 44.7درصد ارزان شده است . 

 نيمه دوم 98 با نيمه اول 99
 مقايسه متوسط قيمت تمامي 179قلم 
كه توســط مركز آمار انجام شده نشان 
مي دهد كه دراين گروه تيرآهن نمره30 
با 198.6درصد بيشترين رشد قيمت را 
تجربه كرده و لمبه چوبــي با 6.5درصد 

آوين آزادی كاهش در قعر جدول ايستاده است. 
روزنامه نگار

مائده اميني
روزنامه نگار
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ساخت و ساز

این شماره

نژاد بهرام عضو هيأت رئيسه شوراي شــهر تهران آمار ساخت وساز در 6 ماه 
نخست سال جاري در پايتخت و ميزان پروانه هاي صادرشده در اين زمينه اعالم 
كرد. براساس گفته او ساخت واحد مسكوني در همين مدت در بافت فرسوده 
23درصد و خارج از بافت فرسوده 18درصد كمتر شده است. مطابق طرح جامع مسكن براي ايجاد تعادل در 
بازار مسكن بايد ساالنه يك ميليون واحد مسكوني احداث شود؛ هدفي كه با وجود گذشت زمان به واقعيت 
نپيوسته است و بسياري انباشت كمبود مسكن را به عنوان عامل اصلي جهش قيمت مسكن معرفي مي كنند. 

» شرايط ساخت وساز مسكن در سال 1400چه تغييري خواهد كرد؟« سؤالي بود كه براي پاسخ به آن نظر چند 
نفر از كارشناسان حوزه مسكن را جويا شديم. ايرج رهبر، نايب رئيس انجمن انبوه سازان و محمود فاطمي 
عقدا، كارشناس مسكن و رئيس اسبق مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، 2چهره اي هستند كه با نگاهي 
اميدوارانه بازار ساخت وساز مسكن در سال آينده را تحليل كرده اند، اما كمال اطهاري، اقتصاددان و پژوهشگر 
اقتصاد توسعه، در نقطه مقابل ديدگاه اين دو كارشناس ايستاده و تأكيد كرده كه بازار مسكن به يك بازار جعلي 

تبديل شده است كه ديگر قابليت پيش بيني را  حتي در حوزه ساخت وساز ندارد.

نورا عباسي
روزنامه  نگار

 ساخت وساز مسکن در سال 1400
 به چه سمت و سویي خواهد رفت؟

آينده ای از جنس 
و سيمان آجر 

با وجود اینکه 2كارشناس مسکن، آینده روشني
 براي ساخت وساز مسکن پيش بيني مي كنند
اطهاري این بازار را قابل پيش بيني نمي داند

 
با توجه به برنامه هاي دولت و همينطور 
عزم مجلس در پيگيري تأمين مسکن 
و جبــران عقب افتادگي هاي رخ داده، 
مي توان سال آینده را سال رونق بازار 
مسکن در حوزه ساخت وساز پيش بيني 

كرد.
گراني هاي رخ داده در ســال هاي گذشــته موجب برهم خوردن 
شرایط اقتصادي شدند. از نظر من این روند به سمت ثبات حركت 
خواهد كرد و این گراني ها نمي توانند منجر به توقف ساخت وساز ها 
یا كندشدن این فعاليت در حوزه مسکن شوند. بازار به هر شکل راه 

خود را پيدا مي كند.
یکي از حوزه هایي كه مي تواند به پایــداري اقتصادي كمك كند، 
همين حوزه مسکن است.  اگر بخش مسکن حركت كند، بدون شك 
ما شاهد پایداري و ثبات در حوزه اقتصادي خواهيم بود. از نظر بنده 
مسکن در قامت موتور محركه اقتصاد كار خود را با قدرت بيشتري 

پيش خواهد برد.
درواقع باید گفت كه اگر شرایط اقتصادي نيز تغيير نکند، برنامه ها 
نشان از این واقعيت دارد كه ساخت وســاز در حوزه مسکن شدت 
خواهد گرفت، چراكه چاره اي جز این نداریم. براســاس مصوبات 
مجلس كه دولت را ملزم به اجراي ساماندهي توليد و عرضه مسکن 
كرده است، باید اميد داشت كه اوضاع بهتري براي حوزه ساخت وساز 
مسکن رقم بخورد. بازار مســکن هم اكنون بين 5 تا 6ميليون نياز 
انباشته دارد و اگر شرایط به همين شکل ادامه پيدا كند، اوضاع بازار 
مسکن حادتر خواهد شد. هرچه این نياز انباشته افزایش پيدا كند، 

توان كشور براي پاسخگویي نياز مسکن كمتر مي شود.
بازار مســکن نمي تواند منتظر عوامل دولت بماند و ركود در حوزه 
ساخت وساز نيز بيش از این به طول نخواهد انجاميد. از نظر من اگر با 
همين شرایط پيش برویم، چاره اي جز فعال سازي  بخش مسکن و به 
گردش درآمدن چرخ اقتصاد مسکن نداریم، چراكه با ایجاد تحرك در 
این بخش از اقتصاد، سایر حوزه هاي اقتصادي نيز به جریان مي افتند 

و تا حدودي ثبات و پایداري به بازار بازخواهد گشت.
در این ميان نباید فرامــوش كرد كه در ســال جاري به دليل نبود 
سياست هاي مشخص دولت در حوزه ساخت وساز مسکن و همينطور 
رونق سایر بازارهاي سرمایه اي مانند بورس، طال و ارز،  شاهد افزایش 
قيمت در بخش مســکن بودیم. بازار مســکن به عنوان یك بخش 
سرمایه اي در ایران شناخته مي شود و تا زماني كه این نگاه بر بازار 
مسکن حاكم است، نباید از ارتباط بازار مســکن با سایر بازارهاي 
سرمایه اي تعجب كرد. این ارتباط موجب رشد باالي بازار مسکن و 
همچنين شوك جامعه شد. جامعه پذیرش حركت جهشي در حوزه 
مسکن را نداشت. سياســت هاي دولت نيز در كاهش ساخت وساز 
مسکن و خروج سرمایه ها - از این حوزه به سایر بازارهاي سرمایه اي 

كه بازدهي بيشتري داشتند- مؤثر بود.
با مرور شــرایط فعلي و برنامه هاي در حال پيگيري باید اطمينان 
داشت كه ساخت وساز در سال 1400روند رو به رشدي را طي خواهد 

كرد، چراكه چاره اي جز این نداریم.

 

ســال1400 به واســطه انتخابــــــات 
ریاست جمهوري با تغيير و تحوالتي در حوزه 
اجرایي همراه خواهد بود، بر این اساس باید 
احتمال داد كه سياســت هاي مربوط به حوزه ساخت وساز تحت تأثير این 
تغيير قرار گيرد. اگر بخواهيم با نگاه كلي به پيش بيني آینده ساخت وساز در 

حوزه مسکن بپردازیم باید بگویيم كه وزارت مسکن دولت دوازدهم برنامه اي 
را براي توليد مسکن - كه تقریبا مشابه مسکن مهر است- شروع كرده  است. 
اگر مسئوالن ذي ربط در جهت جبران تأخيرهاي 6سال گذشته در حوزه 
توليد مسکن قدم بردارند، مي توان اميد داشت كه وضعيت به ثبات نسبي 
برسد. طرح و برنامه هاي دولتي باید در جهت ساخت ارزان خانه، به خصوص 
براي اقشار متوسط و كم درآمد ایجاد شود.  اگر این بازار به حال خود گذاشته 
شود، بخش خصوصي سکاندار امور مي شودو انواع ساخت وسازها را با تمركز 
خاص بر طبقات متوسط رو به باال انجام مي دهند و توجهي به طبقات محروم 

ندارند. بنابراین اگر خواهان اجراي برنامه هاي وسيعي براي اقشار متوسط 
رو به پایين هستيم، حتما باید به سراغ ساخت وسازهاي ارزان قيمت برویم 
و دولت زمين هاي ارزان براي ساخت وساز در اختيار سازندگان مسکن قرار 
دهد و از سوي دیگر مشــوق هایي براي معافيت هاي مالياتي درنظر گيرد. 
اقداماتي از این دست مي تواند زمينه را براي افزایش ساخت وساز مهيا كند.  
ما از امکانات مناسب و كافي براي ساخت وساز برخوردار هستيم و تنها نياز 
به یك برنامه ریزي مدون و حمایت درست دولتي داریم تا مشکالت كمبود 

ساخت وساز تا سال آینده حل شود.

 
در ایران بازار مســکن به معناي واقعي 
كلمه وجود ندارد، بازار مســکن فعلي 
یك بازار جعلي و تقلبي است و بر همين 
اســاس نمي توان این بــازار جعلي را 

تحليل و پيش بيني كرد.
براي توضيــح این بحث الزم اســت 
اشاره اي به بازار مســکن آمریکا پيش از بحران سال2008 داشته 
باشــيم. در آن زمان دولت آمریکا تصميم گرفت كه حل مشــکل 
مسکن كم درآمدها را به سيستم مالي بسپارد و سياستگذاري هاي 
مبتني بر دولت رفاه را كنار گذاشــت. در همين راستا بازار مالي به 
شکل گسترده اي مقررات زدایي شد و وام هاي گسترده و فراگيري به 
همه اقشار جامعه حتي كم درآمدها اختصاص یافت. اقشار كم درآمد 
نيز با دریافت وام وارد بازار مسکن شدند. تا مدتي نيز این سرخوشي 
در بازار مسکن ادامه داشــت، اما در ادامه، تورم 20درصدي بر بازار 

مسکن آمریکا حاكم شد.
باید توجه داشته باشــيم كه مقررات زدایي مالي بر آن بازار حاكم 
شد و خبري از فروش رانت و تراكم فروشي نبود، اما زماني كه موعد 
بازپرداخت وام ها فرارسيد، به دليل آنکه وضع اقتصادي آمریکا دچار 
مشکل شده بود، افراد كم درآمد و حتي با درآمد متوسط نتوانستند 
اقســاط وام خود را پرداخت كنند و به این ترتيب بحران از بخش 

مسکن آمریکا شروع شد و به بازارهاي دیگر انتقال یافت.
نيم نگاهي به بازار مسکن آمریکا به ما نشــان مي دهد كه این بازار 
فراگير بود، نه اینکه مانند ایران تعــداد محدودي توان دریافت وام 
مسکن را داشته باشند، از ســوي دیگر تورم مسکن در ایران سالي 
100درصد است، بنابراین نه تنها سيســتم بانکي ما توان پوشش 
درست این وام را ندارد، بلکه وام هاي مسکن بيشتر از درآمد ساالنه 
مردم هستند و تنها 10 تا 15درصد بهاي مسکن را پوشش مي دهند.
بنابراین بازار مسکن ایران هيچ یك از خصایص بازار مسکن واقعي 
را ندارد و به یك بازار رانتي تبدیل شده است و بر همين اساس باید 
گفت كه پيش بيني چنين بازاري ممکن نيســت و با تکيه بر علم 

اقتصاد نمي توان آینده ساخت وساز مسکن را تحليل كرد.
ســکوت عجيبي بر كادر اقتصادي دولت و مجلس در رابطه با بازار 
مسکن حاكم اســت و برخي به اشــتباه فکر مي كنند كه با بنایي 
مي توان مسير بازار مسکن را اصالح كرد، درحالي كه بهبود اوضاع 

در توليد و عرضه مسکن نيازمند پيروي از برنامه هاي كالن است.
دخالت دولت در بازار مسکن به این معني نيست كه دولت در ساخت 
مسکن حضور داشته باشد و مانند مسکن مهر، برخي پيمانکاران را 
كه از اقتصاد رانتي بهره بردند به استخدام درآورد. دولت در ساخت 
مسکن هاي انبوه براي اقشار ضعيف اجتماع مي بایست همواره تأكيد 
داشته باشد كه اقتصاد رانتي شــکل نگيرد و سياست هاي اقتصاد 

كالن كشور با پروژه ساخت مسکن همخواني داشته باشد.
بنابراین قفل شدگي بازار مسکن مانع از این مي شود كه ما اميدي به 
بهبود اوضاع ساخت وساز مسکن در آینده داشته باشيم و شاید بهتر 
باشد كه بگویيم در این شــرایط نمي توان این بازار را از هيچ بعدي 

تحليل كرد.

محمود فاطمي عقدا 
كارشناس مسكن و رئيس اسبق مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

 ايرج رهبر
نايب رئيس انجمن انبوه سازان

كمال اطهاري
اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد توسعه

هدلاوومخامقار
راگهنالناگتسب
ااشناالاباتا

ولممسلطايعلخ
لحيتياربكارم
يكمناكوييسات
مماداقنهلداجم
نناخيلعتقايلد
دركيوراليوتعن

روسجنتناالوج
جاامارفينحوچ
نيزوسكياظيلغ
مشوهدازربهرا
راشتناالودايل
يدعتدازاليقاه
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افقي:
1- معادل فارســي خليج- 

بلند و رفيع- البيرنت
2- پدرمرده- سندروم نقص 

ایمني اكتسابي- ناممکن
3- نيمــه دیوانه- ســخن 
بــزرگان دیــن- پایتخت 

صربستان
4- صدمه دیده- رهســپار- 

انبازان
5- كتابــي از ابن ســينا- 
خشــك- چهارمين پادشاه 

كياني
6- مالمت كننده- نان نازك

7- عيد كریســمس- دید و 
نظر- افراطي

8- شانزدهمين رئيس جمهور 
آمریــکا كه اعالميــه آزادي 

بردگان را صادر كرد
9- بيماري نارسایي كليه ها- 

پارسا- بي كس
10- نيرنگ- كم شدن

11- از یــاران باوفــاي 
امام رضــا)ع(- ریشــه دار- 

زاپاس
12- نصيحت كننده- اسير- 

بيزار
13- دیــه- فيزیــك دان 
بنيانگــذار  و  فرانســوي 

الکترو دیناميك- لنگه بار
14- همســرگزیده- اهل 

یزد- كمك
15- رسم- شــتاب- قفسه 

دكوري جلوي مغازه
  

عمودي:
1- هریــك از كشــور هاي 
جنوب خليج فارس- شــعار 

اسالم است- فلز سرخ
2- هــدردادن- از الفبــا- 

شکست خوردن در مسابقه
3- مشــك- قطــر داخلي 

دهانه لوله تفنگ- صداها
4- محوكــردن- نيم گرم- 

شهري در استان كرمانشاه
5- قلــزم- بــرج دیدنــي 

فرانسه- قورت دادن غذا
6- خطاب غيرمودبانه- مادر 

حضرت محمد)ص(- مقام
7- نــام قدیــم مدینــه- 
موتورسيکلت بدون دنده- 

كامياب
8- محکم كردن- پایتخت 

پاكستان- چله كمان
9- رمانــي نوشــته رضــا 
اميرخاني- دفعه- شکارچي

10- نامي دخترانه- ابزار اضافه 
قابل تعویض- صداي گربه

11- كند ذهن- گذاشتن- 
تپه باستاني آتن

12- صداي باران- ســخن 
كوتــاه و پرمعنــا- نــان 

خرد شده در آبگوشت
13- به نرمــي رفتاركردن- 

خوشایند- صد مترمربع
14- شماره نامه هاي اداري- 
داستاني نوشته شــاتو بریان 
فرانســوي- از رایج تریــن 
قالب هــاي ارائــه آثــار در 

خوشنویسي
15- شکل ظاهري- ماءالشعير- 
ســبد نان اروپا لقب این كشور 

است

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3836
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

426819537
395476812
781523469
517634928
648192753
932758641
874261395
153947286
269385174
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 5 7      3
   1    9  
  8    1   
 4    6    
2      7 3  
  6   4  8  
9 8    2   5826753941

517894623
439216875
195372468
378465219
642189537
761548392
284937156
953621784

ساده

متوسط

321687549
869345271
457291863
573128496
698453127
142976358
215869734
736514982
984732615

سخت

  6      7
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7 8  5      
 1  6    2  
 4   9   5  
 3    8  4  
     1  9 5
  3  4     
2      1   
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  سهم خودروها از آلودگي هوا كمتر از ساير موارد است
درحالي كه تردد از 9شب تا 4صبح ممنوع است چرا نخستين دقايق 
بامداد هواي تهران شــاخص آلودگي باال را نشــان مي دهد؟ جز اين 
است كه علت آلودگي را بايد در جاهاي ديگر ازجمله سوخت مازوت 

نيروگاه هاي اطراف تهران جست وجو كرد؟
فرجي از تهران 

  طرح غربالگري كرونا شامل چه كساني است
مدت هاست در خبرها مي شنويم كه طرح غربالگري با عنوان شهيد 
قاسم ســليماني در حال اجراســت كه آن را »فرمول غلبه بر كرونا« 
مي خوانند. اين طرح در كدام مناطق اجرا مي شود كه در جنوبي ترين 

نقطه شهر ري هنوز به ما نرسيده است؟
اوليا از شهرري

  ماليات بر خانه هاي خالي بازدارنده نيست
اينكه از هر خانه خالي كه به اجــاره نرود رقم ناچيزي ماليات بگيرند 
يعني باز هم كلي مسكن خالي بماند و اجاره ها پايين نيايد. اگر واقعا 
قصدشان تنبيه كساني است كه خانه شان را اجاره نمي دهند چند برابر 

اجاره ماهانه مسكن خالي ماليات بگيرند.
حصاري از هشتگرد

  محوطه سازي  مجتمع مسكوني سهيل به حال خود رها شده است
مجتمع مســكوني ســهيل نزديك متروي نعمت آباد از 11ســال 
قبل محوطه ســازي  نشده و ســازندگان مي گويند شــهرداري بايد 
محوطه سازي  كند. شهرداري هم در 11سال گذشته اقدامي نكرده 
اســت. لطفا بگويند تكليف اين مجتمع بزرگ چيست كه بعد از يك 

دهه همچنان در گل و خاك است؟
از ساكنان مجتمع

  تخريب شديد جاده كبودرآهنگ به غار عليصدر 
جاده مواصالتي كبودرآهنگ به غار عليصدر به شــدت خراب شده 
و در برخي نقاط كامال از بين رفته اســت. اين مسير هر چند به نام 
غار عليصدر شناخته مي شــود و در اين روزهاي كرونايي و تعطيلي 
گردشگري شــايد ضرورتي به اصالح فوري آن نباشد، اما بد نيست 
مسئوالن بدانند كه از اين مسير ساكنان 70 روستاي تابعه رفت وآمد 
مي كنند و زندگي آنها در مواقع بحران نظير بيماري در اين جاده در 

خطر مضاعف مي افتد.
احمدي و گماريان از روستاهاي تابعه

  چرا سريال ها آدم هاي خوب را با پرايد نشان مي دهند
در يك سريال خانگي كه اخيرا عرضه شده باز هم كليشه فيلم هاي 
فارسي در مورد آدم هاي خوب و بد ديده مي شود؛ مثال باز هم آدم هاي 
بد و خالفكاري را با ماشين شاســي بلند و آدم هاي خوب را با پرايد و 
نهايتا پژو نشان مي دهد. اين روش اشتباه و آزاردهنده و فرهنگسازي 

غلط است.
آقايي از تهران 

  جاده رباط كريم پرند نيازمند بازسازي جدي است
از جاده رباط كريم به پرند چيزي به نام جــاده باقي نمانده و به دليل 
عبور خودروهاي سنگين تمام جاده قلوه كن شده است. رانندگي در 
اين جاده با سرعت 20كيلومتر هم خطرناك است. حاال تصور كنيد كه 
در اين مسير آمبوالنسي حركت كند يا خانم بارداري در حال انتقال 

به بيمارستان باشد.
بستاني از رباط كريم

  خودروسازان به ساخت خودروهاي پاك بي توجه اند
دنيا به سرعت دارد به سمت توليد خودروهاي برقي به دليل مزاياي 
فراوان آنها در مقايسه با خودروهاي درون سوز پيش مي رود و متأسفانه  
خودروسازان داخلي ما به اين موضوع بي توجه اند، آيا وقت آن نرسيده 
است كه سرمايه گذاري بيش از حد را روي خودروهاي بنزيني و ديزلي 

متوقف كنيم؟
ابراهيم مجتهدي از تهران

  قيمت تخم مرغ همچنان در نوسان است
وقتي مسئوالن مدام از تكنولوژي و توان كشور در بخش هاي مختلف 
سخن مي گويند چرا بعد از چندين بار فراز و فرود هنوز قيمت تخم مرغ 

در نوسان است و چرا مسئوالن نمي توانند آن را مديريت كنند.
مسعودي از مشهد

  مسئوالن بدون ماسك چه پيامي براي مردم دارند 
وقتي صدا و سيما تصويري از مسئوالن نشان مي دهد كه مثال براي 
افتتاح يا بازديد پروژه اي رفته اند و تيمي چند ده نفري همراه آنهاست 

و كسي ماسك ندارد چه پيامي به مردم مي رسد؟ 
مرداني از تهران

  مردم پشت مسئولي هستند كه جلوي حيف و ميل را بگيرد
هر مسئولي كه بخواهد جلوي حيف و ميل را بگيرد از پشتيباني مردم 
برخوردار است. كافي است مسئولي اراده كند و به مردم اثبات كند كه 
هدفش متوقف كردن روند حيف و ميل كردن بيت المال و جلوگيري 

از اختالس و كالهبرداري و بهره مندي از رانت است.
اوصيايي از قم

  درختان پارك سپهر نيازمند هرس هستند
در تقاطع خيابان درختي و ســپهر در شــهرك غــرب پاركي به نام 
سپهر است كه سال هاست به حال خود رها شده و درختان آن هرس 
نمي شود. با توجه به اينكه پارك سپهر تنها فضاي سبز محدوده ماست 
از مسئوالن تقاضا مي كنم به اين پارك توجه بيشتري داشته باشند تا 

شاهد بهاري شكوفا و سرسبز باشيم.
عزيزي از ساكنان منطقه

  سرمايه داران غيردولتي عرصه فعاليت پيدا كنند
اگر مسئوالن به سرمايه داران غيردولتي عرصه فعاليت بدهند و حضور 
دولت در بخش هاي مختلف كمرنگ  تر شود بسياري از مسائل كشور 
به خصوص در بخش اشــتغال و توليد حل مي شــود؛ حتي اگر اين 
سرمايه گذاري فقط در بخش توليد مواد غذايي با معافيت مالياتي و 

بيمه اي براي كارگزاران باشد رونق توليد اتفاق خواهد افتاد.
فريبرز گيالني

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

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

با مردم

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

قاتل مادر، مجنون شناخته شد

اعضاي باند قاچاق انسان كه مهاجران افغانستاني 
را به بهانه انتقال به تركيه به اطراف تهران منتقل و داخلي

در ســوله اي زنداني كرده بودند از ســوي پليس 
دستگير شدند. متهمان با گروگان گرفتن مهاجران قصد اخاذي  

ميليوني از خانواده هاي آنها را داشتند.
به گزارش همشهري، چند روز قبل گزارش ربوده شدن چند تبعه 
افغانستاني به پليس پايتخت اعالم شد. با اين گزارش، گروهي از 
مأموران به دستور قاضي عظيم سهرابي، بازپرس جنايي تهران 
براي بررسي ماجرا وارد عمل شدند. برادر يكي از گروگان ها كه در 
اداره آگاهي تهران حاضر شده بود گفت:  من مدت ها قبل براي 
كار از افغانستان به ايران آمدم. در ساختمان هاي مختلف در تهران 
كار مي كردم و درآمدم بد نبود. برادرم كه در جست و جوي كار بود 
تصميم گرفت قاچاقي همراه دوستانش به تهران بيايد. البته آنها 
مي خواستند از ايران به تركيه و از آنجا به اروپا بروند. او با پرداخت 
مبلغي به قاچاقچيان انسان خودش را به مرز ايران رساند و قرار بود 
از آنجا او و دوستانش را به تهران برسانند كه بعد راهي مرز تركيه 
شوند اما قاچاقچيان انسان آنها را گروگان گرفته اند. وي ادامه داد: 
آدم ربايان به من زنگ زدند و گفتنــد بايد 10ميليون تومان به 

حسابشان واريز كنم در غيراين صورت جان برادرم را مي گيرند.
در ادامه تحقيقات مشــخص شــد كه آدم ربايان بــا خانواده 
گروگان هاي ديگر نيز تماس گرفته و براي آزادي هريك از آنها 
درخواست 8 تا 10ميليون تومان پول كرده اند. اين در حالي بود 
كه برخي از خانواده ها به دليل اينكه غيرقانوني در ايران سكونت 
داشتند، از ترس، پول را به حســاب گروگانگيران واريز كرده و 

شكايتي مطرح نكرده بودند.

حبس در سوله 
با اين اطالعات، مأموران از طريق ردگيري شماره حساب هايي 
كه آدم ربايان به خانواده گروگان ها داده بودند، موفق شــدند به 
سرنخ هايي از گروگانگيران دست پيدا كنند. در ادامه معلوم شد 
كه آنها گروگان هايشان را در ســوله اي در حاشيه تهران زنداني 
كرده اند. مأموران با دســتور قاضي راهي اين محل شدند و پس 
از آزاد كردن گروگان ها، 3نفر از آدم ربايان را بازداشت كردند. با 
دستگيري آنها راز يك باند قاچاق انسان فاش و مشخص شد كه 
اعضاي اين باند مهاجران افغانستاني و پاكستاني را به ايران و از 

اينجا به تركيه يا كشورهاي ديگر قاچاق مي كردند.

يكي از متهمان در تحقيقــات گفت: ابتدا افــرادي را كه قصد 
مهاجرت غيرقانوني داشتند شناسايي مي كرديم. پس از آن مبالغ 
مختلفي از آنها مي گرفتيم و از طريق قاچاق بر هاي ديگر كه با ما 
كار مي كنند به كشورهاي مختلف منتقل مي كرديم. ما افغان ها يا 
پاكستاني هايي را كه قصد رفتن به تركيه را داشتند داخل خودرو 
مخفي كرده و به اروميه و بعد مرز تركيه منتقل مي كرديم. برخي 
ديگر هم قصدشان اين بود كه در تهران بمانند و كار كنند كه آنها 

را هم از مرز افغانستان با ماشين به تهران انتقال مي داديم.
متهم ادامه داد: ما با قاچاق برهاي ديگري هم در ارتباط بوديم كه 
با آنها حساب و كتاب داشتيم و بايد پولشان را مي  داديم اما در اين 
ميان مهاجراني بودند كه توانايي پرداخت پول را نداشتند. آنها از ما 
مي خواستند كه آزادشان كنيم تا كار كنند و بدهي شان را بدهند 
اما ما بايد با بقيه اعضاي باند تسويه حساب مي كرديم و به همين 

دليل آنها را گروگان گرفتيم كه از خانواده هايشان پول بگيريم.
وي درباره افرادي كه در سوله گروگان بودند نيز گفت: اين گروه 
قصد مهاجرت به تركيه را داشتند اما تسويه حساب نكرده بودند 

و براي همين آنها را زنداني كرده بوديم كه به پولمان برسيم.
با اعتراف متهمان، قرار قانوني براي آنها صادر شده و تحقيقات در 

اين پرونده ادامه دارد.

اختــالف ميان 2بــرادر و 
پسرخاله هايشــان بر سر جنايي

عكسي كه در اينستاگرام به 
نمايش گذاشــته شــده بود زمينه ساز 
جنايتي هولنــاك شــد. در جريان اين 
جنايت پسرخاله ها پس از يك تعقيب و 
گريز شبانه، خودروي 2برادر را به گلوله 

بسته و آنها را به قتل رساندند.
به گزارش همشهري، اوايل شامگاه جمعه 
ســاكنان منطقه منزل آباد مشهد شاهد 
حادثه اي هولناك بودند. سرنشينان يك 
خودروي رانا كه در تعقيب يك خودروي 
سمند بودند با شــليك چند گلوله باعث 
شدند كه كنترل ماشين از دست راننده 
سمند خارج شود و اين خودرو با در حياط 
ساختماني در اين منطقه برخورد كند و 
متوقف شــود. پس از آن سرنشينان رانا 
از ماشين پياده شــدند و با نزديك شدن 
به خودروي ســمند، اقدام به شليك تير 
خالص به 2سرنشين سمند كردند و سوار 

بر خودروي خود متواري شدند.

شروع تحقيقات 
با گــزارش ماجرا بــه قاضــي علي اكبر 
احمدي نژاد، كشــيك جنايي مشهد، او 
و تيم جنايي به ســرعت در محل حادثه 
حاضر شدند. سرنشــينان سمند 2برادر 
28 و 40ساله بودند كه در دم جان باخته 

بودند.
 شاهدان مي گفتند كه سرنشينان رانا 3يا 
4مرد مسلح بودند كه پس از اين جنايت 
به سرعت از محل گريختند. تيم جنايي با 
شناسايي هويت قربانيان پي برد كه آنها 
از اهالي منطقه منزل آباد هستند. ادامه 
بررسي ها نشــان مي داد كه عامالن اين 
جنايت پســرخاله هاي آنها هستند كه از 
مدتي قبل با هم دچار اختالف شده بودند. 
اما وقتي مأموران پليس راهي خانه قاتالن 
شدند مشخص شد كه آنها پس از ارتكاب 

جنايت از مشهد گريخته اند.

در مسير مرز
شــواهد از اين حكايت داشت كه عامالن 
جنايت قصد فرار از كشــور را دارند و در 
راه مرزهاي جنوب شرق كشور هستند. 
به دستور قاضي جنايي طرح مهار به اجرا 
درآمد و ماجرا به پليس تمامي شهرهايي 
كه در اين مسير بودند مخابره شد و با ايجاد 
ايست وبازرسي هايي در اين مسير، تالش 

براي شناسايي قاتالن فراري ادامه يافت. 
چند ســاعت از وقوع جنايت گذشته بود 
تا اينكه مأموران پليس شهرستان تربت 
حيدريه حوالي ســاعت 12 شب موفق 
شــدند خودروي قاتالن فراري را كه به 
ســمت زاهدان در حركت بود شناسايي 
كنند. 5مرد سرنشين اين خودرو بودند و 
از آنجا كه احتمال مي رفت مسلح باشند، 
مأموران در جريان يك عمليات زيركانه 
توانســتند اين خودرو را به بهانه بازرسي 
جــاده اي متوقف و در عمليــات ضربتي 
هر 5سرنشين آن را دســتگير كنند. در 
بازرســي خودروي آنها 4قبضه ســالح 
ازجمله يك وينچستر، يك كالشنيكف 
و 2كلت كمري كشف شد و متهمان كه 
فرصت اســتفاده از ســالح را پيدا نكرده 
بودند پس از دستگيري به مشهد منتقل 

شدند.

ماجراي يك عكس 
بامداد ديروز، درحالي كه متهمان به اداره 
آگاهي مشهد منتقل شــده بودند، پيش 
روي بازپرس احمدي نــژاد قرار گرفتند. 
يكي از آنهــا در تشــريح جنايت گفت: 
مدتي قبل يكــي از عموهايم عكســي 
از يكــي از اعضاي خانــواده مقتوالن در 
اينستاگرام منتشــر كرد. عكس 2چهره 
از گذشته و حال اين فرد را نشان مي داد. 
2پسرخاله ام)مقتوالن( با ديدن اين عكس 
عصباني شدند. مي گفتند كه خانواده ما 

قصد مسخره كردن آنها را داشته . بر سر اين 
مسئله بين ما مشاجره و اختالف به وجود 
آمد تا اينكه شب حادثه در محله منزل آباد 
قرار دعوا گذاشتيم. چون مي دانستيم كه 
آنها احتماال مسلح هســتند، با خودمان 
اســلحه برديم. آنها سوار بر يك سمند به 
محل قرار آمدند و ما ســوار بر رانا. وقتي 
پياده شدند به روي ما اسلحه كشيدند و 
تيراندازي كردند كه ما هم چند گلوله به 
طرفشان شــليك كرديم. بعد از آن سوار 
ماشينشان شــدند و فرار كردند. چون از 
دســت آنها عصباني بوديم، تعقيب شان 
كرديم و در بين راه چند گلوله به سمتشان 
شــليك كرديم كه باعث شــد خودروی 
آنها با در حياط خانــه اي برخورد و توقف 
كند. بعــد از آن به آنها نزديك شــديم و 
تير خالص شليك كرديم. سپس 2كلت 
كمري را كه در ماشين آنها بود برداشتيم 
و فرار كرديم. ما قصد داشتيم به مرزهاي 
جنوب شرق برويم و از كشور خارج شويم 

اما در بين راه دستگير شديم.
با اعترافات اين مــرد، قاضي جنايي براي 
تمامي آنها دســتور بازداشت صادر كرد. 
از آنجا كه احتمال مي رود اختالفات ميان 
متهمان و قربانيان چيــزي فراتر از يك 
عكس باشد تحقيقات از افراد دستگير شده 
براي مشخص شدن انگيزه اصلي جنايت 
و شناسايي كساني كه در صحنه جنايت 
حضور داشتند و اقدام به تيراندازي كرده 

بودند، ادامه دارد.

  جنايت هولناك بر سر يك عكس  
 گروگانگيري مهاجران غيرقانوني   سرنشينان رانا بعد از تعقيب و گريز شبانه 2سرنشين خودروي سمند را به گلوله بسته و به قتل رساندند

براي اخاذي هاي ميليوني

پسر معتاد به شيشه كه در جريان درگيري با 
مادرش در پايتخت او را به قتل رسانده بود از 

سوي پزشكي قانوني مجنون شناخته شد.
به گزارش همشــهري، اين جنايت شــامگاه 
سي ام بهمن سال گذشــته حوالي خاني آباد 
تهران رخ داد. مقتول زني حدودا 70ساله بود 
كه جسدش در خانه اش و در داخل آشپزخانه 
افتاده بود. شــواهد نشان مي داد مقتول كمي 
آن طرف تر به قتل رســيده و قاتل جسد او را 
كشان كشان به نزديكي يخچال برده و احتماال 
قصد داشته آن را داخل يخچال قرار دهد كه 

موفق نشده بود.
نخستين فردي كه با جسد مقتول روبه رو شده 
بود دختر او بود. وي مي گفــت كه برادرش با 
مادرش زندگي مي كرده، اما حاال فراري شده 

واحتماال وي دست به جنايت زده است.
در ادامه تحقيقات مشــخص شد كه مظنون 
پرونده كه 47ساله اســت، از 25سال قبل به 
مواد مخدر معتاد بوده و همين باعث شده بود 
كه همسرش از او جدا شود. وي پس از جدايي 
از همســرش با مادرش زندگي مي كرد اما در 
سال هاي اخير اعتياد شديدي به شيشه پيدا 
كرده و از مدتي قبل به يكي از كمپ هاي ترك 
اعتياد منتقل شده بود. او 6روز پيش ازجنايت، 
از كمپ مرخص شده و به خانه مادرش برگشته 
بود اما پــس از جنايت متواري شــده بود. با 
به دست آمدن اين اطالعات شكي باقي نماند 
كه اين مرد قاتل مادر مسنش است و ماموران 
در ادامه تحقيقات موفق شدند مخفيگاه او را 
شناســايي و اين مرد را دستگير كنند. متهم 
در بازجويي ها به قتل مادرش اعتراف كرد، اما 

در اعترافاتي عجيب گفت كسي را كه كشته 
شــيطان بود نه مادرش. وي مدعي شــد كه 
مادرش را به شكل شــيطان ديده و با ضربات 

مشت او را به قتل رسانده است.
با اظهارات اين مرد، قاضي مصطفي واحدي، 
بازپرس دادســراي جنايي تهران وي را براي 
بررسي ســالمت رواني اش به پزشكي قانوني 
معرفي كرد. پزشكان و متخصصان نيز با انجام 
آزمايش هاي مختلف اعــالم كردند كه متهم 
هنگام ارتكاب جنايت جنون داشته و مسئول 
اعمالي كه انجــام داده نبوده اســت. در اين 
شرايط قاضي جنايي دستور داد كه متهم در 
بيمارستان رواني بستري شود و تحت درمان 
قرار بگيرد، چرا كه براســاس قانون مجازات 
اسالمي، جنون رافع مسئوليت كيفري است 
و اين فرد پــس از درمان قطعــي مي تواند از 
بيمارســتان رواني مرخص شود و زندگي اش 

را از سر بگيرد.

پرونده ســارقي كه گردنبند علي دايي، 
فوتباليست مطرح كشــورمان را سرقت 
كرده بود با صدور قرار جلب به دادرسي 

براي محاكمه به دادگاه فرستاده شد.
به گزارش همشهري، اين سرقت جنجالي 
هشتم آبان ماه امســال رخ داد. آن روز 
علي دايي، اسطوره فوتبال كشور همراه 
دخترش از دفتر كارش در خيابان آصف 
تهران خارج شــده بودند كه سارقي از 
پشت سر به او نزديك شد و در يك چشم 
برهم زدن گردنبنــد طالي وي را قاپيد. 
فوتباليست معروف كشور با سارق درگير 

شــد و درنهايت ســارق علي دايي را به 
زمين انداخت و ترك موتور همدستش 
نشســت و هر دو فرار كردنــد. ماموران 
پليس چند روز بعد يكي از سارقان را  كه 
راننده موتور بود دستگير كردند. متهم 
27ساله كه سابقه دار است گفت كه آن 
روز خيلي مواد كشيده بود و براي همين 
علي دايي را نشناخته بود.  از سوي ديگر 
علي دايــي با حضور در دادســراي ويژه 
ســرقت از دزدان گردنبندش شكايت 
كرد و گفت به دليل اينكه ســارق مقابل 
چشمان دخترش به ســمت وي هجوم 

برده و باعث وحشت او شــده حاضر به 
گذشــت نيست. در اين شــرايط قاضي 
عليرضا بهشــتي، بازپرس ويژه سرقت، 
تحقيقات از متهم دستگير شــده در اين 
پرونده را تكميل و متهم را مجرم شناخت 
و  قرار جلب به دادرســي براي او صادر 
شــد. به اين ترتيب پرونده دزد دستگير 
شده به اتهام مشاركت در سرقت با سالح 
براي آغاز محاكمه او به دادگاه فرستاده 
شــد و اين درحالي  است كه تالش براي 
دســتگيري دومين متهم پرونده يعني 
سارق اصلي گردنبند همچنان ادامه دارد.

مشروبات الكلي تقلبي جان 5نفر را گرفت
مدير روابط عمومي دانشــگاه علوم پزشــكي هرمزگان از فوت 5 نفر و نابينايي يك نفر بر اثر 
مسموميت الكلي در اين اســتان خبر داد. به گزارش ايســنا، فاطمه نوروزيان گفت: در پي 
مسموميت عده اي از شهروندان شهرستان قشم و بندرعباس با الكل دست ساز، 28 نفر تاكنون 
در شهرستان هاي قشم و بندرعباس به بيمارستان مراجعه كرده اند. وي گفت: هم اكنون يك نفر 
در بخش  آي سي يو بيمارستان پيامبر اعظم)ص( قشم با سطح هوشياري بسيار پايين و يك نفر 

ديگر نيز در بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس بستري هستند.
مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان افزود: از افراد بستري شده، 19 نفر ترخيص 
شدند و متأسفانه 5 نفر فوت كردند. به گفته وي، محدوده سني مراجعه كنندگان 17 تا 54 سال 

بوده و متأسفانه يك مورد نابينايي هم در بين بيماران رخ داده است.

پرونده سرقت از علي دايي به دادگاه فرستاده شد
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حســين جالل پور غزلســرايي از خيل 
غزلسرايان جريان موسوم به غزل دهه70 
بــود. پژوهشــگري كه ســال هايي را به 
پژوهش در غزل گذرانــد و پيش از به بار 
نشستن كارهايش، زندگي را بدرود گفت. 
جايزه ملي غزل حســين جالل پور كه به 
همت شاعران استان بوشهر و دوستان او برگزار مي شود، به غزلسرايان و 
پژوهشگران غزل تعلق مي گيرد. به گزارش همشهري، اختتاميه دومين 
دوره جايزه ملي حسين جالل پور شامگاه جمعه به صورت آنالين برگزار 
شد. جايزه مستقل حسين جالل پور در غزل 2 بخش دارد؛ تك  غزل هاي 
ارسالي و مجموعه غزل ها )كتاب هاي غزل(. از ميان غزل هاي ارسالي 
غزل ساجده جبارپور رتبه نخست را از آن خود كرد و از ميان كتاب هاي 
رسيده كتاب »جزيره ليلي« ســروده زينب چوقادي به عنوان كتاب 
برگزيده انتخاب شــد. داوري بخش غزل به عهده طاهره خنيا، صالح 
سجادي، مجيد معارف وند، حسن صادقي پناه و حميدرضا وطن خواه 
بوده است. در بخش پژوهش، اثر پژوهشي مهرداد زارعي با عنوان »غزل 
فرم، ريشه ها و ويژگي ها« به عنوان اثر برگزيده انتخاب شد. اسماعيل 
اميني، قربان وليئي و رضا معتمد داوري بخــش پژوهش را عهده دار 
بودند. به گفته حسن فرهادي، دبير جايزه جالل پور، در مجموع ۵7۵ 
اثر به دبيرخانه جايزه رسيد كه شامل 488 غزل و 64 كتاب مجموعه 
غزل و 23 مقاله پژوهشي درباره غزل بوده است. حسين جالل پور در 
سال 13۵۵ در بندر گناوه به دنيا آمد. مجموعه غزل »كالغ بعد از باغ« 
و تصحيح ديوان هاي محمدخان دشتي و خواجوي كرماني ازجمله آثار 
او است. او دكتراي ادبيات فارسي خود را از دانشگاه شهيد چمران اهواز 
گرفت و سال هاي زيادي را به تدريس در دانشگاه و كارگاه هاي شعر و 
پژوهش و ويرايش مشغول بود. حسين جالل پور دهم فروردين 1398 

بر اثر تصادف در جاده خورموجـ   بوشهر درگذشت.

   آزمون و خطاها در فجر آنالين
جشنوارهتئاترفجرهمبهشكلملياز11بهمنبهمدت1۰روزبرگزارميشود؛جشنوارهايبه
دبيريحسينمسافرآستانهكهدرايندوره،بهنظرميرسدخيليهابهداليلمختلفغيبت
داشتهباشــند.اينغيبتراابتداميتوانازانتخابداورانوهيأتهايانتخابمتوجهشد.
جشنوارهتئاترفجرنخستينجشنوارهمجازيخواهدبودكهدرسالجاريبرگزارميشود.
آزمونوخطاهاييكهقراراستخواســتهوناخواستهدراينجشــنوارهباشدوبايدديد
برگزاركنندگانباتوجهبهنبودزيرساختهابراياجراهايآنالينچگونهدورهسيونهمرا

برگزارميكنند؟

   تجمع براي خواسته هاي صنفي و مدني
2هفتهپيشبودكهاهاليخانهتئاترتصميمگرفتندباحضوردرمجلسشــوراياسالمي
خواستههايخودراعنوانكنندامااينگردهماييبهدليلقرنطينهشدنتهرانبهمدت
2هفتهاتفاقنيفتادوامروزصبح)يكشنبه(اينتجمعقراراستبرگزارشود.تجمعاهالي
تئاتربرايدرخواستمطالباتشانخواهدبودواينكهدرايناجتماعبتوانندخواستههاي
صنفيومدنيخودرابهگوشنمايندگانمجلسشوراياسالميبرسانند.هرچندبايدديد
كهچقدرايناتفاقمؤثرخواهدبودوباحضورهنرمنداندرمجلس،گرهيازمشــكالت

تئاتربازميشود؟

از برگزاري 2جشنواره تا تجمع مقابل مجلس 

يادبودبهمن و اسفند 2جشنواره تئاتر فجر و نمايش عروسكي به شكل ملي برگزار مي شود

ياوريگانه
روزنامه نگار

روبرحسين،
بازيگرفرانسوي

ايرانيتبار
دراثركرونا
درگذشت

 برگزيدگان دومين جايزه غزل حسين  جال ل پور معرفي شدند

كرونــايكيديگــراز
چهرههايمشــهورعالم
سينماوتئاترراقربانيكرد؛
روبرحسين،بازيگروكارگردانفرانسويايرانياالصل،كه
چهرهايشناختهشدهدرســينماوتئاترفرانسهبود،يك
روزپسازتولد93سالگياشدراثرابتالبهويروسكرونا
درگذشت.روبرپسراميناهلل)آندره(حسينموسيقيدان
ايرانيوآناميكووشــيبازيگركمدياهلكشورچكبود
كهدرسال1927متولدشــد.روبرحسينكاردرسينمارا
درســال1948بابازيدرنقشهايكوتاهيدرفيلمهاي
»شيطانَشل«)ساشاگتري(و»درچشمانخاطره«)ژان
دالنوي(آغازكردوچندساليطولكشيدتانقشيطوالنيتر
درفيلميمهمبهدستبياورد.ســرانجامدرسال1955با
بازيدر»ريفيفي«،اثركالسيكژولداسن،رسماحرفه
سينمايياشراآغازكردكهتاسال2۰19بهطولانجاميد.
حسيندرطولسالهاكاربازيگريباكارگردانانبرجستهاي
همچونروژهواديم،ژوليندوويويه،الكساندرآستروك
وكلودلِلوشهمكاريكرد.اودرســال1959فيلم»زهر،
تويي«رابراساسداستانيازفردريكداربابازيخودش
درنقشاصليكارگردانيكردوواردجرگهكارگردانانشد.
بااينحالنقدهايمنفيبهكاراوباعثشدكهدردهه7۰
ميالديازســينمابهتئاترپناهببردومديريتتئاتررنس
درفرانسهرابرعهدهبگيرد.دردورانمسئوليتاودرتئاتر
رنس،اجراينمايشــنامه»خانهبرنارداآلبا«برايحسين
اعتبارفراوانيآوردوخودشنيزنمايشنامههاييحماسي
همچون»بنهور«رادراستاديومفوتبال»استاددوفرانس«

رويصحنهبرد.
كلودلِلوشكهباروبرحسينچندينتجربههمكاريداشته،
درغمازدستدادنهمكارودوستقديمياشميگويد:
»منغمگينمچراكهاوآدممهميبرايســينما،تئاترو
تماشاكردنبود.اوهركاريدراينحرفهانجامدادوبهطور
شــگفتانگيزيخوببود.«للوشبرويژگيهايانساني
حســينتأكيدميكند:»اوزيباتريِنخصلتهاراداشت؛
اودوستداشتديگرانراخوشحالكند.اوزندگياشرا
وقفخوشحاليديگرانكردهبود.اودوستداشتمردم،
كارگردانانودوستانشراخوشحالكند.اوعاشقآدمي
بودوبههميندليلازهمهچيزهايخوبدفاعميكرد.اوهر
كسيراكهميديددرحقشخوبيميكردومننخستيننفر
بودمكهلطفاوشاملحالشميشد.«للوشادامهميدهد:
»بسياربسيارخوشحالمكهمنآخريننفريبودهامكهبااو
فيلمساختهام.اميدوارمسكانسيكهاودرفيلممنبازي
كرده،اوراجاودانهكند.بهلطفسينما،اينسكانسجاودانه
خواهدشد.اينازخوشاقباليهنرمنداناست.اوحااليكي
ازرفقايياستكهدربهشتهستندوتعدادشانهمزياد
است.«روبرحسينچندماهپيشبرايآخرينبارجلوي
دوربينكلودللوشرفتهبــود.للوشدراينبارهميگويد:
»منخوشاقبالبودمكهتوانستمآخرينفيلماورابسازم.
اومحشربود.خيليدوستداشتمكهقبلازرفتنشاين
فيلمراببيند.«جزكلودللوش،بازيگرانيهمچونبريژيت
باردووايزابلآجاني،رئيسجشنوارهفيلمكنپيرلسكيورو
وزيرفرهنگفرانسهروزالينباشلوازجملهچهرههايمهمي
هستندكهبهدرگذشتروبرحسينواكنشنشاندادندوياد
اورازندهنگهداشتند.روبرحسيندرزمانحياتخودموفق
بهكسبنشانهاييهمچونلژيوندونور،نشانمليلياقتو

مدالشهرپاريسشدهبود.

جايزهغزلجاللپور

كلودللوش:روبر
عاشقآدميبود
وبههميندليلاز

همهچيزهاي
خوبدفاع

ميكرد

ماريوستماكوت؛آگاتاكريستيايكه
بايدازنوشناخت

براي افرادي كه مي خواهند صفحه جديدي 
را در زندگي خــود ورق بزنند و كتاب هاي 
جديدي را با نگاهي ويــژه مطالعه كنند، 
پيشــنهادهايي دارم. من به هر فردي كه 
احساسات عاطفي و دروني شديدي دارد، 
پيشــنهاد مي  كنم هر 6رمان عاشــقانه و 
رمانتيكي را كه آگاتا كريستي با نام مستعار 
ماري وستماكوت نگاشــته بود، بخوانند؛ 
كتاب هايي كه »كريســتي« با نام مستعار 
ماري وستماكوت نوشــته »نان جاينت«، 
»چهره ناتمام«، »غايــب در فصل بهار«، 
»گل رز و درخت ســرخدار«، »يك دختر 
يك دختر است« و »مسئوليت« نام دارند. 
موضوع هر كدام از ايــن كتاب ها به آغازي 
جديد مربوط مي شــود؛ ايــن آغاز جديد 
مي تواند خوب يا بد يا بســيار بيمار گونه 
باشــد. اغلب خوانندگان ايــن كتاب ها را 
به عنــوان رمان هايي رمانتيــك در نظر 
گرفته اند. امــا در واقع در ايــن رمان ها، 
به اكتشــافات جذابي درباره روابط ميان 
انسان ها و وضعيت انسان پرداخته مي شود. 
پيدا كردن و خواندن اين رمان ها ســبب 
شد تا با جنبه هاي ديگري از تفكر و شيوه 
نگارش و پرداخت داستان آگاتا كريستي 

آشنا شوم. من اين كتاب  ها 
را تا همين سال هاي اخير 
مطالعه نكرده بودم، چرا كه 
تصور مي كــردم اين آثار 
»كريســتي« هم انــدازه 
آثار جنايي اش درخشان 
نباشند. اما با خواندن اين 
آثار متفاوت »كريستي« 
متوجه شدم كه چقدر در 

اشتباه بوده ام.

»دختــراي«و»برش
زلدا«

همچنيــن قويــا توصيه 
مي كنم پيــش از مطالعه 
هــر كتــاب ديگــري، 
»دختــر  اي«  كتــاب 
Daughter A( اثــر  (
آبگييل ديــن را بخوانيد. 
داستان اين كتاب درباره 
دختــري اســت كه پس 
از فرار از چنــگ خانواده 
سوءاستفاده گرش، زندگي 
جديدي را شروع مي كند، 
اين كتاب مملو از مضامين 
حيرت انگيــز و لحظاتي 
بسيار اميد بخش در عين 

نااميدي است.
يكــي ديگــر از رمان ها 
باموضــوع ســاخت يك 
زندگي جديد با يك هويت 
جديد رمان »برش زلدا« 
اثر فيليپا گريگوري است. 

من بار اول اين رمان را بيش از يك دهه قبل 
مطالعه كردم، اما همچنــان مضامين اين 
كتاب در ذهنم به طور زنده حك شده است. 
درسي كه از اين كتاب فرا گرفتم، اين است 
كه ما هميشه مي توانيم انتخاب كنيم كه 
چه كسي مي خواهيم باشيم و هيچ گاه نبايد 
بگذاريم ديگران درباره هويت ما و اينكه چه 

شخصيتي داشته باشيم، تصميم بگيرند.

راهزندگيدردنيايوحشي
براي افرادي كه در حال آغاز زندگي خود 
و در سال هاي اول حضور خود در اجتماع 
هستند و نياز به انديشه ها و باورهاي جديد 
دارند، توصيه مي كنم كتاب »مسير خود را 
در دنياي وحشي جديد پيدا كنيد« اثر مارتا 
بك را مطالعه كنند. اين كتاب خودآموزي 
است كه به شما كمك مي كند چگونه بدون 
نياز به زبــان و ديدگاه خاصــي عميقا به 
كسب تجربه بپردازيد. در اين كتاب يكي از 
راه هاي افزايش آرامش ذهني به مخاطبان 
آموزش داده مي شود. بك در اين كتاب به 
اين مسئله اشاره مي كند كه يكي از راه هاي 
رســيدن به آرامش ذهني اين اســت كه 
شــما بايد بپذيريد كه نقطه مقابل ديدگاه 
و نگرش شما نيز به همان ميزان نگرش و 

ديدگاه شما واقعي و درست است.

رسالهاپيكتت
پــس از خوانــدن رســاله 
)تعليمــات( اپيـــكتت، به 
نگرش اين فيلسوف رواقي 
نيــز عالقه مند شــدم. من 
براي نخستين بار با استفاده 
از پـادكـــست »اينگونــه 
فلســفه پردازي كــن«، با 
آرا و افــكار اپيكتت آشــنا 
شــدم. اپيكتت يــك برده 
و فيلســوف رواقــي بود كه 
اعتقاد داشت مردم به دليل 
اتفاقاتي كه برايشــان رخ 
مي دهد، مضطرب و آشفته 
نمي شــوند، بلكــه دليــل 
آشــفتگي آنها ديدگاه هايي 
اســت كــه پيرامــون اين 
اتفاقات مطرح مي شــود. ما 
نمي توانيم آنچه در اين دنيا 
رخ مي دهد را كنترل كنيم 
يا حتــي نمي توانيم كنترل 
صددرصدي بر اندام خويش 
داشته باشــيم. اپيكتت اما 
معتقد است كه ما مي توانيم 
بر ذهنمان كنترل و احاطه 
داشــته باشــيم. به عنوان 
مثال، مــا مي توانيم از نظر 
ذهني خود را براي پذيرش 
اتفاقاتي كه قرار اســت رخ 
دهد و ما نمي توانيم گريزي 
از آن داشته باشــيم، آماده 

كنيم.

نزديكبه8۰روزبهپايانســالوورودبهقرنجديدهجري
شمســيمانده.ويروسكوويــد-19وتعطيلــيفضاهاو
جشنوارههايهنري،سالسختيرابرايهنرمندانتئاتررقم
زد.هنرمندانتئاتردرطولسالعالوهبراجراهايعمومي،باشركتدرجشنوارههايتئاتريميتوانستند
آثارنمايشيخودرابرايمخاطبانعرضهكنند.درطولسالنزديكبه15جشنوارهدربخشهايدولتيو
خصوصيبرگزارميشداماامسالهيچجشنوارهايدرتئاتربرگزارنشد،امادرماههايباقيماندهقرارشده

تاجشنوارهتئاترفجروجشنوارهنمايشعروسكيتهرانمباركبهشكلمليبرگزارشوند.

برگزارينمايشعروسكيدرفراقدبير
18 روز از آمدن ويــروس ناخوانده كرونــا به ايران و 
اعالم رسمي اش نگذشته بود كه گلزار محمدي، دبير 
هجدهمين دوره از جشنواره نمايش عروسكي تهران 
– مبارك در خانه پدري اش در ســنندج درگذشت. 
گلزار محمــدي اما به خاطر بيماري ســرطان از دنيا 
رفت؛ هنرمندي كه قرار بود بعد از چند دوره دبيري 
مرضيه برومند، سكان جشنواره نمايش عروسكي را 
در دســت بگيرد. با رفتن محمدي، برگزاركنندگان 
جشنواره تصميم گرفتند كه نام وي همچنان به عنوان 
دبير باقي بماند و هر بخش بــا مديريت يك نفر كار 
را جلو ببرد. ابتدا قرار بود مرداد ماه جشــنواره برگزار 
شــود، اما اين اتفاق  نيفتاد و حاال قرار است نيمه اول 
اسفند ماه هجدهمين دوره برگزار شود اما در اين دوره 
نه شادپيمايي وجود دارد و نه اجراي زنده. قرار است 
نمايش ها در پلتفرمي به شكل مجازي اجرا شوند. اما 
برگزار كنندگان اين دوره بيشــترين تالش شان اين 
اســت كه عالوه بر اجراي آثار نمايشي، روي كارهاي 
پژوهشــي و همچنين برگزاري كارگاه هاي آموزشي 
تمركز كنند. بخــش ورك شــاپ ها در 3 دوره قبل 

برگزار نمي شد.

اميدبراياجرايتئاترخياباني
برگزاركنندگان با اين حال اميدوارند كه تا اسفند ماه 
وضعيت ويروس كرونا كنترل شود تا حداقل بتوانند 
اجراهاي خياباني خود را داشــته باشند؛ جشنواره اي 
كه تنها مأمن و اميد فعاالن تئاتر عروســكي اســت. 
هنرمندان تئاتر عروســكي قبل از آمــدن كرونا هم 
به دليل كمبود سالن هاي نمايشي و ترافيك توليدات 
نمي توانستند اجراي نمايش داشته باشند و با آمدن 
اين ويــروس ناشــناخته به طوركلي هيــچ حامي و 
مكاني بــراي عرضه توليــدات خود ندارنــد. با تمام 
محدوديت هاي برگزاري جشــنواره، امســال قرار بر 
اين اســت كه گروه هاي متقاضي تــا 26 دي ماه در 
بخش صحنه اي و ايده هاي نو شركت كنند. اجراهاي 
صحنه اي در فضــاي مجازي خواهد بود. نخســتين 
كارگاه آموزشي اين دوره نيز 18 و 2۵ اسفند برگزار 
مي شــود كه البته هنوز پلتفرم ها مشخص نشده اما 

ثبت نام شروع شده است.

تجربهمديريتيدربخشهايمختلف
هم اكنون بخش هاي مختلف جشنواره مديران خود را 
دارند. مسابقه نمايشنامه نويسي و پژوهش نيز امسال 

به شــكل پررنگ تري برگزار مي شود كه دبيري آن را 
فهيمه ميرزاحســيني، برعهده دارد و تصميم بر اين 
است كه در پايان جشنواره آثار برگزيده به شكل كتاب 
منتشر شوند. زهره بهروزي نيا، مدير بخش صحنه اي 
است و ســياووش ســتاري، بخش آييني و سنتي را 
برعهده دارد. سامان خليليان، مدير بخش نمايش هاي 
خياباني و بهرام بهبهاني، مديــر بخش ايده هاي نو و 
نمايش در فضاي مجازي است. امير عادي نيز بخش 
مسابقه عكس را برعهده دارد؛ مديراني كه در دوره هاي 
قبلي با جشنواره همكاري داشتند و امسال در غياب 

هميشگي دبير، جشنواره برگزار مي كنند.

يادازگذشتگان؛ازصميميمفخمتادنيافنيزاده
نسل هنرمندان تئاتر عروســكي نيز تغيير مي كنند. 
دانشــجويان جديد وارد عرصه شــده اند و با وجود 
پيشينه غني تئاتر عروسكي، شناخت هنرمندان فقيد 
يكي از اهداف برگزار كنندگان اين دوره اســت. قرار 
شــده تا كليپ هاي ويدئويي براي هنرمندان ساخته 
شــود. كامبيز صميمي مفخم، جواد ذوالفقاري، دنيا 
فني زاده و... افرادي هســتند كه در اين دوره از آنها 

ياد خواهد شد.

سوفي هانا اين كتاب ها را براي سال 2021 معرفي مي كند

جستوجوياميددرميانكتابها

2۰2۰بهپايانرســيدوبا2۰21
شــروعيتازهآغازشد.گاردين
اخيرابهمناسبتفرارسيدنسال
جديدميالديتعداديازكتابهاياميدبخشراكهموضوعاكثرآنهاشروع
تازهايدرزندگياست،معرفيكردهاست.سوفيهانا،نويسندهآثارجنايي
وشــاعربريتانياييكهبانگارشكتاب»كشــتارهايتكنگاره«درادامه
داستانهايجناييآگاتاكريستي،شــخصيتكارآگاهپوارورادوبارهدر
اذهانعالقهمندانبهژانرجناييزنــدهكرده،درروزنامهگاردين،منتخبي
ازكتابهايخودرابرايمطالعهدرتعطيالتسالنويميالديمعرفيكرده
است.اورمانهايعاشقانهايكهزمانيآگاتاكريستيباناممستعار»ماري
وستماكوت«نگاشتهبودوكتابيازدرسهايزندگيازيكفيلسوفرواقيرا

درزمرهآثاردرخورمطالعهدرسال2۰21برگزيدهاست.
سوفيهانامينويسد:منبهسال2۰21بهديدهشك
وترديدمينگرم.اگرچهسالجديدتازهآغازشده،
تصورميكنمكهساليخواهدبودكهدرآنماتمام
احساساتانســانيممكنازجملهخوشي،دردو
هيجانراتجربهخواهيمكرد.اگرنظرمندراينباره
درستباشــد،آنگاهميتوانگفتكهسال2۰21
بهرغماينكهآغازگردورانتازهاياست،بســيارنيزبهسال2۰2۰شباهت
خواهدداشتواينسالهممملوازاتفاقاتخوبوزيباوبدخواهدبود.من
اخيراازخيليازافرادشنيدهامكهميگويندچهخوبداريمازشرسال2۰2۰
خالصميشويم.مناحساسافراديراكهچنيننظريازخودبروزميدهند،
دركميكنمامادرعينحالميخواهمسوءبرداشتيكهآناننسبتبه2۰2۰
دارندراتصحيحكنم.يكســالرانميتوانبامعيارهاياخالقيسنجيدو
يكسالواحدياززماناستكهازقبلبرايحوادثيكهدرآنرخميدهد،
دستورالعملينوشتهنشدهوقرارنيســتحوادثطبقبرنامهايازپيش
تعيينشدهدرآنرخدهد.يكسالصرفايكواحدزمانياستكهتجربيات

مادرآنگنجاندهشدهوفاقدباراخالقياست.

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار
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استاد دانشگاه هاروارد

كيوسك

 يكــي از بـزرگ تــــرين 
غافلگيري هاي ســال2020 گزارش

بــراي منطقــه خاورميانه، 
بازگشت تدريجي داعش به مناطق صحرايي 
سوريه بود؛ آن هم درحالي كه گفته مي شد با 
ســقوط آخريــن پايگاه هاي ايــن گروه 
تروريســتي در شــرق فــرات و ديرالزور، 
دســت كم براي يك دهه خبري از داعش 
نخواهد بود. اما گذر زمــان غلط بودن اين 
پيش بيني را ثابت كرد. داعش هم اكنون در 
بخش قابل توجهي از مناطق صحرايي تحت 
سيطره ائتالف آمريكا و شبه نظاميان كرد، 
عمال شبكه هاي پيشين را بازسازي كرده و 
حتي به مواضع دشمنان خود حمله مي كند. 
خبرنگار شبكه بي بي سي عربي چندي پيش 
با انتشار گزارشــي جنجالي از اين مناطق 
گفت: گروه هاي مسلح كرد مدعي هستند 
نيرو و تجهيزات كامل براي سيطره بر تمام 
نقاط صحــرا را در اختيار ندارند. از ســوي 
ديگر، نيروهــاي آمريكايي نيــز صرفا در 
مناطق نفتي ســوريه حضور داشته و هيچ 
مســئوليتي در قبال حفظ امنيت مناطق 
صحرايي نمي پذيرند. به اين ترتيب، مي توان 
گفــت زمينــه الزم بــراي ازســرگيري 
فعاليت هاي داعش در اين مناطق از اواخر 
سال2019 مهيا شده است. جالب آنكه بر 
اســاس اين گزارش، منابع مالي داعش از 
طريق برخي »شبكه هاي مالي غيرقانوني« 
در كشورهاي عربي خليج فارس و همچنين 
»دريافت زكات« از ساكنين محلي تامين 

مي شود.
روزنامه العربي الجديد نيز در گزارش خود با 
اشاره به اين موضوع، داليل اصلي بازگشت 
داعش در سوريه را »بحران كرونا« و »جنگ 
قدرت« عنوان كرده اســت. در اين گزارش 
آمده: بحران كرونا توان دولت ها و نيروهاي 
نظامي را بيش از آنچه تصور مي شد درگير 
خود كرده اســت. از ســوي ديگر، تمركز 
نيروهاي نظامي مستقر در سوريه بر مناطق 
ادلب و جوالن باعث شــده پس از 5سال، 
فضاي امني بي سابقه در اختيار فرماندهان 
بازمانده از داعش براي بازگشت به مناطق 
صحرايي ديرالزور و شــرق فرات قرار داده 
شود؛ مناطقي كه فعال هيچ نيرويي تمايل به 
اعمال سيطره خود بر آن ندارد. تمام اينها در 
حالي است كه به گفته ديده بان حقوق بشر 
سوريه، احتمال توســعه حوزه نفوذ داعش 
به حاشيه حماه، حلب و بخش هاي جنوبي 

رقه در سال ميالدي جديد نيز وجود دارد.
اگــر بخواهيم ابعــاد فعاليت هــاي جديد 
داعش در ســوريه را بهتر درك كنيم، بايد 
بــه عمليات هاي اين گروه تروريســتي در 
سال گذشته و البته نتايج آن نگاهي داشته 

باشيم. براساس آماري كه هفته قبل توسط 
ديده بان حقوق بشر ســوريه منتشر شد، 
داعش در سال2020 »بيش از 480عمليات 
تروريستي« انجام داده است. اين عمليات ها 
شــامل بمبگذاري، كمين، تــرور و حمله 
مستقيم مي شــود كه بخش عمده آن نيز 
در ديرالزور، حسكه، رقه و جنوب منبج در 
شرق فرات صورت گرفته است. همچنين در 
اثر اين حمالت، بيش از 300نيروي نظامي 
)عمدتــا نيروهاي كرد و ارتش ســوريه( و 
86غيرنظامــي جان باخته انــد. در جريان 
يكي از مهم ترين حمالت يادشده در پاييز 
سال2020، داعش موفق شد با كارگذاري 
بمــب كنارجــاده اي، كاروان حامل ژنرال 
ويادژيسالو گالديخ، فرمانده نظامي روسيه 
را مورد هدف قرار داده و او را به قتل برساند.

بثينه شعبان، مشاور رئيس جمهور سوريه 
چندي پيش در مصاحبه با شبكه الميادين 
ضمن ابراز نگراني از ايــن موضوع گفت: 
آمريكا از يك ســو اجازه پيشــروي ارتش 
سوريه و متحدان اين كشور در شرق فرات 
را نمي دهد و از ســوي ديگــر، هيچ اقدام 
مؤثري براي جلوگيري از بازگشت داعش 
نيز انجام نداده اســت. به گفته شعبان، با 
تداوم وضعيت فعلي در مناطق صحرايي، 
احتمال ازســرگيري حمالت تروريستي 
داعش در تمامي استان هاي سوريه تقويت 
مي شود. اين در حالي است كه با پيروزي 
بايدن در انتخابات رياست جمهوري آمريكا، 
هيچ چشم اندازي براي خروج قريب الوقوع 
نيروهاي اين كشور از خاك سوريه وجود 
ندارد. از ســوي ديگر بايد توجه داشــت 
كه خطر بازگشــت داعش تنها محدود به 
مناطق صحرايي دورافتاده نمي شود و بافت 
انساني برخي گروه هاي مخالف دولت اسد 
را نيز دربر مي گيرد. روزنامه العربي الجديد 
در اين باره مي نويسد: در پي تداوم فشارها و 
كاهش حمايت هاي مالي خارجي، بسياري 
از گروه هاي معارضين در جنوب سوريه و 
اســتان ادلب با بحران هاي اساسي روبه رو 
هســتند؛ اين بحران ها مي تواند فرصتي 
براي داعــش به منظور جــذب نيروهاي 
سرخورده از نبردهاي فرسايشي در جنوب 

و شمال سوريه باشد.

پيروزي عراق عليه داعش
برخالف آنچه در سوريه مي گذرد، مجموعه 
نيروهاي امنيتي عراق، شــامل ارتش اين 
كشور، حشــد شعبي و ســازمان مبارزه با 
تروريسم به  همراه ائتالف مبارزه با داعش 
توانسته اند در سال ميالدي گذشته ضربات 
مهمي را به پيكره سازماني و ميداني داعش 
وارد كنند. به گزارش خبرگزاري العراقيه، 
اين موفقيت شامل استراتژي جامع دولت 
عراق براي بازگشــت امنيت به اين كشور 
و مبارزه با تروريســم است. »تقويت شبكه 
اطالعاتــي در مناطق دورافتــاده، نيروي 
نظامي همواره آماده براي اجراي عمليات، 
اســتفاده مؤثر از بازجويي هاي اطالعاتي و 
حمالت هوايي مــداوم« ازجمله مهم ترين 
اركان اين اســتراتژي براي شكست داعش 
بوده است. روشن است كه وجود نيروهاي 
حشد شعبي، نقش مهمي در موفقيت اين 
برنامه بــراي جلوگيري از تكــرار وضعيت 
سوريه در عراق داشته اســت؛ نيرويي كه 
مشابه آن در ســاختار امنيتي سوريه ديده 

نمي شود.
به نوشــته روزنامه العربــي الجديد، بخش 
عمده محورهاي عملياتــي نيروهاي عراق 
براي مبارزه با داعــش در مناطق صحرايي 
هم مرز ســوريه و همچنين استان موصل 
متمركز اســت. بــا وجود اعــالم آمادگي 
دولت عراق براي همكاري هاي اطالعاتي و 
عملياتي با شبه نظاميان كرد در اين مناطق، 
تاكنون پاسخ روشني از طرف مقابل دريافت 
نشــده اســت. احمد النعيمي، كارشناس 
امور امنيتي در اين باره بــه العربي الجديد 
مي گويــد: بافت صحرايي ميان ســوريه و 
عراق با وجــود خطوط مــرزي از يكديگر 
تفكيك ناپذير است و بدون همكاري مؤثر 
ميــان نيروهاي دولتي 2كشــور، پيروزي 
نهايي عليه داعش حاصل نخواهد شــد. با 
وجود اين ائتالف آمريــكا و كردها تمايل 
جدي براي همكاري با دولت عراق در اين 
زمينه از خود نشان نداده اند. اين كارشناس 
امور امنيتي همچنين معتقد اســت بدون 
مهار داعش در خاك سوريه، همواره امكان 
ازسرگيري فعاليت هاي اين گروه تروريستي 

در خاك عراق وجود دارد.
داعش در ســال2014 با تصــرف بيش از 
40درصد از اراضي ســوريه و عراق خالفت 
جعلي خود را اعالم كرد؛ خالفتي جعلي كه 
به طور عمده در مناطق صحرايي غيرقابل 
دسترس برپا شــده بود. اگرچه با گذشت 
زمان و شــكل گيري ائتالف هــاي نظامي، 
اكثريت مطلق اين مناطق از دست داعش 
آزاد شده، اما ســايه بازگشــت اين گروه 
همچون تهديدي دائم بر سر سوريه و عراق 

سنگيني مي كند.

روزنامه نيويورك تايمز در گزارشي به خروج 
ناو هواپيمابر »يــواس اس نيميتز« و ناوگروه 
همراهش از آب هاي خليج فارس پرداخته و آن 
 را نشانه تغيير استراتژي دريايي آمريكا در قبال 
ايران دانسته است. نيويورك تايمز نوشته كه 
اين اقدام آمريكا در آستانه سالگرد ترور سردار 
سليماني با هدف تنش زدايي انجام شده است. 

نيميتز تنها ناو هواپيمابر در منطقه بود.

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

روزنامه تايمز ]انگليس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

جايگاه انگليس در جهان

آكسفورد هفته اي 2ميليون دوز 
واكسن توليد مي كند

مهاجران آفريقايي؛ بردگان 
قاچاقچيان طال

تغيير استراتژي دريايي آمريكا 
عليه ايران

مجله اكونوميست، گزارش اصلي اين شماره 
خود را به خــروج انگليــس از اتحاديه اروپا 
اختصاص داده است. اكونوميست نوشته است 
اكنون انگليس يك كشور تنها در ميانه درياي 
جهان اســت و بايد تعيين كند چه نقشي در 

جهان داشته باشد.

دانشگاه آكسفورد انگليس و شركت داروسازي 
آسترا زنكا ســوئد كه با هم در توليد واكسن 
كرونا همكاري مي كنند اعالم كرده اند؛ ظرفيت 
خود را به گونه اي افزايــش خواهند داد كه هر 
هفته 2ميليون دوز واكسن توليد كنند. انگليس 
مجوز تزريق اين واكســن را صــادر كرده، اما 
توليدكنندگان نتوانســته اند تعهد خود را در 
هفته اول عملي كنند. تاكنون 530هزار دوز از 
واكسن آكسفورد در اختيار دولت انگليس قرار 

گرفته است.

جنگ، فقر و ناامني، سال هاســت كه بخش 
قابل توجهي از مناطق مركزي قاره آفريقا را به 
جوالنگاه گروه هاي مسلح و قاچاقچيان تبديل 
كرده است. روزنامه العربي الجديد در گزارش 
ويژه خود از مناطق صحرايي ميان ليبي، نيجريه 
و چاد از وضعيت مهاجران آفريقايي خبر داده 
اســت؛ مهاجراني كه بارؤياي سفر به اروپا از 
كشورهاي خود خارج شده اند، اما حاال براي 
قاچاقچيان طال به منظور كشف و استخراج طال، 

زمين را حفاري مي كنند.

نگاه

باتوجه به اينكه انتظار مي رفت تعداد 
متقاضيان بيمه بيكاري بسيار زياد 
باشد و نظر به اينكه دوركاري و شيفت بندي در ادارات، 
امكان ثبت نام حضوري متقاضيان را محدود و دشــوار 
مي ساخت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان 
تامين اجتماعــي تمهيداتي را در ايــن خصوص به كار 
گرفتند. نخستين اقدام در جهت تسهيل فرايند اداري 
درخواست براي بيمه بيكاري از طريق راه اندازي سامانه 
ثبت درخواســت بيمه بيكاري انجام شد. دومين اقدام 
هوشمندسازي سامانه در جهت تسهيل فرايند رسيدگي 
به درخواست ها بوده است و ســومين اقدام مربوط به 
تسهيل قابل توجه شــرايط احراز مقرري بيكاري بوده 
است. در اين  راستا، بيكاري ناشي از شيوع كرونا در قالب 
حوادث غيرمترقبه )موضوع تبصره 2ماده 2قانون بيمه 

بيكاري( قرار گرفت.

باتوجه  به تعداد بســيار زياد مشــمولين مقرري بيمه 
بيكاري در شــرايط كرونا و نظر به اينكــه درآمدهاي 
صندوق بيمــه بيكاري كــه تحت مديريت ســازمان 
تامين اجتماعي است، امكان پوشش هزينه هاي مربوط 
به پرداخت مقرري به اين تعداد مشمولين را نداشت و 
ازآنجايي كه اين شرايط غيرمترقبه و از نوع بحران بود 
كه ورود و كمك دولت را ضروري مي كرد، با تدابير وزير 
رفاه و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، مقرر شد كه 
به منظور جلوگيري از تحميل بار مالي پيش بيني نشده 
بر منابع ذي حقان ســازمان تامين اجتماعي، اعتباري 
توسط سازمان برنامه  و بودجه از محل صندوق توسعه 
ملي به پرداخــت مقرري بيكاري اختصــاص يابد. در 
پي  آن، دستورالعمل اجرايي پرداخت مقرري بيكاري 
در شرايط كرونا تنظيم و در ســتاد ملي مقابله با كرونا 
تصويب شد كه فرمول متفاوتي نسبت به فرمول قانون 
بيمه بيكاري را براي محاســبه مقرري تعيين مي كرد. 
براساس دستورالعمل اجرايي ويژه شرايط كرونا، مقدار 
مقرري برابر است با 55درصد حداقل دستمزد به اضافه 

5درصد حداقل دستمزد به ازاي هر فرد تحت تكفل تا 
سقف 4نفر، ضرب  در نسبت روزهاي بيكاري در ماه به 
كل روزهاي ماه. شايان ذكر است براساس اين فرمول، 
مقدار مقرري محاسبه شــده به مراتب كمتر از مقداري 
خواهد بود كه براســاس قانون بيمه بيــكاري حاصل 

مي شود.
نظر به اينكه تأمين مالي پرداخت اين مقرري ها بر عهده 
سازمان برنامه و بودجه و خزانه داري بوده است، پس از 
ارسال ليست مشمولين به سازمان برنامه وبودجه، اعتبار 
موردنياز توسط اين ســازمان تخصيص داده مي شد و 
مبلغ مقرري توسط خزانه داري به شماره حساب و شباي 

بانكي مشمولين واريز مي شد.
حدود 871.5 هزار نفر مجموعــاً براي مقرري بيكاري 
3ماه اسفند 1398تا ارديبهشت 1399در سامانه بيمه 
بيكاري ثبت نام كرده بودند كــه از اين تعداد متجاوز از 

738هزارنفر مشمول شدند.
 با توجه به اينكه تعدادي از اين افــراد براي يك ماه و 
برخي براي بيشتر از يك  ماه)2 و 3ماه( مشمول شدند، 

مجموعــاً 1.146.519 نفرماه واجد شــرايط دريافت 
مقرري تشخيص داده شدند كه از اين تعداد، به بالغ بر 
يك ميليون و 82هزار نفر ماه پرداختي انجام شده است 
و مابقي هنوز موفق به دريافت مقرري  3ماهه نشده اند.

اين در حالي اســت كه براســاس نتايج نظرســنجي 
انجام شده در مؤسســه عالي پژوهش تأمين اجتماعي 
در مرداد و شــهريور1399، 61.9درصد از اين افراد، 
»سرپرست خانوار« بوده  و فقط 27.1درصد آنها بيان 
كرده اند كه فرد ديگري در خانواده آنها »حقوق بگير« 
است. اين مطالعه نشان داد كه 22.6درصد از اين افراد 
داراي »قرارداد دائم« و 77.4درصد نوع قراردادشــان 
»موقت« بوده است. حدود 75درصد از كساني كه مورد 
پرسش قرار گرفتند، فارغ از اينكه در زمان مطالعه به كار 
برگشته بودند يا خير، پيش بيني مي كنند كه وضعيت 
كشور در 5سال آينده »بدتر« خواهد شد. با اين حال، 
75.4درصد از پاســخگويان به ميزان زيادي از فرايند 

ثبت نام رضايت داشتند.
از يافته هاي ديگر اين است كه 62درصد از متقاضيان 

دريافت مقرري بيمه بيكاري پس از درخواست 3ماهه 
اســفند 1398تا ارديبهشــت1399مجددا مشغول 
به كار شدند؛ يعني تقريبا از هر 10 نفر، 6نفر آنها به كار 
بازگشــته اند. در اين ميان 38درصــد متقاضيان نيز 
همچنان بيكار هســتند. 89درصد از افرادي كه به كار 
برگشته اند، مجددا در شــغل سابق شان  مشغول به كار 
شــده اند و از اين افراد، 95درصد آنها در كارگاه قبلي 

مشغول به كار شده اند.
همچنين، بررسي ويژگي هاي متقاضيان نشان مي دهد 
كه جوانان در ميان متقاضيان بيشترين فراواني را دارند. 
اين امر نشان مي دهد در شرايط بحران هاي اين چنيني، 
جوانان بيشــتر در معرض از دست دادن شغل هستند. 
جوانان، قربانيان اصلي پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي 
پاندمي هستند و اين خطر وجود دارد كه اين پيامدها 
در تمام طول زندگي كاري آنها باقي بماند. اين موضوع 
در ايران كه همواره با نرخ باالي بيكاري مواجه اســت، 
اهميتي چندبرابر دارد؛ بنابراين نيازمند توجه سطوح 

سياستگذاري در بخش اشتغال كشور است.

 جنگ سرد
چاره رقابت آمريكا با چين نيست

رابطه چيــن و آمريــكا ايــن روزها به 
پايين ترين سطح خود در 50سال گذشته 
رسيده است. برخي معتقدند كه ميراث 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا براي جو بايــدن كه تا چند روز 
ديگر به طور رسمي كار خود را در كاخ سفيد آغاز مي كند، يك جنگ 
سرد جديد اســت كه آن را به رقابت شــديد بدون استفاده از سالح، 
تعبير مي كنند، اما هنوز جنگ ســردي در نگرفته و ترامپ هم تنها 
عامل چالش بين 2كشور نيست. در طول يك دهه گذشته، رهبران 
چين با فاصله گرفتن از سياست ماليم و آرام دنگ شيائوپينگ، معمار 
اصالحات اين كشور، نقش تأثيرگذاري را در عرصه بين المللي بازي 
كرده اند، ازجمله اينكه به ســاخت جزيره هــاي مصنوعي در درياي 
جنوبي چين روي آورده و اســتراليا را از نظر اقتصادي تحت فشــار 
گذاشتند. اين غول اقتصادي در زمينه تجارت نيز با پرداخت سوبسيد 
به شركت هاي دولتي و انتقال مالكيت معنوي، معادالت جهان را به 
هم زد. واكنش ترامپ به اين موضوع با تعيين تعرفه براي واردات هم 
براي چين و هم متحدان آمريكا، شايد كمي ناشيانه به نظر مي رسيد، 
اما مقابله كاخ سفيد با تهديد امنيتي شركت هاي فناوري چيني مانند 
هوآوي براي توسعه شبكه هاي اينترنت 5G در جهان، سياست بجايي 
بود. با اين حال اگر مقامات آمريــكا فكر مي كنند كه مي توانند بدون 
پرداخت هزينه سنگين، ارتباط اقتصادي اين كشور را با چين كامال 
قطع كنند، سخت در اشتباه هســتند. اينجاست كه اصطالح جنگ 
ســرد مي تواند گمراه كننده باشد. در جنگ ســرد، اتحاديه جماهير 
شــوروي يك خطر نظامي و ايدئولوژيكي مستقيم براي آمريكا بود و 
2كشور تقريبا هيچ وابستگي متقابل اجتماعي و اقتصادي به يكديگر 
نداشتند. اگر تعامالت اجتماعي مانند گردشگري را درنظر نگيريم، 
امروز ارزش تجارت ساالنه آمريكا با چين نيم تريليون دالر است. چين 
در اين سال ها به خوبي ياد گرفته كه چطور نبض بازار را تحت كنترل 
حزب حاكم كمونيست در بياورد؛ كاري كه شوروي هيچ وقت نتوانست 
در آن موفق شود. آمريكا و متحدانش نبايد دغدغه نفوذ كمونيسم به 
كشورهايشان را داشته باشند؛ حتي با وجود اينكه برخي گروه ها در 
حمايت از ايدئولوژي شي جين پينگ، رئيس جمهور چين به خيابان ها 
مي آيند. آنها بايد بيشتر نگران سيستم سياسي و اقتصادي باشند كه 
تحت كنترل چين است. براي بيشتر كشورها چين نسبت به آمريكا 
شريك تجاري مهم تري است. قطع ارتباط در حوزه هاي امنيتي مانند 
كاري كه در مورد شركت هوآوي انجام شد، امكان پذير است و براي 
آمريكا خطري ندارد، اما جدايي كامل اقتصادي واشــنگتن از پكن 
بسيار پرهزينه خواهد بود و كشورهاي كمي از آن تبعيت خواهند كرد.
از سوي ديگر وابستگي آمريكا و چين در حوزه مسائل زيست  محيطي 
و سالمت مانند تغييرات آب وهوايي و همه گيري كرونا، قطع ارتباط 
2كشور را غيرممكن مي كند. هيچ كشوري نمي تواند مشكالت فراملي 
را به تنهايي حل كند. اصل سياســت وابســتگي متقابل در جهان، 
استفاده از قدرت، هم همسو با ديگران و هم عليه ديگران است. خوب 
يا بد، آمريكا در يك وضعيت »رقابت مشاركتي« با چين گرفتار شده 
كه براي رهايي از آن به استراتژي نياز دارد كه بتواند 2خواسته متناقض 
را به طور همزمان پيش ببرد؛ استراتژي ای كه قطعا جنگ سرد نيست.

مقابله با چالش چين، نيازمند يك استراتژي پيچيده تر است كه قدرت 
نرم و سخت آمريكا را در داخل و خارج از اين كشور براي دفاع به كار 
بگيرد و يك سيستم مبتني بر قانون ايجاد كند. برخي صاحب نظران 
كه خوش بين نيستند ممكن اســت با توجه به جمعيت و نرخ رشد 
اقتصادي چين، اين كار را غيرممكن تصور كننــد. اما برعكس، اگر 
آمريكا به متحدانش به عنوان يك ســرمايه نگاه كند نه يك چالش، 
تركيب ثروت كشورهاي دمكراسي غربي در ميانه قرن حاضر، بسيار 

بيشتر از داشته هاي چين خواهد بود.
يك رويارويي موفق عليه پكن نياز به يك استراتژي صريح با اهداف 
مشخص دارد. اين كار نيازمند ايجاد و توسعه استانداردها و ارزش هاي 
فناورانه با جريان آزاد است. جنگ ســرد لزوما نبايد از روي ميز كنار 
گذاشته شود، اما همانطور كه هنري كيسينجر، وزير خارجه پيشين 
آمريكا هشــدار داده، شرايط امروز مانند ســال1945 و پايان جنگ 
جهاني دوم نيست، بلكه بيشتر به ســال1914 و آغاز جنگ جهاني 
اول شــباهت دارد؛ زماني كه همه قدرت هاي بــزرگ انتظار جنگ 
بالكان ســوم و يك درگيري كوتاه مدت را داشتند، اما در عمل جنگ 
جهاني درگرفت كه 4سال طول كشيد و 4 امپراتوري را نابود كرد. يك 

استراتژي موفق از وقوع چنين بحراني جلوگيري خواهد كرد.
اگر چين فكر مي كند كه مي تواند تايوان را با محاصره كردن يا اشغال 
يك جزيره، مغلوب كند و اگر آمريكا نيز با مسدود كردن دارايي هاي 
چين يا اعمال قانون »تجارت با دشــمن« )قانوني كه براســاس آن 
رئيس جمهور آمريكا در زمان جنگ مي تواند هر نوع تجارت با دشمنان 
اين كشور را محدود كند( واكنش نشان بدهد، جهان به سرعت وارد 
جنگ سرد يا حتي جنگ گرم مي شــود؛ بنابراين در چنين شرايطي 
دولت بايدن بايد يك اســتراتژي جامع مبتني بــر پرهيز از برخورد، 
مديريت بحران و ارتباطات مستمر در سطح باال براي مقابله با چالش 
چين، طرح ريزي كند. در غيراين صورت، نتيجــه رويارويي چين و 
آمريكا نه تنها براي اين دو كشور، بلكه براي جهان فاجعه بار خواهد بود.
منبع: وال استريت ژورنال

روزنامهنگاران
هدفجديدتروردرافغانستان

حمالت هدفمند عليه روزنامه نگاران و فعاالن سياسي در 
افغانستان طي 2 ماه اخير شدت يافته است 

روزنامه نــگاران و فعاالن 
افغانستاني، به جديدترين 
تروريســت ها  هــدف 
در اين كشــور تبديل شده اند و با قتل بســم اهلل عادل ايماق، تعداد 

روزنامه نگاراني كه در 2 ماه گذشته ترور شده اند به 5نفر رسيد.
به گزارش آسوشيتدپرس، بسم اهلل عادل ايماق، بعد از ديدن خانواده اش 
در يكي از روســتاهاي نزديك فيروزكوه مركز واليت غور، در حال 
بازگشت به خانه اش در شهر بوده كه مهاجمان ناشناس به روي خودروي 
او آتش گشودند. سخنگوي والي غور گفته است كه ديگر سرنشينان 
اين خودرو، ازجمله برادر ايماق آسيب نديده اند. ايماق سردبير راديوي 

محلي صداي غور و يكي از فعاالن حقوق بشر در اين واليت بود.
هيچ كس مسئوليت اين ترور را به عهده نگرفته است. ذبيح اهلل مجاهد، 
سخنگوي طالبان هم بعد از حمله تأكيد كرد كه بين طالبان و اين ترور، 

هيچ ارتباطي وجود ندارد.
ايماق پنجمين روزنامه نگاري اســت كه در 2 ماه گذشته جان خود را 
در حمله مهاجمان از دست مي دهد. هفته گذشته، رحمت اهلل نيكزاد، 
كه رئيس انجمن روزنامه نگاران واليت غزني در شرق افغانستان بود، 
در حمله مردان مسلح در خارج از خانه خودش جانش را از دست داد. 
نيكزاد كه با رســانه هاي بين المللي هم همكاري كرده بود، در منطقه 
سرشناس و مورد احترام بود. او سابقه كار با آسوشيتدپرس و الجزيره 

را در كارنامه اش داشت.
سازمان امنيت افغانســتان بعد از حمله به نيكزاد 2نفر از عامالن را 
دستگير كرده و فيلمي از اعترافات آنها را پخش كرده بود. اين 2نفر 
اعتراف كرده اند كه با طالبان ارتباط دارند. با اين حال، طالبان دخالت 
در آن ترور را رد كرده و آن را اقدامي بزدالنه خوانده است. بخش هاي 

زيادي از واليت غزني زيرنظر طالبان اداره مي شود.

داعش كه مسئول يكسري از قتل هاي هدفمند ديگر در افغانستان 
در ماه هاي اخير شناخته مي شــود، حدود يك ماه پيش مسئوليت 
ترور يك روزنامه نگار ديگر را به عهده گرفتــه بود. در آن حمله، 
2مهاجم به روي مالله ميوند، مجري سرشــناس تلويزيون آتش 
گشودند. او در حال رفتن به خانه اش در شرق ننگرهار بود. در اين 
حمله، راننده او هم كشته شد. در يك  ماه قبل از آن هم 2 روزنامه نگار 
در بمبگذاري هاي جداگانه جان خود را از دست دادند. يما سياوش، 
مجري سرشناس تلويزيون به خاطر انفجار بمبي كه به خودروي او 
در نزديكي منزلش در كابل چسبانده شده بود، به همراه 2نفر ديگر 
جانش را از دست داد. الياس دايي، خبرنگار راديو آزادي اروپا هم 
در اثر انفجار يك خودروي بمبگذاري شده در لشگرگاه جان خود را 
از دست داد. صبا سحر، يكي از نخستين كارگردانان زن افغانستان 
هم در كابل هدف تيراندازي قرار گرفت اما از اين حمله جان سالم 

به در برد.
كميته دفاع از روزنامه نگاران حمالت بي رحمانه عليه روزنامه نگاران 
در افغانستان را محكوم كرده و سازمان بين  المللي گزارشگران بدون 
مرز، افغانســتان را يكي از بزرگ ترن و مرگبارترين كشــورها براي 

روزنامه نگاران در دنيا خوانده است.
شبكه تلويزيوني طلوع ديروز به نقل از مركز خبرنگاران افغانستان 
گزارش داده كه در ســال2020 ميالدي، 8خبرنگار و فعال رسانه اي 
در اين كشور كشته شده اند. بر اين اســاس، 19نفر هم هنگام انجام 
ماموريت حرفه اي خود مجروح شــده اند. كميسيون مستقل حقوق 
بشر افغانســتان هفته گذشــته در بيانيه اي گفته كه ترور هدفمند 
روزنامه نگاران به كار حرفه اي خبرنگاري در اين كشــور آسيب وارد 
كرده و به خودسانسوري در جامعه روزنامه نگاران منجر شده است. در 
اين بيانيه به اين مسئله اشاره شده كه تعدادي از روزنامه نگاران زن 
به خاطر تهديدها، شغل خود را رها كرده اند. طلوع گزارش داده است كه 
در سال2020 ميالدي، 11مورد خشونت فيزيكي، 6مورد حمله مسلحانه 

و 6مورد بازداشت عليه خبرنگاران ثبت شده است.
در بيانيه انجمن كميســيون مستقل حقوق بشــر آمده كه اكثريت 
روزنامه نگاران نمي توانند در برخي استان ها به صورت آزادانه فعاليت 
كنند و وقتي هم كه تهديدها را گزارش داده اند، دولت به آنها بي اعتنايي 
كرده است. ترور هدفمند و خشونت در افغانستان در ماه هاي اخير با 
وجود تداوم مذاكرات بين افغانستان و طالبان كه از انتهاي تابستان 
شروع شده افزايش يافته اســت. اين مذاكرات، به اول ژانويه موكول 

شده و انتظار مي رود براي مدت بيشتري معلق بماند.
روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است كه انتظار مي رود در آستانه 

شروع مجدد مذاكرات، خشونت ها در افغانستان افزايش پيدا كند.
خشونت ها، طي يك ماه گذشته در سراسر افغانستان بسيار باال بوده 
و براساس محاسبه نيويورك تايمز، دســت كم 185نيروي دولتي و 
101غيرنظامي در اين ماه در افغانستان كشته شده اند. اين روزنامه كه 
براساس داده هاي رسمي، آمار ســاالنه ارائه داده، گزارش داده كه در 
سال2020 ميالدي، 3هزارو378نيروي امنيتي و هزار و 468 غيرنظامي 
در افغانستان به خاطر حمالت مســلحانه و بمبگذاري ها جان خود را 
دست داده اند. در يك هفته آخر سال2020، دست كم 26نيروي امنيتي 

و 8 غيرنظامي در افغانستان كشته شده اند.
نيويورك تايمز در كنار ارائه ايــن آمار توضيح داده كه تعداد قربانيان 
از چيزي كه اعالم شده بيشتر اســت چون دولت آمار دقيق را ارائه 

نمي دهد.

بيمه بيكاري در دوران كرونا

 شبكه هاي زيرزميني داعش در سايه انفعال آمريكا و شبه نظاميان كرد
 بار ديگر فعاليت هاي تروريستي خود در خاك سوريه را از سر گرفته اند

2020؛سالبازگشتچراغخاموشداعش

مشــغول شــدن دولت سوريه 
به چالش هاي ناشــي از بحران 
كرونا و تمركز نيروهاي نظامي 
مســــتقر در سوريه بر ادلب و 
جوالن، باعث قدرت گيري دوباره 

داعش در اين كشور شده است

جواد نصرتي
روزنامه نگار

ادامه از 
صفحه اول

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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توآخريننفربودي
شــهاب جعفرنــژاد، 
كــــــــارتونيست، 
ايــن عكــس را در 
اينستاگرامش منتشر 
كرده و نوشــته است: 
»اميدوارم هرچه زودتر 
اين تصاوير روســاي 
كشورهاي مختلف در 
حال واكسن زدن)كه 
منتشــر  روز  هــر 
مي شود( جايش را به 
تصوير آخرين فردي 
كــه واكســن كرونا 
مي زند بدهــد و اين 

ويروس تمام شود.«

خانه۹0سالهدرديباجی
اين خانه در تهران، سال 1310 خورشيدی در محله ديباجی ساخته شده است. 

حساب كاربری شهرنگاری، در اينستاگرام اين عكس را منتشر كرده است.
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معموال هر اقدامي به ويژه در ســطح كالِن 
جامعــه و در شــهرهاي بــزرگ، پيش 

از اجرايــي شــدن بايد حتمــا اين 
تصميم گيري به جلسات كارشناسي 

موكول شود و روي موضوع بحث 
و تبادل نظر شــود. از اين رو براي 

تصميم گيري درباره خاموشي بزرگراه ها در شب هنگام، 
در تهران و برخي شــهرهاي بزرگ، مشخص نيست چه 
ميزان كار كارشناسي انجام شــده تا اين طرح به مرحله 
اجرا درآيد. معموال در تصميم گيري هاي اين چنيني كه 
قرار است اجرايي شــود، بعد از بررسي هاي الزم و درنظر 
گرفتن پيامدهاي مثبت و منفي آن و همچنين سبك و 
سنگين كردن اين پيامدها، طرح مورد بحث به مرحله اجرا 
در مي آيد. اما در مورد خاموشي اتوبان ها نمي دانم پيش از 
اقدام به اين كار چقدر به لحاظ كارشناسي موضوع بررسي 
شده اســت. در واقع تصميم نهايي براي چنين اقداماتي 
منوط به كار تحقيقاتي چندين ماهه و زمان بر دارد. حال 
اين پرسش پيش مي آيد كه از ســال پيش درخصوص 
خاموشي بزرگراه ها چه اندازه كار تحقيقاتي و پژوهشي 
انجام شــده و بعد، اقدام به اين كار اجرايي شده است. با 
مطالعاتي كه من انجام داده ام، خاموشي بزرگراه ها گرچه 
محسناتي داشته و در مصرف برق صرفه جويي شده است 
تا خانه ها و كارخانه ها از برق بيشــتري بهره مند شوند، 
اما در هر صورت ضررهاي غيرقابل جبراني را هم در پي 

داشته است.
اگر به واقع استدالل مســئوالن، صرفا براي صرفه جويي 
در برق بوده و اين تصميم براي اين موضوع به مرحله اجرا 
درآمده است، معتقدم كار كارشناسي قبل از اين تصميم 
انجام نشــده و فقط پيامدهاي مثبت را درنظر گرفته اند، 
كه بايد گفت به واقع پيامدهاي منفي آن بسيار پررنگ تر 
بوده و امكان صرفه جويي در مصرف برق از راه هاي ديگري 
هم امكان پذير است و نبايد سهل الوصول ترين شيوه را 
درنظر گرفت. روشنايي در بزرگراه ها كه شاهرگ حياتي 
كالنشهر هاي كشــور محسوب مي شــود نبايد در شب 
خاموش شــوند؛ چراكه ضررهاي اين خاموشي متعدد 
خواهد بود. ابتدايي ترين مورد اين اســت كه تصادفات 
رانندگي زياد خواهد شد. همچنين آسيب هاي اجتماعي 
ازجمله زورگيــري، انواع دزدي و ســرقت، عدم  امنيت، 
به خصوص براي خانم زياد خواهد شد. ما سال هاست كه 
در اظهارنظرهاي متعدد شــنيده ايم تهران شهري است 
كه خانم ها در آن مي توانند حتي ســاعت 12شــب هم  
تردد كنند، اما با چنين تصميم هايي مبني بر خاموشــي 
بزرگراه ها و برخي معابر، متأســفانه اعتبــار اين گفته ها 

كمرنگ خواهد شد.
و نكته آخر اينكه اگر  ناامني ايجاد شود جبران آن خيلي 
مشكل خواهد بود تا آن فرهنگي كه ايجاد شده بتواند از 

نو ساخته شود.

شهالكاظميپوريادداشت
جامعه شناس

كانبرا:استراليا ســرود ملي خود را به احترام بوميان اين 
كشــور اصالح كرد. به گزارش يورونيوز، در ســرود ملي 
استراليا، اين كشور »نوپا و آزاد« خوانده شده بود. هواداران 
حقوق بوميان استراليا با استناد به اينكه ساكنان اوليه اين 
كشــور داراي قديمي ترين تمدن بادوام جهان هستند، 
خواستار اصالح متن سرود ملي شده بودند. به اين ترتيب، 
از روز جمعه عبارت »نوپا و آزاد هســتيم« در سرود ملي 

استراليا به »متحد و آزاد هستيم« تغيير يافت.

نوردراين: ماركوس تورام، مهاجم فرانسوي تيم فوتبال 
بوروســيا مونش گالدباخ در ديدار با تيم هوفنهايم در پي 
»تُف انداختن« به ســوي بازيكن هوفنهايم، شتفان پُش، 
توسط داور اخراج شد. به گزارش دويچه وله، اكنون باشگاه 
كارفرما، اين بازيكــن را 150 هزار يورو بــراي اين رفتار 
غيرحرفه اي جريمه كرده است. به گفته مسئوالن باشگاه، 
او بايد اين جريمــه را صرف امور خيريــه و فعاليت هاي 

خيرخواهانه كند.

زوخان:ركورد جديد جهاني براي بيشترين فشار هوا در دره 
يك كوه بلند در مغولستان ثبت شده است. به گزارش يورونيوز، 
يك ايستگاه هواشناسي خودكار در »تِستِسنئول«، واقع در 
غرب استان زوخان مغولســتان، ميانگين فشار از سطح دريا 
 را معادل  3 /1094ميلي بار و ســرماي سوزناك هوا را منفي 
 5 /45درجه ســانتي گراد ثبت كرده است. اين اعداد، ركورد 
قبلي جهاني 4 /1089 را كه البته آن هم دقيقا 16 سال پيش 

در روز 30 دسامبر ثبت شده بود، خواهد شكست.

لندن:پس از اينكه گربه اي خانگي در بريتانيا بدون ريزتراشه 
و غيرقابل جســت وجو براي صاحبانش پيدا شــد و تبديل 
به موش  گير كل ســاختمان نخســت وزيري اين كشور شد، 
اكنون كاشت ريز تراشــه براي گربه ها در اين كشور اجباري 
است. به گزارش اينديپندنت، پيش از اين گذاشتن ريزتراشه 
الكترونيكي در بــدن حيوانات از ســال 2016 بــراي همه 
سگ هاي بزرگ تر از 8هفته اجباري شد. اگر كسي سگش را 
ريزتراشه گذاري نكند با جريمه اي تا 500پوند مواجه مي شود.

اجباريشدنريزتراشهبرايگربههاركوردفشارهواشكستهشد150هزاريوروجريمهآبدهانانداختناصالحسرودملياستراليابهخاطربوميها

تبعاتخاموشيبزرگراهها

خشم و عصبانيت در كودكان نوپا تا ســن 3سالگي رفتاري طبيعي است. 
در اين سنين كه كودكان از مهارت گفتاري برخوردار نيستند؛ براي بيان 
احساسات و اعتراض خود، به خشم و پرخاشگري متوسل مي شوند. هرچه 
سن كودك بيشــتر و دايره واژگان او تكميل شود، رفتارهاي پرخاشگرانه 
كمرنگ تر مي شود. در اين بين والدين نقشي مؤثر در اصالح رفتار كودك 
پرخاشگر دارند. معموال رفتارهاي پرخاشــگرانه با رسيدن كودك به سن 

مدرسه با رفتارهاي مناسب تري جايگزين مي شود.

مهارت

عصبانيتكودكاننوپا

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:من لم يعتبر بغير الّدنيا و صروفها، لم تنجع فيه المواعظ؛
كسي كه از دگرگوني هاي دنيا و حوادث آن عبرت نگيرد، اندرزها در او كارگر نيفتد.
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كاروانرفتوتودرخوابوبياباندرپيش
كيرويره؟زكهپرسي؟چهكني؟چونباشي؟

دررهمنزِلليليكهخطرهاستدرآن
شرطاولقدمآناستكهمجنونباشي

كاروان گروه مسافران و سوداگراني بوده است كه همگام ره مي سپردند. حافظ بر آن 
است »كارواني كه بَُود بدرقه اش حفِظ خدا / به تجمل بنشيند، به جاللت برود« او 
زلف يار را رهزني مي داند كه مي تواند صد كاروان را غارت كند و از چشم يار چنين 
مي گويد كه انگار كارواني از جادو در پي آن روان اســت: »آن چشِم جادوانه عابد 

فريب بين / كش كارواِن ِسحر ز دنباله مي رود«
دِل خاقاني از كارواِن وصل بازمي مانَد، »زآنكه منزل دور و مركب لنگ داشــت«، 
او مي گويد: »حلقه كارواِن عشق آنجاست / كه ِخَرد در ميان فرو نايد« و در تصوير 
ديگر مي آورد: »بر شاهراهِ سينه من، سوِز عشِق تو / دزِد دالوري است كه بر كاروان 

فتاد«
سعدي بوي دوســت را به كاروان صبح مانند مي كند كه جهان را پر نور مي سازد 
و صال در مي دهد: »اي ياِر آشــنا َعلَِم كاروان كجاست / تا سر نهيم بر قدِم سارباِن 

دوست؟«
بيدل ناله زنِگ كاروان را درد دل آتشين و سوزناكي مي داند و مي سرايد: » از هم 

گذشته است پي كاروان عمر / وامانده شتاب و درنگ خوديم ما«

برشاهراِهسينه

فضاي مجازي

در بيمــاري »اختــالل بدريختي بــدن« فرد 
احســاس ذهني مداومي درباره زشتي برخي 
قســمت ها و ويژگي هاي ظاهر يــا چهره خود 
دارد. با اينكه اندام و چهره او طبيعي است، اما با 
توضيح منطقي راضي نمي شود. اين اختالل در 

زنان و جوانان شايع تر است.                 
مهم ترين علل اين اختالل عبارتند از؛ تأثيرات 
ارث، تجربيات زندگي منفي مانند آزار در دوران 
كودكي، ويژگي هاي شخصيتي )مثل عزت نفس 
پايين(، هويت و خودانگاره ضعيف، فشــارهاي 
اجتماعي و انتظــارات از زيبايــي، ُمد و تبليغ 

جذابيت هاي كاذب، شــيوع پديده خودنمايي 
و فخر فروشــي، كاهش توجه بــه زيبايي هاي 
باطني و توجه مفــرط به ظاهــر و در نهايت، 
همراهي اختالالت روانپزشكي مانند وسواس، 
اضطراب و افسردگي. از سويي عالئم و نشانه هاي 
مهم اين اختالل عبارتند از؛ درگيري ذهني با 
ظاهر فيزيكي، وارسي مكرر خود جلوی آينه يا 
برعكس، اجتناب از رفتن جلوی آينه، باور قوي 
به اينكه اختالل يا نقصي در ظاهر وجود دارد و 
شخص را زشت نشان  مي دهد و اعتقاد به اينكه 
ديگران نگاهي بســيار منفي به ظاهر او دارند. 

تاب آوري

اختالل»بدريختي«وپيشگيريازآن

عليرضاسفيدچيان
روانپزشك

عالوه بر اين، اجتناب از موقعيت هاي اجتماعي، 
نياز به تعريف و تمجيد ديگران، استفاده مكرر 
از لوازم آرايشي بدون كســب رضايت و گاهي 
براي پوشــش نقص ذهني و همچنين نگراني  
درخصوص سايز و بد شكلي بدن و نارضايتي از 
قد، اندام، مو، عضالت و به ويژه بيني از عالئم اين 

نوع اختالل محسوب مي شوند.
همچنين سطوح باالي اضطراب، كناره گيري 
از اجتماع، خلق افســرده، عــزت نفس پايين، 
رضايت پايين از زندگي، وسواس فكري و حتي 
خودكشــي هم در برخي از موارد اين اختالل 

ديده مي شود.
اين در حالي است كه بســياري از اشخاص از 
درمان ها و جراحي هاي زيبايي براي بهبود نقص 
ادراك شده شان استفاده مي كنند. درحالي كه 
درمان هــا به ندرت پاســخ مي دهــد و حتي 
ممكن است بدتر هم شوند. در واقع، عمل هاي 

غيرضروري پزشــكي)به ويژه بيني( گونه هاي 
برجسته، لب هاي ورم كرده، پوست هاي برنزه و 
عضله هاي برآمده از استروئيد ازجمله عوارض و 

مسائل اين بيماران است.
حال اين پرســش مطــرح مي شــود كه چه 
راهكارهايــي براي درمان ايــن اختالل وجود 
دارد؛ توجه بــه ارزش هاي درونــي و معنوي، 
تقويت اعتماد به نفــس، دوري از ُمد، آموزش 
مهارت اعتماد به نفس، به ويژه براي كودكان و 
نوجوانان، نشــان دادن توانمندي هاي خود در 
دنياي واقعي)علمي، ادبي، هنري، ورزشي و...( 
و توجه ويژه پزشكان در  انجام ندادن عمل هاي 
غيرضروري، مهم ترين عوامل پيشگيرانه اختالل 
بد ريختي محسوب مي شوند و نكته آخر اينكه، 
مشــاوره و روان درماني، تحت نظر روانپزشك 
و روانشــناس، به ويژه قبل از هر عمل زيبايي 

ضروري است.

ركوردشكنیحراجیهایآثارهنریدرسالكرونا
كريســتيز و ســاتبيز دو 
حراجی رقيــب و بزرگ 
فــروش آثار هنــری، در 
ســال 2020 علــی رغم 
بحــران جهانــی كرونــا 
ركوردهــای جديدی را 
در عرصه حراجی آنالين 
و خصوصــی ثبت كردند. 
به گزارش آرت نيوزپيپر، 
حراجی ســاتبيز در سال 
2020 ميالدی توانســت 
با رساندن فروش جهانی 
خود به بيش از 5 ميليارد 

دالر از فروش 4.4 ميليارد دالری حراجی معروف كريســتيز پيشی بگيرد.  در سالی كه بحران جهانی كرونا، 
برگزاری حراجی آثار هنری به شــكل متداوِل حضوری و زنده را كمتر امكان پذير می كرد، حراجی ساتبيز 
توانسته مجموع فروش ساالنه خود را نسبت به ســال 2019 )فروش 4.8 ميليارد دالری( افزايش دهد و به 
بيش از 5 ميليارد دالر ارتقا دهد؛ اين در حالی است كه حراجی كريستيز از كاهش 25 درصدی )600 ميليون 

دالری( فروش خود نسبت به سال گذشته آن خبر داده است. 

موفقيتجهانیايراندراولينروز2021
قطعه »رازدار« به آهنگسازی احمد ميرمعصومی در نخستين روز از سال جديد ميالدی با اعالم نتايج مسابقه 
بزرگ جهانی »گلوبال موزيك اواردز« مدال نقره اين رويداد را كسب كرد.  به گزارش همشهري، قطعه »رازدار« 
به آهنگسازی احمد ميرمعصومی و با حضور هنرمندانی چون بابك رياحی پور، عليرضا دريايی، فيروز ويسانلو 
و فايضه كامياب براي  حضور در اين رقابت بزرگ بين المللی توليد شــده بود.  »جايزه جهانی موسيقی« به 

عنوان نهادی معتبر و بين المللی برای معرفی موزيسين های مستقل از سال 2011 پايه گذاری شده است.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

»چهل روز پس از حاج قاسم« به قلم اسماعيل رمضاني 
به روايت دقيــق و لحظه به لحظه چهــل روز پس از 
شــهادت ســرداري مي پردازد كه به تعبير خودش و 
اين كتاب كاهش درجه پيدا كرد و »ســرباز« شد. در 
»چهل روز پس از حاج قاســم« اتفاقات و رويدادهاي 
آن روزهاي پرتب و تاب در 3 فصل و با جزئيات دقيق 

به نگارش درآمده است؛ روزهايي كه ازجمله مهم ترين دوران  تاريخ 
معاصر بود. اين كتاب در 3 فصل »سرداري كه سرباز شد«، »آه از غمي كه تازه 
شود با غمي دگر« و »قاسم هنوز زنده است« به روايت آن روزهاي پر تب و تاب 
مي پردازد. كتاب را انتشارات سيماي شرق در 286صفحه به قيمت 58هزارتومان 
منتشر كرده و امروز )يكشنبه 14دي( مراسم رونمايي از آن در باغ كتاب تهران 

برگزار مي شود.

ويترين

چهلروزپسازحاجقاسم

برنامه ريزي براي اداره شهر تهران بايد از سوي يك مركز 
واحد صورت گيرد و تهران بايد يك متولي داشــته باشد. 
دكتر محمد تقي رهنمايي استاد دانشگاه تهران در جمع 
اعضاي شوراي شهر تهران گفت: با توجه به رشد فزاينده 
جمعيت و گرايش به زندگي و تمركز ســرمايه در تهران، 
هرگونه تصميم گيري براي ســاماندهي شــهري بايد در 
جهت كاهش بار مشكالت شهر تهران باشد. وي در ادامه 
گردهمايي هاي علمي تخصصي شوراي شهر تهران طي 
سخناني زير عنوان» مناسبات فيمابين شهر و دولت« با 
اشاره به گسترش سريع و بي ضابطه تهران و نقش حكومت 
در گذشته افزود: اگر روند به همين صورت ادامه پيدا كند 
بايد شاهد سقوط ارزش هاي شهر نشيني اعم از اجتماعي، 
اقتصادي، اخالقي و حتي انساني بود.وي مهم ترين اقدام در 
اين زمينه را تثبيت كاربري اراضي در تهران و تجديد نظر 
در شرح وظايف خدمات شهري دانست و گفت: در تهران 
حدود 500 هزار شغل كاذب وجود دارد كه خود مشكالتي 

را براي شهر ايجاد كرده است.

500هزارشغلدرتهرانكاذباست

20 سال پيش 

همشهري 14دي1379

برخي خيابان ها و بزرگراه ها به محيط وحشت تبديل 
شده اند. حتي زماني كه داخل خودرو هستيد احساس 
امنيت نمي كنيد. شــيوه رانندگي برخي از ما طوري 
است كه هر لحظه احتمال مي دهيد با حادثه اي مواجه 
شويد. ممكن است خودرو بغل دستي شما درحالي كه 
با سرعت 80كيلومتر در ســاعت در بزرگراه در حال 
حركت هستيد بپيچد جلوی شما. مادري با 2 كودك خود در حال عبور از چهار راه 
است و چراغ نيز براي او سبز است، اما احساس امنيت ندارد، چون كه خودروها سعي 
دارند در البه الي عابران راهي براي خود بيابند. موتوري ها در پياده رو و خط ويژه و 
هر جايي كه انسان بتواند رفت وآمد داشته باشد مانند داخل پارك يا حتي روي خط 
عابر پياده به راحتي در حال رفت وآمد هستند. متأسفانه پليس نيز حساسيت خود 
را به اين روند از دست داده و تنها با برخي از تخلفات سنگين برخورد مي كند. اغلب 
خودروها ردي از يك برخورد بر خود دارند و اغلب افراد نيز يا خود يا نزديكان شــان 
از ســانحه اي صدمه ديده اند. اين محصول سبك رانندگي ماست. وحشتي مدام در 

خيابان هاي شهر.

وحشتدرخيابانها

دست فرمان
حميدضياييپرور

روزنامه نگار
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رسول خادم، كشتي   گير سرشناس 
ايران، بعد از حدود سه دهه ايران را در 

المپيك به طال رساند

محور 
فسادستيزي

علي    اكبــر ناطق نــوري، 16خرداد 
1375، رئيس مجلس پنجم شد

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

از چهره   هاي مورد وثوق بنيانگذار 
جمهوري اســالمي بود و حتي طي 
نامه   اي در 28شــهريور 1367مورد 
خطاب قرار گرفت كه »من شما را هم 
فردي متدين، متعهد، مبارز و       داراي 

هوش سياسي مي   دانم«� 
با وجود اين، در تاريخ پس از انقالب، 
نام علي    اكبر ناطق نوري در 2برهه، 

بسيار بُرده و شنيده شد�
نخست، زماني بود كه براي انتخابات 
رياســت   جمهوري هفتم، نامزد شد 
تا رقيــب ســيدمحمد خاتمي در 
دوم خرداد 1376باشــد؛ زماني كه 
تمام جريان اصول   گرايي پشــتش 
ايســتادند تا نماينده جريان مقابل 
رأي نياورد، اما چنين نشد و خاتمي، 
رئيس قوه مجريه شد؛ »مسئله ديگر 
اينكه وقتي من از سياســت   هاي 
اقتصادي دولت و شــخص ايشان 
دفاع مي   كردم��� يكــي از عواملي 
كه سبب شــد رأي نياورم، حمايت 
من از آقاي هاشمي بود��� حمايت از 
آقاي هاشمي، چوب خوردن داشت��� 
يكي ديگــر از عوامل عدم   موفقيت 
من در انتخابات، موضع   گيري آقاي 
هاشمي رفســنجاني در انتخابات 

رياست   جمهوري بود�« 
در آن ســال، يكي از اعضاي ارشد 
ســتاد انتخاباتــي   اش، محمــود 
احمدي   نــژاد بود؛ همان كســي 
كه وقتي در ســال 1382، وزارت 
اطالعات، صالحيتش را رد كرد، ناطق 
نوري، با علي يونسي رايزني كرد و 
سبب شد تا صالحيتش احراز شود و 

به شهرداري تهران راه يابد�
اما    6ســال بعد، همان   شــخص، در 
مناظــره انتخاباتــي در 14خرداد 
1388، عليــه   اش صحبــت كرد و 
فرزندانش را به فســاد متهم كرد، 
زيرا او از رقيبش حمايت كرده بود� از 
آن زمان به بعد، ناطق نوري، در محور 
فسادســتيزي قرار گرفت و اگرچه 
در ســال   هاي دهه70، مورد توجه 
جناح راست بود، اما به   مرور به چهره 
بي طرف تبديل شد� او حتي چنان 
پيش رفت كه از گذشته شاهدمثال 
آورد: »در زمــان رياســت من در 
مجلس، يك   بار 2نفر از اطالعات به 
منزل من آمدند، گفتند ما يك كيس 
)مورد( را دستگير كرده ايم، آقازاده 
شما هم در ميان آنها هستند��� سپس 
پسرم را با چشم گريان از خانه بيرون 
كردم� 2هفته بعــد گفتند حاج   آقا 

معذرت مي   خواهيم���«� 

سياستمدار

موسيقی

گزارش یک

گزارش دو

جواد نصرتي ������������������������������������������������������ 
طالي المپيك براي يك نســل از ايراني   ها، خاطره   اي 
در گذشــته و آرزويي محال بود� اما رسول خادم كه 
نمي   خواست چيز دست   نيافته   اي در كشتي داشته باشد 
در آتالنتا خودش و ورزش ايران را طاليي كرد� ستاره 
كشتي ايران كه پله به پله و وزن به وزن از نوجواني خود را 
باال كشيده و همه    چيز برده بود، فقط طالي المپيك را كم 
داشت� آتالنتا، شهري بود كه رسول و ورزش ايران، در آن 
به چيزي كه بي   تابانه مي   خواستند رسيدند� ورزش ايران، 
آخرين بار 28سال قبل در مكزيكو سيتي توسط عبداهلل 
موحد، اعجوبه كشتي دنيا طعم قهرماني را چشيده و 
از آن ســال به بعد، رگه طال را در المپيك گم كرده بود� 

ايران پيش از انقالب در المپيك   هاي مونيخ و مونترال 
از طال دور ماند و بعد از انقالب، رابطه   اش با اين رقابت   ها 
كامال دگرگون شــد� ايران المپيك   هاي 1980مسكو و 
1984لس   آنجلس را تحريم كرد و تازه در سال1988در 
سئول بود كه كاروان ايران دوباره به بازي ها برگشت و 
تنها يك نقره )عســگري محمديان در كشتي( دشت 
كرد� در 1992 در بارســلونا، عسگري محمديان كه به 
مرد نقره   اي معروف شده بود دوباره نقره گرفت و برادران 
خادم )اميررضا و رسول( برنز گرفتند� اين بار برخالف 
سال1984، ايران با ميزباني آمريكا از المپيك مشكلي 
نداشت و كاروان كوچك ايران با 19ورزشكار به رقابت   ها 
اعزام شد� براي نخستين بار، پرچمدار كاروان ايران، يك 

زن، ليدا فريمان، بود� خادم با قهرماني در آتالنتا، روند 
طبيعي رشدش در دنياي كشتي را ادمه داد� او 2دوره 
قهرمان جهان بود، چند مدال آسيايي داشت و 2سال 
قبل از اين رقابت   ها هرگز شكست نخورده بود )خادم 
2سال بعد از قهرماني   اش هم در هيچ مسابقه   اي نباخت(� 
يك سال قبل از المپيك، او در همين شهر آتالنتا از مدال 
طالي جهاني   اش دفاع كرده بود� خادم كه بعدها به دسته 
سنگين   وزن رفت، استاد فن بُزكش بود و چنان زيبا و 
چشم   نواز كشــتي مي   گرفت كه حتي زير يك خم   هاي 
ســاده   اش هم زيبايي محض بود� در آتالنتا، اميررضا 
خادم دوباره برنز گرفت و عباس جديدي، در يك فينال 
جنجالي به كشتي   گير كشور ميزبان باخت و نقره گرفت�

اينجور وقتا 
فقط به خدا توكل كن* 

انتشار نيلوفرانه و معرفي گسترده عليرضا افتخاري

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

انتشار آلبوم »نيلوفرانه« درشــت   ترين حلقه    زنجيره تجربياتي 
بود كه بازار موسيقي ايران پيش از »دوم خرداد« براي پيوستن 
به سبك تازه زندگي جامعه شهري از ســر مي   گذراند. بيش از 
يك دهه يكه   تازي خوانش كالسيك از موسيقي ايراني مشخص 
كرده بودكه چنان نگرش انحصارطلبانه   اي نمي   تواند پاسخگوي 
همه خوشايندها و سليقه   هاي جامعه   اي باشد كه بعد از يك دوره 
طوالني تجربه زندگي منقبضانه، هم   اينك به مناسبات اقتصادي، 
سياســي و اجتماعي تازه   اي پا گذاشته و سبك زندگي ديگري 

راجست   وجو مي   كند.
در نگاهي تاريخ   شناســانه اگر دهه60 عرصــه يكه   تازي نگرش 
هنرورزان تعليم   ديده در مكتب »مركز حفظ و اشاعه موسيقي 
ايراني« درنظر گرفته شود، آنگاه از اواخر آن دهه بود كه جريان   ها 
و خوانش   هاي ديگري از موســيقي ايراني كه تا پيش از اين زير 
سايه پرقدرت اين جريان باقي مانده بودند، رفته   رفته رهنمون 
شدند. شواهد اين بروز را پيش از بازار توليد موسيقي، مي   توان 
البه   الي صفحات مجالت و نشريه   هاي انديشمندپسند آن روزها 
پي   جويي كرد كه در قالب مقالــه يا گفت   وگوهايي با چهره   هاي 
نامدار موسيقي راديويي دهه   هاي30 و 40، به نقد رويكرد رسمي 
موجود نسبت به موســيقي آن دوران روي آورده بودند. شايد 
يكي از پرمعناترين آنها انتشار مقاله   اي با عنوان»ويولن؛ محكوم 
به فراموشي« به قلم پيمان لهراسبي   آذر، در شماره دهم نشريه 
»ادبستان« )مهرماه 1369( بود كه در آن يكه   تازي و انحصار و 
سانسور اين خوانش خاص را در قالب تالش براي حذف ويولن 
مطرح كرده بود؛ »آيا تحصيل و فراگيري ساز ويولن تا اندازه   اي 
براي موسيقي سنتي مضر است كه با اعمال   نظرهاي شخصي بايد 
حتي از رشته   هاي تحصيلي دانشگاهي حذف شود؟ توجيهي كه 
براي حذف ويولن، پيانو، فلوت و... از رشته   هاي تحصيلي به   كار 
مي   رود اين است كه بايد به سازهاي ســنتي و اصيل ارج و بها داد... .  
رشته موسيقي كه پس از ســال   ها در دانشگاه تهران فعال شده 
اســت، تنها به تحصيل دروس عمومي و آموزش رديف مرحوم 
اسماعيل   خان قهرماني محدود شده و ساير رشته   هاي موسيقي از 

قبيل كمپوزوسيون در آن تدريس نمي   شود... .« 
در عرصه پســند عامه هم سمت و سوي ســليقه و خوشايند 
عمومي در نخســتين فرصتي كه براي ابراز آن مهيا شد سر باز 
كرد؛ اســتقبال كم   نظير از ترانه »جان عاشق« در سال1371 و 
بازپخش   هاي پي   درپي آن از »صدا و سيما« نمايه   اي مشخص از 
تمايل عمومي به گذشتن از پوسته تنگ فعلي و بازگشت به سبك 
تصنيف   هاي راديويي دهه هاي30 و 40 بود. ترانه   اي كه پس از 
دعوت به همكاري صداوسيما از اسداهلل ملك )يكي از چهره   هاي 
شاخص نسل ويولنيست   هاي آهنگســاز مكتب صبا( ،به همان 
سبك آشناي كارهاي پيشينش، با كالمي از مشفق كاشاني -كه 
يادآور اشعار اديبانه كالم   پردازان راديويي بود - ساخته و با صدايي 

كاماًل شبيه به صداي اكبر گلپايگاني اجرا شده بود.
در چنين فضايي آلبوم نيلوفرانه مبناي بازگشــت ضلع ســوم 
موســيقي دولتي پيش از انقالب شــد؛ عباس خوشدل چهره 
شــاخص وزارت »فرهنگ و هنر« كه پيش از انقالب بيشتر با 
آهنگسازي براي يكي از خوانندگان زن موسيقي سنتي معرفي 
شــده بود، پس از بازخواني بي   اجازه عليرضا افتخاري از يكي از 
آهنگ   هايش در آلبوم »سرمستان«، همكاري تازه   اي را بر مبناي 
چند آهنگ قديمي با عليرضا افتخاري و محمدعلي چاووشــي 
)تهيه   كننده( آغاز كرد. برآيند آهنگ   هاي گوش   آشناي عباس 
خوشدل در كنار اشــعار مناجات   گونه قيصر امين   پور و صداي 
عليرضا افتخاري- كه چــه از منظر رنگ و چــه تحريرهاي به 
   اصطالح »گرم« آن، يادآور آوازخوانان اصفهاني و محبوب پيش 
از خود بود- مجموعه   اي شد كه همچنان و پس از گذشت دهه   ها 
يكي از پرفروش   ترين آلبوم   هاي تاريخ موسيقي ايران محسوب 

مي   شود.
محبوبيت آلبوم نيلوفرانه و واكاوي چرايي آن مي   تواند مبناي يك 
پژوهش كامل درباره زيست پوست   انداخته طبقه متوسط رو به 
باالي آن دوران قرار گيرد. جايي از اين مطالعه هم مي   بايست به 
قرارگيري معروف   ترين ترانه اين آلبوم )ترانه »بهشت ياد«(در 
فيلم »ليال«، آن هم يك   سال بعد از انتشــار آن اختصاص يابد؛ 
ترانه   اي كه شعرش بي   واســطه »تو« را خطاب قرار مي   دهد، اما 
در توصيف عاشقانه   اش به زبان و استعاره   ها و نشانه   هاي عارفانه 
ادبيات كالسيك روي مي   آورد. انتخاب اين ترانه براي جلوه   دهي 
به رابطه پيچيده و مرموز 2شــخصيت اصلي فيلم از شناخت و 
درك عميق داريوش مهرجويي از جهان جامعه پيرامونش در آن 
روزگار خبر مي   دهد. نيلوفرانه و عليرضا افتخاري زماني به خلوت 
خانواده   ها راه يافتند كه متولدين بعــد از انقالب تازه به حوالي 

هجده سالگي   شان رسيده بودند... .
* برگرفته از ديالوگ   هاي فيلم »ليال« 

سال سخت 
سياست خارجی

هاشمي رفسنجاني: اروپا بايد خجالت بكشد

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

فرورديــن1375 درحالي   كه رقابت   هــاي انتخاباتي پيش از 
برگــزاري دور دوم انتخابات پنجمين دوره مجلس   شــوراي 
اسالمي فضاي عمومي كشــور را درگير خود كرده و پس از 
آن، همه چشــم   ها به رقابت علي    اكبر ناطق   نــوري و عبداهلل 
نوري براي تصدي پست رياست قوه مقننه دوخته شده بود 
)كه درنهايت به موفقيت ناطق   نوري با حدود 11رأي بيشتر 
انجاميد(، دستگاه ديپلماسي كشور سال سختي را در پيش 
داشت؛ سالي كه از يك   سو با فشــارهاي سياسي-اقتصادي 
آمريكا و وضع تحريم   هاي جديد همراه بود و ازسوي ديگر روند 
رســيدگي دادگاه برلين به پرونده موسوم به »ميكونوس« و 
درنهايت رأي جنجالي اين دادگاه، روابط ايران با آلمان و درپي 

آن با اتحاديه اروپا را با شوك سنگيني مواجه كرد.
در 24اسفند1374و پس از بازگشت هلموت كهل، صدراعظم 
آلمان از كنفرانس شرم   الشــيخ مصر كه با عنوان »مبارزه با 
تروريسم« برگزارشد، كي نهم، دادســتان   كل فدرال آلمان 
در اقدامي غيرمنتظره قرار بازداشــت علــي فالحيان، وزير 
اطالعات جمهوري   اســالمي ايران را در جريان رسيدگي به 
پرونده ميكونوس صادر كرد تا پرونده وارد فاز جديدي شود؛ 
ماجرايي كه از اواخر تابستان1371 آغاز شد. در ساعت 11شب 
بيست   وششمين روز از شــهريور1371، تعدادي از رهبران 
حزب دمكرات كردستان كه براي شركت در كنگره بين   المللي 
سوسياليســت   ها در برلين حضور داشــتند، در رســتوران 
ميكونوس مورد حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفتند و 
4نفر از آنها )صادق شرفكندي، فتاح عبدلي، همايون اردالن و 

نوري دهكردي( به   ضرب گلوله كشته شدند.
قرار بازداشتي كه دادستان   كل فدرال آلمان براي وزير اطالعات 
ايران صادر كرد با واكنش   هاي تندي در ايران مواجه شــد و 
روابط 2كشور را كه بعد از پايان جنگ تحميلي در حال توسعه 
بود، تحت   الشــعاع قرار داد تا جايي كه آيت اهلل محمد يزدي، 
رئيس وقت قوه قضاييه ايران، هشــدار داد: »اگر اين مسئله 
حل نشــود، ايران مقابله   به   مثل خواهد كرد«. و درنخستين 
روزهــاي فرورديــن1375 تظاهركنندگان خشــمگين از 
صدور قرار بازداشت، مقابل ســفارت آلمان در تهران تجمع 
كردند. سيدحسين موسويان، سفير ايران در آلمان هم قرار 
بازداشت را »نه    تنها اهانتي به فالحيان، بلكه توهين به تمامي 
وزراي دولت و درواقع مردم ايران« دانســت و اعالم كرد كه 
اگر كشورهاي اروپايي به تهديدات خود عليه ايران به روش 
رژيم صهيونيســتي و آمريكا ادامه دهند، با اين كشورها به 
شيوه متقابل رفتار مي   شود. محمود محمدي، سخنگوي وقت 
وزارت   امورخارجه نيز در گفت   وگو با رســانه   ها اعالم كرد كه 
»هيچ     مدركي دال بر وجود ارتباط مقامــات ايران با پرونده 

مطروحه در دادگاه برلين وجود ندارد«. 
مجله آلماني »اشــپيگل« نيــز در مهرمــاه مصاحبه   اي با 
آيت اهلل هاشمي   رفسنجاني با تيتر »اروپا بايد خجالت بكشد« 
منتشــر كرد كه حاوي واكنش رئيس   جمهور ايران به صدور 
قرار بازداشــت فالحيان ازسوي دادســتان   كل فدرال آلمان 
بود. هاشمي در اين مصاحبه    عنوان كرد كه دولت آلمان را در 
رخدادهاي دادگاه ميكونوس مقصر نمي   داند و 2فرض اصلي را 
مطرح كرد: »مقامات آمريكايي و اسرائيلي در جريان امر دست 

داشته   اند يا اينكه دستگاه قضايي آلمان اشتباه كرده   است«. 
دراين ميان حوادث ديگري هم مزيد برعلت مي   شد تا روابط 
ايــران و آلمان بيش   از پيش دســتخوش تيرگي شــود. در 

طول سال 1375 )1996( رســانه   هاي آلماني هجمه   هاي 
گسترده   اي را عليه ســفارت ايران در اين كشور سازماندهي 
مي   كردند كه به   نظر مي   رســيد با اهــداف خاصي پيگيري 
مي   شــود. منتســب كردن قتل رضا مظلومان )معاون سابق 
وزير آموزش وپرورش در زمان پهلوي دوم و از اعضاي سازمان 
درفش كاوياني( در 8خرداد1375 به سفارت ايران، با وجود 
اينكه سازمان امنيت    داخلي آلمان نتوانسته بود داليلي براي 
اثبات اين موضوع به   دست آورد، يكي از اين هجمه   ها بود كه 
به   نظر مي   رسيد در مسير روابط رو به بهبود ايران با كشورهاي 

به   ويژه اروپاي غربي اختالل ايجاد مي   كند.
با نقش   آفريني ابوالحســن بني   صدر در جريان رسيدگي به 
پرونده و مطرح شدن اظهارات »شاهد سي« كه بعدا مشخص 
شد ابوالقاســم مصباحي، يك فراري از كشــور است، روند 
اتهامات متوجه مسئوالن عالي   رتبه كشــور شد كه واكنش 
ايران را به   همراه داشــت و هورست بشــمن، سفير آلمان در 
تهران در 24آبان1375 به وزارت     امورخارجه احضار و مراتب 
اعتراض ايران بابت »اتهامات نادرست و توهين   آميز مقامات 
قضايي آلمان« از سوي مرتضي سرمدي، معاون وزيرخارجه، 

به وي ابالغ شد.
حاشــيه   هاي دادگاه ميكونوس و صدور قرار بازداشت براي 
وزير اطالعات ايران كه در طول بهار و تابستان1375به   شدت 
روابط 2كشور را تيره و تار كرده بود، در آذرماه ابعاد جديدي 
به   خود گرفت؛ دادستان   كل آلمان در 10آذر )30نوامبر1996( 
در آخرين نطــق خود در دادگاه ميكونــوس، پيش از صدور 
حكم نهايي و اســتماع دفاعيات، مقام   هاي عالي   رتبه دولت 
ايران را به مسئوليت داشــتن دربرابر مرگ رهبران ُكرد در 
برلين متهم كرد. اين نطق با واكنش شديد مردم و مسئوالن 
كشور مواجه شــد، بازار تهران در اعتراض به اقدامات دولت 
آلمان تعطيل و تجمع   هايي مقابل ســفارت آلمان در تهران 
برگزار شد. رئيس   جمهور هم در خطبه   هاي نماز جمعه اقدام 
دادســتان آلمان را خارج از رويه قضايــي و غيرقابل توجيه 
دانســت. واكنش   ها در ايران آن قدر باال گرفت كه صدراعظم 
آلمان مجبور شد در پيامي به رئيس   جمهور ايران اعالم كند 
»دولت و دســتگاه قضايي آلمان به هيچ   وجه قصد اهانت و 

جريحه   دار ساختن احساسات مذهبي ملت ايران را ندارند«.
كشف ميكروفون   هاي مخفي در كنسولگري ايران در برلين 
و دستگيري 6نويسنده ايراني مخالف حكومت ازجمله فرج 
سركوهي در منزل جنز گوست، رايزن فرهنگي سفارت آلمان 
در تهران، كه به فراخوانده شدن ديپلمات آلماني از تهران به 
داليل امنيتي انجاميد و حواشــي بعدي درباره سركوهي را 
به   دنبال داشت، از ديگر تحوالت مهم در روابط ايران و آلمان در 
پاييز و زمستان 1375بود كه از تركش   هاي دادگاه ميكونوس 

ارزيابي مي   شد.
فراز و فرود روابط ايران و آلمان در اين دوره كه حتي تبادل نامه    
ميان مقامات ارشد 2كشور را به   دنبال داشت، درسال1376 
هم ادامه يافت تــا اينكه در 21فرورديــن، دادگاه برلين تير 
خالص را به اين روابط شــليك كرد و اگرچه در حكم اصلي 
اشاره   اي به ايران نشــده بود، اما در ضميمه شرح رأي، دولت 
ايران به   طور ضمني به مشاركت در ترورهاي برلين متهم شد 
كه كاهش روابط ديپلماتيك2كشور را درپي داشت و متعاقب 
آن، بقيه كشــورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز سفراي خود را از 
ايران فراخواندند كه ايران نيز در پاســخ به تصميم اتحاديه 
اروپا، با »رد ادعاهاي بي   پايه دادگاه آلماني«، سفيران خود را از 

كشورهاي عضو اين اتحاديه فراخواند.

60ميليون نفر
نگاهي به نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور در سال 1375

علي عمادي������������������������������������������� 
پنجميــن سرشــماري عمومــي نفوس و 
مســكن كشــور از اول تا 25آبان 1375 به 
اجرا گذاشته شد. براساس نتايج، با متوسط 
رشد ســاالنه 1.47درصد، جمعيت كشور 
به بيــش از 60ميليون نفر رســيده بود كه 
61.31درصد در شــهرها و 38.34درصد 
در روستاها سكونت داشــتند. 0.35درصد 
باقيمانده نيز جمعيت غيرساكن يا كوچ   نشين 
بودند. 98درصد اين جمعيــت تبعه ايران 
محسوب مي شدند و در اين سال 804هزار 
تبعه افغانستان و 179هزار تبعه عراق در ايران 
حضور داشتند. پاكستان، آذربايجان، تركيه، 
ارمنستان و تركمنستان از ديگر كشورهايي 
بودند كه تعدادي از اتباع   شــان در ايران آن 
سال سكونت داشــتند. قريب به 19درصد 
جمعيت كشــور نيز در استان تهران ساكن 

بودند. نسبت جنسي هم 103بود؛ يعني به 
ازاي هر 100زن، 103مرد بودند.

مسلمانان 99.55درصد جمعيت كشور را 
تشــكيل مي   دادند و در اين ســال، كمتر از 
79هزار مسيحي، 28هزار زرتشتي و كمتر 
از 13هزار كليمي ساكن كشور بودند. پس 
از تهران كه بيشــتر اقليت   ها در آن ساكن 
بودند، زرتشتيان بيشتر در يزد، مسيحيان 
در اصفهان و آذربايجان غربي و كليميان در 

فارس سكونت داشتند.
در سرشماري سال 65 بيشترين جمعيت با 
18.29درصد مربوط به گروه سني صفر تا 
4ساله بود و در سرشماري سال 75بيشترين 
جمعيت با 15.21درصد در گروه سني 10تا 
14ساله ديده مي   شــد؛ يعني همان گروه 
سني همچنان بيشترين جمعيت را با بيش از 

9ميليون نفر دارا بودند.

تحوالت 
جمعيت 
در كشور

درصد تغيير 1355136513701375
نسبت به 65

48821.5 ،055 ،16360 ،837 ،01055 ،445 ،74449 ،708 ،33جمعيت
15920.7 ،515 ،45030 ،768 ،96128 ،280 ،34725 ،356 ،17مرد
32922.3 ،540 ،71329 ،068 ،04927 ،164 ،39724 ،352 ،16زن

 تعداد
94328.0 ،387 ،22712 ،787 ،93110 ،673 ،6289 ،711 ،6 خانوار

5.1-5.025.115.184.85بعد خانوار

خانواده 
نزديك به 12ميليون و 388هزار خانوار در اين سال در كشور حضور داشتند كه كمتر از 8ميليون 
خانوار در مناطق شهري و اندكي بيش از 4.4ميليون خانوار در مناطق روستايي سكونت داشتند. 
بُعد خانوار در مناطق شهري 4.56 و در مناطق روســتايي 5.14نفر بود. در ميان 45ميليون و 
400هزار نفر جمعيت 10سال به باال در كشور در آن سال، 11.8ميليون مرد و 11.9ميليون زن 
داراي همسر بودند. بيشترين جمعيت مردان متاهل در گروه سني 30 تا 34سال ديده مي   شد 
)15.6درصد( و بيشترين جمعيت زنان متاهل در گروه سني 25 تا 29سال بود )16.4درصد(. 
نزديك به 56هزار مرد و قريب به 111هزار زن براثر طالق بي   همسر بودند. همچنين 233هزار 

مرد و يك ميليون و 345هزار زن با فوت همسر، در آن سال بدون همسر بودند.

ميانگين سن در نخستين ازدواج

مهاجرت
طي 10سال، 8ميليون و 718هزار و 770نفر )14.5درصد از جمعيت كل كشور( از محل اقامت 
قبلي خود به مناطق ديگر مهاجرت داشتند. 23.5درصد اين مهاجران )حدود 2ميليون و 53هزار 
نفر( وارد استان تهران شده بودند و پس از آن استان   هاي خوزستان، خراسان، اصفهان و فارس، 

پذيراي بيشترين مهاجر شدند.

سواد
درحالي   كه در سال65 حدود 62درصد جمعيت 6ســال به باال در كشور باسواد بودند، در سال 
75درصد باسوادان نزديك به 80درصد شدند. در آن سال بيش از 19ميليون و 324هزار نفر در 
حال تحصيل بودند؛ بيش از 9ميليون نفر در مقطع ابتدايي، 5ميليون و 153هزار نفر در مقطع 
راهنمايي، 3ميليون و 675نفر در مقطع متوسطه )1.2ميليون در نظام قديم و 2.4ميليون نفر در 
نظام جديد واحدي(، 108هزار نفر در پيش دانشگاهي، نزديك به يك ميليون نفر در دانشگاه   ها 
و مراكز آموزش عالي، 63هــزار نفر در حوزه   هاي علميه و 185هزار نفر در ســوادآموزي. بين 
دانشجويان، 152هزار نفر در مقطع فوق ديپلم، 718هزار نفر در مقطع ليسانس و كارشناسي، 
48هزار نفر در مقطع كارشناسي ارشــد و 48هزار نفر در مقطع دكتري اشــتغال به تحصيل 
داشتند. حدود 41درصد دانشجويان زن بودند. رشته   هاي مهندسي داراي بيشترين دانشجو 
بود )153هزار نفر( و پس از آن رشته   هاي بازرگاني و مديريت تجاري، علوم انساني و بهداشت و 

علوم پزشكي قرار داشتند.

درصد باسوادان در جمعيت 6سال به باال در سال 1375

اشتغال
در سال75 از 45ميليون و 401هزار و 83نفر جمعيت 10سال و بيشتر، 16ميليون نفر جمعيت 
فعال و 28.8ميليون نفر جمعيت غيرفعال محسوب مي   شدند. 91درصد جمعيت فعال شاغل 
و 9.08درصد بيكار )جوياي كار( بودند. نرخ بيكاري در مناطق شهري 8.86درصد و در مناطق 
روستايي 9.44درصد بود. بين جمعيت غيرفعال 12.6ميليون نفر محصل، 13.2ميليون نفر 
خانه   دار و نزديك به يك ميليون و 300هزار نفــر داراي درآمد بدون كار بودند. از 14.6ميليون 
شاغل، 3.3ميليون نفر در گروه كشاورزي، 2.5ميليون نفر در گروه صنعت و ساخت، 1.8ميليون 
نفر در گروه فروشندگي و تعمير، 1.6ميليون نفردر گروه اداره عمومي و دفاع و بيش از يك ميليون 
نفر در گروه آموزش مشغول به فعاليت بودند. 67درصد شاغالن در بخش خصوصي بودند و مابقي، 

مزدبگيران بخش عمومي و تعاوني محسوب مي   شدند.

روستاييشهريكل كشورسال
زنمردزنمردزنمرد

136523.619.824.220.022.619.6
137024.620.924.921.023.520.8
137525.622.426.222.524.522.3

زنمرد كل كشور
79.5184.6774.21كل كشور

85.7189.5681.70شهري
69.6176.7462.41روستايي
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  سيد محمد حسين محمدي    ������������������������������������ 

تحصيالت حوزوي )به   طور ويژه فلسفه اسالمي( را تا سطوح 
بااليي ادامه داده بود. استادش ميرزامهدي آشتياني درباره   اش 
نوشته بود:»فاضل كامل، نورچشــم و فرزند و مور داعتماد 
من، عبدالجوادحكيمي فالطوري، ژرفاي مطالب حكمت و 
عرفان را فراگرفت. او اينك به درجه شــامخي از اين علوم و 
معارف رسيده است«. فالطوري، پس از اخذ مدرك ليسانس 
از دانشگاه تهران، به آلمان ســفر كرد و تا زمان درگذشتش 
در ســال1375در آلمان به تحقيق و پژوهش پرداخت. نام 

فالطوري را بايد در كنار افــرادي چون عباس زرياب خويي، 
مهدي محقق، ضياء شهابي و بسياري ديگر از كساني نوشت 
كه لباس روحانيت به تن نكردند امــا دغدغه دين و به   طور 
خاص اسالم و تشــيع هيچ   گاه رهايشــان نكرد. مهم   ترين 
ويژگي جمعي اين افراد كه كم   و   بيش از يك نســل بودند در 
اين بود كه اينان نخستين زمينه   هاي تحقيقات آكادميك را 
در حوزه علوم اســالمي در ايران پايه   گذاري كردند. در اين 
ميان فالطوري نقــش اضافه   اي هم برعهده داشــت، تأثير 
فالطوري بيش از آنكه در ايران قابل    رديابي باشد، در آلمان 
قابل   مشاهده است. از مهم   ترين دغدغه   هاي او، اصالح ذهنيت 

منفي غرب نسبت به اسالم بود. همين دغدغه سبب شد تا او 
به فكر پروژه اصالح كتب درسي مدارس آلمان بيفتد. او خود 
در اين   باره مي   نويســد:»آنچه در طول چندين سال مدرسه 
آموخته مي   شــود، رفته رفته و گام   به    گام در مجموع شكل و 
صورتي ســخيف، منحرف و مغلوط و پر از جسارت به اسالم 
در ذهن دانش   آموز خواهد ساخت. پايه وجودش ساخته   اي 
خواهد بود از تحقير اسالم و مسلمين و يا احياناً از اعتقاد به 
عقب   ماندگي، بربريت، قساوت، آشفتگي و ضدحقوق انساني 
بودن مســلمانان«. پروژه   اي كه با تالش   هاي بســيار زياد، 
سرانجام به نتيجه رسيد:» برادران عزيز! خوشوقت از آنم كه 

در اين لحظه به ياري خداوند مي   توانم بشارت به ثمررسيدن 
پروژه اصالح كتب درســي مدارس آلمان غربــي را در مورد 
آموزش و عرضه اسالم به دانش   آموزان دبستاني و دبيرستاني 
و مدارس حرفه   اي، به حضورتان عرض كنم«. فالطوري عالوه 
بر اصالح كتاب   هاي درســي، شــاگردان زيادي را در آلمان 
تربيت كرد؛ شاگرداني كه حاال هركدام در گوشه   اي از مغرب 
زمين، صاحب كرسي اسالم   شناسي هستند و به نسبت ديگر 
مستشرقان، مواضع منصفانه   تري نســبت به اسالم دارند و 
اين تازه بخش كوچكي بود از آنچه پروفسور فالطوري انجام 

داده بود.

مصلح كتاب هاي درسي 
آلمان 

مهم   ترين دغدغه    عبدالجوادحكيمي فالطوري، اصالح 
ذهنيت منفي غرب نسبت به اسالم بود

چهره اول

 1 3 7 5
  یکشــنبه  14 دی 1399   شماره 113

همشهری

مقابله به مثل 
ايران در برابر تحريم   هاي آمريكا واكنش نشان مي   دهد 

مطبوعات خارجی

خ نر

آرش نهاوندي �����������������������������������������������������������������������������������������������������

روزنامه وال استريت ژورنال در تاريخ 14اوت 1996)24مرداد 1375( تتير زد:»گام    هاي 
اقتصادي ايران در واكنش به تحريم   هاي آمريــكا«. اين روزنامه همچنين در توضيح 
يكي از اقدامات اقتصادي ايران در مقابله به مثل با تحريم   هاي آمريكا، نوشت: دولت 
تهران در نظر دارد گاز طبيعي به اروپا و هند صادر كند. به نوشته وال استريت ژورنال، 
ايران به جاي تسليم شــدن در برابر تحريم   هاي آمريكا، اقدامات دولت واشنگتن را با 
يك ضد   حمله پاسخ مي   دهد. محمدجواد ظريف، معاون وزير امورخارجه ايران ديروز 
در سخناني گفت كه او و همكارانش در دولت ايران درصدد اجراي اقداماتي در حوزه 
قانوني و ديپلماتيك به   منظور خنثي كردن طرح   هــاي آمريكا در زمينه انزواي ايران 

هستند. آنها درصدد هستند اقدام يكجانبه آمريكا)در تحريم مبادالت تجاري ايران( را 
بي   اعتبار جلوه دهند و هزينه اقدامات اين كشور عليه ايران را از طريق برقراري ارتباط 
تجاري با متحدان آمريكا در اروپا و ساير نقاط جهان، باال ببرند. يك روز پس از امضاي 
قرارداد 20ميليارد دالري صدور گاز طبيعي ايران به تركيه كه يكي از اعضاي ناتو و يكي 
از متحدان آمريكا محسوب مي   شود، دولت ايران اعالم كرده است كه درصدد صدور گاز 
طبيعي به اروپا و شبه قاره هند است. جواد ظريف در توقف كوتاه   مدتي كه در ژنو داشت، 
در سخناني اعالم كرد كه هيچ كشوري)در قبال تحريم   ها( تسليم نخواهد شد و اجازه 
نخواهد داد)كه بر اثر ممنوعيت تجارت اقتصادي( به ويرانه تبديل شود. ظريف به هلند 
سفر كرده بود تا رسما شكايت ايران عليه آمريكا را به   دليل اعمال تحريم عليه اين كشور، 

تسليم دادگاه بين   المللي الهه كند.

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

90ســال بعد از جنبش مشروطه، ساخت هرم بزرگي 
در ميدان بهارستان شروع شد. در 19ارديبهشت1375 
كلنگ ســاخت بناي جديد مجلس شوراي اسالمي را 
در نزديكي بناي قديمي مجلس شوراي ملي به زمين 
زدند. جلســات مجلس شوراي اســالمي تا آن موقع 
در ساختمان »كاخ ســنا« برگزار مي   شد. تصوير اين 
ساختمان روي اســكناس    هاي ده توماني چاپ شده 
بود و ويژگي ظاهري آن دو رشته زنجير طاليي رنگ 
در دو سمت نماي اصلي بود كه نمادي از زنجير عدل 
خسرو انوشيروان محسوب مي   شد. ساختمان مجلس 
سنا در سال75 همچنان مستحكم بود و دليل ساخت 
بناي جديد، افزايش تعداد نمايندگان و نياز به فضاي 
بيشــتر اعالم شــد. البته تعداد نمايندگان مجلس تا 
انقالب اســالمي 268نفر بود كه تا اين سال به حدود 
270نفر رسيد. )در سال 1399مجلس شوراي اسالمي 
290كرســي نمايندگي دارد( صحــن مجلس جديد 
تا 350و به قولي 673كرســي ظرفيت دارد و بخش 
مهمانان و خبرنگاران آن هم چند برابر بيشــتر شده 
است. اين ساختمان 9طبقه در زيربناي 25هزار متر 
مربع و در محوطه   اي به مساحت 15هكتار ساخته شده 

است.
بخش ديگر اين بنا دفتر نمايندگان است كه به   صورت 
يك مكعب مســتطيل بزرگ در ســمت شمالي هرم 
ساخته شده است. اين ساختمان ابتدا يك جزء ديگر 
داشت كه به   صورت مكعب بزرگي در وجه شمالي آن 
قرار مي   گرفت و محل ورود و خروج بود اما بالفاصله بعد 
از پايان عمليات ساختماني به سرعت تخريب و حذف 
شد. در آبان سال83 ساختمان جديد با مجلس هفتم 
مورد بهره   برداري قرار گرفت. در سال96 تروريست   هاي 
داعش به اين ساختمان حمله و تعدادي از شهروندان 
را شــهيد و زخمي كردند اما نقشه    آنها براي هجوم به 

صحن و ساختمان اصلي شكست خورد.
 هنگام كلنگ زني پروژه اعالم شد كه قرار است با اين 
كار نقاط كــور ترافيكي برطرف شــود و مانند ميدان 
نقش جهان اصفهان، فقط افراد پيــاده مجاز به تردد 
در ميدان بهارستان باشند. با گذشت 16سال از افتتاح 
مجلس جديــد، اين ميدان تاريخــي همچنان محل 

عبور خودرو   هاســت اما پروژه   هاي ساختماني بزرگي 
در مجلس و محوطه اطراف آن در حال اجراســت كه 
جزئيات آن نامشخص مانده است. از ديگر پروژه   هايي 
كه در سال75 آغاز شــد، آزادراه تهران - شمال بود. 
در آذر اين ســال رئيس   جمهور اعالم كرد كه هزينه 
اجراي اين آزاد راه را دولت نمي   پردازد بلكه با ساخت 
شــهرك   هاي مســكوني و دريافت عوارض، بازگشت 
سرمايه حاصل مي   شــود. احتماال روش   هاي ديگري 
براي تامين هزينه اين پــروژه بزرگ هم درنظر گرفته 
شده بود. آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در روز كلنگ   زني 
به اين نكته هم اشــاره كرد كه از نظر محيط   زيســت 
جاي نگراني نيست چون مهندسان مشاور، مطالعات 
زيســت   محيطي آن را تدوين كرده   انــد. اين جاده در 
سال1353طراحي شد كه با وقوع انقالب اسالمي به 

نتيجه نرسيد. طرح در ســال1373دوباره مطرح و به 
تصويب شــوراي   عالي معماري و شهرسازي رسيد تا 
يك راه ارتباطي ســريع ميان تهران و غرب مازندران 
ايجاد شود. مراحل اجرا از سال 1375آغاز و در اسفند 
1398باالخره 30كيلومتر از 120كيلومتر آن به روي 
خودرو   ها باز شــد. ابعاد پروژه آزادراه تهران - شمال 
بار   ها تغيير كرد، به پيمانكاران مختلف سپرده شد، در 
سطح كالن سياسي مورد بررسي قرار گرفت، بودجه 
دريافت كرد و بعد از 24ســال هنوز به پايان نرسيده 
است. بخشي از آن كه طول آن تقريباً 32كيلومتر است 
از تقاطع بزرگراه آزادگان و بزرگراه شهيد همت شروع 
و با عبور از مناطق كن، سولقان، امامزاده عقيل، تونل 
تالون و دره النيز به ســه   راهي شهرستانك مي   رسد، 

امسال به بهره برداري رسيد.

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

بهار1375 بــا اخبــار مهم اقتصــادي بــراي ايران 
و به   ويژه كشــورهاي آســياي مركزي همراه بود؛ در 
بيست   وچهارمين روز ارديبهشت   ماه راه   آهن سراسري 
مشهد- ســرخس- تجن با حضور ســران 11كشور 
منطقه و مقام   هايي از حدود 45كشــور جهان افتتاح 
شــد تا خط آهن ايران را به مســير ريلي تركمنستان 
پيوند دهد. راه   اندازي اين شــبكه بزرگ كه خط آهن 
چين در شــرق دور را به كشــورهاي آسياي مركزي 
و ســپس به ايران و اروپاي غربي پيوند داد، به   عنوان 
يكي از بزرگ   ترين خطوط ريلي جهان، بازتاب فراواني 
داشــت تا آنجا كه كارشناســان از اين اتفاق به   عنوان 
»احياي جاده ابريشم« ياد كردند. در روز افتتاح راه   آهن 
سراسري مشهد- سرخس- تجن، منطقه ويژه تجاري 
- صنعتي »شــهر الماس ســرخس« هــم در زميني 
به وســعت حدود 7هزارهكتار به   بهره   برداري رســيد 
و مراســم افتتاح زير يك چادر بزرگ انجام شــد كه 
18هزارمترمربع وسعت داشــت. در مرداد1375 و در 
روزهايي كه رئيس جمهور وقت در سفر استاني به   سر 
مي   برد و مشــغول افتتاح طرح   هــاي عمراني مهم در 
شــهركرد اســتان چهارمحال   وبختياري ازجمله آغاز 
ساخت سد بزرگ كارون4و... بود، طرح جديد آلفونس 
داماتو براي برقراري تحريم   هايي عليه ايران به تصويب 
كنگره رسيد و سر و صداهاي بسياري به   راه انداخت و 

بسياري از كشورهاي آسيايي و اروپايي با آن مخالفت 
كردند. براســاس اين طرح هر شــركت يا دولتي كه 
بيش از 40ميليــون دالر در صنايع نفــت وگاز ايران 
سرمايه   گذاري كند، گرفتار مجازات اقتصادي آمريكا 
مي   شود. اين تحريم   ها كه به قانون »ايلسا« معروف شد، 
نخستين قانون تحريم فراســرزميني بود كه براساس 
آن، اياالت متحده مي   توانســت حتي شــركت   هاي 

غيرآمريكايي كه دادوستد باالي 40ميليون دالري در 
حوزه نفت و گاز ايران دارند را نيز مجازات كند اما اين 
قانون مورد پذيرش اتحاديه اروپــا قرار نگرفت. حتي 
تركيه هم از اين تحريم   ها تبعيــت نكرد و نجم    الدين 
اربكان، نخست   وزير اين كشور در جريان سفر 20مرداد 
به تهران، قرارداد 20ميليارد دالري خريد گاز از ايران 

را به امضا رساند.

احسان بهرام غفاري   ������������������������������������������������������������������������������������������������
معضل آلودگي هواي تهران، حرف ديروز و امروز نيســت و از زماني   كه اين شهر به فرمان 
شاه قاجار پايتخت شد، همواره آلودگي آب و هوا جزو الينفك اين كالنشهر بوده است. در 
سال1375وضعيت آلودگي هوا به   جايي رسيد كه شهرداري برآن شد تا برآورد مشخصي 
از آلودگي اين شهر به   دســت آورد. پس ژاپني   ها به كمك شهرداري آمده و اواخر مهرماه 
به   مدت يك هفته، 30نقطه شهر مورد اندازه   گيري غلظت آالينده   ها قرار گرفت كه نتايج 
آن شوك   آور بود.    2ماه بعد هيأت دولت، دستور داد تا اتوبوس   هاي شهري همگي گازسوز 
شوند و ميني   بوس   هاي ديزلي نيز در برنامه تغيير سوخت قرار گيرند. معاينه فني خودروها 
شكل جدي   تري به   خود گرفت و يكباره معضل آلودگي هوا به بحث اول مسئوالن بدل شد. 
دستوراتي مبني بر توليد دوگانه   سوزها به 2 خودروساز بزرگ ابالغ شد و تاكسي   ها نيز كه از 
مدتي قبل بايد گازسوز مي   شدند، مجددا مورد بازبيني قرار گرفتند. از طرفي شهردار وقت 

تهران هم از هيچ اقدامي براي تبديل هر خرابه و گوشه   اي در شهر به پارك دريغ نمي   كرد. 
در اين ميان مسئوالن رده متوسط هم هر روز آمار عجيب و غريبي از دستاوردهاي خود ارائه 
مي   دادند. مثال سازمان تاكسيراني اعالم كرد كه بيش از نيمي از 22هزار تاكسي پايتخت 

همگي به همت اين سازمان، گازسوز شده   اند.

علي عمادي ������������������������������������������������������������
تورم پس از چند سال صعود، سرانجام در سال 75روبه 
كاهش گذاشت و تقريبا نسبت به سال قبل، نصف شد 
و به 23.4درصد رسيد. بورس هم نسبت به سال پيش، 
25درصد رشد داشت و شاخص كل قيمت سهام بالغ بر 
1936.75بود. نرخ دالر آمريكا در بازار غيررسمي در اين 
سال 10.2درصد افزايش نشان مي   داد و حدود 445تومان 
بود. طال و سكه هم برخالف سال   هاي قبل، عقب   نشيني 
داشــت و با 6.6درصد كاهش هر قطعه سكه تمام بهار 

آزادي 41هزار و 273تومان خريد و فروش مي شد.
در اين ميان قيمت مســكن در كل كشور باال رفت و در 
تهران، بيشتر. هرمترمربع آپارتمان مسكوني در كشور، 
به   طور ميانگين 52هزار و 400تومان ارزش داشــت كه 

نسبت به ســال قبل 46درصد افزايش يافته بود. پس 
از تهران، كرج با 66.5درصد رشــد، صاحب گران   ترين 
متوســط قيمت آپارتمان با رقمي معــادل 71هزار و 
100تومان براي هر مترمربع بود. ارزان   ترين متوســط 
قيمت هم براي اراك رقم خورد كــه هر مترمربع واحد 
مســكوني با 26درصد افزايش، 23هــزار و 600تومان 
قيمت داشت. متوسط قيمت آپارتمان در سال 75نسبت 
به ســال قبل خود در همه شــهرهاي منتخب افزايش 
قيمت داشت؛ اصفهان با 59درصد، تبريز با 58درصد، 
قم با 54درصد، شيراز با 52درصد و مشهد با 50درصد 
پس از تهران و كرج داراي بيشــترين رشد قيمت واحد 
مســكوني بودند. در تهران متوســط قيمت، 67درصد 
افزايش نشان مي   داد. متوسط قيمت يك مترمربع واحد 

متوسط هزينه ماهانه يك خانوار ايراني در سال 1375

مهار تورم، گراني خانه
نگاهي به دخل وخرج خانوار ايراني در سال1375

همین بینوایان 
خودمان

   شروان اميرزاده     �������������������������������
تبليغات شــهري براي تئاتر بينوايان در 
سال 1375براي بسياري از شهروندان 
عجيب بود. اين كارتون كنايه مســعود 
شــجاعي طباطبايي به همين تبليغات 
است)هفته نامه مهر، شماره اول، 25دي 

.)1375

فکاهی

اقتصاد

يك سال، يك خبر 

جنجال هاي داماتو
راه   آهن سراسري مشهد- سرخس- تجن با حضور سران 11كشور منطقه و مقام   هايي از 45كشور جهان افتتاح شد

ژاپني ها در تهران 
آلودگي، دست از سر اين شهر برنمي دارد

هرم بزرگ سفید
كلنگ احداث ساختمان مجلس شوراي اسالمي در محدوده تاريخي بهارستان به زمين كوبيده شد

مسكوني آپارتماني در تهران 160هزار و 300تومان بود. 
بيشترين متوســط با 35درصد رشد قيمت، در منطقه 
يك 247هزار و 300تومان، منطقه 3با 44درصد رشد 
قيمت، 246هزار و 600تومان و كمترين در منطقه 20با 
54درصد رشد قيمت، بالغ بر 86هزار و 200تومان قيمت 
داشت. متوسط قيمت در همه مناطق تهران در اين سال 
افزايش نشان مي   داد. منطقه 17با 83درصد، مناطق14و 
18با 72درصد، منطقه 12بــا 67درصد و مناطق 2، 6و 
11با 61درصد بيشترين رشد قيمت را داشتند. افزايش 
قيمت مسكن موجب شد، براســاس حداقل دستمزد، 
كمترين توان خريد مسكن در دهه 70در سال 75رقم 
بخورد. براين اساس توان خريد مسكن در تهران با حداقل 
حقوق ساالنه 1.8مترمربع در سال 71، 2.1مترمربع در 
سال 72، 2.4مترمربع در سال 73، 2مترمربع در سال 

74و 1.6مترمربع در سال 75بود.
متوسط اجاره   بهاي يك مترمربع واحد مسكوني آپارتماني 
در تهران با 41درصد افزايش به 555تومان رسيد؛ يعني 
در آن سال براي يك واحد 100متري، به   طور متوسط 
ماهانه 55هزار و 490تومان در ماه )بدون وديعه( اجاره 
پرداخت مي   شد. بيشترين اجاره   بها با 41درصد افزايش 
نســبت به ســال قبل مربوط به منطقه 3با مترمربعي 
921تومان بود و كمترين، منطقــه 18با هر مترمربع 
354تومان كه 37درصد افزايش نسبت به سال 74داشت. 
متوســط اجاره   بها در آن ســال در همه مناطق تهران 
افزايش يافته بود. امكان اجاره فضاي مسكوني در تهران 
با حداقل حقوق، 37مترمربع بود كه اين امكان نسبت به 
سال قبل 4مترمربع كاهش نشان مي   داد. در سال 74با 
حداقل حقوق مي شد 41مترمربع واحد مسكوني اجاره 
كرد. در سال 75دستمزد   ها 29.5درصد افزايش يافت و 
حداقل دستمزد بالغ بر 20هزار و 721تومان بود. متوسط 
هزينه در اين ســال براي هرماه 113هزار و 438تومان 
بود درحالي كه خانوار ايرانــي به طور ميانگين در هر ماه 
92هزار و 333تومان درآمد داشت. دربين اقالم هزينه   اي، 
تحصيل و خدمــات فرهنگي با 44درصد و مســكن با 
35درصد افزايش، بيشــترين رشــد قيمت را داشتند. 
گوشت گوسفندي در سال 75با رشد 32درصدي نسبت 
به سال قبل از آن به 1270تومان براي هركيلوگرم رسيد.

متوسط درآمد و هزينه خانوارهاي ايراني در سال 1375

درصد افزايشسال 75سال 74هزينه و درآمد ساالنه  )تومان(
396,561466,04417,52هزينه هاي خوراكي و دخاني

694,008895,21628,99هزينه هاي غيرخوراكي
1,090,5691,361,26024,82كل هزينه هاي خانوار
833,3281,107,99332,96كل درآمدهاي خانوار
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37,73931,03810,7568,8538,2037,0194,6841,8111,2571,098980هزينه )تومان(
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قهرمانان، بدون قهرماني
تيم ملي فوتبال، با وجود درخشش بي   نظيرش در جام  ملت   هاي1996 در امارات، از قهرماني دور ماند

ورزش

لوكس نشيني به سبك برج تهران
سوت مسابقه با ساخت بلندمرتبه سه پر نواخته شد

معماری

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

هواداران فوتبال در ايران هرگز فراموش نخواهند كرد كه چطور يكي 
از محبوب   ترين و بهترين تيم   هاي ملي تاريــخ فوتبال ايران در جام 
ملت   هاي 1996قهرمان نشد.اين تيم، سمبل عصر جديد در فوتبال 
ايران به شمار مي   رود و نتايجي كه كســب كرده، همچنان در ذهن 
هواداران فوتبال زنده است؛ با وجود اينكه در امارات سوم شد، از نظر 

بسياري بهترين تيم رقابت   ها و شايسته قهرماني آن بود.
ايران جام ملت   هاي1996 را با شكســت دو بر يك برابر عراق شروع 
كرد تا كابــوس ناكامي   هاي زنجيره   اي فوتبال ايران، روي ســر اين 
تيم هم چرخ بزند. محمد مايلي   كهن كه انتخابش به   عنوان سرمربي 
تيم ملي شگفتي   ســاز بود، تيم متفاوتي ســاخته و بازيكنان بسيار 
جواني را به امارات برده بود. او تيم ملي را بعد از ناكامي   هاي تلخ جام 
ملت   هاي1992، بازي   هاي آســيايي1994و مقدماتي جام جهاني 
1994و درحالي   كه به رنكينگ فاجعه   بار 122سقوط كرده بود تحويل 
گرفت اما در مقدماتي نتايج پرگلي كســب كرد. شكست برابر عراق 
دوباره كابوس ناكامي را زنده كرد. اين بازي اما خيلي زود فراموش شد. 
ايران در دومين بازي مرحله گروهي با گل   هاي نعيم سعداوي، مهرداد 
ميناوند و علي دايي تايلند را 3بر يك برد و در بازي آخر، عربستان را 

با گل   هاي دايي، كريم باقري و خداداد عزيــزي در هم كوبيد و پيام 
واضحي به فوتبال آسيا فرستاد؛ تيم ملي ايران دوباره حريف مي   طلبد. 
مايلي كهن در اين سه بازي، تقريبا  3تركيب متفاوت به زمين فرستاد. 
تركيب بازي با عربستان، اسكلت تيم ملي در چند سال بعد از آن شد.

بزرگ   ترين قرباني احياي دوباره فوتبال ايران، كره   جنوبي بود؛ رقيب 
سنتي ايران در جام ملت   ها، در يكي از بازي هاي فراموش   نشدني تاريخ 
اين رقابت   ها، در يك چهارم نهايي 6بر 2در هم كوبيده شد. دايي 4گل 
زد اما ســتاره اين بازي خداداد عزيزي بود كه همراه با باقري دو گل 
ديگر ايران را زدند. كره   جنوبي با برتري 2بر يك نيمه اول را به پايان 
رساند اما در نيمه دوم، اسير بهترين روز زندگي حرفه   اي علي دايي 

در تيم ملي شد.
در نيمه نهايي، ايران دوباره به عربستان رسيد اما پسران صحرا و جمال 
القندور داور مصري مســابقه، اتحادي شوم عليه ايران تشكيل داده 
بودند؛ داور در تصميمي جنجالي گل صحيح عزيزي را آفسايد كرد و 
خطا روي استيلي در محوطه جريمه را نگرفت. اين سومين نيمه نهايي 
ايران و عربستان در جام ملت   ها بود و مثل 2دفعه گذشته، داوري خارج 
از آسيا به داد عربستان رسيد. بازي به وقت اضافه و در نهايت كار به 
پنالتي كشيده شد. احمدرضا عابدزاده دروازه   بان مصدوم ايران در آن 
سال   ها، در انتهاي اين بازي براي نخستين بار در اين رقابت   ها به ميدان 

آمد و موفق شد 2پنالتي عربستان را مهار كند اما دايي، داريوش يزداني 
و محمد خاكپور پنالتي   هايشــان را خراب كردند تا يكي از بهترين 

تيم   هاي تاريخ فوتبال ايران هم به فينال جام ملت   ها صعود نكند.
ايران در نيمه نهايي با تك گل دايي، با كويت يك-يك مساوي كرد و 

در ضربات پنالتي، دوباره با درخشش عابدزاده موفق به پيروزي شد.
اين تيم در 2سال بعد به موفقيت   هاي زيادي رسيد اما هواداران فوتبال 
هرگز فراموش نخواهند كرد كه قهرمانی جام ملت   هاي 1996مفت از 

دست نسل طاليي فوتبال ايران پريد.

  سعيد برآبادي  ��������������������������������������������
 پيش از هرگونه توضيحي به اين محتواي عددي 
و لغتي توجه كنيــد: كارفرما و ســرمايه   گذار: 
شركت بين   المللي توســعه ساختمان )سهامي 
عام(، مدير پيمان: شــركت آ. س. پ، مشــاور 
پروژه: مهندســين مشــاور ســتك فرانسه، 
مســاحت زمين:  35هزارمترمربــع، زيربناي 
كل: 220هزارمترمربــع، زيربنــاي مفيــد: 
126هزارمترمربــع، تعداد كل طبقــات: 56، 
تعداد كل واحدها: 571واحد مســكوني، تعداد 
پاركينــگ: 950واحــد و تاريخ اتمــام پروژه: 

خرداد   ماه 1386.
سال1375 درســت زماني كه شركت توسعه 
ســاختمان اعالم كرد مي   خواهد در زمين   هاي 
خالــي ميــان اتوبان   هاي حكيم و كردســتان 
بلندترين برج مسكوني كشــور را بسازد كمتر 

كســي تحقق اين    رؤيا را باور مي   كــرد اما آنها 
كه عاشق لوكس   نشــيني در پايتخت بودند با 
پيش پرداختي هفت برابر قيمت رايج ملك در 
منطقه، قرعه فال خود را در برج بين   المللي تهران 
آزمودند و آنچه به   دست آوردند هنوز هم يكي از 
مهم   ترين بردهاي خريد و فروش ملك در تاريخ 

ايران است.
احتماال نياز به توضيح نيست كه چنين برجي 
چرا و چگونه در طول 10ســال سر به آسمان 
ســاييد و اكنون بعد از گذشت 13سال تا چه 
حد كيفيت خود را حفظ كرده اســت؛ سخن 
گفتن از اين برج ســه پر كه به برج بين   المللي 
تهران معروف اســت و هنوز از بسياري نقاط 
پايتخت- حتي در ميان مه و دود- به چشــم 
مي   آيد، ســخن از تغيير ذائقه معماري ايران 
دارد. به   معنــاي ديگر مي   تــوان گفت كه اين 

برج سرآغاز 3تغيير جدي در گفتمان معماري 
معاصر ايران است؛ اول، اينكه ديگر خبري از 
معماراني چون فرمانفرمائيان كه استاد مسلم 
بلندمرتبه   سازي    بود، نيست. جاي او را نه يك 
معمار با امضاي مشــخص بلكه يك شركت 
معماري پر كرده است؛ حركت از سوي چهره   ها 
به ســمت كارگروهي و شركت   هاي يكپارچه 
)در اين نمونــه البته پاي اين پــروژه امضاي 
اف. دوبوســن و دنو ديده مي   شــود(. دومين 
اتفاق، تغيير در سبك بلندمرتبه   سازي    بود. اگر 
تا قبل از آن، بلندمرتبه   سازي    شكل و شمايلي 
اداري و بر اساس سفارش دولت داشت، اكنون 
تهراني   هاي سر بيرون آورده از زير بار جنگ، 
مي   خواستند در رقابت كشورهاي منطقه در 
زندگي برج نشيني، كم نياورند و سومين تغيير 

را مي   توان در لوكس نشيني اين برج ديد. 

گل هاي گل آقا 
طنِز سياسي پس از انقالب با گل   آقا متحول شد

گل آقا مهم   ترين ركن تحول در كاريكاتورهايي با مضامين طنز سياسي 
پس از انقالب بود. احمد عرباني، ناصر پاك   شــير، محمدرفيع ضيايي و 
احمد عبدالهي   نيا نسل اول كاريكاتوريســت   هاي نشريه   هاي گل    آقا را 
تشكيل مي   دادند. مسعود برزين )محقق مطبوعات( نامه   اي براي گل   آقا 
فرستاده و در آن نوشته بود: »من 50سال است كه مشغول تحقيق در 
مطبوعات هستم و كاريكاتورهايي در اين ســطح را در هيچ نشريه   اي 

نديده   ام.« 
عرباني مي   گويد: »سبك كار من اين   طور بود كه كاريكاتور هر كسي را 
مي   خواستم بكشم عكس   هايش را روي ميز پهن مي   كردم و شروع به 
كشيدن مي   كردم؛ براي مقاماتي كه روحاني بودند خط قرمز شديدي 
وجود داشت و هر   بار كه روحانيون به رياست   جمهوري مي   رسيدند ما 
ناراحت بوديم كه نمي   توانيم كاريكاتورشان را بكشيم و بايد معاون 
اول را ســوژه كار خود كنيم. ما هميشــه در گل   آقا كاريكاتور آقاي 
حبيبي را مي    كشيديم اما هميشه شــرافت و نجابت ايشان را حفظ 
مي   كرديم؛ خود آقاي حبيبي هم مطالب و اشــعار طنز را با امضاي 
»بنده    خدا« براي ما مي   فرســتاد و ما آنها را چاپ مي   كرديم. ما هر 
هفته كاريكاتور آقاي حبيبي را مي   كشيديم؛ يك   بار در جلسه تصميم 
گرفتيم كه تا مدتي تصوير ايشــان را نكشــيم تا كاريكاتورهايمان 
تكراري نشــود؛ همان   وقت آقاي حبيبي در ســخنراني   اش گفت: 
»75درصد مردم ايران صاحب   خانه   اند!« من كاريكاتوري كشــيدم 
كه در آن شــاغالم قلمو و تخته   شاسي نقاشــي را به دست گرفته؛ 
تصوير آقاي حبيبي را به   شكل كالسيك كشيده و به مخاطبان مجله 
مي   گويد: »ما مي   خواستيم مدتي تصوير ايشان را نكشيم ولي با اين 
حرف نشــان داد كه خودش دلش مي   خواهد«، آقاي حبيبي از ما 
خواست كه اصل اين كاريكاتور را به او بدهيم و آقاي صابري آن را قاب 
كرد و به ايشان هديه داد و آقاي حبيبي هم يك نامه براي من نوشت 

و به   همراه يك سكه به آقاي صابري داد تا به من بدهد«. 
صابري فومني سابقه    فعاليت سياسي داشت و با تحول   هاي دهه    1370و 
جنجال   هاي دوره    اصالحات، در يك دوراهي سياسي قرار گرفت. او خود 
هفته   نامه را به   طور موقت تعطيل كرد. سرانجام تعطيلي دائمي هفته   نامه    
گل   آقا، بدون اعالم دليل، فرا رسيد؛ شوك بزرگي كه نزديكان نشريه و 
حتي جامعه نيز انتظار آن را نداشــت. روزهايي كه وقتي پدر يا مادري 
آخر هفته از سركار به خانه برمي   گشــت، بچه   ها دور او را مي   گرفتند تا 
گل   آقا را از دستش بقاپند و بخوانند و يا كارتون   هاي عرباني و پاك   شير 
و ضيايي و عبداللهي   نيا را ببينند، در دوم آبان   ماه 1381با چاپ شماره    
548به   پايان رســيد. در پايان از هادي حيدري به   دليل مشاوره   هايش 
سپاسگزارم. كارهاي محمدرفيع ضيايي و احمد عبداللهي   نيا از آرشيو 
شخصي امير سقراطي و كارهاي احمد عرباني و ناصر پاك   شير از آرشيو 

نگارنده استفاده شده است.

سريال

دور از مركز

آغازگر روايت تلويزيوني از تاريخ اسالم 
»امام علي ع«؛ نخستين سريال پروداكشن عظيم تلويزيون

لرزه به جان اردبيل
سرماي منفي 24درجه بحران زلزله را تشديد كرده بود 

سال سفر
احمد دهقان، رزمنده ديروز، حاال 

نويسنده ای موفق است

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

چند ســالي از جنگ گذشته و دوران بازســازي بود. آثار 
داستاني ادبيات جنگ در زمان جنگ و دو، سه سال بعد از 
آن بيشتر متأثر از فضاي خود جنگ و در پي حماسه   آفريني 
بودند، اما با گذشــت 8ســال از جنگ، رزمندگان ديروز 
داستان را جدي   تر گرفته و داستان   گويي را آموخته بودند؛ 
باالخره زمان تولد دوباره داستان جنگ به   نحوي كه فراتر 
از خاطره و مستندنگاري مرسوم شــعاري باشد، رسيده 

بود. »احمد دهقان« كه نويســنده   اي جوان بود، در اين 
سال رمان »سفر به گراي 270درجه« را منتشر كرد. اين 
رمان روايت سفر نوجواني بود كه مدرسه را رها  مي   كرد و به 
جبهه مي   رفت. قهرمان قصه، ماجراهايي از سر مي   گذراند، 

زخمي مي   شد و دوباره به خانه باز مي   گشت.
داســتان دهقان نثري پاكيزه و روان داشــت و به شيوه 
اول   شخص روايت مي   شد و اين قدرت واقع   نمايي رمان را 
افزايش مي   داد، اما از سوي ديگر رمان چندان در پي تعليق 
و همراه كردن خواننده نبود. شخصيت   هاي فرعي عمقي 

پيدا نمي   كردند و در نهايت سبك روايت به   گونه   اي بود كه 
همه    چيز قابل پيش   بيني بود. دهقان نويسنده   اي تجربه   گرا 
بود و تجربه خوب و آبرومند سفر به گراي 270درجه او را 

در داستان   هاي جنگي بعدي   اش بسيار ياري    كرد.
»شهريار مندني   پور« نويسنده فرم   گرا و مدرن ايران و يكي 
از شاگردان »هوشنگ گلشــيري«، در اين سال سومين 
مجموعه داستان خود را با عنوان »موميا و عسل« منتشر 

كرد.
مندني   پور معتقد بود نثر، گوهر داســتان اســت و همين 

اعتقاد، ســبب توجه افراطي او به نثر و سخت   خوان شدن 
داســتان   هايش مي   شــد. از ســوي ديگر به خاطر نگاه 
مدرني كه به داســتان داشــت، بازي   هاي فرمي فراواني 
در داســتان   هايش به   كار مي   گرفت. قطعي نبودن زمان، 
تعدد راويان داســتان و... از نمونه    تالش   هاي فرماليستي 
مندني   پور بود. داســتان   هاي او پيرنگ معمايي داشتند 
و اما فرم   گرايــي بيش از اندازه، داســتان   هايش را از رمق 
مي   انداخت و بايد براي فهم جهان داســتان   هايش بارها 

آنها را خواند.

محمد مسعود  احدی    �������������������������������������������������������������������
در سال   هاي پس از انقالب اسالمي، توجه ويژه   اي به توليد آثار مذهبيـ  
تاريخي صورت گرفت و فيلم   هاي سينمايي موفقي مانند »سفير« ساخته 
فريبرز صالح و »روز واقعه« به كارگرداني شهرام اسدي روي پرده رفت. اما 
در ميان توليدات تلويزيوني، »امام علي)ع(« به كارگرداني داوود ميرباقري، 
نخستين مجموعه مهم مذهبيـ  تاريخي صداوسيما به   حساب مي   آيد. 
اين سريال 34قسمتي كه ساخت آن حدود 4سال طول كشيد، نخستين 
بار در سال1375روي آنتن شبكه اول سيما رفت. از داليل اهميت اين 
مجموعه مي   توان به پروداكشن عظيم آن اشــاره كرد كه پرخرج   ترين 
ســريال تاريخ تلويزيون ايران تا آن زمان بود. همچنين امام علي )ع(، 
نخستين مجموعه   اي بود كه بخشي از زندگي ائمه اطهار عليهم السالم 
را به تصوير مي   كشــيد و اين مهم، راه را براي توليد سريال   هايي مانند 
»تنهاترين سردار« و »واليت عشق« هموار كرد. ميرباقري در شهريور75 
در گفت   وگويي با هفته   نامه سروش گفت: »80درصد اين مجموعه تخيل 
است كه در ارتباط با درك و دريافتم از تحقيقات در تاريخ اسالم به اين 
نتايج رسيده   ام. اگرچه 20درصد مكتوب تاريخي اساس قرار گرفت، ولي 
چندان بي   ربط با تخيالت نيست و منشأ آن به اسناد تاريخي برمي   گردد«. 
امام علي)ع( اثري پربازيگر بود و 150بازيگر اصلي در آن به ايفاي نقش 

مي   پرداختند. در ابتدا قرار بود نقش مالك اشتر به محمدعلي فردين برسد 
كه با منتفي شدن اين موضوع، داريوش ارجمند عهده   دار بازي در اين نقش 
شد. مهدي فتحي در نقش عمروعاص، بهزاد فراهاني در نقش معاويه و 
محمدرضا شــريفي   نيا در نقش وليد، از جمله ســاير بازيگران محوري 
امام علي)ع( محسوب مي   شــوند. همچنين گروهي از سرشناس   ترين 
گويندگان به سرپرستي بهرام زند به دوبله اين اثر پرداختند. موسيقي 
به   يادماندني امام علي)ع( ساخته فرهاد فخرالديني بود كه پيش از اين نيز 

آهنگسازي بسياري از سريال   هاي تاريخي را برعهده    داشت.

  فرزاد سپهر      ��������������������������������������������������������������������������������
روزهــاي آخر اســفند در ســال75 با وقــوع زمين   لرزه   اي شــديد 
همشهري   هاي ساكن در شمال   غرب ايران را داغدار كرد. در ساعت 16و 
28دقيقه روز جمعه 10اســفندماه 1375 با وقوع زمين   لرزه   اي نسبتا 
شديد بخش   هاي گسترده   اي از استان   هاي آذربايجان شرقي و اردبيل 
دچار خسارت شد. مركز زمين   لرزه شــهر اردبيل، شدت آن پنج و نيم 
ريشــتر با زمان 15ثانيه با ميزان تخريب 40تا 100درصد واحدهاي 
مسكوني و تعداد هموطنان فوت شده 965نفر گزارش شد. شب پس 
از حادثه با چندين پس   لرزه باز هم ديوارهاي سست   شــده در مناطق 
زلزله   زده فرو ريخت. اين زلزله در زمان وقوع با شدت 4ريشتر در استان 
گيالن و پس از آن در شهر سنندج در استان كردستان نيز احساس شد.

ســرماي شــديد هوا به ميزان منفي 24درجه در اين    ماه از ســال بر 
سختي كمك   رساني افزود و آسيب   ديدگان ناشي از زلزله را در وضعيت 
بغرنج تري قرار داد. پناه   آوردن به   خودروها براي رفتن از مناطق زلزله   زده 
به   دليل سرما، بوران و يخ   بندان و انباشته   شدن برف در كوچه   هاي شهر 

اردبيل با ارتفاع تقريبي 3متر بحران را بيشــتر كرد و تصادف، سوانح 
رانندگي و شكستگي استخوان    تعداد بيشتري از شهروندان اردبيلي را به 
بيمارستان ها كشاند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسالمي 
در آن موقع، در پياده   روهاي خيابان   هاي اصلي شهر كوره   راه   هاي باريك 
بر اثر رفت   وآمد مردم باز شده بود. دليل برف   روبي سطحي معابر از سوي 
شهرداري، كم   بودن تعداد ماشين   هاي برف   روب و لودرها به   دليل اعزام 

به مناطق زلزله   زده روستايي عنوان شد.
چاره اما در نوع   دوستي و كمك   رساني بي   دريغ همشهري   ها و هموطنان 
ايراني بــه زلزله   زدگان بود؛ چــاره   اي كه همچنــان به   دنبال حوادث 
غيرمنتظره و سخت به شكل ملي و بين   المللي از طريق ايرانيان آن سوي 
مرزها تداوم دارد. تجهيز و تبديل ورزشگاه شهيد آسماني اردبيل به يك 
درمانگاه دســته   جمعي و جمع   آوري كمك   هاي اوليه به همراه وسايل 
گرمايشي و اسكان موقت، بخشي از تالش   هاي خودجوش مردمي را در 
آن موقع شكل داد. استاندار وقت اردبيل، محمود احمدي   نژاد با اعالم 

3روز عزاي عمومي از مردم خواست با آسيب   ديدگان همدردي كنند.

معراج قنبري

تراژدي شاهرخ و سميه 
خيابان گاندي نشاني همزمان نفرت و عطوفت شد

حوادث

  جواد عزيزي    �������������������������������������������������������������������������������
براي آنها كه صفحه حوادث روزنامه   هــا را دنبال مي   كنند، نام خيابان 
گاندي عجين شده با تراژدي شاهرخ و سميه است؛ جنايت هولناكي كه 
اين دختر و پسر 16ساله، دوازدهم دي   ماه سال 75در خانه شماره19 

رقم زدند تا مدت   ها افكار عمومي را در شوك فرو برد.
بعدازظهر آن روز، زمان براي شاهرخ و سميه مفهوم ديگري داشت. آنها 
يك سال قبل تر در يكي از پارك   هاي تهران همديگر را ديده، عاشق شده 
و قرار ازدواج گذاشته بودند اما وقتي اصرارشان براي ازدواج به نتيجه 
نرسيده بود، نقشه جنايت كشيده بودند؛ نقشه كشيده بودند كه تنها مانع 
ميانشان يعني خانواده سميه را از بين ببرند و حاال و در بعدازظهر يك روز 

سرد زمستاني، زمان اجراي نقشه   شان فرا رسيده بود.
عقربه   هاي ساعت، 4:20 بعدازظهر را نشان مي   داد كه مادر سميه، دست 
دختر كوچكش را گرفت و سوار ماشين شد تا راهي آرايشگاه شود. موقع 
رفتن او همه    چيز آرام بود، پسربچه 8ســاله   اش به نام محمد و دختر 
13ساله   اش به نام سپيده در خانه در حال درس خواندن بودند و دختر 
بزرگ خانواده يعني سميه در اتاقش در طبقه دوم سرگرم تماشاي فيلم. 
اما چه   كسي مي   دانســت كه اين، آرامش پيش از طوفان است؟ فرداي 
آن روز بود كه روزنامه   ها خبر از جنايت هولناك خيابان گاندي دادند و 
نوشتند كه شاهرخ و سميه كه نقشه كشتن همه اعضاي خانواده سميه 
را داشتند، برادر و خواهر كوچك او را به قتل رساندند و مادرش را با چاقو 

زخمي كردند اما در نهايت توسط پليس دستگير شدند.
خبر اين جنايت هولناك نه مردم پايتخت كه همه كشور را در شوك 
فرو برد. يك سوي ماجرا، دختر و پســري نوجوان اما عاشق و دلباخته 
بودند و آن سو، جنايتي باورنكردني و قســاوتي نابخشودني و همين 
تعارض بزرگ بود كه اين پرونده را به جنجالي   ترين پرونده ســال بدل 
كرد و سؤاالتي را مقابل افكار عمومي قرار داد كه پاسخ آنها را فقط شاهرخ 
و سميه مي   دانستند؛ پاسخ   هايي كه حدود يك   ماه پس از جنايت، زماني 
كه شاهرخ و سميه در دادگاه، پاي ميز محاكمه قرار گرفتند، مي   توانست 

رازگشاي اين جنايت باشد.
سميه: ما مي   خواستيم ازدواج كنيم اما پدر و مادرم اجازه نمي   دادند. 
براي همين نقشه كشتن آنها را كشيدم. وقتي مادرم از خانه بيرون رفت، 
ابتدا محمد را صدا زدم و او به طبقه باال آمد. وارد اتاق كه شد، شاهرخ 
گلويش را گرفت. من وان را پر از آب كردم و او را به مقابل وان برديم و 
من سر او را داخل آب كردم. شــاهرخ گردنش را گرفته بود و من سر او 
را داخل وان كردم تا اينكه خفه شــد. پس از آن به طبقه پايين رفتيم. 
خواهرم سپيده را صدا زديم. از اتاقش كه بيرون آمد، شاهرخ به او حمله 
كرد. بعد او را به سمت وان برديم، خفه   اش كرديم و جسدش را به اتاقش 

برگردانديم و روي تختش انداختيم.
شاهرخ: حرف   هاي سميه را قبول دارم. قبل از اين ماجرا من سميه را 
جدي نمي  گرفتم. چون مي   دانستم حرف هايش ناشي از حاالت زودگذر 
رواني است. صبح روز حادثه، وقتي با هم از خانه بيرون آمديم، سميه 
مي   خواست دستكش بخرد كه موقع كشتن بچه   ها اثر انگشت نماند. از 
خيابان كه عبور مي   كرديم، خدا خدا مي   كردم كه ماموري برسد و ما را 

بگيرد و به كالنتري ببرد كه نقشه سميه انجام نشود.
وكيل سميه: موكل من طبق مدارك پزشكي يك بيمار رواني است 
كه ماه   ها تحت معالجه بــوده. خانواده   اش او را در تهــران چندين بار 
براي معالجه بيماري رواني نزد روانپزشكان برده   اند و حتي اين بيماري 
چنان جدي و نگران   كننده شده بود كه او را براي معالجه به اروپا بردند 
و روانپزشكان وي را معاينه كردند. او به   خاطر بيماري   اش دست به اين 
كار زده اما متأسفانه پزشــكي قانوني بيماري رواني او را در اين پرونده 

در نظر نگرفته است.
پدر شاهرخ: گاهي پســرم از خانه بيرون مي   رفت و من مي   خواستم 
علت اين غيبت   هايش را بدانم. تا اينكه گفت با دختري به نام سميه در 
پارك ملت آشنا شده و گاهي به ديدن او مي   رود. اجازه دادم كه گاهي 
سميه به خانه ما بيايد و در حضور ما با هم حرف بزنند. تا اينكه پسرم 
اصرار كرد كه مي   خواهد با سميه ازدواج كند. وقتي اصرار او را ديدم به 
پدر سميه زنگ زدم و دخترش را خواستگاري كردم اما او تهديدم كرد 

كه در دادسرا شكايت مي   كند.
پدر سميه: پدر شاهرخ به من زنگ زد و سميه را خواستگاري كرد. من 
خواستم موضوع را بررسي كنم. استخاره كردم، بد آمد. به او گفتم كه 
اصال به دادسرا برويم و ببينيم نظر آنها درباره اين ازدواج چيست؟ من 
درخواست قصاص شاهرخ و سميه را دارم با اين حال اگر پزشكي قانوني 

بگويد كه دخترم در زمان جنايت جنون داشته، او را مي   بخشم.
گفته   هاي سميه، شاهرخ و ساير افراد حاضر در جلسه دادگاه هر چند 
بخشــي از زواياي تاريك اين جنايت هولناك را روشن كرد اما باعث 
نجات متهمان نشد و هر دوي آنها به قصاص محكوم شدند. با اين حال 
مدتي بعد پدر و مادر سميه، از قصاص آنها گذشتند و شاهرخ و سميه 
به تحمل 10سال حبس محكوم شدند تا پرونده آنها پايان عجيبي پيدا 
كند؛ پرونده   اي كه پر است از تضاد؛ پر از حس خشم و نفرت توأم با تأسف 
و دلسوزي و شايد همين تضادهاست كه آن را استثنايي كرده؛ تا جايي 
كه با گذشت سال   ها از اين حادثه، سرنوشت اكنون اين دختر و پسر كه 
پس از تحمل حبس از زندان آزاد شــدند و هر كدام زندگی تازه ای در 
پيش گرفتند، معمايي است كه بسياري از خوانندگان صفحه حوادث 

روزنامه   ها، همچنان به   دنبال آنند.

ناصر پاک شير
متولد 1318 در بندرانزلی است. او از سال 1334 با هفته نامه  
توفيق شروع به همكاری كرد. وی از سال 1369 كاريكاتوريست 
نشريه های گل آقا بود. پاك شير در زمينه  تصويرگری كتاب های 
كودكان نيز فعاليت داشته و كتاب های متعددی را در اين زمينه 

تصويرسازی كرده  است.

محمدرفيع ضيايی
متولد 1327 در الرستان اســت. ضيايی بيش از 30 سال 
فعاليت مستمر مطبوعاتی داشت. او در نشريه های فكاهيون، 
هزارقصه و خورجين فعــال بود و عضو هيــأت تحريريه  
نشريه های مؤسسه گل آقا نيز بود. اين كاريكاتوريست در 

تيرماه 1395 درگذشت.

احمد عربانی
متولد 1326 در تهران است. عربانی در سال 1347 به مجله 
توفيق دعوت شد و پس از طی يك دوره آموزشی دو ماهه در 
آن نشريه شروع به كار كرد. همكاری وی با اين نشريه تا سال 
1351 ادامه داشت. او با نشريه های ديگری از جمله فكاهيون و 

كاريكاتور نيز همكاری داشته است. 

احمد عبداللهی نيا
متولد 1334 در تهران است. او كار كاريكاتور را از سال 1347 
از هفته نامه  توفيق آغاز كرد. پس از توفيق با نشريه هايی نظير 
حاجی بابا، بهلول، فكاهيون، خورجين، كارتون، زن روز، كيهان 
كاريكاتور، گزارش هفته، كيهان ورزشــی و گل آقا  همكاری 

كرده است.
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فرهنگ،بخشيازخدماتشهريميشود
تأسيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران

سابقكشتارگاهدربينوايان
نخستين بليت 500توماني در تاريخ تئاتر ايران

تجسمی

تئاتر

مطبوعات

��ندا�زندي��������������������������������������������������������������������
در دهه 1370، براي كساني كه عادت به گشت وگذار در 
راسته كتابفروشي ها داشتند، ديگر نام خيابان كريمخان 
ناآشنا نبود. نشــر »گويا« در دهه 1360چراغ نخستين 
كتابفروشــي را در اين خيابان پرزرق و برق روشن كرد و 
بعد با آمدن كتابفروشي هاي »نقره«، »چشمه«، »مرغ 

آمين«، »آبي« و... بوي كاغذ و كتــاب در اين خيابان پيچيد. چندي 
بعد و در دهه 80با حضور نشــر »ثالث« بر جذابيت هاي فرهنگي اين 
خيابان افزوده شد. نشري كه در ســال 1375با مديريت محمدعلي 
جعفريه مطبعه چي تاسيس شد و در سال 1383به اين خيابان نقل 
مكان كرد. محمدعلي جعفريه، كه پســوند »مطبعه چي« در انتهاي 
نام خانوادگي اش نشــان از فعاليت آبا و اجدادي اش در كار نشر دارد، 
در همان دوران مدرسه پاي ماشــين چاپ مي ايستاد و در دبيرستان 

كتاب هاي جالل آل احمد و علي شــريعتي را مي فروخت. 
نزديك انقالب چاپ كتاب هاي جلدســفيد باعث شد تا 
وقت زيادي را در چاپخانــه پدربزرگش بگذراند و همانجا 
بود كه با ناشران بسياري آشنا شــد. او در سال1360 كار 
چاپ كتاب را آغاز كرد و با تاســيس نشر »هدايت« و نشر 
»روايت« و شــناخت زير و بم كار نشر تجربيات بسياري 
اندوخت و حاصل تمام اندوخته هايش را در نشر »ثالث« متجلي كرد. 
چاپ آثار مهم و پرشمار در زمينه علوم انساني، تاريخ، ادبيات، فلسفه، 
علوم اجتماعي، روانشناسي و هنر، كار با مترجمان و نويسندگان نامي، و 
پياده سازي  ايده كافه كتاب وگالري در فضاي كتابفروشي »ثالث« آن را 
به يكي از ناشران مشهور و پرمخاطب به ويژه در ميان جوانان بدل كرده 
و سال هاست كه پاتوق بسياري از عالقه مندان و مخاطبان كتاب است. 
شعبه جديد كتابفروشي نشر ثالث در مركز تجاري »ايرانمال« قرار دارد.

�علي�حاتمي�
داستان�مرگ�را�كليد�زد�

تشييع�هزاران�نفري�كارگردان�هزاردستان

14آذر�1375علي�حاتمي،�نويسنده�و�كارگردان�
ســينماي�ايران�درگذشــت��خبري�كه�جامعه�
فرهنگي�ايران�را�بسيار�متاثر�كرد��2روز�بعد�مراسم�
تشييع�او�در�تاالر�وحدت�به�يكي�از�بزرگ�ترين�
اجتماعات�مردمي�در�ســتايش�از�يك�هنرمند�
تبديل�شد��جمعيتي�كه�خبر�از�افزايش�محبوبيت�
كارگردان�فقيد�در�ســال�هاي�آينــده�مي�داد؛�
محبوبيتي�كه�روزبه�روز�بيشتر�مي�شد��تيتر�اين�
مطلب�از�تيتر�زنده�ياد�حســين�قندي،�سردبير�
روزنامه�اخبار�در�آن�ســال�انتخاب�شده�است��
تيتري�كه�سال�بعد�براي�قندي�جايزه�بهترين�تيتر�

در�جشنواره�مطبوعات�را�به�ارمغان�آورد�

سازانجيمتنفس
بيشتر فيلم   هاي سال75را توليدات اكشن تشكيل مي   دهند

نگارشگزارشهايگروهي
طلوع و غروب »پيام امروز« 

سينما 

سعيد�مروتي�������������������������������������������������������������������������������
 سينماي سال75شباهت چنداني به سينماي ابتداي دهه 70 نداشت. 
در كمتر از 4سال، سينماي ايران تغيير چهره   اي محسوس داده بود؛ 
سينمايي كه حاال محصول حضور راست گرايان در وزارت ارشاد بود. 
قواعد ســختگيرانه مميزي، باعث دلتنگي عمومي شده بود؛ دلتنگي 
براي »ديكتاتورهاي دلسوز سينما« كه در سال   هاي پاياني حضورشان 
عملكردي از خود به جا گذاشته بودند كه مقايسه   اش با آنچه در سال   هاي 
74و 75صورت مي   گرفت، نتيجه را به نفع انوار و بهشــتي رقم مي   زد. 
درحالي   كه عزت   اهلل ضرغامي در مقام معاونت ســينمايي مي   كوشيد 
تعامل با سينماگران را به نمايش بگذارد، آنچه در راهروهاي ارشاد به 
چشم مي   آمد، مميزي سختگيرانه و در مواردي بي   رحمانه بود. در اين 
دوران اما جيم سازان نفس راحتي مي   كشيدند. فيلم   هاي حادثه محوري 
كه به راحتي از گــذر اداره نظارت و ارزشــيابي عبــور مي   كردند، در 
شهرستان   ها گيشه   اي پررونق داشتند. تعداد باالي فيلم   هاي اكشن در 
اين دوره، در غيبت سينماي اجتماعي، نشان از نمود و ظهور سليقه   اي 
داشــت كه خروجي   اش »گروگان«، »ويرانگــر«، »هفت گذرگاه«، 
»پاتك«، »دشمن« و... بود. پرتماشــاگر   ترين فيلم   هاي اكران 75هم 
همين   ها بودند. البته صدر جدول در اختيــار »خواهران غريب« قرار 
داشــت كه هم فيلم كودك بود هم ترانه و آواز داشــت و هم خسرو 
شكيبايي و افسانه بايگان. خواهران غريب با حال و هواي كودكانه   اش 
بچه   ها را جذب سينما مي   كرد و رگه   هاي ملودرامش هم براي بزرگ ترها 
جذاب بود. كيومرث پوراحمد در هوشمندانه   ترين گامش براي ساخت 
فيلم پرفروش، همه را پشــت سر گذاشــت. فيلمي كه موفقيتش در 
گيشه بزرگ   ترين غافلگيري اكران75 را رقم زد »تجارت« كيميايي 
بود. نكوهش شــده   ترين فيلم كيميايي در آن سال   ها كه نمايش اش 
در جشنواره ســيزدهم فجر، با واكنش   هاي تند منتقدان مواجه شده 
بود، پس از يك سال توقيف، نوروز75به سينماها آمد و مورد استقبال 
مردم قرار گرفت. تجارت با بيش از يك ميليون و 400نفر تماشــاگر، 
پربيننده   ترين فيلم پس از انقالب كيميايي شد. تجارت كه در آلمان 
فيلمبرداري شده بود فضاي تازه   اي براي سينماروها داشت و داستاني 
ساده و روان براي دنبال كردن. منتقدان در اكران همان حرف   هاي زمان 
جشنواره را تكرار كردند ولي مردم چه در تهران و چه در شهرستان   ها 
به تماشاي تجارت شــتافتند. كيميايي در اين سال »ضيافت« را هم 
داشت كه اكرانش شوري را ميان جوان   ها برانگيخت. سفره رفاقتي كه 
در كافه ماطاووس پهن شد و ترانه آرتوش و مهارت كيميايي در خلق 
لحظه   هاي تأثيرگذار، توانست توجه جوان   هاي دهه 70 را جلب كند. 

فيلم به   خصوص در تهران و مشهد با استقبال گسترده   اي مواجه شد.

»عاشــقانه« عليرضا داوودنژاد، با تبليغات متفاوت و قصه   اي متمايز 
با فيلم   هاي ديگر )اقتباســي از فيلم »پيشنهاد بي   شرمانه« كه به   نظر 
مي   رسيد قابل اقتباس براي سينماي ايران نيست( موفق شد تماشاگران 
زيادي را جذب سالن   هاي سينما كند. منتقدان اما با حسرت و نكوهش از 

پيوستن كارگردان »نياز« به سينماي تجاري گاليه مي   كردند.
»بازمانده«، »برج مينو«، »بوي پيرهن يوســف«، »سفر به چزابه«، 
»گبه« و »ليلي با من اســت« مهم   ترين فيلم   هاي نسل پس از انقالب 
در اكران 75بودند. بازمانده هم تسلط و اشراف حرفه   اي سيف   اهلل داد را 
نمايان مي   كرد و هم تفاوت ميان اعتقاد و سفارش پذيري را. اعتقادي 
كه كنار تسلط حرفه   اي بازمانده را تماشايي كرده بود. حاتمي كيا با 2 
فيلم 2مسير متفاوت را مي   پيمود. بوي پيرهن يوسف در تداوم ملودرام 
دفاع   مقدسي »از كرخه تا راين« و برج مينو ادامه تجربه »خاكستر سبز«، 
ساخته شده بودند. سينماي دفاع   مقدس با 2 فيلم حاتمي كيا و سفر به 
چزابه شاهكار رسول مالقلي پور، در حالي در جست   وجوي دريچه   هاي 
تازه بود كه نگاه رســمي در آن مقطع، همدلي چنداني با آن نداشت. 
درحالي   كه نخستين كمدي جنگي سينماي ايران توانست همه را با 
خود همراه كند. ليلي با من است هم جاي خالي سينماي كمدي را پر 
مي   كرد و هم ظرفيت   هاي تازه   اي براي نزديك شدن به خطوط قرمز را 
نمايان مي   كرد. كمال تبريزي در سال   هاي بعد ديگر اين قدر خوش اقبال 
نبود. فيلم   هاي جشــنواره پانزدهم نشان داد سينماي ايران همچنان 
همان مسيري را مي   رود كه در يك سال قبل پيموده بود. انبوه فيلم   هاي 
اكشن كنار چند فيلم انگشت شمار از فيلمسازان بزرگ. در جشنواره   اي 
كه »بچه    هاي آسمان« مجيدي پديده   اش بود، »ليال« ي مهرجويي و 
»سلطان« كيميايي بيشترين بازخوردها را داشتند. سينمايي كه امكان 

تنوع ژانري از آن گرفته شده بود، به تك جرقه هايش دلخوش بود.
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انسانيعلومهايرگدرتازهخون
آغاز به كار نشر »ثالث«

نشر

 ���حافظ�روحاني������������������������������������������������������������
فعاليت   هاي فرهنگي شهرداري تهران از اواخر دهه1360 
و نخستين سال   هاي دهه1370 آغاز شده بود؛ تأسيس 
فرهنگسراي بهمن در محل ســابق كشتارگاه تهران در 
ميدان بهمن را شــايد بتوان يكي از مهم   ترين اقدامات 
در اين زمينه ناميد كه در 21شــهريور   ماه سال1370 

افتتاح شد. اجراي نمايش »بينوايان« به كارگرداني بهروز غريب   پور 
در ســال1375 در اين فرهنگسراي تازه   تأســيس، نام اين نهاد را بر 
سر زبان   ها انداخت. بهروز غريب   پور كه حدفاصل سال   هاي1369تا 
1373مشاور فرهنگي شهردار تهران به   حساب مي   آمد، نقش مهمي در 
تأسيس فرهنگسراي بهمن داشت. اهميت اين نهاد اين بود كه فضاي 
فرهنگي جديدي را در جنوب تهران فراهم مي   ســاخت، در محالتي 
كه معموالً و در سال   هاي قبل بهره چنداني از فضاهاي فرهنگي نبرده 
بودند. اما طرح ساخت فرهنگسراها در ســال   هاي دهه1370 ادامه 
يافت؛ فرهنگسراي پارك شفق با نام فرهنگسراي دانشجو در 19مهر   ماه 
سال1373 افتتاح شد. پارك شفق كه با طراحي كامران ديبا در اواخر 
دهه1340 تأسيس شده بود، چند ســاختمان داشت كه تا پيش از 
تأسيس فرهنگسراي دانشجو در اختيار سازمان راهنمايي و رانندگي 
نيروي انتظامي بود. شهرداري منطقه 6 اين ساختمان   ها را به تأسيس 
فرهنگسرا اختصاص داد كه با طراحي پارك همخواني بيشتري داشت.

سومين فرهنگسراي مشهور دهه1370، فرهنگسراي ارسباران در 
آبان   ماه سال1374 در خيابان جلفاي تهران افتتاح شد. اين فرهنگسرا 
تا نيمه دهه 1380يكي از فعال   ترين فرهنگسراهاي تهران به   حساب 
مي   آمد و آمفي تئاتر، نگارخانه و كتابخانه   اش محل برگزاري همايش   ها، 
كنسرت   هاي موسيقي، نمايش   ها و برنامه   هاي فرهنگي مختلف بودند. 

تأسيس و محبوبيت خانه هنرمندان ايران در سال1377 تا 
حد زيادي جايگزين نقش مركزي فرهنگسراي ارسباران 

در دهه1370 شد.
گسترش تأســيس فرهنگســراها، خانه   هاي فرهنگ و 
ديگر نهادهاي فرهنگي نظير كتابخانه   ها و شبيه به آن در 
دهه1370 لزوم تأسيس يك نهاد مستقل در شهرداري 
تهران را نشــان می داد؛ نهادي كه به امور فرهنگي شهرداري تهران 
رسيدگي كند. در نهايت اساسنامه سازمان فرهنگي هنري شهرداري 
تهران در 22شــهريور   ماه ســال1375 به تصويب رســيد. سازمان 
فرهنگي هنري شهرداري تهران هم   اكنون مسئوليت نظارت بر ده   ها 
خانه فرهنگ، كتابخانه   هــا، 13موزه    و خانه   موزه   ، 35 فرهنگســرا و 
4مجموعه سينمايي را برعهده دارد و با توجه به تعداد، مي   توان اين 
نهاد را يكي از مهم   ترين نهادهاي فرهنگي در شهر تهران درنظر گرفت.

اما فارغ از وسعت و گستره فعاليت اين نهاد، اهميت تأسيس سازمان 
فرهنگي هنري شــهرداري تهــران در اين نكته اســت كه فرهنگ 
به   عنوان بخشي از خدمات شــهري به رسميت شناخته مي   شود. به 
واقع در نخستين دهه بعد از پيروزي انقالب، مديريت فرهنگسراي 
نياوران به   عنوان تنها فرهنگسراي شــهر تهران به وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي واگذار مي   شود و اين نهاد هنوز هم تنها فرهنگسراي 
تحت نظارت وزارتخانه فوق است، درحالي   كه مديريت و نظارت بر ساير 
فرهنگسراهاي شهر تهران بر عهده سازمان فرهنگي هنري شهرداري 
تهران قرار دارد و اين به معني تعريف فرهنگ به   عنوان بخشي از خدمات 
رفاهي شهري اســت كه به   طور معمول برعهده شهرداري   هاست. در 
ميانه دهه 1370باالخره فرهنگ به   عنوان بخشي از خدمات رفاهي 

شهري تعريف مي   شود.

مهرداد�رهسپار���������������������������������������������������������������������������
بي شك مهم   ترين رويداد تئاتر در سال1375 اجراي »بينوايان« 
در فرهنگسراي بهمن است. فرهنگســرايي كه با مديريت بهروز 
غريب پور و حمايت غالمحسين كرباســچي در كشتارگاه سابق 
تهران ساخته شــده و دي   ماه1375، در ســالن تئاتر آن نمايش 
بينوايان براساس رمان ويكتور هوگو به كارگرداني بهروز غريب پور 
اجرا مي شود. كمي بعد تئاتر ايران جان مي گيرد، با اجراي نمايش 
»عشق آباد« نوشته و كارگرداني داوود ميرباقري، در بهمن و اسفند 
همين سال، در سالن اصلي تئاترشهر، پس از مدت ها ركود، اقبال 
مخاطبان به هنر تئاتر بيشتر مي شــود. اما نمايش بينوايان براي 
بسياري از كساني كه در آن سال تماشاگرش بودند، باشكوه ترين 
نمايش پس از انقالب بود، طراحي لباس، نورپردازي، صحنه آرايي و 
چهره پردازي آن رقيب نداشت و حتي صدابرداري آن كه با استفاده 
از ميكروفون هاي كوچك صداي بازيگران را در آن سالن بزرگ به 

گوش همه مي رساند، براي مخاطب آن سال ها عجيب و تازه بود.
در ستايش از اجراي بينوايان مطالب بسياري نوشته شد. بعيد است 
كسي بينوايان را ديده باشد و شخصيت ژان والژان با بازي مهدي 
فتحي و ژاور با بازي بهزاد فراهاني را از ياد برده باشد. اما اجراي اين 
نمايش علي رغم ستايش منتقدان تئاتر از نقدهاي تند و تيز هم در 
امان نماند. هفته نامه مهر، نشريه سازمان تبليغات اسالمي در همان 
نخستين شماره اش كه 25دي 1375منتشر شد، در نقدي با عنوان 
»بينوا كيست؟« كه نام نويسنده اش شكورا ذاكر بود، ضمن درج 
كاريكاتوري در تمسخر رابطه بينوايان و محل اجراي اين نمايش 
نوشــت: »تهيه  كنندگان و كارگردان اين اثر ظاهرا ادعا داشته اند 

كه اين نمايش را به منزله خدمتي به تئاتر مردم جنوب شهر روي 
صحنه آورده   اند. حال بايد ديد، آيا اين نمايش عظيم پر زرق و برق، 
به راســتي براي مخاطبان اصلي خود در جنوب شهر روي صحنه 
آمده اســت؟ در نگاه اول، بليت پانصد توماني نمايش كه باالترين 
مبلغ فروش بليت در تاريخ تئاتر كشور است، بر اين نظر، خط بطالن 
مي   كشد. آنجا كه حتي طبقه كارمند از پرداخت بهاي چنين بليتي، 
احساس اجحاف كند، بديهي است كه طبقه كارگر، اگر بخواهد شبي 
همراه خانواده خود به ديدن اين نمايش بيايد، فشار مالي زيادي را 
بايد متحمل شود. در اينجا بار ديگر، اين سؤال پيش مي   آيد كه آيا 
به راســتي بينوايان براي بي   نوايان به اجرا درآمده است؟ در سالن 
نمايش، تماشاگران خاصي را شاهد هستيم؟ تماشاگراني وابسته به 
طبقه باالي اجتماع كه نه آنها را در سالن   هاي ديگر تئاتر مي   بينيم و 

نه رنگ وبويي از مردم منطقه محروم را دارند«.

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

يكي از نشــريات مهم و خواندني دهه70 ماهنامه »پيام امروز« 
بود كه صاحب   امتياز و مديرمســئولش محمد زاهدي اصل بود 
و ســردبيرش عميد نائيني. نائيني پيش از انقالب عضو شوراي 
ســردبيري روزنامه »آيندگان« بود و پس از انقالب با حضور در 
ماهنامه »صنعت حمل   ونقل« كار روزنامه   نــگاري را ادامه داد. 
اواخر سال1372، راه نائيني از ماهنامه صنعت حمل   ونقل جدا 
شد و او به همراه تعدادي از همكارانش در اين نشريه به ماهنامه    
»پيام امروز« كوچ كرد كه مجوزش به نام زاهدي اصل صادر شده 
بود. مســعود بهنود، همچون چند نشريه ديگر مهم و دوران   ساز 
دهه   هــاي 60و 70، در اين نشــريه هم نقش پررنگي داشــت. 
حسن نمكدوســت تهراني، معاون ســردبير پيام امروز، درباره 
سمت بهنود در اين نشريه گفته: »ايشان به معني متعارف پستي 
نداشــت اما اتفاق مهمي نبود كه در پيام امروز رخ دهد و آقاي 

بهنود در آن نقش نداشته باشد«. 
همچنين نمكدوست درباره رويكرد پيام امروز چنين توضيح داده: 
»رويكرد اين نشريه در شماره   هاي اول عمدتاً مباحث تخصصي 
اقتصادي بود. اگر سرفصل   هاي 2 سال ابتدايي را مالحظه كنيد 
عموماً اقتصادي بودند. مثاًل صنعت، كشــاورزي، اقتصاد انرژي، 
اقتصاد بين   الملل، ماليات، اقتصاد رســانه، اقتصاد ســايه. اما به 
مرور و با توجه به تحوالت جامعه به ســمت سياسي شدن پيش 
رفت. در آستانه ســال1376به   تدريج بر حجم صفحات سياسي 
اضافه و از تعداد صفحات اقتصادي كاســته شــد. اگر شما پيام 
امروز ســال   هاي 77و 78را ببينيد چيزي حدود 20صفحه آن ـ 

از حــدود 132صفحهـ  اقتصادي و مابقي معطوف مســائل روز 
عمدتاً سياســي بود«. يكي از ويژگي   هاي پيام امروز اين بود كه 
گزارش   هاي آن به   صورت گروهي و مشاركتي نوشته مي   شد و به 
همين دليل بدون ذكر نام نويسنده منتشر مي   شدند. تصاوير روي 
جلد اين نشريه يكي ديگر از امتيازهاي آن به شمار مي   رفت كه از 
ساير نشريات هم   دوره خود به   مراتب جذاب   تر بود. اين نشريه در 
سال1379به   صورت خودخواسته تعطيل شد كه تيراژ زياد آنـ  
كه باعث بروز حساسيت   هايي شده بودـ  ازجمله داليل تعطيلي 

پيام امروز عنوان شده است.
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همه�ويژگي���هاي�ترانه�مثل�سادگي�و�صميميت�
و�قابليت�ترجيع�و�تكرار�را�در�خود�دارد��غزل���ها�
و�ترانه���هاي�بهمني،�اغلــب�عاري�از�پيچيدگي�
و�حتي�درهم���ريختگي���ها،�به�نحو�طبيعي�كالم�

نزديك�است�
��»گاهي�دلم�براي�خودم�تنگ�مي���شود«�ابتدا�
در�سال�1369منتشر�مي���شود��چاپ���هاي�بعدي�
مجموعه�در�دهه��70منتشــر�مي���شود،�توزيع�
بهتري�دارد�و�اقبال�بيشــتري�پيدا�مي���كند��
چندي�بعد�نوار�كاست�شــعرهاي�او�با�دكلمه�
پرويز�پرســتويي�و�صداي�ناصــر�عبداللهي�
منتشر�مي���شود�كه�در�اقبال�عمومي�به�مجموعه�
تأثيرگذار�است�و�غزل���هاي�او�از�دايره�خوانندگان�
حرفه���اي�شعر�فراتر�مي���رود�به�ميان�عموم�مردم�

راه�مي���يابد�
��غزل���هايــي�مثل�»قطره�قطــره�اگرچه�آب�
شديم«�و�»من�زنده�بودم�اما�انگار�مرده�بودم«�
و�»تو�را�گم�مي���كنم�هــر�روز�و�پيدا�مي���كنم�هر�
شب«�و�»با�همه�بي���سروساماني���ام/�باز�به���دنبال�
پريشاني���ام«�»اينجا�براي�از�تو�نوشتن�هوا�كم�
است«�و�»در�اين�زمانه�بي���هاي���و�هوي�الل���پرست/�
خوشا�به�حال�كالغان�قيل���و���قال���پرست«�بسيار�
ميان�عموم�مردم�زمزمه�مي���شوند��عنوان�كتاب�

نيز�همينطور�
��محمدعلي�بهمني�در�دو،�ســه�غزل�شكل�
متعارف�غزل�را�مي���شــكند�و�سطرهايي�را�به�
شكل�شــعرهاي�نيمايي،�پلكاني�مي���نويسد��
كاري�در�دهه��50منوچهر�نيستاني�از�پيشگامان�
غزل�نو�و�بهمن�صالحي�نيز�انجام�داده���اند��كاري�
است�نمادين�براي�نشــان�دادن�اينكه�غزل�
مي���تواند�خود�را�با�تحوالت�شــعر�امروز�همراه�
كند��غزلسرايان�جوان�دهه��70در�سال���هاي�بعد�

بارها�اين�كار�را�تكرار�مي���كنند�
�عاشــقانه���هاي�محمدعلي�بهمني�بيشتر�از�
اينكه�ذكر�معشوق�باشد،�زبان�حال�خود�او�است��
عالوه�بر�اين،�او�در�عاشقانه���ها�عينيت�و�صراحت�
حسين�منزوي�را�ندارد�و�عاشقانه���هاي�عمومي���تر�
و�متعارف���تر�است��لذا�تناسب�بيشتري�با�فضاي�
عمومي�جامعه�دارد�و�شمار�بيشتري�مي���توانند�
با�شــعرهاي�او�همذات���پنداري�كنند��مجموعه�
اين�مؤلفه���ها�نيز�در�اقبال�عمومي�به�شعر�بهمني�

بي���تأثير�نبوده�است�
�

شعر

علي�اكبر�شيرواني��������������������������������������������������������������

رضا اميرخاني در ميانه دهــه 70 جواني بود جوياي تمايز و 
از همان كتاب اول، »ارميا«، قهرمان داســتانش را متمايز 
از ديگران مي   ديد. اميرخاني نورســيده   اي بود كه زود گوي 
و ميدان را از رقيبان همچنان در اوج ربود و نويسنده   اي شد 
شهره شهر و همواره مورد توجه. قصدم داوري منش و رفتار 
اميرخاني نيســت؛ اين نمود و نموني است از شيوه او در نثر 

و زبان. اميرخاني نه نخستين نويسنده   اي بود كه حرف   هايي 
درباره زبان داستان و رسم   الخط داشت و نه آخرين آنها؛ بيش 
از 3 دهه بود كه زمزمه   هاي زبانشناســان و داستان   نويسان 
به گوش مي   رســيد، اما او بيش از ديگران زبان و داستان را 
دستمايه تمايز قرار داد. بن   مايه نثر اميرخاني برگرفته از زبان 
عاميانه و بازار است و نوشته   هايش رنگ برخي از نويسندگان 
دهه 40را گرفته است. شهرت اميرخاني، شهرتي گره  خورده 
با امر سياسي، روزبه   روز به آشفتگي زبان افزود و سيلي شد 

خانمان   برانداز. »باز هم مكث هميشگي ارميا. به اينجاي نماز 
كه مي   رســيد صورتش درهم مي   رفت. فكري به پيچيد   گي 
و درهم   ريخته   گي موهايش به جاي روي ســر، توي سرش 
ريشــه مي   دواند: من چه ربطي به بند   گان صالح خدا دارم؟ 
شايد خدا خواسته مرا مســخره كند. من با... و بعد گناهان 
كوچك و بزرگش را به ياد مي   آورد. خجالت مثل برق گرفتگي    
مي   لرزانــدش و بعد هــم متوجه مكث زيادش مي   شــد.ـ  
الســالم عليك و رحمه   اهلل و بركاته. نگاهي به راست؛ از كنار 

مهر تا ته سنگر كه يك متر بيشتر نبود و فقط 2كيسه خواب 
خلوت گليم و ديوار كيسه   شــني را به هم مي   زد. نگاهي به 
چپ؛ ديوار كيسه شني، 2كاسه مسي با 2قاشق كه سرشان 
را نتوانســته بودند به   طور كامل پشت كاسه   ها پنهان كنند، 
2قوطي كنسرو دربسته، ساعتي كه دو عقربه   اش همد  يگر را 
پنهان كرده بودند البته درست بود، ساعت فقط يك و پنج 
دقيقه بود و لبه كناري سجاده؛ و بعد هم چشم   ها راه عادي 

خود را گرفتند«. 

لوح مغشوش
اميرخاني نورسيده   اي بود كه زود گوي و ميدان را 

از رقيبان همچنان در اوج ربود

نثر 

به�انتخابآگهی
عبدالرضا�نعمت�اللهی

مهدي�فتحي�و�فرزندش�مهرگان�در�صحنه�اي�از�نمايش�بينوايان

يادبود
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عكس:�عزيز�ساعتي

  اين عكس براي اولين بار
چاپ مي شود
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