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  رئیس جمهور به سازمان برنامه دستور داده بودجه ای برای طرح های 

بدون پیوست محیط زیستی درنظر گرفته نشود
  كشور آمادگي تعطیلي برخي طرح هاي ضدمحیط زیستي را ندارد

  بخش خصوصي بیشتر از دستگاه هاي  دولتي تابع قوانین 
محیط زیستي است

  وقتي با پدیده »3میلیون اسلحه در دست مردم« مواجهیم
مبارزه با شكارغیرقانوني سخت مي شود

 افزایش یارانه
از جیب آینده مردم

چه بخواهیم چه نخواهیم اقتصاد ایران آلوده به سیاســت است و سیاســتگذاري اقتصادي در كشور براســاس سرنوشت حال و آینده 
سیاستمداران در افق كوتاه مدت تعیین مي شــود نه بلندمدت. ماجراي افزایش 2برابري یارانه نقدي با تصمیم كمیسیون تلفیق بودجه 
مجلس آیا نشانه اي از بازگشت مجلس به عصر تاریك دولت دهم  نیست؟ منابع پیش بیني شده براي پرداخت 147هزار میلیارد تومان یارانه 
نقدي از كجا مي آید، چه اندازه پایدار خواهد بود و اثر آن بر ناترازي دخل و خرج دولت، كسري بودجه و البته تورم چیست؟  در تازه ترین 
تصمیم، اعضاي كمیسیون تلفیق بودجه مجلس به این نتیجه رسیده اند كه یارانه نقدي 45هزار و 500توماني از سال آینده 2 برابر شده و 

به حساب سرپرستان خانوار به ازاي هر نفر 91هزار تومان واریز شود. صفحه 4 را بخوانید.

 كمیسیون تلفیق مجلس، محل تأمین 
افزایش یارانه های پیشنهادی اش را آشكار نمی كند
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 بازگشت به زندگی 
پس از کرونا

 راهكارهاي عبور جامعه 
از مشكالت روحي روزهاي كرونا  

14گام شفاف سازي در شهرداري

 گلوگاه هاي 
 فساد شهري 

زیر تیغ شفافیت

كرونــا ســبك زندگي فــردي و 
اجتماعي همه ما را تغییر داده است، 
بسیاري از افراد با تغییرات به وجود 
آمده كنار آمده انــد و برخي دیگر 
هنوز در فاز انكار به سر مي برند، اما 
چه بخواهیم و چــه نخواهیم باید 
به زندگي همــراه بــا كرونا عادت 
كنیــم، همانطــور كه بــه زندگي 
دركنار آنفلوآنزا و دیگر بیماري هاي 
واگیردار عــادت كرده ایم و تالش 
كردیم تا خود را با این شرایط وفق 
دهیم. كرونا غیراز تغییر در شرایط 
زندگي فــردي و اجتماعي، فضاي 
شــهري را نیز تغییر داده اســت و 
كم كم شــهروندان به این تغییرات 
خــو گرفته انــد و مقاومت كمتري 
در برابر تغییرات ناخواســته اي كه 
تمام زندگي شــان را تحت الشعاع 
قرار داده، انجام مي دهند. صفحه12 

را بخوانید.

شــهرداري تهران در تیرماه98 رتبه 
نخســت رضایتمندي مردم را از نحوه 
انتشار اطالعات كسب كرد و در ماه هاي 
اخیر امسال نیز همواره در بین رتبه هاي 
برتر سازمان هاي شــفاف قرار داشته 
است. این را ارزیابي سامانه ملي انتشار 
و دسترســي آزاد به اطالعات نشــان 
مي دهــد و دلیلش هم واضح اســت؛ 
درهاي اتاق هاي 6قفله اي كه اســناد 
و اطالعات ابتدایي اداره شهر را بدون 
هیچ دلیل مشــخصي در خود حبس 
كرده بود، از بهار97و پس از راه اندازي 
سامانه شفافیت به روي شهر باز شد و 
پیام روشني به مردم داد؛ اینكه »شما 
دیگر غریبه نیستید.« به همین خاطر 
شهرداري تهران از سال 97 تاكنون 
در بین 10سازمان برتر به لحاظ 
رضایتمندي شهروندان از نحوه 
انتشــار اطالعات قرار دارد.

صفحه7 را بخوانید.
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اولویتهايبودجهتهران1400
حملونقلونشاطشهري
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 مجلس، نیروي انتظامي و مردم، 
اقدام علي اصغر عنابستاني، نماینده 
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یادداشت
حامدمظاهریان؛معاون شهردار تهران

مدیریت شهري كنوني تهران در سال پایاني كار خود 
در دوره پنجم شوراي اسالمي شهرتهران با نوع نگاهي 
كه در طراحي بودجه داشته اســت خود را همچنان به آرمان هایش وفادار نشان 
مي دهد.روز گذشته بودجه پیشنهادي این شهر براي سال 1400از سوي شهردار 

تهران با آرمان »تهران شهري براي همه« براي بررسي تقدیم شوراي شهر شد.
شهردار با اشــاره به رویكرد اجتماعي در تدوین بودجه آخرین سال این دوره به 
آرمان هاي انساني و توجه ویژه به مسائل، مشكالت اجتماعي و دغدغه شهروندان 
تهراني پرداخت و مصداق هاي این نوع رویكرد را توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي، 
توجه به اقشار آسیب پذیر شهري مانند كودكان كار و دستفروشان، نگاه ویژه به 

محالت با هدف بازآفریني، توجه به پروژه هاي توســعه محله اي و توجه ویژه به 
ارتقاي  سالمت شهروندان و بسط نشاط شهري دانست.

به زعم من كاهش فاصله طبقاتي یكي از مولفه هاي بودجه 1400 اســت كه در 
راستاي شهري براي همه، جدي تر در ســال آینده دنبال خواهد شد؛ شهري كه 
اكنون با ركود اقتصادي ، تورم ازهم گسیخته و اپیدمي كرونا دست به گریبان است 

و این هر دو به افزایش فاصله طبقاتي كمك كرده اند.
متأسفانه از یك طرف تورم اقتصادي كه بخشــي از آن حاصل از تحریم هاست، 
زندگي را بر مردم سخت كرده و از سوي دیگر گسترش اپیدمي كرونا سبب شده 
كه بسیاري از شهروندان تهراني كار و كسب خود را از دست بدهند و در این شرایط 
سخت اقتصادي با مشكل بیكاري نیز روبه رو شوند. بنابراین شهرداري تهران بنا 
دارد در بودجه 1400عالوه بر توجه به بازآفریني محالت شــهري به خصوص در 
مناطق كم برخوردار شهر تهران، توجه ویژه اي نیز به مسائل و مشكالت اجتماعي 

حاصل از تورم و اپیدمي كرونا داشته باشد و مي توان گفت 
مهم ترین محور و دغدغه شــهرداري تهران در این رهیافت 

توجه ویژه به مسائل اجتماعي و كاهش آالم شــهروندان تهراني در حد بضاعت 
شهرداري تهران است.

تالشبرایکاهش
فاصلهطبقاتیتهران

بازگشت همه به سوي اوست
درگذشت همكارمان جهانگير اسمعيل صوفيان  را به خانواده 
آن مرحوم تســليت مي گوييم. براي ايشان رحمت الهي و براي 

بازماندگان صبر مسئلت داريم. 
موسسه همشهري 
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حناچيدیروزبودجه49هزارمیلیاردتوماني
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 بيش از 3ســال پيش وقتي اســحاق جهانگيري موضوع 
گفت وگوي ملي را براي ترميم سرمايه اجتماعي پشتوانه نظام داخلی

مطرح كرد، شايد تصور نمي كرد آفت مجادالت و بگومگوهاي 
سياسي حتي درون خود جريانات سياسي همسو نيز الينحل باقي بماند. او 
در جريان مناظرات تلويزيوني از تفاهم و گفت وگوي ملي براي حل وفصل 
مسائل سخن گفته بود و پس از انتخابات 29 ارديبهشت96 هم از گفت وگوي 
ملي براي توسعه همه جانبه كشور نوشت. هدف مشخص از طرح چنين 
سخناني نيز تمرين گفت وگو ميان جريان سياسي رقيب از اصالح طلبان و 
اصولگرايان با يكديگر بود. در اين مسير نياز بود قبل از تمرين تفاهم در سطح 
ملي و عموم مردم، اول احزاب و گروه هاي سياسي مشق گفت وگو كنند. 
جبهه  هاي سياسي در اين مسير نتوانستند الگوي پيشبرد چنين هدفي در 

سطح جامعه باشند.
 گذشت زمان ثابت كرد وقتي ائتالف ها به مقصد نهايي و پيروزي در انتخابات 
رسيدند، نقاط مشترك فراموش شدند و تجزيه و انشقاق درون خودشان 
آغاز شد. اين خودمشغولي به ويژه از اعتراضات دي ماه96 كشور بر مواجهه 
جريانات درون اصالح طلبي با يكديگر هم دميــد و در آداب گفت وگوي 
اصالح طلبي ترك صورت گرفت. اسحاق جهانگيري گفته بود گفت وگوي 
ملي را تا خانه آخر و رسيدن به نتيجه دنبال خواهد كرد. كمتر گمان مي رفت 
خانه آخر دولت، تازه زمان شــروع منازعات اصالح طلبي و اعتدالگرايي 
رودرروي يكديگر باشد؛ از سهم مناصب خود در دولت گرفته تا قبول بار 

مسئوليت مشكالت و كاستي ها در كنار هم.
حداقل 2دوره تالش مســتقيم دولــت از طريق وزارت كشــور و دفتر 
رئيس جمهور گام هايي را براي پذيرش قاعده گفت وگوهاي سياسي ميان 
احزاب و جريان هاي مختلف سياسي برداشت ولي برگزار شدنش به صورت 
يك پروژه با آغاز و پايان مشخص، اين اقدام را ناقص گذاشت. نهادينه شدن 
الزامات اخالقي در فعل سياسي احزاب و رقابت آنها با يكديگر دستخوش 
فصول انتخاباتي و ضرورت اجتناب ناپذيرتر دستيابي به كرسي هاي قدرت 
شد. مشق مفاهمه چهره هاي سياسي و احزاب هم در اين مسير خيلي زود 
به بوته فراموشي گذاشته شد. وزارت كشور در سال96 نشست هايي را با 
حضور دبيران كل احزاب و معاون سياسي وزير كشور برگزار كرد. 2سال 
بعدتر عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور اين نشست ها را در سطح باالتري 
با حضور خودش برگزار كرد. دســتور كار مشخص اين ديدارها انتخابات 
اسفندماه98 مجلس بود. رحماني فضلي درباره اين نشست ها و مباحث 
مطرح شده در آن مي گفت: »دغدغه طبيعي گروه هاي سياسي بيشتر در 
حوزه اجرا، نظارت، تبليغات، رعايت بيطرفي و مداخله بي مورد اســت و 
برمبناي آنچه در اين جلسات گذشت، همه طيف ها عالقه مند هستند كه به 

شكل فعال و مؤثر در انتخابات حضور داشته باشند.« اين جلسات بيشتر به 
طرح گاليه ها و انتقادات دبيران كل احزاب نسبت به فرايندهاي انتخاباتي 
و ردصالحيت ها گذشــت؛ گاليه هايي كه البته دغدغه اصالح طلبان بود. 
اصولگرايان هم در نشست جداگانه خودشان بيشتر به نقد اوضاع اقتصادي 
و مديريت اقتصادي دولت پرداختند. اين گفت وگوها در عمل به حوادث 
اعتراضي آبان98 ناشي از گران شدن بنزين در كشور پيوند خوردند. اين بار 
علي شمخاني، دبير شــوراي عالي امنيت ملي با توجه به حساسيت هاي 
حوادث اعتراضي ميزباني نشست هاي ديگري با حضور دبيركل هاي احزاب 
از هر 2جناح اصولگرا و اصالح طلب كشور را براي دريافت نقطه نظرات آنان 
برعهده گرفت. با گزارش هاي اين جلسات از حيث سطح برگزاري و طرح 
مباحث مطرح شده به صورت طبقه بندي برخورد شد و كمتر گزارشي از كم 
و كيف آن به بيرون منعكس شد. چند ماه بعدتر ردصالحيت هاي انتخاباتي 
يعني همان چيزي كه بهانه اصلي گفت وگوهاي سياسيون با رحماني فضلي 

بود، ضربه سنگين اصلي را بر ابتر ماندن اين گفت وگوها وارد كرد.
پيشبرد گفت وگوهاي سياســي، اقتصادي و اجتماعي با درك ضرورت و 
اهميت آن با شروع سال99 از طرف دفتر رئيس جمهور كليد خورد. علي 
ربيعي برنامه ريزي و هدايت اين نشســت ها را ميزباني كــرد و به فاصله 
كوتاهي با همين تجارب به عنوان ســخنگوي دولت نيز منصوب شــد. 
اين حكم انتصاب يك ضميمه هم داشــت و حكــم همزمانش به عنوان 
دستيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهور بود. روحاني در ارديبهشت ماه    
3نشست با روانشناسان، جامعه شناسان و فعاالن حوزه اجتماعي، فعاالن 
اقتصادي و فعاالن سياسي برگزار كرد و جمع بندي اين جلسات نيز ابراز 
رضايت شركت كنندگان در اين نشست ها از طرح مباحث خود بود. سيل 
نابساماني هاي اقتصادي و مشكالت ناشي از كرونا در عمل بسياري از اين 
جلسات را به محاق برد و ضرورت هاي ديگري را باالتر از اين گفت وگوها بر 

كشور تحميل كرد.
بررسي مشكالت كشــور با برگزاري جلسات كارشناســي و مشترك با 
نخبگان مي تواند تنها يكي از اهداف برگزاري گفت وگوها در ابعاد مختلف 
آن باشد ولي حاشيه اي نه چندان كم اهميت تر براي اين جلسات، تمرين 
آداب گفت وگو و پذيرش قاعده هاي انتقاد از يكديگر دور يك ميز اســت. 
نشست مديران مطبوعاتي با حسن روحاني در شهريورماه امسال تالشي 
براي پاسداري دوباره از شعله ضعيف و كم رمق فضاي نقد در كشور بود ولي 
تحت تأثير كرونا و حواشي اقتصادي كشور اثربخشي خود را از دست داد. 
اعتدال و اصالحات در چنين فضاي ملتهب و شكننده اي شرايط سختي 
براي حفظ گفت وگو و انسجام ميان خود و برقراري چنين ارتباطي با مردم 

در سطح باالتر خواهند داشت؛ اگر به انتخابات1400 فكر مي كنند.

رفتن ترامپ ادبيات ســعودي ها در 
قبال ايران را تغيير داده است. مقامات دیپلماسی

ســعودي به تازگي و پــس از حدود 
5ســال تنش در روابط، از دراز كردن دست خود به 
طرف ايران سخن گفته بودند؛ پيامي كه در ايران با 

واكنش مثبت همراه شده است.
ايران و عربســتان از 5 ســال قبل و پــس از حمله 
عربستان به يمن از يك ســو و بعد اعدام شيخ نمر، 
روحاني شيعه توسط سعودي ها روابط ديپلماتيك 
خود را قطع كردند و در ساليان اخير روابط 2كشور 
در پايين ترين سطح و حمالت لفظي مقامات 2كشور 
عليه يكديگر در باالترين ســطح قرار داشت، با اين 
حال سقوط دولت ترامپ به عنوان اصلي ترين حامي 
دولت عربستان و روي كار آمدن بايدن كه از منتقدان 
سياست هاي سعودي هاســت، باعث شده در ميان 
شاهزادگان سعودي درباره آينده نگراني هايي ايجاد 
شــود. 3روز قبل، فيصل بن فرحــان، وزير خارجه 
عربستان در گفت وگو با شبكه العربيه درباره ايران 
گفت: دست رياض براي گفت وگو همواره دراز است، 
اما ايراني ها به حرف هاي خود پايبند نيستند؛ بنابراين 
ما بايد نشــانه هاي واقعي در تغيير رفتارهاي آنها را 
مشاهده كنيم. ديروز سعيد خطيب زاده، سخنگوي 
وزارت خارجه ايران در اظهاراتي كه به نوعي واكنش 
اين سخنان بود با بيان اينكه ما همواره تأكيد كرده ايم 
كه كشــورهاي منطقه بايد به يك فهم مشــترك 
در ارتباط با مسائل منطقه دست پيدا كنند تا يك 
ســازوكار امنيتي الزم در اين زمينه حاصل شود، 
گفت: متأســفانه آنچه تاكنون شــاهد آن بوده ايم 
بي پاسخ گذاشتن پيشنهادهای ايران از سوي برخي 
از كشورهاي حاشيه خليج فارس ازجمله عربستان در 

اين زمينه بوده است.
خطيب زاده با تأكيد بر اينكه به نظر مي رسد مقامات 
سعودي با فهم اينكه جنگ و خونريزي ديگر كمكي 
به آنها نمي كند و همچنين نااميد از متحدان سابق 
خود، اصالح برخي از سياست هايشــان را در تعامل 
با برخي از كشورهاي حاشيه خليج فارس در پيش 
گرفته اند، افزود: اگر اين اصالح سياست ها به صورت 
جدي در دستور كار آنها باشــد و سعودي ها به اين 

نتيجه برسند كه راهكار براي حل مشكالت، همكاري 
منطقه اي است، نخستين كشوري كه از اين موضوع 
استقبال مي كند و به آنها خوشامد مي گويد، ايران 
است. در هفته هاي اخير قطر و عربستان پس از 3سال 
تنش، روابط ديپلماتيك را از سر گرفتند و پس از آن 
بود كه وزير خارجه قطر براي ميانجيگري بين ايران و 
كشورهاي عربي منطقه اعالم آمادگي كرد و ساعاتي 
بعد محمدجواد ظريف، وزيــر خارجه ايران در يك 
توييت كه به زبان عربي منتشر شد به اين پيام همتاي 

قطري پاسخ مثبت داد.
سخنگوي وزارت خارجه با بيان اينكه ما آمادگي داريم 
تا درصورت اصالح سياست هاي عربستان وارد عرصه 
مذاكره و گفت وگو شويم در پاسخ به اين سؤال كه 
دولت رياض از برخي از سياست هاي ايران در منطقه 
ابراز نگراني مي كند، خاطرنشان كرد: ممكن است 
سعودي ها يكسري نگراني هايي داشته باشند و اتفاقا 
ما تأكيد داريم كه بايد در مورد اينها صحبت كرد. طرح 
صلح هرمز در همين چارچوب بود كه در مورد اين 
مسائل صحبت شود. برخي از نگراني ها ممكن است 
توهمي باشد كه پاي قدرت هاي ديگر را در منطقه 
باز كند و ما حتي حاضريم در مورد اين نگراني هاي 

توهمي و خيالي نيز صحبت كنيم.
اشاره خطيب زاده به طرحي است كه حسن روحاني 

ســال قبل در جريان ســفر به نيويورك در مجمع 
عمومي سازمان ملل ارائه داد و بعدها هم نسخه اي 
از آن به سران كشــورهاي منطقه ارائه شد، اما فقط 
برخي از اين كشورها ازجمله عمان، قطر و عراق به آن 

پاسخ مثبت دادند.
ســيدعباس عراقچي، معاون سياسي وزير خارجه 
ايران هم در يك مصاحبه با الرپوبليكا ايتاليا درباره 
شرايط منطقه با اشاره به اينكه عربستان، امارات و 
ايران واقعيت هاي منطقه هستند، بايد در اين منطقه 
در كنار هم زندگي كنيم و هيچ كس نمي تواند ديگري 
را از منطقه حذف كند، گفت: بايد رقابت ها را كه شايد 
غيرقابل اجتناب هستند، مديريت كنيم و برخورد، 
قابل قبول نيست. بايد چارچوبي به وجود بياوريم كه 
در قالب آن با يكديگر صحبت و براي امنيت و ثبات 
منطقه تالش كنيم. ما براي ورود به گفت وگو با ديگر 
كشورهاي خليج فارس آمادگي داريم. پيشنهادهای 
ما روي ميز اســت. واقعيت اين است كه بسياري از 
كشورها به ويژه عربستان، مرتكب اشتباهات بسياري 
شده اند. به سياست آنها در عراق، لبنان، سوريه نگاه 
كنيد. آنها از صدام حسين حمايت و داعش را ايجاد 
كرده و نخست وزير لبنان را حبس كردند و... . اكنون 
بزرگ ترين اشــتباه، ســوق دادن ديگران به سوي 

برخورد با ايران خواهد بود.

بررسی چرايی تنش زا شدن مواضع سياستمداران در گفت و گو با صاحب نظران

اوج گیری جدل در نبود مفاهمه

واكنش مثبت به چراغ سبز عربستان
ايران يك بار ديگر طرح صلح هرمز را باهدف كاهش تنش در منطقه روی ميز گذاشت

نماينده خاطي تنها ماند
 مجلس، نيروي انتظامي و مردم، اقدام علي اصغر عنابستاني، نماينده سبزوار را مورد نكوهش قرار دادند

رهبری

كوتاه از سياست

انتصابنمایندهرهبري
درامورانجمناسالميدانشجویاناروپا

 نماينــده مقــام معظم رهبــری در 
امور انجمن اســالمي دانشــجويان و 
دانشجويان ايراني در اروپا منصوب شد.

به گزارش ايســنا، حضــرت آيت اهلل 
خامنه اي رهبر معظم انقالب در حكمي 
حجت االسالم احمد واعظي را به عنوان 

نماينده رهبري در امور انجمن اسالمي دانشجويان و دانشجويان 
ايراني در اروپا منصوب كردند.

تحولقضایي،نیازمنداصالحقوانیناست
رئيس قوه قضاييه گفت: اجراي بخش عمده اي از سند تحول قضايي، 
نيازمند اصالح قوانين و مقررات است. به گزارش ميزان، ابراهيم رئيسي 
در دومين جلسه ستاد راهبري اجراي سند تحول قضايي، با اشاره به ابالغ 
عمومي سند تحول قضايي، گفت: هم اكنون مطالبه عمومي براي اجراي 
اين سند شكل گرفته است و همه بخش هاي قوه قضاييه بايد با همكاري 
نخبگان و صاحب نظران، اجراي سند را پيگيري كنند. رئيس قوه قضاييه 
افزود: براي ايجاد تحول قضايي و كسب رضايت عمومي و اجراي عدالت، 
هوشمندسازي فرايندها در دستور كار قرار گرفته است؛ لذا پشتيباني 
الزم براي ايجاد زيرساخت هاي توسعه فناوري و نوآوري بايد از سوي 
قواي مقننه و مجريه فراهم شود. رئيسي گفت: اجراي بخش عمده اي از 
سند تحول قضايي، نيازمند اصالح قوانين و مقررات است و الزم است با 
همكاري قواي مقننه و مجريه، زيرساخت هاي قانوني فراهم شود تا بر 

مبناي قوانين اصالح شده، سند قابليت اجرايي پيدا كند.

بهخاطرناكارآمديمدیریتيبهعقببرگشتهایم
محمدرضا عارف، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه 
مهم ترين دليل ناكارآمدي دولت ها، ناكارآمدي مديريت است، گفت: 
در كشورهايي كه ثبات مديريت وجود دارد، مدير مي داند به خاطر يك 
اختالف سليقه تغيير نمي كند و شجاعت در تصميم گيري پيدا مي كند. 
وي در گفت وگو با ايســنا، افزود: متأســفانه در برخي موارد به خاطر 
ناكارآمدي مديريتي به عقب برگشته ايم. ما در كشور شاهد حركات 
سيكلي و گردشي هستيم. از يك نقطه شــروع مي كنيم به نقطه اي 
ديگر مي رسيم ولي مدير بعد كه لزوما مدير دولت بعدي هم نيست و در 
همان دولت منصوب مي شود، مسير را ادامه نمي دهد. رئيس بنياد اميد 
ايرانيان ادامه داد: مدير دنبال تهيه كارنامه قابل قبول خود است و نگاه 
بلندمدت ندارد و بنابراين فقط رنگ و روغن كاري مي كند. ساختمان در 
حال فروپاشي است اما ما ساختمان را رنگ مي كنيم تا ظاهر حفظ شود.

توقیفیكنفتكشایرانيدراندونزي
 ســخنگوي ســازمان امنيــت دريايــي اندونزي اعــالم كرد: 
نفتكش  ام تي هــورس)MTHorse( با پرچم ايــران و نفتكش 
 ام تي فري)MTFrea( در آب هاي استان وست كاليمانتان اندونزي 

توقيف شده اند.
وي مدعي شد كه اين نفتكش ها مظنون به تخلفات متعدد ازجمله 
عدم  نشــان دادن پرچم هاي ملي، خاموش كردن سيســتم هاي 
شناسايي، لنگر انداختن غيرقانوني و همچنين انتقال غيرقانوني 

سوخت بين دو كشتي و آلوده كردن آب بوده اند.
مقامات اندونزي اين دو كشتي را براي تحقيقات بيشتر به جزيره 

باتام در استان ريائو آيلندز اسكورت كرده اند.

هدف،غلبهبررقیباست
ابوالقاســم رئوفيان، دبير كل حزب اســالمی ايران زمين 

دیدگاه
 

گفت وگويي با همشــهري دربــاره چرايــي موضع گيري 
شخصيت ها، چهره ها  و جريان هاي سياسي عليه يكديگر از 
طريق رسانه و در منظر عموم، گفت: بخشي از اين موضوع به نگاه حذفي 
افراد نسبت به رقيب خود بازمي گردد؛ به اين معني كه آنها قادر به انجام 
گفت وگوي سالم و ســازنده و رو در رو از طريق شفاف ســازي  توانايي ها و 
برنامه هاي خود نيســتند و به همين سبب تالش مي كنند تا طرف مقابل 

خود را تخطئه كرده و در حد امكان او را حذف كنند.  
رئوفيان افزود: اين روحيه تهاجمي فعاالن سياسي از سياست حذفي ناشي مي شود. مبناي سياست حذفي اين است كه 
سياستمداران به اندازه كافي به توانايي ها و برنامه هاي خود و اقبال مردم به خودشان اطمينان ندارند و براي همين خاطر 
تالش مي كنند كه با روش هاي سلبي، قابليت هاي طرف مقابل را زير سؤال برده، چهره آنها را مخدوش كرده، ضعف هاي 
آنها را برجسته كرده و از صحنه رقابت ها حذف كنند. اين فعال سياسي اصولگرا با اشاره به ناديده گرفتن اخالق و معنويت 
در سياست ورزي، تأكيد كرد: جريان هاي سياسي مي خواهند به هر طريق و با هر ابزاري بر رقيب خود غلبه كنند. در واقع 

پيروزي را به هر قيمت مي خواهند.
او ادامه داد:  در اين شكل نگاه به رقابت هاي سياسي، هدف وسيله را توجيه مي كند. روشي شناخته شده كه اخالق و معنويت 
جايي در آن ندارد و از خرد و عقالنيت سياسي نيز به دور است. رئوفيان با بيان اينكه اين شكل رقابت هاي سياسي ذائقه مردم 
را تلخ خواهد كرد، افزود: از منظر افكار عمومي هم فردي كه نگاه حذفي به رقابت دارد، از سالح منطق و انصاف بي بهره است 

و قادر به انجام يك رقابت و گفت وگوي سازنده و سالم نيست.

ضعفدرخردجمعياست
 غالمرضــا ظريفيــان از فعاالن سياســي اصالح طلب در 

دیدگاه
 

گفت وگويي با همشهري پيرامون ضعف فرهنگ گفت وگو و 
مفاهمــه در جامعه گفت: در فرهنگ عمومــي ايران ما از 
ســابقه ديرينه قوت زبان و ادبيات برخوردار بوديم امــا به داليلي بعضا 
تاريخي در اين زمينه دچار ضعف هاي جدي هســتيم. مشخصا از زمان 
حمله مغول به اين سو و فاجعه و ويراني عميق ناشي از آن و ناكامي هاي 
پس از آن در ساختن جامعه، فرهنگ كشور را با تروماي مدني مواجه كرد 

كه آثار آن تا قرن ها بعد تداوم يافته است. ناكامي هاي جمعي در ساختن ويراني ها، زيست جهان فردي و فرهنگ و خرد 
فردي را بر فرهنگ عمومي غالب كرد. با وجود اتفاقات بزرگي كه در دوره هاي مختلف تاريخي در كشور رخ داده است، 

ضعف هاي موجود در فرهنگ عمومي تداوم يافته و به تبع آن عقل و خرد فردي تقويت شده است. 
ظريفيان با اشاره به ضعف تاريخي نهادهاي مشاركتي و مدني، عدم شكل گيري احزاب ، سنديكاها و كانون هاي مردم نهاد 
افزود: از سوي ديگر نظام سياسي كشور بر گفت وگوهاي نهادهاي مدني متكي نيست. در اين شرايط افراد، انديشه، فكر 
و تصميم آنها نقش مهمي پيدا كرده است. در اين شرايط افراد اگر موقعيتي در سطح مديريت كشور به دست آورده اند 
آن را نه افراد برخاسته از نهادهاي مدني بلكه ناشي از توانايي ها و خرد خود مي بينند. اين فعال سياسي با اشاره به ضعف 
خرد جمعي و عدم تمرين مشاركت هاي عمومي از دوره كودكي تا دوره بزرگسالي گفت: فرهنگ احزاب و مشاركت در 
ايران به شدت ضعيف است و افراد در دنياهاي خيالي و تصورات خود و تجربه هاي زيسته شخصي شان، رفتار مي كنند و 
تصميم مي گيرند.  بر اين اساس، زماني كه يك فردي در موقعيت مديريتي قرار مي گيرد به جاي اينكه مديريت و تصميم 
آنها برخاسته از تجربه زيسته جمعي باشــد، عمدتا بر توانايي ها و تجارب فردي آنها متكي است. اين استاد دانشگاه  با 
اشاره به ضعف احزاب در تقويت فرهنگ عمومي، مشــاركت و گفت وگو ادامه داد: گاهي اوقات در داخل يك حزب كه 
به طور طبيعي بايد گفت وگوهاي جدي تري شكل بگيرد، كمتر شاهد گفت وگوهاي سازنده هستيم. در اين شرايط، ما با 

فضاهايي از همهمه ها و خشونت هاي زباني و تسويه حساب هاي فردي روبه رو مي شويم.
ظريفيان با اشاره به مشــكالت متعدد و حل نشــده در جامعه گفت: مديريت هاي كالن كشور به جاي اينكه به سمت 
همبســتگي ملي و گفت وگوي ملي براي حل مشكالت حركت كند، بار سنگين مشــكالت خود يك فضاي عصبي و 

خشونت گونه را براي مديريت جامعه ايجاد كرده است.
 براي مثال يك نماينده و قانونگذار به جاي تمكين به قانون، به خود اجازه مي دهد كه با مجري قانون با خشونت رفتار كند، 
به اعتبار اينكه او خود را برخاسته از يك نهاد مشاركتي نمي بيند بلكه خود را يك فردي مي داند كه به سبب توانايي هاي 

فردي در موقعيت سياسي قرار گرفته است. 
مديران كشور به جاي حل مســائل در قالب خرد جمعي، گفت وگوهاي متقابل و سازنده، در فرصت هايي به تريبون يا 
رسانه اي دسترسي پيدا مي كنند، با برخوردهاي كالمي و پاســخ هاي فردي مواضع خود را اعالم مي كنند و متقابال از 
همان مسير پاسخ مي شنوند. تصور شكل گيري مفاهمه ، گفت وگو و پيدا كردن راه حل براي مسائل كشور بسيار دشوار 

خواهد بود.

 با حمايت نيروي انتظامي از مامورش و نقد و 
نكوهش اقــدام نماينــده خاطي از ســوي بهارستان

بهارستان، ماجراي سيلي نماينده سبزوار به 
ســرباز راهور باالگرفته و نماينده خاطي بيش از پيش از 

سوی افكار عمومی مورد مواخذه قرار گرفته است.
شنبه گذشته فيلمي در شبكه هاي اجتماعي منتشر شده 
كه در آن يك سرباز راهور روايت مي كند چون مانع ورود 
خودروي نماينده مجلس به خط وي    ژه شده نماينده مجلس 
به صورت او سيلي زده و مورد فحاشــي قرار گرفته است. 
ديروز در جدي ترين واكنش به اين غائله، ســردار حسين 
اشــتري، فرمانده نيروي انتظامي در خصــوص ماجراي 
درگيري نماينده مجلس با مأمور وظيفه شناس راهور ناجا 
گفت: قطعا از مأمور وظيفه شناس حمايت مي كنيم، همه در 
برابر قانون يكسانند و از مسئوالن انتظار داريم كه نسبت به 
قانون التزام و احترام داشته باشند. فرمانده نيروي انتظامي 
در بخش ديگري از ســخنان خود از ابراز محبت مردم در 
صيانت و حمايت از مأمور وظيفه شناس راهور قدرداني كرد 
و گفت: ابراز محبت و حمايت مردم از فرزندان خود در ناجا 
جاي بسي قدرشناسي و تشكر دارد. بنده به سهم خود از اين 
ابراز محبت، لطف و حمايت مردم قدرداني مي كنم. پيش 
از ورود رسمي فرمانده نيروي انتظامي به ماجرا، ستاد كل 
نيروهاي مسلح و ناجا از پيگيري حقوقي اين ماجرا خبر داده 

بودند. در آن سوي ميدان يعني در بهارستان بازتاب وسيع 
اين ماجرا در شبكه هاي اجتماعي سبب ورود نمايندگان 
به موضوع شد و آنها در حساب هاي كاربري شان در دنياي 
مجازي در نكوهش اين اقدام نماينده سبزوار موضع گيري 
كردند. چنانچه محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس پيش از 
ورود نمايندگان ديگر به اين ماجرا ميدان دار شد و نوشت: 
»در برابر قانون همه مساوي هستند. مجلس به كساني كه به 
وظيفه قانوني خود عمل مي كنند افتخار مي كند و نخستين 
مدافع حقوق آنهاســت. در حادثه اخير، به محض شنيدن 
نخســتين گزارش ها، دستور بررســي دقيق ماوقع صادر 
شــد؛ در صورت احراز تخلف، هيأت نظارت بر نمايندگان 
بدون مسامحه بررسي و برخورد قانوني خواهد كرد.« وجه 
متفاوت ورود مجلس به ماجراي عنابستاني با موارد مشابه 
آن در مجلس دهم كه بعضا سعي در عدم  ورود به ماجرا را 
داشت، اين بود كه هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان بدون 
درنگ خبر از بررسي ماجرا داد و در همين راستا اميرحسين 
قاضي زاده هاشــمي، نايب رئيس مجلــس و رئيس هيأت 
نظارت بر رفتار نمايندگان اعالم كرد كه درگيري نماينده 
مجلس با سرباز راهور را در هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان 
بررســي مي كنيم و با مقصر قطعاً برخورد قانوني خواهيم 
كرد، پس از بررســي ها ســخنگوي هيأت نظارت نتايج را 
اعالم خواهد كرد. حفظ حقوق مردم براي ما مسئله اساسي 

است و همه حتي نمايندگان مجلس در برابر قانون مساوي 
هســتند. در اقدامات مشــابهي در مجلس دهم حمد اهلل 
كريمي، نماينده وقت بيجار با ســرباز حراســت فرودگاه 
درگير شد و او را مورد ضرب و شتم قرار داد يا در مورد ديگر 
محمد باسط دورازهي، نماينده سراوان نيز با مامور گمرك 
درگيری كالمي پيدا كرد، هردو مورد غائله ســاز شدند اما 
درنهايت ماجرا با ورود هيأت نظارت و عذرخواهي هايي كه 
علني نشدند فيصله يافتند.  از سوي ديگر غائله عنابستاني، 
يادآور ضرب و شتم سرباز وظيفه دادگستري بابل با دستور 
بازپرس آن بود. قريب به 40روز پيش محمدحسن كريمي، 
سرباز نگهباني ساختمان دادگستري بابل، پس از مراجعه 
يك بازپرس دادســرا وقتي به دليل داشــتن ماسك او را 
نشناخته و تقاضاي كارت شناســايي كرده بود، با برخورد 
شديد از جانب او و سپس »ضرب و شتم« در محل كارش 
مواجه شد. رسانه اي شدن ماجرا، سبب ورود قوه قضاييه به 

ماجرا و رسيدگي امر شد.
علي اصغر عنابستاني 49ســال دارد و از سبزوار به مجلس 
يازدهم راه يافته. او به خاطر ادبيات تنــد و تيزش در نقد 
حسن روحاني در شبكه هاي اجتماعي شهره است؛ چنان كه 
چندي پيش در توييتي خطاب به روحاني نوشت: »جناب 
رئيس جمهــور! دهان دريدگي شــما را در انواع فحش ها 
كه نثار منتقدين كرده ايد ديده ايــم و فرومايگي تان را در 
نسبت ناروا به ائمه اطهار براي نيل به مطامع سياسي تجربه 

كرده ايم...!«

دیگرنمایندگانچهگفتند؟
در ديگر واكنش ها عليرضا زاكاني، نماينده قم و رئيس مركز 
پ  ژوهش هاي مجلس هم در حساب توييترش نوشت: »قانون 
فصل الخطاب بوده و قانون شكني محكوم است و نماينده 
مجلس نيز بيش از همه مي بايســت مطيع قانون باشد تا 
قانون مداري در جامعه فرهنگ شود. وظيفه هيأت نظارت 
بر نمايندگان در بررسي برخورد با سرباز راهور بسيار خطير 
است تا با روشن نمودن زوايا، حق و اخالق را پاس داشته و 

به انصاف حكم نمايد.«
اقبال شاكري، نماينده تهران هم با تأكيد بر اينكه همه در 
برابر قانون برابرند؛ هم ســرباز هم راننده هم نماينده، در 
توييترش نوشت: »كميته نظارت بر رفتار نمايندگان بايد در 
اسرع وقت گزارش خود را ارائه كند، اجازه نمي دهيم مانند 
موارد واضح مجلس گذشته، در هياهوي رسانه اي گم شود.« 
مصطفي ميرسليم، نماينده تهران هم در اين باره هشدار داد 
كه جريان  عنابستاني  مشكوك به نظر مي رسد. هيأت نظارت 
بر رفتار نمايندگان بايد با دقت رسيدگي كند، مبادا در وراي 

اين جريان افرادي مي خواهند مجلس را بدنام كنند.

عذرخواهي رئیس صدا و سیما از رئیس جمهور 
عليعسگري،رئیسسازمانصداوسیمابااشارهبهاظهاراتنسنجیدهودورازشأنمیهمانیكيازبرنامههايزنده
شبكه4تأكیدكرد:ایناظهاراتباعثتكدرخاطربینندگانفهیمشبكه4سیماوخدمتگزاراندلسوزنظامشدو
اینجانبباابرازتأسف،ازمخاطبانفرهیختهرسانهمليوریاستمحترمجمهوريبهنوبهخودعذرخواهيميكنم.
رئیسرسانهمليرعایتاخالقاســالمي،اصولحرفهايوپرهیزازاهانتدرعیننقدسازندهرارویكردمحوريو
هموارهموردتأكیدرسانهمليدانستوافزود:هرچندبارهاتأكیدشدهمسئولیتاظهارنظردربرنامههايزندهبرعهده
كارشناسمدعواست،امابیانچنیناظهاراتيازآنتنصداوسیمايجمهورياسالميبههیچوجهپذیرفتنينیست

وباهرگونهقصوروتقصیربرخوردقاطعميشود.
عذرخواهيعسگريدرحاليصورتگرفتكهدیروزشوراينظارتبرسازمانصداوسیماباتوهینآمیزخواندن
ادبیاتیكيازمهمانانبرنامه»زاویه«شبكه4،ضمنتذكر،ازرئیسسازمانخواستباعواملمؤثربرخوردقاطع
كند.اینشورادرنامهايضمنتأكیدبررعایتموازینقانونيواخالقحرفهايودینيدررسانهمليولزومتفكیك
بیننقدوتحلیلباتخریبوتوهینوتضعیف،نسبتبهاظهارنظریكيازمهمانانبرنامه»زاویه«شبكه4دربهكار
بردناظهاراتيسخیفووهنآلودواكنشنشاندادوضمنتذكرقاطع،خواستاررعایتاصولحرفهايواخالقيدر

تولیدوپخشبرنامههاشد.

ث
مك

نماییازسفارتعربستاندرتهرانبعدازحملهتندروهادرسال94



3 شهر دوشنبه 6 بهمن 99  شماره 8144  2 3 0 2 3 6 1 5

 پس از ارائه سند بودجه1400 و توضيحاتي كه پيروز 
حناچي، شــهردار تهران از رويكردهاي تدوين 
بودجه ســال آينده داد، برخي از اعضاي شوراي 
شهر تهران واكنش نشان دادند و اظهارنظر كردند 

كه خالصه اي از آنها را در ادامه مي خوانيد.

محسن هاشمي: 
تحقق بودجه1400 با 

جديت مديريت 
شهري

بودجــه ســال آينده 
انقباضــي  به نوعــي 
تدوين شده و براســاس تورم موجود در كشور است 
و اگر تالش و جديت در مديريت شهري وجود داشته 
باشد به طور حتم محقق خواهد شد، اما براي پركردن 
خألهاي موجود به ويــژه در حمل ونقــل عمومي 
همچنان نگاهمان به مجلس شوراي اسالمي و دولت 
است كه مي بايست اعتبارات و مصوبات محقق نشده 

را به اجرا بگذارند.

الهام فخاري: داليل 
شهردار براي 

اجتماعي تر شدن 
بودجه1400 

چيست؟
مي تــوان  چطــور 
گفت بودجه اجتماعي تر شــده و در مقايسه با كدام 
بودجه اجتماعي تر شــده اســت، زماني كه برخي 
از ســرفصل هاي اين حوزه به وضوح حذف شــده 
است؟ اين بودجه نســبت به چه چيزي و چه زماني 
اجتماعي تر شده است؟ آيا روند بودجه در چندسال 
اخير به سمت اجتماعي تر شدن و فرهنگي تر شدن 

بوده است؟

محمد ساالري: 
افزايش بودجه1400 

منجر به 
شهرفروشي نشود

1400عمــال  بودجه
بودجه انقباضي است 
و نه انبساطي و رويكرد ما به عنوان شورا اين است كه 
اين افزايش بودجه منجر به شهرفروشي نشود؛ چراكه 
ما كامال جلوي شهرفروشي را گرفته ايم. شهرداري 
تهران از بابت پاندمــي كرونا ريالي از صندوق دولت 
نگرفته و اين جاي تقدير دارد كه بيشترين نقش را در 

مقابله با كرونا داشته است.

سيد محمود 
ميرلوحي: 

پروژه هاي محلي 
يكپارچه شوند

در بررسي بودجه1400 
شــهرداري پروژه هاي 
محلي را يكپارچه ببينيم تا صرفه جويي صورت بگيرد. 
همچنين فكر مي كنم بايد خود را براي ســال آينده 

آماده كنيم و به جهش فعاليت و  تحوالت برسيم.

نظر برخــي از 
اعضاي شــورا در 
مورد بـودجـه1400

خبر

جايزه جهاني خشت طاليي به پايان پنجمين مرحله رسيد 
 »خشت طاليي« در تقويم بين المللي 

قرار گرفت

اختتاميه پنجميــن دوره جايزه جهاني 
خشــت طاليي با بهبــود وضعيت ابتال 
بــه كرونــا، به صــورت نيمــه حضوري 
 برگزار مي شــود. تهران تا كنون شــاهد برگزاري 4دوره اين جايزه از 
سال 1393بوده و جايزه امسال كه تحت تأثير بيماري كرونا با شعار »شهر 
سالم، اقدامات جهاني، اثرات جهاني« برگزار شد  به مرحله نهايي معرفي 
برگزيدگان رسيده است. اين جايزه به گردآوري ايده هاي جهاني در حوزه 

پروژه هاي شهري و معماري مي پردازد.
رئيس شوراي سياســتگذاري جايزه جهاني خشت طاليي در نشست 
اطالع رساني اين جايزه گفت:»خشــت طاليي از جايزه هايي است كه 
به دليل برگزاري مداوم، قوام پيدا كرده امسال براي نخستين بار خشت 
طاليي در تقويم بين المللي قرار گرفته است. اميد داريم كه با برگزاري اين 
برنامه ها اثر آن را در طبقه بندي هاي بين المللي براي تهران ببينيم. جوايز 
مشابه آن، مثل جايزه گوانجو هم در جهان مرسوم است و در بخش هاي 

مختلف برگزار مي شود.«
  غالمحســين محمدي با گراميداشــت ياد مرحومه شــيده اللمي 
روزنامه نگار همشهري، گفت: »نگاه داوران در اين حوزه سختگيرانه است 
و پروژه هايي مورد توجه هستند كه رويه ساز باشند و بتوانند زندگي بشر 
در شهرها را تغيير دهند. به هر حال كالنشهرها مشكالت يكساني دارند 
و راه حل هاي آن براي همه كاربرد دارد. ما در جشنواره به دنبال بهترين 

راه حل ها هستيم.« 
رئيس مركز ارتباطات و امور بين الملل شــهرداري تهــران درباره آثار 
دريافتي گفت: »امسال 541 اثر را دريافت كرده ايم كه  245مورد آن 
داخلي و 296 مورد خارجي است و آثار خارجي از 194 شهر و 58 كشور 
دريافت شده است. طبق محورهاي هفت گانه بيشترين آثار و پروژه ها 
در معماري و شهرسازي و ميراث فرهنگي بوده كه نشان دهنده رويكرد 

خشت طاليي است.« 
رئيس مركز ارتباطات و امور بين الملل شــهرداري درباره فعاليت هاي 
ديپلماتيك شهرداري گفت: »ديپلماسي شهري نقش اثرگذاري نسبت 
به ديپلماســي عمومي داشته اســت. به عنوان مثال، ويدئو مپينگ و 
بيلبورد های »جان پدر كجاستي« براي حمله تروريستي در دانشگاه 
كابل تأثير زيادي در روابط 2 كشــور ايران و افغانســتان داشته است. 
هنگامي كه بيماري كرونا در شهر ووهان چين شروع شد، ويدئو مپينگ 
مشابهي مورد توجه قرار گرفت و باعث قدرداني چيني ها از ما شد. آنها 
بعدا و به پاس اين اقدام، اقالم بهداشتي براي مقابله با كرونا را به تهران 

فرستادند كه با نظر ستاد ملي كرونا از آنها استفاده شد.«
وی افزود: »با 5 شهر هم براي خواهرخواندگي مذاكره كرده ايم كه يكي 
از آنها محقق شده. از سوي ديگر گفت وگو با شهرداران شهر هاي بزرگ 
جهان در دوران كرونا تهران را از انزوا نجات داد و نشان داديم كه بدون 
سفر خارجي  هم مي توان ارتباط برقرار كرد.اگر گشايش هاي اقتصادي 
رخ بدهد مي بينيم كه اين ارتباطات ايجاد شــده چقدر به حل مسائل 

كالنشهر تهران كمك مي كند.«
او در پاسخ به سؤالي درباره انتقال تجربه از طريق اين جشنواره گفت: 
»انتقال تجارب به تدريج اتفاق مي افتد. به عنوان مثال، در زمينه آلودگي 
هوا با ژاپن اخيرا مراوداتي داشته ايم كه دانش ما نسبت به منابع اصلي 
آالينده را زياد مي كند و تجهيزاتي هم از سوي آنها ارائه شده است كه 
به خاطر شرايط تحريم،  در واردات قسمتي از آنها به مشكل برخورده ايم.« 
مشاور شهردار با تأكيد بر اينكه جشــنواره ها و جوايز شهري پيامي را 
منتقل مي كنند، گفت:» وقتي طرح هاي موفــق را معرفي مي كنيد 
احتمال الگو برداري از آنها زياد مي شود. زماني پل و اتوبان عملكرد برتر 
محسوب مي شد، اما امروزه انسان محوري اهميت پيدا كرده است و كار 
بيشتري در اين حوزه انجام مي شود. به همين دليل بسياري از اقدامات 
شهرداري تهران مانند سامانه »تهران من« در شهر هاي ديگر كشور هم 

الگو برداري شد.« 

انتقال تجربيات بين المللي
معاون امور بين الملل مركز ارتباطات شهرداري تهران نيز در ادامه اين 
نشست گفت: »يكي از اصلي ترين كاركردهاي رويدادهاي بين المللي 

انتقال تجربيات و ايجاد فضاي همكاري و مشاركت است.« 
زهير صباغ پور، افزود: »خشت طاليي با پشتوانه اي كه از سال93 داشته 
است به برندي در حوزه بين الملل تبديل شــده و امسال هم با وجود 
مشكالت كرونا به صورت نيمه حضوري برگزار مي شود. در ابتدا قرار بود 
مراسم اختتاميه مانند هر سال در آبان برگزار شود، اما به تأخير افتاد و حاال 

كه فرصتي پيش آمده است آن را در سالن برج ميالد برگزار مي كنيم.«
او با اشاره به شعار »شهر ســالم، اقدامات جهاني، اثرات جهاني« اظهار 
كرد: »براي پنجمين دوره تالش كرده ايم تــا جايگاه تهران را بازيابي 
كنيم. شهردار تهران، رئيس سازمان شــهرها و حكومت هاي محلي 
متحد)UCLG( و همينطور نايب رئيس سازمان متروپوليس است كه 
مي توان از اين فرصت اســتفاده كرد؛ زيرا شرايط خاص تهران قابليت 
بين المللي شدن را دارد.« ميثم بصيرت،نماينده هيأت داوران جشنواره 
نيز در اين نشست گفت: »در شرايط تحريم حضور مديريت شهري در 
فضاي جهاني مي تواند مورد توجه قرار گيرد و اين جشنواره از روزگاري 
كه نخستين دوره اش برگزار شد در تالش بود تا زمينه اي براي اشتراك 
تجارب و دانش انباشته در شهرها   فراهم كند. ديدن تجربه ديگر شهر ها 
هم به مديريت شهري ما كمك مي كند.«  روز سه شنبه 7بهمن ماه مراسم 

پاياني جايزه خشت طاليي در برج ميالد تهران برگزار مي شود.

شهردار تهران ديروز صبح به صحن شوراي شهر آمده 
بود تا اليحه دخل و خرج تهران 1400 را تقديم پارلمان شورا

شهري كند. با اين حســاب كميسيون هاي تخصصي 
شورا، روزهاي پركاري را براي بررسي اليحه بودجه سال آينده خواهند 
داشت؛ اليحه اي كه براي نخســتين بار در دوسطح و در 775صفحه 
تنظيم شده است. در اين سند قطور، سطح نخست مربوط به رديف های 
درآمدي و هزينه  اي اصلي شهرداري تهران در سال 1400 است و سطح 
دوم به تبصره هايي براي تكميل تعــدادي از پروژه هاي خاص ارتباط 
دارد. پيروز حناچي، شــهردار تهران در صحن شورا گفت، محوريت 
اجتماعي و فرهنگي جدي تر از هميشه در بودجه لحاظ شده؛ چراكه 
جامعه به واسطه ســختي هاي اقتصادي و مشــكالت ناشي  از كرونا 

نيازمند شادابي است.

بودجه 1400 به روايت شهردار
شهردار تهران كه روز گذشته همراه خود سند بودجه 1400 را به شورا 
برده بود، قبل از تحويل آن به رئيس پارلمان شــهري، پشت تريبون 
رفت و گفت: »شهرداري تهران بعد از وزارت بهداشت جزو نخستين 
دستگاه  هايي بود كه با كرونا درگير شد و بيشــترين آسيب را ديد و 
بسياري از درآمدهاي شــهرداري تهران دچار اختالل شدند. اكنون 
حمل ونقل عمومي شهر تهران با 30درصد ظرفيت اسمي خود فعاليت 
مي كند و بســياري از سالن هاي ورزشــي در تعطيلي به سرمي برند ، 
همچنين مجموعه هايي كه وظايف گردشگري دارند مثل برج ميالد 
به حالت تعطيل يا نيمه تعطيل درآمده اند. اين در شرايطي است كه ما 
ريالي از كمك  هاي دولت را در اختيار نداشتيم.« پيروز حناچي با بيان 
اينكه بودجه 1400 نخستين بودجه قرن است و اميدواريم بتوانيم با 
اين بودجه سرفصل جديدي را در شهرداري تهران ايجاد كنيم، گفت: 
»نگاه ما در بودجه 1400 اجتماعي است و معتقديم كه خيلي از مسائل 
و مشكالت الينحل شهر تهران با نگاه اجتماعي و مردمي قابل حل است، 
بنابراين رويكرد اصلي در بودجه1400 نسبت به مسائل شهر رويكرد 
اجتماعي است و پيش بيني مي شود مردم در سال1400 نيز با شرايط 
سخت اقتصادي مواجه خواهند بود. به همين دليل تالش ما اين است 
تا در سال1400 نيز در كنار مردم به ويژه اقشار آسيب پذير باشيم.« او 
ادامه داد: »در بودجه1400 توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي، توجه 
به اقشار آسيب پذير مثل دستفروشان، اختصاص بودجه براي محالت 

آسيب پذير مثل دوالب، فرحزاد و اسالم آباد، توجه به پروژه هاي محلي، 
ارتقاي سالمت و ورزش و نشاط شــهري مد نظر قرار گرفته است.« 
به گفته حناچي، تحوالت ساختاري در بودجه 1400 رخ داده و بار مالي 
تبصره ها در رديف هاي بودجه لحاظ شده است. او افزود: »بودجه امسال 
دوسطحي است و شــامل بودجه اصلي با رقم 47 هزارو 687 ميليارد 
تومان و بودجه تكميلي با رقم 2 هزارو 274 ميليارد تومان است. بودجه 
تكميلي از افزايش درآمدهاي شهري حاصل مي شود و صرفا به 32پروژه 
مرتبط با زيرساخت هاي شهر مثل خطوط 6 و 7مترو و خطوط آنتن 

مترو )خطوط انشعابي مترو( اختصاص خواهد يافت.«
حناچی ادامه داد: ارتقای قانون مداری، شفافيت و پاسخ گويی در جهت 
تحقق حكمرانی خوب شــهری و  اتخاذ رويكرد اجتماعی و تعريف 
پروژه های توسعه محله ای بر اساس نيازهای شهروندان است. اينها 
گامی در مسير جلب مشاركت شــهروندان برای اداره شهر و  تحقق 
آرمان تهران شهری برای همه است و اميدوارم بتوانيم به شعارهايی 
كه داده بوديم پايبند باشيم و بودجه ای تقديم مردم كنيم كه عالوه 
بر انضباط و شفافيت در شرايط كرونايی در زندگی وحال مردم تهران 

تاثير بگذارد.

جايگاه شوراها تقويت شود
جلسه  شوراي شهر تهران روز گذشته عالوه بر ارائه سند بودجه 1400 
توسط شهردار تهران، روز پركاري براي اعضاي پارلمان شهري بود و در 
نهايت با تصويب فوريت هاي 2 اليحه و 2 طرح پيشنهادي به كارشان 

پايان دادند.
اين جلسه به رياست محسن هاشمي رفســنجاني رأس ساعت 9 و با 
تذكر او آغاز شد. رئيس شوراي شهر تهران در ابتداي صحبت هايش به 
جلسه اي با سخنگوي شوراي نگهبان در رابطه با مصوبه اخير مجلس 
و نگاه تقليل گرايانه اي كه به شوراي شهر و روستاها شده است اشاره 
كرد و گفت: »پس از مذاكرات كارشناســي صورت گرفته، مقرر شد 
كارگروه حقوقي بين شــوراها و مركز تحقيقات شوراي نگهبان براي 
بررسي دقيق تر موضوع تشكيل شود كه اميدواريم به تقويت جايگاه 
قانوني شــوراهاي شــهر- كه مردم نهادترين ركن قانونــي در نظام 
جمهوري اسالمي است- منجر شــود.« هاشمي رفسنجاني در ادامه 
گفت كه متأسفانه آخرين مصوبه ستاد ملي كرونا در مورد اتوبوس ها 
توسط شهرداري تهران پيگيري درستي نشــده و اين مصوبه باز هم 
به نتيجه نرسيده اســت: »قرار بود در مدت 2هفته آيين نامه اجرايي 
اين مصوبه اجرايي شــود كه با گذشــت حــدود 45روز هنوز كاري 
انجام نشده، بنابراين الزم است شهردار تهران پيگيري ويژه اي براي 

اجرايي شدن اين مصوبه داشته باشد.« به گفته او، براي ساخت اتوبوس 
و واگن قطار در داخل كشور هيچ مشكلي وجود ندارد و مشكل اساسي 
نبود هماهنگي بين دســتگاه ها و اراده مسئوالن ارشــد اجرايي در 

برطرف كردن موانع است.

احتمال افزايش 20درصدي طرح ترافيك در سال آينده 
اعضاي پارلمان شهري در ادامه  به بررسي دستور جلسات پرداختند. 
ابتدا يك فوريت اليحه »اصالح مصوبه تعييــن عوارض تردد جهت 
مديريــت ترافيك، كاهش تقاضاي ســفر و كنتــرل آلودگي هوا در 
سال99« مطرح شد. سيدمناف هاشمي در توضيح اين مصوبه گفت كه 
تغييرات جدي در طرح ترافيك سال آينده پيشنهاد شده كه يكي از آنها 
افزايش 20درصدي طرح ترافيك است. او توضيح داد: »پيشنهادهايي 
را هم درباره خريدهاي 6ماهه و يكســاله پيش بيني كرده ايم و حدود 
20درصد براي خريد 6ماهــه و 20تا 35درصد براي خريد ســاالنه 
تخفيف پيشنهاد شده است. اگر شهروندان تهراني خريدهاي خود را 
به صورت يكساله انجام دهند، رسوب پول شهرداري بيشتر مي شود و 
از اين منابع مي توان به عنوان وجوه اداره شده براي نوسازي تاكسي و 
نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي استفاده كرد.« به گفته او، در بحث 
صدور مجوز ساالنه طرح ترافيك براي واجدين شرايط هم كه سال قبل 
150هزار تومان بود، امسال پيشنهاد 180هزار تومان داده شده است. 
در اين خصوص نيز مخالفان و موافقان نظرات خود را دادند و در نهايت 
يك فوريت اين اليحه با 17رأي موافق تصويب شد. ديروز همچنين 
اليحه »تحقق شهر بيدار« توسط زهرا صدراعظم نوري مطرح شد. او 
كه رياست كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري شورا 
را برعهده دارد، درباره اليحه گفت: »براســاس اين اليحه شهر بيدار، 
شهري است كه معاونت خدمات شهري، خدمات ارائه شده در روز را طي 
چارچوبي در ساعات شب هم ادامه دهد كه به ارتقاي كيفيت زندگي 
شهروندان منجر شود.« سرانجام پس از توضيحات او اين اليحه بدون 

اظهارنظر موافقان و مخالفان با 18رأي به تصويب رسيد.

تصويب طرح هاي فرهنگي و هنري
بررسي طرح »بهبود فضاي عمومي كسب وكارهاي فرهنگي و هنري 
شهري در تهران« هم روز گذشته در دستور كار اعضاي شوراي شهر 
تهران قرار داشت و پس از مطرح شــدن آن محمدرضا جوادي يگانه، 
معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري به عنوان نماينده شهرداري 
گفت: »يكي از اقشاري كه بيشترين آسيب را از كرونا ديدند، اهالي هنر 
هستند و خوشبختانه شوراي پنجم به اين امر توجه دارد. مسئله بعد 
اينكه بعيد است مزاحمت يك كارگاه نقاشي و... بيشتر از فعاليت هاي 
پزشكي در واحد هاي مسكوني باشد.« در نهايت يك فوريت اين طرح 
با 17رأي تصويب شد و پس از آن اعضاي پارلمان شهري بررسي طرح 
اعطاي تسهيالت به اماكن تاريخي ارزشمند را آغاز كردند. حجت نظري 
هنگام ارائه گزارش اين طرح گفت كه اين طرح با پيشنهاد بهبود فضاي 
عمومي كسب وكارهاي فرهنگي و هنري شهري در تهران كه در دستور 
قبل يك فوريت آن تصويب شد، همخواني دارد: »تفاوت اين طرح با 
طرح قبلي در قدمت بناها ست و ما عمدتا روي بناهاي تاريخي تمركز 
كرد ه ايم. بخشي از بناهاي تاريخي براساس ضوابط ممكن است ثبت 
شده باشند و بخشي ديگر با وجود واجد ارزش بودن، ثبت نشده باشند. 
به همين دليل دغدغه ما از اجراي اين طرح مالكاني هستند كه امالك 
قديمي و ارزشمندي دارند و ممكن اســت ثبت شده يا نشده باشند. 
بنابراين بايد مشوق هايي را دريافت كنند تا ملك حفظ شود.« او ادامه 
داد: »اگر ما بتوانيم اين امكان را فراهم كنيم كه نه تغيير كاربري بلكه 
تغيير كاربرد براي بهره برداري از اين فضاها به مالكان اعطا شود، اين 
امكان براي حفظ اين امالك به وجود خواهد آمد.« يك فوريت اين طرح 

هم با 19رأي تصويب شد.

اولويتهايبودجهتهران1400؛حملونقلونشاطشهري
حناچي ديروز بودجه 49هزار ميلياردتوماني سال آينده پايتخت را به شورا  تقديم كرد

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

 در جلسه علني شورا، يك فوريت اليحه دوفوريتي كه به 
شهرداري اجازه مي دهد 10فقره از امالك خود را براي فروش 
يا واگذاري عرضه كند، تصويب شد. پيروز حناچي، شهردار 
تهران در جريان بررسي اين اليحه دوفوريتي گفت:» 3مورد 
از اين امالك مربوط به توافق با ســازمان تامين اجتماعي 
است؛ چراكه حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي پرداخت 
نشده و لذا با توافقات صورت گرفته، برخي از امالك به تامين 
اجتماعي واگذار مي شــود. 3ملك ديگر مربوط به بدهي 
شهرداري به بانك شهر است و 4ملك هم براي تامين بودجه 
غيرنقد شهرداري است.« او درباره علت دوفوريتي شدن اين 
اليحه گفت: »بخشي از اين موضوع مربوط به بودجه غيرنقد 
است و بخش ديگر مربوط به تسهيالت بانكي و بخشي هم 
مربوط به مشكالت شهرداري با تامين اجتماعي. لذا توافق 
كرديم كه مشكل به اين شكل حل شود.« محسن هاشمي، 
رئيس شورا هم در موافقت با اين اليحه گفت كه موضوع ارائه 
دوفوريت فروش يا واگذاري ملك در شورا، سابقه دارد و در 
قانون بودجه آمده كه شهرداري بايد بودجه غيرنقد داشته 
باشد كه شامل تهاتر و... مي شــود. در پايان دوفوريت اين 

اليحه رأي نياورد اما يك فوريت آن با 16رأي تصويب شد.

 واگــذاري امالك شــهرداري تهران 
در انتظار تصويب شورا

محمد سرابي
خبرنگار

تالش براي كاهش فاصله طبقاتي تهران
لذا مديريت شهري تهران خود را مكلف مي داند تا در اين برهه از زمان 
چتر حمايتي خويش را بيشتر بگستراند و با راهكارهاي ارائه شده توسط 

افراد متخصص مشاغلي همچون دستفروشي را به فرصت تبديل كند.
همچنين از مولفه هاي بودجه 1400شــهرداري تهران مسئله »تحول در ساختار بودجه« 
است؛ موضوعي كه از سال ها پيش مطرح و مورد مطالبه جدي بوده و دولت در سال هاي اخير 

چندان در آن موفق عمل نكرده است.
مهم ترين مواردي كه در بحث تحول ســاختاري بودجه شــهرداري تهران در سال1400 

اجرايي و عملياتي خواهد شد عبارتند از:
ساماندهي تبصره هاي بودجه و تعيين بار مالي تبصره هاي بودجه: معموال تبصره هاي بودجه داراي عبارات كيفي و توضيحي هســتند كه در بودجه 1

به شكل متن درج مي شوند كه براســاس آن اختيارات و تكاليفي براي شهرداري مشخص 
مي شود كه اكثر آنها داراي بار مالي است اما عموما بار مالي تبصره ها در رديف های بودجه 

مندرج نمي شود و سبب بروز مشكالتي مي شود.
اما امسال براي نخستين بار تبصره هاي بودجه اعم از تبصره هاي درآمدزا و هزينه زا، اعداد 

و ارقام مرتبط با درآمد يا هزينه آنها در رديف هاي بودجه درج خواهد شــد و اين مسئله به 
دخل و خرج شهرداري نور تابانده و ارمغان آن شفافيت بيشتر در عملكرد مديريت شهري 

خواهد بود.
درآمدهاي اختصاصي« و »منابع و درآمدهاي عمومي«:2 دســته بندي درآمدها و منابع شــهرداري به دو دســته »منابع و 
بر اين اساس، درآمدهاي شهرداري به دو بخش درآمدهايي كه صرف مصارف عمومي و 
متنوع شهرداري تهران مي شوند و درآمدهاي اختصاصي كه صرفا براي مصارف خاص 

هزينه مي شود، مجزا مي شوند.
با پياده ســازي  و دســته بندي اين تفكيك، مي توان منابع مالي را براي دســته اي از 
پروژه هاي خاص تضمين كرد.البته در سال هاي گذشته نيز به اين موضوع در تبصره هاي 
بودجه شهرداري اشاره شده است اما امسال به صورت ساختارمند و نگاه سيستمي وارد 
بودجه شهرداري مي شود و تمامي آيتم هاي درآمدي و منابع شهرداري شناسنامه دار 
شده و از اين پس درآمدهاي اختصاصي صرفا مي تواند در مصارف خاص و اختصاصي 
تعيين شده مربوط به خود هزينه شود و از اختصاص آن به هزينه هاي عمومي جلوگيري 

خواهد شد.
بر اين اساس، نحوه هزينه و درج آيتم هاي هزينه اي در بودجه شهرداري بايد 3 استانداردسازي رديف هاي هزينه اي در بودجه شهرداري تهران:

از يك استاندارد واحد، شفاف و علمي تبعيت كند كه امسال در بودجه شهرداري تهران 
عملياتي شده و در حال طي مســيري اســت كه تك تك آيتم هاي مندرج در بودجه 
مطابق رويه سيستماتيك محاسبه شود و جزئيات هر آيتم براساس ريزآيتم هايي )شرح 
عمليات( تعيين شده و سپس واحد، قيمت كار و حجم كار هر يك از آيتم هاي عملياتي 
مربوطه مشخص مي شود تا با محاسبه هر يك از آنها بتوان به هزينه هريك از آيتم هاي 
رديف هاي بودجه دست يافت. اين استاندارد سازي  از حيف و ميل منابع جلوگيري كرده 

و هزينه هاي شهرداري را كاهش خواهد داد.
توسعه زيرساخت هاي شهري:4 ايجاد بستر روان و شــفاف براي جلب مشاركت بخش خصوصي در 
در بودجه شــهرداري ســرفصلي مدون تحت عنوان »پيوست مشــاركت عمومي و 
خصوصي« آورده شده است. البته به آن، بودجه سرمايه گذاري يا بودجه مشاركت نيز 
اطالق مي شود و در واقع اين مهم كه سال ها مطالبه شوراي شهر بود امسال عملياتي 
مي شــود و به طور خالصه در اين پيوســت تمامي پروژه هاي نيمه تمام و فرصت هاي 
سرمايه گذاري كه در شهر تهران توسط شهرداري تهران شناسايي شده و وجود دارد به 
سرمايه گذاران معرفي خواهد شد و نحوه همكاري با بخش عمومي )شهرداري تهران( 
و بخش خصوصي )مردم( تبيين مي شود و اميد اســت تا اين روش بتواند زيرساخت 
مناسبي براي توسعه مشاركت بخش خصوصي در تحول شهر فراهم كند و در بودجه 

سال آينده و در سرفصل مشاركت ها بيش از 19 هزار ميليارد تومان كه منابع آن كامال 
از طريق بخش خصوصي تامين خواهد شد اختصاص داده شده است.

اين موضوع در سال 99در مناطق  5و 22به صورت آزمايشي پياده سازي  شد 5 بودجه ريزي مبتني بر عملكرد: 
كه با اجراي اين طرح بخشــي از زواياي پنهان و پيچيده آن شناسايي و تحليل شد و 
اكنون مي توان با تعريف راهكارهاي دقيق و هوشمندانه متناسب با وضعيت شهرداري 
تهران، »بودجه ريزي مبتني بر عملكرد« را تا حدودي در بودجه 1400پياده سازي كرد 
و بايد گفت كه پياده سازي  كامل بودجه ريزي مبتني بر عملكرد 3تا 5سال زمان مي برد 
و تاكنون گام هاي خوبي براي پياده سازي  آن در سال99 آغاز شده كه در سال1400 

نيز ادامه خواهد يافت.
يكي از شاخصه هاي بودجه سال آينده دوســطحي شدن بودجه است. به اين معنا كه 
بودجه اصلي بالغ بر 47/687ميليارد تومان بوده و بودجه تكميلي برابر با 2/274ميليارد 
تومان است. بودجه تكميلي درصورت كسب موافقت ها با افزايش درآمدهاي شهرسازي 
محقق خواهد شد. واقعيت آن اســت كه بخش مهمي از هزينه هاي توسعه شهري را 
بايد كســاني كه منافع بيشــتري از افزايش قيمت امالك مي برند بپردازند. بودجه 
تكميلي صرفا به 32 پروژه خاص مرتبط با توســعه زيرساخت هاي شهري اختصاص 

خواهد داشت.
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تولید

نشست اتاق ايران با حضور رئیس مجلس برگزار شد
همفكري 2پارلمان براي نجات اقتصاد

گاليه بخش مولد اقتصاد از اســارت در دست بخشــنامه هاي عده اي 
بروكرات حقوق بگیر و وعده رئیس مجلس براي آينده روشن اقتصادي 
در 5سال پیش رو، خالصه نشست مشــترك بخش خصوصي و رئیس 
خانه ملت بود. در اين نشست، غالمحسین شــافعي، رئیس اتاق ايران 
از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خواست مجلس را به سمتي ببرد 
كه به جاي ايجاد قوانین جديد، به گره گشايي از قوانین موجود بپردازد 
و حاكمیت قانون را ارتقا دهد. در مقابل قالیباف، نیز تحقق همراهي و 
همگرايي مجلس و بخش خصوصي را وعده داد و بر لزوم مشاركت دادن 

بخش خصوصي در تصمیم گیري هاي حوزه اقتصاد تأكید كرد.
به گزارش همشهري، يازدهمین نشســت هیأت نمايندگان اتاق ايران 
با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس برگزار شد؛ نشستي كه در 
آن نمايندگان بخش خصوصي به ارائه تصويري روشن از وضعیت فعلي 
اقتصاد پرداختند و در مقابل رئیس مجلس نیز با اتكا به برنامه هايي كه 
مجلس در دستور كار دارد وعده هاي نزديك و دور براي جبران مافات و 

حل وفصل مشكالت داد.

توليد را دريابيد
رئیس اتاق ايران در نشســت ديروز هیأت نمايندگان اين اتاق به ارائه 
تصويري نسبتاً جامع ازآنچه بر سر اقتصاد كشور و بخش مولد مي رود، 
پرداخت و گفت: اتاق ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي و مشــاور 
قواي سه گانه، آسیب شناســي كرده و با درنظر گرفتن شرايط كنوني 
اقتصاد، براي دستیابي به الگوي مطلوب و توسعه محور، خواستار اعمال 
مديريت تغییر در برنامه هفتم توسعه است تا از اين گذر، آينده اقتصاد 
كشور به تكرار تجربه هاي ناموفق برنامه هاي قبلي توسعه گرفتار نشود. 
غالمحسین شافعي تأكید كرد: مشكالت اقتصادي جامعه آنچنان عیان 
شده كه هیچ مصلحت انديشي نمي تواند آن را كتمان كند. ريشه اساسي 
اين مشكالت را بايد در اقتصاد ديد، ريشــه اقتصاد را در تولید و ريشه 
موفقیت تولید را در فعالیت بخش خصوصي، اما اين توالي توسعه ساز را 
در ايران نمي توانیم در بستر زمان به صورت پیوسته و پايدار شاهد باشیم. 
شــافعي تصريح كرد: متأســفانه در نظام تصمیم گیري داخلي و نظام 
حكمراني اين حق را براي حضور بخش خصوصي در اتخاذ تصمیم ها قائل 
نیستند، بلكه هرروز بیشتر از تنه اين بخش زده شده و حتي امتیازات 
ناچیز گذشــته نیز يك به يك حذف مي شــود و بخش مهمي از ريشه 

مشكالت كشور را مي توان در اين حقیقت ديد.

خلق الساعه تصميم نگيريد
شافعي درباره راه نجات اقتصاد كشور گفت: راه نجات اقتصاد كشور به 
تولید بستگي دارد و راه نجات تولید و صادرات تقويت بخش خصوصي 
واقعي و متعهد اســت. البته در لباس تولید و بخــش خصوصي، فعال 
اقتصادي فاسد هم ممكن است وجود داشته باشــد كه ما قوياً معتقد 
به مجازات شديد اين لكه هاي ننگ هستیم. او ادامه داد: نتیجه چنین 
رويه هايي همین آشفته بازار مشكالت اقتصادي فعلي كشورمان است 
كه بخش اعظم آن ناكارآمدي در تصمیم گیري هاســت؛ ازاين رو بايد 
مصلحت انديشي در ارائه واقعي مشكالت و اقتصادمان را كنار بگذاريم؛ 
زيرا راه حل شناخت مشكالت و اشتباهات و هم فكري نخبگان دانشگاهي 
و بخش خصوصي واقعي، نه در حرف كه در عمل بايد به سرانجام برسد. 
رئیس پارلمان بخش خصوصي با تأكید بر اينكه اقتصاد قوي جنبه اي 
مهم از قدرت و امنیت كشور است، گفت: محتاج بودن بیش از 70میلیون 
نفر از مردم به دريافت يارانه، رشد اقتصادي نزديك به صفر طي 10سال 
اخیر و بي ثباتي متغیرهاي اقتصادي متأثر از نرخ ارز و نرخ تورم، موجب 
افزايش امنیت كشــور نمي شود، بلكه ايجاد رشــد اقتصادي، افزايش 
سرمايه گذاري و افزايش اشتغال است كه موجب ثروت آفريني مي شود؛ 
اين كار به دست كارآفرينان كشور بايد انجام شود و اين گروه چند توصیه 
روشن به همه سیاستگذاران دارند. او تأكید كرد: دريك قانون يك ساله، 
تعهدات بلندمدت كشور در مالیات ها و قیمت نهاده ها و... را نقض نكنید 
و تخلفات را هم طبق قانون رسیدگي كنید. لطفاً قشر مولد كشور را اسیر 
بخشنامه هاي تعدادي بروكرات حقوق بگیر نكنید كه اصوالً تجربه اي در 

كسب وكار ندارند و به نظر بخش خصوصي واقعي و سالم گوش كنید.

غل و زنجير ظرفيت ها را باز مي كنيم
رئیس مجلس پس از اظهارات نمايندگان بخش خصوصي و رئیس اتاق 
ايران، گفت: در مجلس به روي بخش خصوصي باز است و كمیسیون هاي 
اتاق ايران مي توانند براي چاره جويي و رفع مشكالت با كمیسیون هاي 
مجلس همكاري و مشورت كنند. محمدباقر قالیباف در ادامه از تمركز 
مجلس بر بودجه 1400 و برنامه پنج ساله هفتم خبر داد و گفت: اين دو 
به عنوان اصلي ترين مسائل مجلس مطرح است و به دنبال آن هستیم كه 
برنامه اي متفاوت از برنامه هاي گذشــته براي استفاده از ظرفیت هاي 
شــكل گرفته در اقتصاد ايران تدوين كنیم. محمدباقر قالیباف، توجه 
به پروژه هاي نیمه تمام در سال 1400را نیز از اهداف مجلس دوازدهم 
عنوان كرد و گفت: بايد به گونه اي رفتار كنیم كه منفعت هاي حاصل از 
ســرمايه گذاري در تولید باال برود و نقدينگي از بانك به سمت تكمیل 
پروژه ها هدايت شود، اما نبايد اجازه دهیم اتفاقاتي كه در بورس رخ داد 

در اين بخش نیز تكرار شود.

فساد؛ نتيجه بخشنامه هاي رانت زا
رئیس مجلس در ادامه با تأكید بر همكاري دولت و مجلس، گفت: ساليق 
سیاسي قطعاً متفاوت است، اما اقتصاد راهكار مشخص خود را دارد و هر 
كس كه همت و غیرت دارد مي داند نبايد معیشت مردم را اسیر ذائقه هاي 
سیاسي كند. قالیباف همچنین با اشاره به اينكه در اين مسیر بايد از فساد 
ممانعت شود، گفت: ريشه برچسب هايي كه اين روزها تحت عنوان فساد 
به بخش خصوصي زده مي شــود، به تصمیمات و بخشنامه هايي نظیر 
تخصیص ارز 4200توماني برمي گردد كه ذاتاً فسادزا بودند و هستند. 
رئیس مجلس در پايان با اشاره به اينكه از رفع تحريم ها استقبال مي كنیم، 
اما براي كار كردن نبايد منتظر رفع تحريم ها باشیم، افزود: بن بستي پیش 
روي ما نیست و مي توانیم با رفتارهاي معقول و برآمده از خرد جمعي براي 
حل مشكالت، تصمیم بگیريم. از طرفي ضروري است تا اعتمادسازي 
كنیم؛ چراكه اعتماد سرمايه هر كشوري است و وقتي اعتماد باشد، ثبات 

و رشد اقتصادي هم به همراه آن شكل خواهد گرفت.

بورس

مسكن

نماينده هاي مجلس از شفاف سازي  و برخورد با متخلفان در بورس سخن 
مي گويند اما در تضادي آشكار درباره اينكه متخلفان چه كساني هستند 
و تخلفات انجام شده چیست، شفاف سازي  نمي كنند. اين در حالي است 
كه بازار سرمايه ظرف چند ماه گذشــته به محل منازعه مجلس و ساير 
دستگاه ها تبديل شده كه حتي منجر به استعفاي رئیس كاربلد سازمان بورس در هفته قبل شد.

به گزارش همشهري، مشهور است كه مي  گويند سرمايه ترسو ست و سرمايه گذاري به امنیت و 
آرامش نیاز دارد، اما اين روز ها هیچ خبري از آرامش در بورس نیست؛ چرا كه با وجود آنكه بازار 
سرمايه و سازمان بورس يك مؤسسه عمومي غیردولتي است، به محل رفت وآمد سازمان ها و 
نهاد هاي مختلف دولتي و غیردولتي و حتي امنیتي و قضايي تبديل شده است و آنطور كه گفته 
مي شود اين رفت  وآمد ها براي بررسي تخلفاتي است كه در بازار سرمايه انجام شده است؛ تخلفاتي 
كه براساس قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس بايد به آنها رسیدگي كند و همه سازو كار هاي 
قانوني برخورد با اين تخلفات هم در تعامل با قوه قضايیه براي اين سازمان درنظرگرفته شده 
است. اما از 3 ماه پیش بحث تحقیق و تفحص از ســازمان بورس كه خود ناظر بر حسن انجام 
معامالت است، توسط مجلس آغاز شده و آنطور كه ديروز يك عضو كمیسیون اقتصادي مجلس 
اعالم كرد، نزديك به 3 ماه اســت كه اين تحقیق و تفحص ادامه دارد و حاال اخاللگران در بازار 

سرمايه شناسايي شده اند و قرار است به قوه قضايیه معرفي شوند.
آنطور كه ديروز محسن علیزاده، عضو كمیســیون اقتصادي مجلس گفته است: كار تحقیق و 
تفحص از 3 ماه پیش توســط 40، 50نفر از نماينده هاي مجلس آغاز شده است. در نتیجه اين 
تحقیق و تفحص يكسري از عوامل كه باعث اخالل در بازار سرمايه شده اند، شناسايي و به قوه 

قضايیه معرفي مي شوند. او اما اشاره اي به جزئیات و نحوه تخلفات انجام شده نكرد و مشخص 
نیست چه افراد يا گروه هايي تخلف كرده اند و اين تخلفات شامل چه مواردي بوده است.

به موازات اين سخنان امیرحسین قاضي زاده هاشمي، نايب رئیس مجلس هم درباره شناسايي 
اخاللگران بورس گفت: اين موضوع از طريق مجلس و قوه قضايیه پیگیري مي شود تا متخلفان 
مجازات شــوند. او افزود: با اين اقدام دنبال اســتیفاي حقوق 40 تــا 50هزار میلیارد توماني 
سهامداران هستیم. با توجه به شفافیت بورس، مشخص مي شود مداخله و عرضه چه زماني اتفاق 
افتاده و اينكه توســط نهادهاي حقوقي يا افراد حقیقي صورت گرفته است. پیشنهاد مي شود 
درصورت تشــخیص قاضي، اموال اين افراد در اختیار بازارگرداني سهام قرار گیرد. قاضي زاده 
با اشــاره به اينكه اين رويداد اخالل در نظام اقتصادي بوده، ادامــه داد: حجمي از دارايي هاي 

اخاللگران كه ماحصل برداشت نادرست بوده، بايد در جهت احیاي بازار برگردد.

سخنان نماينده هاي مجلس درباره برخورد با متخلفان بورس در حالي گفته مي شود كه 
سازمان بورس از بدو تاسیس تاكنون به طور مداوم از طريق سامانه هاي نظارتي مانند سمپا، 
سمپا پرو، نهان، بیدار و بي آي همه مراحل تخلف در بازار سرمايه را رصد كرده و اساسا كار 
تحقیق و تفحص از سازمان بورس بدون بررسي داده هاي انباشته اين سامانه هاي نظارتي 

غیرممكن و محال است. 
بر همین اساس برخي گمانه زني ها حاكي از آن است كه سخن از برخورد با متخلفان صرفا يك 
مانور عمومي براي راضي كردن افكار عمومي است؛ چرا كه در غیر اين صورت همه مراحل و نحوه 
اخالل در بازار سرمايه به طور كامل شفاف سازي  مي شد. همه اين اتفاق ها در حالي رخ مي دهد 
كه برخي اخبار حاكي از آن است كه از زمان بحث تصويب لوايح مرتبط با اف اي تي اف از سال قبل 
و احتمال تصويب اين لوايح حجم پولشويي از سوي برخي گروه هاي سیاسي در بورس افزايش 
يافته و همین خود ازجمله داليل رشد بازار سهام در سال جاري بوده است، اما در اظهارنظر هاي 
نماينده هاي مجلس تاكنون هیچ اشاره اي به اين موضوعات نشده است. همین موضوع شائبه 
اينكه بحث شناسايي تخلفات صرفا يك منازعه جناحي و پوپولیستي بوده را تقويت كرده است. 
مضاف بر اينكه بحث شناسايي تخلفات در بازار ســرمايه به طور مدام از گذشته در بورس در 
حال انجام است. به همه اين موارد بايد بحث بررسي تخلفات بازار سرمايه پشت درهاي بسته 
را هم اضافه كرد. مطابق قانون يكي از فلسفه هاي اصلي شكل گیري بازار سرمايه شفاف سازي  
معامالت و رويه ها ست، با اين حال، در هیچ كجاي قانون بازار اوراق بهادار درباره اطالع رساني 
به سهامداران و فعاالن بازار سرمايه و شفاف سازي  درباره آنچه در بازار سرمايه اتفاق مي افتد، 
اشاره اي نشده  و قانون در اين باره مسكوت است؛ به اين معنا كه مشخص نیست درباره موضوعات 
و مسائلي كه منافع عمومي سهامداران را درگیر مي كند، چگونه اطالع رساني خواهد شد و آيا 
سخن از برخورد با اخاللگران صرفا يك منازعه سیاسي و جناحي است يا واقعا برنامه هاي اصولي 

براي مبارزه با پولشويي در بورس انجام خواهد شد.

افزايش 21/6درصدي تورم نهاده هاي ساختماني در فصل پايیز

توليد مسكن گران تر شد
 در فصل پايیز امسال، گروه سیمان، بتن، شن و ماسه 

با میانگین افزايش قیمت 48/2درصدي ركورددار رشد تورم بوده است

رشــد قــــــیمت 
نهاده هاي ساختماني 
خیال توقــف ندارد؛ 
آنگونه كــه آمارهاي 
رســمي نشــان مي دهد، میانگین قیمت 
نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني در فصل 
پايیز امســال 21.6درصد نسبت به فصل 
قبل افزايش يافته، اما اين بار، به جاي گروه 
آهن آالت و مصنوعات فوالدي كه در 2سال 
اخیر پیشــتاز تورم بوده، ركــورد افزايش 
قیمت به گروه ســیمان، بتن، شن و ماسه 
رسیده اســت كه میانگین قیمت آن فقط 
در فصل پايیز با رشد 48.2درصدي مواجه 

شده است.
به گزارش همشــهري، در شــرايطي كه 
بازار مسكن وارد دوره ركود سنگین شده 
و قدرت نقدشــوندگي اين بازار به شدت 
پايیــن آمده اســت، تداوم رشــد قیمت 
نهاده هاي ساختماني، سازندگان مسكن 
را با وضعیتي ســخت و بحرانــي مواجه 
كرده است؛ به گونه اي كه درصورت تداوم 
وضعیت موجود، بســیاري از سازندگان 
فاقد سرمايه در گردش مناسب، به خصوص 
ســازندگان خرد و سنتي، با مشكل جدي 
براي ادامه فعالیت مواجه خواهند شــد. 
آنها از يك سو بايد نقدينگي بیشتري براي 
تأمین نهاده هاي ساختماني موردنیاز براي 
تكمیل پروژه هاي فعال خود تزريق كنند و 
از سوي ديگر قادر به فروش يا پیش فروش 
تولیدات خود نیستند، درنتیجه راهي جز 
اســتقراض از بانك ها يا تعطیلي فعالیت 
ندارند كه در هر دو صورت بايد تبعات سود 
مركب بانكي يا خواب ســنگین سرمايه را 

قبول كنند.

هزينه ساخت دوبرابري
اطالعــات منتشرشــده از ســوي مركز 
آمار ايــران از تحوالت قیمــت نهاده هاي 
ســاختمان هاي مسكوني شــهر تهران 
در فصــل پايیز 1399 نشــان مي دهد در 
اين فصل شــاخص كل قیمت نهاده هاي 
ســاختماني 21.6درصد نسبت به فصل 
تابستان رشــد كرده   و تورم نقطه به نقطه 
نهاده هــاي ســاختماني يعنــي قیمت 
پايیز امسال نســبت به پايیز سال قبل به 
101.6درصد رسیده است. به عبارت ديگر، 
سازندگان ســاختمان هاي مسكوني شهر 
تهران در پايیز امســال بايــد براي تأمین 
يك سبد يكســان از مجموعه نهاده هاي 
ساختماني موردنیاز براي ساخت مسكن، 
101.6درصد پول بیشــتري نســبت به 
پايیز پارســال بپردازند و اين يعني هزينه 

 تولید مسكن فقط در حوزه ساخت بیش از 
دو برابر رشد كرده است.

مسكن زير ضرب تورم فوالدي
آمارهاي رســمي حاكي از اين اســت كه 
در پايیز امسال، در بین تمامي گروه هاي 
اجرايي مؤثر در ساخت وســاز مسكوني، 
گروه »آهن آالت، میلگرد، پروفیل، درب، 
پنجره و نرده« با افزايش 163.5 درصدي 
قیمت نسبت به پايیز سال قبل، بیشترين 
تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده 
است. در همین بازه زماني كمترين درصد 
تغییر نقطه به نقطه نهاده هاي ساختماني 
نیز به گروه اجرايــي »خدمات« با افزايش 
40.3درصــدي مربــوط بوده اســت. در 
حقیقت، در 2سال اخیر، رشد هزينه تولید 
مسكن در سايه جهش متوالي نرخ تورم، 
ناشــي از گراني قابل توجه گروه آهن آالت 
و مصنوعات فــوالدي بوده كــه در اغلب 
فصل ها افزايــش قیمــت آن از میانگین 
افزايش قیمت ساير نهاده هاي ساختماني 
باالتر بوده اســت. طبق گزارش مركز آمار 
ايران، میانگین تغییرات شاخص نهاده هاي 
 ساختمان هاي مسكوني شــهر تهران در
 4 فصل منتهي به پايیز سال1399 نسبت 
به میانگین شاخص 4 فصل منتهي به پايیز 
سال1398 )تورم ساالنه(، به 59.6 درصد 
رســیده كه بیشــترين نرخ تورم در يك 
سال گذشته بوده اســت. بررسي ها نشان 
مي دهد از منظر تورم ســاالنه نیز در بین 
همه گروه هاي اجرايي مؤثر در ســاخت 
مسكن تهران، بیشترين نرخ تورم معادل 
105.5درصد به گروه »آهن آالت، میلگرد، 
پروفیل، درب، پنجــره و نرده« اختصاص 
داشته و كمترين نرخ تورم با 25.5 درصد 
افزايــش متعلق به گروه »شیشــه« بوده 

است.

مسكن پاييز با تورم بتني
تركیب افزايش هزينه هاي ساخت وســاز 
در فصل پايیز امسال نسبت به فصل هاي 
قبل تغییر كرده و اين بار با فروكش كردن 
تورم گروه فوالد در ســايه تثبیت نسبي 
نرخ ارز، رشد قیمت گروه »سیمان، بتن، 
شن و ماســه« يدك كش شــاخص تورم 
نهاده هاي ساختماني شده است. براساس 
اعالم مركز آمار ايران، در اين فصل در میان 
كل گروه هاي مؤثر بر هزينه ساخت وساز 
مســكوني شهر تهران، بیشــترين درصد 
تغییر فصلــي مربوط به گروه »ســیمان، 
بتن، شن و ماسه« با 48.2درصد افزايش 
و كمترين درصد تغییر بــه گروه اجرايي 

»خدمات« با 5.5 درصــد افزايش مربوط 
بوده است.

تورم نهاده ها و حباب قيمت مسكن
تنهــا نكتــه امیدواركننــده در تغییرات 
شاخص قیمت نهاده هاي ساختماني شهر 
تهران اين است كه شیب تورم فصلي پايیز 
نسبت به فصل تابســتان 8.7واحد كمتر 
شده و از 30.3درصد به 21.6درصد رسیده 
است. در خوش  بینانه ترين حالت و با فرض 
مهار  قیمت نهاده هاي ساختماني، مي توان 
انتظار داشت از فصل زمستان كاهش شیب 
تورم نهاده ها تشديد شود و حتي با اتكا به 
كاهش جدي ساخت وســاز مسكوني در 
شهر تهران به محدوده صفر يا منفي برسد. 
در اين شرايط البته در سناريوي بدبینانه 
نیز اين احتمال وجود دارد كه رشد قیمت 
نهاده هاي ساختماني به واسطه صادرات، زد 
و بند واسطه گران يا كاهش تولید ادامه پیدا 
كند كه در اين صورت وقوع موج جديدي 
از ركود تورمي در بازار مســكن محتمل 

خواهد بود.
به گــزارش همشــهري، میانگین قیمت 
مسكن شهر تهران در 3سال گذشته يعني 
از میانه سال 96 تاكنون حدود 500درصد 
رشد كرده و متوســط قیمت هر مترمربع 
زيربناي مســكوني در اين دوره زماني از 
محدوده 4 تــا 4.5میلیون تومان به باالي 
26میلیون تومان رسیده است. درنتیجه 
اين جهش قیمتي، نسبت میانگین قیمت 
يك مترمربع زيربناي مسكوني به میانگین 
اجاره بهاي ساالنه آن)P/R( در آبان امسال 
به 37برابر رســید، درحالي كــه میانگین 
بلندمــدت اين شــاخص از 18برابر فراتر 
نمي رود. براي تعديل اين شــاخص كه از 
آن بــراي تعیین حباب قیمتي مســكن 
استفاده مي شــود، يا بايد قیمت مسكن 
كاهش پیدا كند يا به تدريج با تخلیه تورم 
انباشته بازار مســكن در قیمت اجاره، اين 
نسبت به محدوده معقول برسد. حاال اما، 
با تداوم رشد تورم نهاده هاي ساختماني، 
عمال تخلیه حباب قیمت مسكن از محل 
افت قیمت منتفي است و افزايش نیافتن 
قیمت مسكن به منزله كاهش قیمت آن در 
مقايسه با هزينه تولید خواهد بود، درنتیجه، 
تخلیه حباب قیمتي بازار مسكن ناگزير بايد 
از محل افزايش قیمت اجاره محقق شود. 
اين اتفاق مي تواند به معناي فشــار بیشتر 
به طبقه مســتأجر، كاهش تولید مسكن 
به واسطه افت نقدشوندگي بازار و همچنین 
بــروز چالش هاي جدي بــراي طرح هاي 

مسكني دولت و مجلس باشد.

گزارش

كمیسیون تلفیق، محل تأمین افزايش يارانه های پیشنهادی اش را آشكار نمی كند

افزایش یارانه از جیب آینده مردم
چه بخواهیم چه نخواهیم اقتصاد ايران آلوده 
به سیاســت است و سیاســتگذاري اقتصادي 
در كشور براســاس سرنوشــت حال و آينده 
سیاســتمداران در افــق كوتاه مــدت تعیین 
مي شود نه بلندمدت. ماجراي افزايش 2برابري يارانه نقدي با تصمیم 
كمیســیون تلفیق بودجه مجلس آيا نشــانه اي از بازگشت مجلس 
به عصر احمدي نژاد نیست؟ منابع پیش بیني شــده براي پرداخت 
147هزار میلیارد تومان يارانه نقدي از كجا مي آيد، چه اندازه پايدار 
خواهد بود و اثر آن بر ناترازي دخل و خرج دولت، كســري بودجه و 

البته تورم چیست؟ 

91هزار تومان در حساب همه
در تازه ترين تصمیم، اعضاي كمیسیون تلفیق بودجه مجلس به اين 
نتیجه رســیده اند كه يارانه نقدي 45هزار و 500توماني بايد از سال 
آينده 2 برابر و به حساب سرپرســتان خانوار به ازاي هر نفر 91هزار 
تومان واريز شود. رحیم زارع، سخنگوي كمیسیون تلفیق بودجه با 
اعالم اين خبر مي گويد: عالوه بر اين در سال آينده 20 هزار میلیارد 
 تومان براي افزايش يارانه 35 میلیون نفر اقشــار متوسط و ضعیف و

 10 هزار میلیارد تومان براي افزايش مســتمري مددجويان كمیته 
امداد و بهزيســتي درنظر گرفته شــد. وي گفت كه دولت در اليحه 
بودجه، 73 هزار و 800 میلیارد تومان بــراي پرداخت يارانه درنظر 
گرفته بود كه كمیســیون تلفیق آن را به 147 هــزار میلیارد تومان 

افزايش داد.
سخنگوي كمیسیون تلفیق اضافه كرد: به موجب مصوبه كمیسیون 
تلفیق سازمان هدفمندي يارانه ها و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
مكلف شدند امكان ثبت نام و پرداخت يارانه هدفمندي و همچنین 
معیشتي و ساير يارانه ها را براي كلیه افرادي كه ثبت نام نكردند، افراد 
جديد و افرادي كه منصرف شدند، فراهم كنند.زارع همچنین گفت: 
به موجب مصوبه كمیسیون تلفیق عدم ثبت نام يا تأخیر در ثبت نام و 
عدم پرداخت يارانه هدفمندي و يارانه معیشتي و ساير يارانه ها تخلف 
محسوب شده و مسئولیت آن بر عهده كلیه مديران ذيربط است و اين 
تخلف قابل رسیدگي در مراجع ذيصالح است .به گفته وي، براساس 
مصوبه كمیسیون تلفیق در سال آينده در مجموع 32 هزار میلیارد 
تومان يارانه تولید در حوزه مسكن، صنعت و معدن، كشاورزي، حوزه 
گردشــگري و ديگر حوزه ها براي يارانه سودتسهیالت درنظر گرفته 

شده است.

پول درشت از كجا مي آيد؟
ســؤال مهم اينجاســت كه مجلس ناگهان اين میزان پول را از كجا 
پیدا كرده كه مي خواهد حــدود 100هزار میلیــارد تومان بیش از 
رقم پیشنهادي دولت به مردم به صورت نقد پول بدهد چرا كه به نظر 
مي رسد اعضاي كمیســیون تلفیق از پرداخت يارانه به صورت كارت 
اعتباري منصرف شده و به اين نتیجه رســیده اند كه واريز مستقیم 
بهتر جواب مي دهد و مردم را خوشحال تر مي كند. يك راه اين است 
كه مجلس بگويد منابع كمك معیشتي دولت كه پس از افزايش قیمت 
بنزين در آبان ســال گذشته به حســاب 60میلیون نفر واريز شده با 
يارانه نقدي 45هزار و 500تومان تجمیع شود و بقیه اين پول را هم 
مجلس اضافه مي كند كه نتیجه آن يارانه تركیبي احمدي نژاد، كمك 
معیشتي روحاني و البته يارانه كوپن الكترونیكي قالیباف خواهد بود.

درحالي كه انتظار مي رفت اين هفته مجلس وارد بررســي جزئیات 
اليحه بودجه سال آينده شود، بالتكلیفي اعضاي كمیسیون تلفیق بر 
ســر ارقام كلیدي بودجه ازجمله نرخ ارز و همچنین منابع و مصارف 
هدفمندي يارانه ها باعث شد تا ارجاع گزارش تلفیق به صحن در هفته 
آينده انجام شود. مجلس اما تصمیم دارد تا يك برگ برنده جديد رو 
كند به همین دلیل تصمیم نمايندگان اكثريت اصولگرا اين است كه 
دالر 4200 توماني حذف شود و مابه التفاوت آن به حساب مردم واريز 
شود. از نظر دولت اين تصمیم باعث خواهد شد كه رقم محاسباتي نرخ 
دالر در بودجه از 11هزار و 500تومان دولت به 17هزار و 500تومان 
برسد و حتي ممكن است در كوتاه مدت رضايت آني شهروندان را به 
همراه داشته باشد، اما به دلیل تشديد كسري بودجه دولت و شكننده 
بودن منابع پرداخت يارانه 2برابر، تورم باز هم باالتر برود. نخســتین 
مخالفت بــا اين تصمیم مجلــس را عبدالناصر همتــي، رئیس كل 
 بانك مركزي در چند روز قبل اعــالم و به صراحت گفت: تعیین نرخ

 17 هزار و تومان به ازاي هر دالر و رســمیت دادن به اين نرخ تسعیر 
ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده هاي 
نفتي و خنثي كردن تحريم هاي جاري از يك طرف و نیز روند تحوالت 
و احتمال كاهش تحريم ها در سال آتي از طرف ديگر، به صالح اقتصاد 

كشور نمي دانم.

بدرقه دالر 4200 توماني يا استقبال از يارانه تلخ؟
مجلس ادعاي دولت مبني بر اينكه قرار است ارزش محاسباتي دالر در 
بودجه به باالي 17هزار تومان برسد را رد مي كند و مي گويد: اختیار 
تصمیم گیري درباره نرخ با دولت خواهد بود امــا ابهام و پیچیدگي 
ماجرا اين اســت كه مجلس هرچند مي گويــد كاري به نرخ دالر در 
بودجه ندارد، اما روي 100هزار میلیارد تومان بودجه ناشي از حذف 

دالر 4200توماني حســاب كرده و براي آن خرج تراشیده است. نه 
محمدباقر قالیباف، در مقام رئیس مجلس و نه الیاس نادران در مقام 
رئیس كمیسیون تلفیق بودجه حاضر نمي شوند بگويند قیمت دالر را 
در بودجه چند حساب كرده اند و رئیس مجلس در آخرين اظهارنظر 
خود گفته است: تهمت ناروا به مجلس نزنید، مجلس نرخ ارز تعیین 
نكرده و آن قدر نســبت به اقتصاد نادان و ناشي نیستیم كه نرخ ارز را 
تعیین كنیم. او مي گويد: نه مجلس و نه دولت هیچ كدام قادر نیستند 
نرخ ارز را تعیین كنند چراكه نرخ ارز نتیجه مديريت و عملكرد ما در 
كف بازار است. ما مي گويیم تفاوت نرخ تسعیر ارز با نرخ آزاد كه حجم 
بسیار زيادي است به حدي كه بیشتر از بودجه جاري است، كجا خرج 
مي شود؟ او مي گويد: اين مبلغ بايد به جیب مردم برود تا مشكالت آنها 

مرتفع شود و مجلس مصمم است اين كار انجام شود.

اين مبلغ از كجا مي آيد؟
پرسش بي پاسخ همچنان اين است كه اين پولي كه مجلس مي گويد 
بايد به جیب مردم بــرود از كجا مي آيد؟ نمي تــوان از يك طرف به 
درســتي خواســتار حذف دالر 4200 توماني بــود و از طرف ديگر 
شفاف گفته شود كه 100هزار میلیارد تومان يارانه نقدي جديد در 
راه است و در پشت پرده از اينكه قیمت دالر را چند حساب كرده اند، 
پرده پوشي كرد؟ حتي اگر نرخ ارز در بازار آزاد كشف قیمت شود، آنچه 
بانك مركزي قرار است بابت فروش ارز دولتي به حساب خزانه واريز 
كند، نه نرخ بازار آزاد كه معادل ريالي نرخ ارز در بودجه ساالنه است 
كه همه ساله هرچند در متن قانون بودجه قید نمي شود اما شفافیت 
بودجه اي همه ساله ايجاب كرده كه اين نرخ اعالم شود. ابهام جدي تر 
كه مي تواند برخالف تصور نخست قانونگذاران يارانه نقدي دوبرابر را 
به يك قهوه تلخ در كام مردم تبديل كند، اين است كه پرداخت يارانه 
نقدي دوبرابر به يك مطالبه دائمي تبديل خواهد شد و اگر روزي ارز 
تك نرخي شــد، ديگر خبري از مابه التفاوت نرخ ارز چندنرخي براي 
ريختن به حساب يارانه ها نیست و آن روز بايد ديد براي پر كردن چاه 

خالي يارانه هاي نقدي قرار است از كجا پول تامین شود.

واريز يارانه نقدي يا تقسيم فقر
پرداخت يارانه هاي پنهان و داراي شائبه رانتي به صورت مستقیم به 
شهروندان جامعه هرچند قابل دفاع و منطقي است، اما بدون اصالحات 
جدي در نظام اقتصادي كشور ازجمله استحكام منابع بودجه اي دولت، 
شفاف تر شدن دخل و خرج ها، حاكم شدن نگاه بلندمدت و حركت 
به سمت آزادسازي واقعي اقتصاد تنها باعث كهنه تر و مزمن تر شدن 
زخم هاي اقتصاد ايران خواهد شد. داستان آب رفتن يارانه 45هزار و 
500تومان به ارث رســیده از دولت احمدي نژاد در اثر تورم اكنون 
پیش روي 80میلیون ايراني است كه انتخاب كنند از دولت و مجلس 
پول بیشتري به صورت ماهانه مي خواهند يا اينكه دوست دارند قدرت 
خريد آنها دست كم در يك برنامه 10ساله حفظ شود و تورم از اقتصاد 
ايران و ســفره مردم رخت بربندد. دادن يارانه نقدي بیشتر حتي تا 
10برابر قبل از اجراي اصالحات عمیق اقتصادي در بلندمدت به فقیرتر 
شدن مردم مي انجامد. سیاســت مجلس اما اين است كه با تقسیم 
بودجه به جاي اصالح بودجه جلوي تقسیم فقر را بگیرد. سخنگوي 
كمیسیون تلفیق بودجه مي گويد: براي هدفمندي يارانه ها 43 رديف 
در مصارف درنظر گرفته شــده كه 10 رديف براي دولت به مبلغ 79 
هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده و از 429 هزار میلیارد تومان 
كسر خواهد شد و مبالغ اين رديف ها مانند كاهش فقر مطلق در اختیار 
بهزيستي، كمیته امداد امام خمیني، حوزه سالمت، حوزه نان و خريد 
تضمیني گندم، حوزه هاي فرهنگي، كتب درســي ، افزايش حقوق 
سربازان، مسكن محرومان، مسكن رزمندگان، صندوق بیمه تامین 
اجتماعي، حوادث غیرمترقبه، واكسیناسیون دام، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي براي كاهش آسیب هاي اجتماعي و فرهنگي، حمايت از 
 زنان سرپرست خانوار، حمايت از خانواده زندانیان و ديگر مواردي كه  
33 مورد است براساس نظر كمیسیون تلفیق و پیشنهادهاي دولت 
قرار خواهــد گرفت .هرچند كمیســیون تلفیق مي گويــد هنوز به 
جمع بندي نهايي نرسیده اما حسینعلي حاجي دلیگاني، عضو هیأت 
رئیسه مجلس پیش تر فاش كرده بود كه نه تنها قرار است يارانه نقدي 
همه 91هزار تومان شود كه يارانه نقدي 48میلیون نفر از اقشار ضعیف 
جامعه 136 هزار تومان و يارانه نقــدي 10 میلیون ايراني كه از نظر 
مالي در شرايط ســخت تري قرار دارند و جزو طبقات ضعیف جامعه 

هستند، در هر  ماه 220 هزار تومان خواهد شد.

منازعه مجلس در بورس
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 با وجود اظهارنظر هاي رئيس كل بانك 
مركزي و رئيس جمهوري و نزول مقطعي دالر

قيمت دالر در هفته گذشته، ديروز قيمت 
دالر يكباره 1000تومان گران تــر  و بار ديگر وارد كانال 
23هزار تومان شــد. ديروز همچنين حسن روحاني، 
رئيس جمهوري گفت: همه بايد براي تعادل بازار ارز در 

چارچوب سياست هاي بانك مركزي كمك كنند.
به گزارش همشهري، از زمان آغاز روند نزولي قيمت دالر، 
مقامات دولتي بارها درباره قيمت ارز اظهارنظر كرده اند. 
حتي حسن روحاني 2هفته پيش در اظهارنظري اعالم 
كرد قيمت دالر به 15هزار تومان مي رسد. بانك مركزي 
هم در اظهارنظر هاي مختلفي اين نزول قيمت دالر را 
به سياست هاي خود مرتبط دانست اما اقتصاددانان بر 
اين باورند نزول قيمت دالر بعــد از برگزاري انتخابات 
آمريكا ريشــه در كاهش انتظارات تورمي دارد و دولت 
و مقامات بانك مركزي فقط در تالشند با انتشار برخي 
پيام ها، روند تقويت ارزش پول ملي را تسريع كنند. كار 
حتي تا آنجا پيش رفت كه عبدالناصر همتي، رئيس كل 
بانك مركزي يك هفته پيش از آزاد سازي  بخشي از منابع 
ارزي بلوكه شده ايران خبر داد اما هيچ جزئياتي درباره 
آن اعالم نكرد. گمان مي رود انتشــار اين خبر نيز صرفا 
در ادامه روند گفتار درماني در بازار ارز انجام شده است؛ 
چراكه بازار ارز فقط چند روز به اين پيام ها واكنش نشان 
داد و بعد از  آنكه يك هفته پيش به مرز 21هزار تومان 
رسيد، دوباره در حال رشد است به طوري كه ديروز بار 
ديگر قيمت هر دالر آمريكا با يك رشد محسوس، نزديك 
به 1000تومان افزايش يافت و ظرف يك روز از 22هزارو 
700تومان تا 23هزار 700تومان رشد كرد. همزمان با 
بازگشت دوباره قيمت هر دالر به كانال 23هزار تومان 
حســن روحاني، رئيس جمهور با بيان اينكه با شكست 
جنگ اقتصادي ترامپ، نگاه طرف هــاي تجاري ايران 
تغيير يافته و مناسبات اقتصادي كشور درحال ورود به 
مرحله جديدي است، تصريح كرد: همه بايد كمك كنند 
كه بازارهاي حساس نظير ارز در چارچوب سياست هايي 
كه بانك مركزي اعمال مي  كند، مديريت شود و به تعادل 
برسد. به گفته رئيس جمهور، با فروكش كردن انتظارات 
تورمي و روند رو به رشد صادرات نفتي و غيرنفتي، شرايط 
اقتصادي كشور به سمت بهتر شدن حركت مي كند. با 
وجود ســخنان رئيس جمهور كارشناسان اقتصادي بر 
اين باورند كه آينده قيمت دالر صرفا به حل تنش هاي 

سياسي و كاهش انتظارات تورمي وابسته نيست و بايد در 
بلندمدت عوامل كالن اقتصادي ترميم شود.

آينده قيمت دالر
نزول قيمت دالر تا محدوده 21هــزار تومان در هفته 
گذشته اميدواري ها را براي كاهش قيمت دالر افزايش 
داده بود اما اين نزول چندان پايدار نبود. اغلب تحليلگران 
بر اين باورند بــا توجه به ميزان كســري بودجه دولت 
در سال جاري و ســال آينده، احتمال آنكه قيمت دالر 
تحت تأثير عوامل اقتصادي با نزول بلندمدت مواجه شود، 
وجود ندارد اما در كوتاه مدت تحت تأثير تزريق منابع ارزي 
جديد ازجمله آزاد سازي  منابع ارزي بلوكه شده ايران در 
ساير كشور ها و كاهش تنش هاي سياسي كه مي تواند 
منجر به رفع تحريم ها و ورود منابع ارزي جديد به كشور 

شود، وجود دارد.
تيمور رحماني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران ديروز در 
همين باره در صفحه شــخصي خود در فضاي مجازي 
نوشت: مطالعه براســاس روابط بلندمدت نقدينگي و 
نرخ ارز با احتســاب رانت منابع طبيعي نشان مي دهد 
نرخ بنيادين دالر حدود 20هزار تومان است البته اين 
به هيچ وجه بدان معنا نيست كه نرخ نمي تواند پايين تر 

از اين قرار گيرد.
اين اقتصاددان افزود: بر اين اساس اينكه تحريم ها كم 
و بيش در همين حدود كنوني باشــد و آن هم براساس 
نظريه پولي اين عدد ذكر شده است كه طبيعتاً مي تواند 

پيش بيني هاي آن محل اشكال باشد؛ بنابراين كافي است 
كه فروش نفت افزايش يابد و دسترسي به آن مهيا شود 
تا همانند دهه1380 و با وجود تداوم رشــدهاي باالي 
نقدينگي نرخ ارز بســيار پايين تر از آنچه نظريه پولي 
پيش بيني مي كند، قرار گيرد و تحت آن شرايط نرخ ارز 
مي تواند پايين تر از 20 هزار تومان قرار گيرد و مدت ها نيز 
پايين تر از آن دوام آورد. او تصريح كرد: بنابراين با كاهش 
ريسك هاي بيروني نرخ ارز كه مثل بقيه قيمت ها دچار 
جهش بيش از حد شده بود، مي تواند به رقم هاي پايين تر 

از مقدار فعلي برسد.
علي ابراهيمي، يك كارشــناس اقتصــادي و نماينده 
سابق مجلس هم درباره تقويت ارزش پول ملي به ايبنا 
گفت: اگر بخواهيم ارزش پول ملي را تقويت كنيم، تنها 
راه حل، توليدات منجر به صادرات اســت و به دنبال آن 
ارزآوري به عنوان پشتوانه پول ملي. در حقيقت وقتي كه 
توليد رونق پيدا كند و توسعه اقتصاد شكل بگيرد، پول 
ملي ارزش پيدا مي كند. او با طرح اين ســؤال كه وقتي 
پول ارزش پيدا كرد، چه اتفاقــي مي افتد؟ توضيح داد: 
حقوق بگير و كارگر و محصول توليدي به يك شــكلي 
با يكديگر تنظيم مي شوند و جريان اقتصاد پويا مي شود 
و اينجا وقتي ارزش پول ملي ارتقا پيدا كرد، در قبال آن 
قيمت اقالم ســرمايه اي ازجمله ملك و ماشين، واقعي 
مي شود و كارايي پول باال مي رود. ما براي تقويت پول ملي 
بايد اوال توليد را رونق و توسعه دهيم و در ادامه به دنبال 

تسهيل و بازگشايي راه ها و زمينه هاي صادراتي باشيم.

ريزش قيمت ها در بازار گوشي تلفن همراه 
  گزارش ميداني خبرنگار همشهري حاكي از كاهش يك تا 20ميليون توماني قيمت برخي از انواع گوشي هاي تلفن همراه 

و افت جزئي قيمت گوشي هاي گران قيمت برندهاي مشهور است

بازگشت دالر به كانال 23هزار توماني

گمانه هايي براي آينده دالر
   قيمت هر دالر آمريكا ديروز دوباره 1000تومان گران شد

   روحاني: همه بايد براي تعادل بازار ارز در چارچوب سياست هاي بانك مركزي كمك كنند
كاهش نرخ ارز و افت تقاضاي ناشــي از گراني 

گوشــي تلفن همــراه موجب ريــزش يك تا بازار
20ميليون توماني قيمت برخي از گوشي هاي 

پرفروش در بازار شد.
به گزارش همشهري، سير نزولي نرخ ارز موجب ريزش قيمت 
در بازار بسياري از كاالهاي سرمايه اي و واسطه اي به خصوص 
محصوالت صنعتي مانند خودرو و گوشي تلفن همراه شده 
است. قيمت انواع گوشي تلفن همراه كه طي چند ماه گذشته 
متاثر از مشكالت تخصيص و افزايش شديد نرخ ارز افزايش 
يافته بود اين روزها به دليل افت شــديد تقاضاي ناشي از باال 
بودن قيمت ها و انتظار مشتريان براي ارزاني اين كاال با كاهش 
قيمت مواجه شده است. بررسي قيمت انواع گوشي موبايل 
در مراكز عرضه بيانگر تندتر شــدن تــب كاهش قيمت در 
گوشي هاي رده قيمتي متوســط كمتر از 15ميليون تومان 
مانند محصوالت سامســونگ، هوآوي، ســوني اريكسون و 
شيائومي نسبت به گوشي هاي گران قيمت برخي برندهاي 
مشهور مانند اپل است. با وجود اين افت قيمت گوشي هاي رده 
قيمتي متوسط موجب دست نگه داشتن خريداران از پذيرش 
ريسك و زيان ناشــي از خريد اين گوشي هاي گران قيمت و 
تشديد ركود بازار آن شده است. با وجود اين اگر مشتري براي 
خريد گوشي هاي آيفون در بازار باشد، اين روزها امكان چانه 
زني بيشتري براي خريد اينگونه محصوالت از فروشندگاني 

دارد كه با كسادي بازار دست و پنجه نرم مي كنند.

سقوط قيمت گوشي هاي پرفروش 
گزارش ميداني خبرنگار همشهري از وضعيت قيمت و بازار 
گوشي تلفن همراه نشــان مي دهد كه با سير نزولي نرخ ارز 
با اغلب گوشــي هاي پرفروش بازار با ريزش شــديد قيمت 
مواجه شــده اما اين تب كاهش قيمت در انواع گوشي هاي 
برند سامسونگ بيشتراز ساير برندها بوده و با وجود بازگشت 
نرخ دالر به كانال 23هزار تومان، هنوز نيز افت قيمت اين نوع 
گوشــي ها ادامه دارد. به گفته فعاالن بازار نيز قيمت بيشتر 
گوشي هاي برندهاي پرفروش در بازار يكي دو هفته گذشته 

افت داشته است.
 اين افت قيمت در گوشي برندهاي شيائومي، سوني و هوآوي 
و حتي آيفون نيز وجود داشــته اما ميزان كاهش قيمت در 
گوشي هاي سامسونگ بنابر نوع و قيمت متفاوت بوده است 
اما اين افت قيمت در گوشي هاي سامســونگ بيشتر ديده 
مي شود. به نحوي كه قيمت برخي انواع گوشي هاي پرفروش 
اين برند كره اي در بازار از يك تا 3 ميليون و گران ترين گوشي 

اين برند نيز كاهش قيمت 10 تا 20 ميليون توماني را تجربه 
كرده اســت. به نحوي كه قيمت گوشي سامسونگA51 كه 
تا 2 هفته پيش در محــدوده 9 ميليون تومان بود اين روزها 
با كاهش 2 تا 3 ميليونــي به حدود 6 تــا 7 ميليون تومان 
رسيده است. همچنين قيمت گوشــي سامسونگ گلكسي 
A31 با كاهش يك ميليون و 140هزار توماني از 6 ميليون 
و 440 هزار به 5 ميليون و 300 هزار تومان رسيده و قيمت 
Samsung�  گران ترين مدل گوشي سامسونگ يعني مدل
Galaxy Z Fold2 نيز كه تا 3 هفته پيش در محدوده 60 تا 
70 ميليون تومان بود اين روزها به حدود 50 ميليون تومان 
كاهش يافته است. قيمت گوشي سامسونگ مدل    A21 نيز 
 Galaxy به حدود 4 ميليون و 410 هزار، سامســونگ مدل
Galax� به 9 ميليون و 515 هزار، سامســونگ مدل A422

ynote10   بــه 11ميليون و 790 هزار و سامســونگ مدل 
Galaxynote20  با قيمت 28ميليون و 500 هزار تومان در 

بازار موبايل فروخته مي شود.

تأثير فعال سازي  گوشي هاي مسافري بر بازار
عالوه بر كاهش نرخ ارز اخبار مطرح شده در زمينه فعال سازي  
برخي گوشي هاي مسافري در سامانه همتا كه به شكل قانوني 
وارد كشور شده نيز موجب تقويت احتمال رشد عرضه گوشي 

و افت قيمت ها شده است. 

نماينده وزير صنعت در اتاق اصناف كشور و رئيس اتحاديه 
صوتي، تصويري و تلفن همراه و لوازم جانبي با بيان اينكه طي 
روز هاي آينده با همراهي سامانه همتا گوشي هاي مسافري 
كه قانوني وارد شده اند، فعال سازي  مي شوند، گفت: پيگيري 
الزم از مســئوالن ســامانه همتا براي رفع مشكل تعدادي 
از گوشــي هاي تلفن همراه مسافري انجام شــد و با تعامل 
مناسبي كه بين اتحاديه و سامانه همتا وجود دارد، اميدواريم 
مشكل فعال سازي  اين گوشي ها رفع شود. ابراهيم درستي، 
افزود: با درخواستي كه براي رفع مشكل واحدهاي صنفي و 
مصرف كنندگان از مدير سامانه همتا داشتيم، مقرر شد طي 
روزهاي آينده سامانه همتا نسبت به فعال سازي  و حل مشكل 
گوشي هاي تلفن همراهي كه با رعايت تشريفات قانوني وارد 
كشور و در ســامانه گمرك ثبت گرديده اند، اقدامات الزم را 
انجام دهد. او با تأكيد بر حمايت كامل از طرح ريجســتري، 
افزود: از ســامانه همتا درخواســت كرديم با همراهي ساير 
دستگاه هاي نظارتي با تمامي سرشــاخه هاي اصلي واردات 
غيرقانوني گوشــي تلفن همراه برخورد قاطع صورت گيرد 
چراكه اين گوشي ها مشكالت عديده اي را براي مغازه داران و 
مصرف كننده ايجاد مي كند. او تأكيد كرد: از تمام واحدهاي 
صنفي و مردم نيز مي خواهيم تا قبل از خريد تلفن همراه از 
واردات قانوني آن با استعالم اصالت گوشي از طريق سامانه 

همتا اطمينان حاصل كنند تا بعدا دچار مشكل نشوند. 

ترپارليسگنيگن
لالقتساماجنارس
قوليسركونتيب

يحولتقموران
حايسيواكجنكوا
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افقي:
 1- قلم انگليســي- تخته 

مصنوعي- پس انداز
2- تعلق- شــيپور جنگي-

 ساز كوبه اي
3- بزرگ منشي- سرمشق- 

آدم ماشيني
4- روشنايي- ابله- دانه هاي 

خوراكي
5- لباس- غذاي مجلســي 

ايراني- نوعي كبك
6- بازدارنــده- قابل اجرا و 

ممكن- آساني
7- برگــه دريافت كاال- لبه 
پاييــن جامــه- مســابقه 

اتومبيلراني
8- خداي درويش- قرض- 

بوي خوش- نفس
9- يــار همايــون- كفش 
پاشــنه دار قديمي- درياي 
باريــك ميــان فرانســه و 

انگلستان
10- عيــب- خبرگــزاري 

ايتاليا- سنگين
11- پاراگــراف- رمانــي 
نوشــته علي محمد افغاني- 

نوعي پخت برنج
12- بازپــرس قديــم- نام 
تجاري- برخي در آن حمام 

مي كنند
13- زنداني- بدون همسر 

بودن- مغفرت
14- دنبالــه رو ســوزن- 
قناعت پيشه- از روي حماقت 

و ناداني
15- پيدا كردن- صداپيشه- 

مساوي
  

عمودي:
1- فيلســوف و رياضيدان 
فرانســه در قرن نوزدهم- 

زبان يهود
2- زنگ كليســا- شيريني 

سوغات قم- بخشندگي
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مواد مقــاوم در برابر آب- 
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جهان- سروري- موي تابدار
8- فيلمــي ســاخته بهرام 
بيضايــي بــا بــازي مژده 

شمسايي- هدايت كننده
9- پسنديده- بدذات- صفرا
10- زاهد گوشه نشين و تارك 
دنيا- سياره زحل- مخترع تلفن

11- آييني مبتني بر تعاليم بودا- 
فرزند نتيجه- ميوه تابستاني

12- نوعي تحريك پوستي- نوعي 
انرژي-  ماه خورشيد!

13- بار ســفر- كشــوري ميان 
فرانسه و اسپانيا

14- باالپــوش بلند مــردان قديم- 
كامل شدن رشد ميوه- اهل مازندران

15- نوعي اسلحه كمري- شهري 
در استان اردبيل

 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 | 3853
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اتفاق روز

پرســپوليس در حالي آماده ديدار با آلومينيوم اراك شده كه در طول 
اين فصل به اندازه كافي امتياز از دســت داده اســت و اگر قصد تكرار 
قهرماني هايش را دارد، از حاال به بعد بايد بسيار بهتر عمل كند. فصل 
گذشته نخستين سال دوران »پسا برانكو« بود و پرسپوليس با از دست 
دادن ستون اصلي قهرماني هايش، با يك كادرفني جديد به مسابقات 
آمد. به همين دليل هم شــروع اين تيم در ليگ نوزدهم خيلي خوب 
نبود و آنها در نيمه دوم نيم فصل اوج گرفتند. با اين حال مقايسه 9بازي 
ابتدايي فصل پيش با 9مسابقه آغازين امسال نشان مي دهد وضع كنوني 

سرخ ها نسبت به پارسال كمي بدتر هم شــده است. در ليگ نوزدهم 
پرسپوليس از 9بازي نخست صاحب 16امتياز بود، اما حاال از 9مسابقه 
آغازين 15امتياز كسب كرده است. نكته جالب به تعداد گل هاي زده و 
خورده اين تيم برمي گردد كه عيناً مشابه فصل قبل است؛ 10گل زده 
و 5گل خورده. پرسپوليس پارســال بعد از انجام 9بازي صاحب 5برد 
شــده بود، اما حاال از 9بازي ابتدايي تنها 3پيروزي كسب كرده است. 
تنها نقطه قوت تيم امسال نسبت به فصل گذشته اين است كه كمتر 
باخته؛ صفر شكست در مقابل 3شكست. هفته نهم فصل گذشته همان 
بازي مشهور ماشين سازي بود كه علي عليپور در دقيقه 90 پنالتي اش 
را چيپ زد و از دست داد. پرســپوليس بعد از آن بازي از 6مسابقه آخر 
نيم فصل 5پيروزي به دست آورد و يك بار هم شكست خورد؛ حاال بايد 

ديد تيم امسال از 6بازي پاياني چقدر امتياز جمع مي كند.

  پرسپوليس؛ عقب تر از خودش
  مقايسه شرايط سرخ ها با فصل گذشته

 تعارف قهرماني نيم فصل
 5 نكته در مورد شكست نااميدكننده استقالل برابر سايپا

بهروز رسايلي| اســتقالل كه با يك پيروزي خوب برابر تراكتور 
هوادارانش را بيش از پيش خوش بيــن و اميدوار كرده بود، در 
ديدار برابر سايپا تن به شكست غيرمنتظره يك بر صفر داد. 
اين نتيجه يك گام ديگر در روند سينوســي و پرنوسان فصل 
جاري آبي ها به شمار مي آيد. آنها انگار عادت كرده اند اميدواري 

به وجود بياورند و بعد همه  چيز را خراب كنند.

1  احتماالً خيال راحت از اينكه پيروزي برابر ســايپا در دسترس 
است، براي اســتقالل گران تمام شــد. اين تيم مخصوصا در نيمه 

نخست بازي با نارنجي پوشان اشتياق الزم براي پيروزي را نداشت. 
در آغاز نيمه دوم هم سايپايي ها استقالل را غافلگير كردند. شايد اگر 
تيم محمود فكري زودتر شبيه 10دقيقه پاياني بازي مي كرد، نتيجه 

ديگري رقم مي خورد، اما آنها خيلي دير به خودشان آمدند.
2  با اين شكست، استقالل ابتكار عمل براي كسب عنوان قهرماني 
نيم فصل را از دســت داد. اگر همانطور كه صمد مرفاوي گفته بود 
آبي ها هر 12امتياز را از 4بازي پايانــي دور رفت مي گرفتند، قطعا 
قهرمان نيم فصل مي شــدند. با اين حال، اســتقالل با اين شكست 
بدموقع اختيار عمل را از كف داد و حاال براي تعيين تكليف قهرمان 

دور رفت، بايد به نتايج رقبايي مثل نفت آبادان، سپاهان و مخصوصا 
پرسپوليس نظر داشته باشد. 3بازي پاياني نيم فصل استقالل برابر 

نفت مسجدسليمان، نساجي و سپاهان خواهد بود.
3  استقالل برابر سايپا بعد از 4بازي گل نزد. آخرين مسابقه اي كه 
آنها موفق به گلزني نشــدند به ديدار با ذوب آهن برمي گشت كه با 
نتيجه مساوي بدون گل به پايان رسيد. با اين اوصاف، طبيعتا نوار 
4بازي پياپي گلزني مهدي قائدي هم پاره شد. همينطور باخت به 
سايپا وضعيت استقالل را در جدول مسابقات خانگي هم بدتر كرد. 
اين تيم از 6بازي در ورزشگاه آزادي، فقط 3مسابقه را برده و 2تساوي 
و حاال يك شكست را تجربه كرده است. استقالل در جدول مسابقات 
خانگي بعد از نفت آبادان، سپاهان، فوالد و پرسپوليس روي پله پنجم 
قرار دارد و تازه يك ميزباني هم از همه اين تيم ها بيشتر داشته است. 
مهم نيست كه تماشاگران غايب هســتند؛ بدون امتياز مسابقات 

خانگي، قهرمان شدن بسيار دشوار خواهد بود.
4  استقالل براي سومين بازي پياپي گل خورد. آخرين كلين شيت 

اين تيم به بازي با آلومينيوم اراك برمي گردد كه آنجا هم رشــيد 
مظاهري چند توپ خوب  را گرفت. باوركردني نيست كه استقالل 
حتي يك مســابقه را بدون بذل و بخشــش چندين موقعيت گل 
به رقبا به پايان نمي رســاند. در همين بازي مهــدي مهدي پور به 
ناچار روي بازيكني خطــا كرد كه نزديك بود بــا مظاهري تك به 
تك شــود؛ درســت مثل خطايي كه عارف غالمي در داربي روي 
مهدي عبدي انجام داد. چرا اين همه شــكاف در ســاختار دفاعي 
 اســتقالل وجــود دارد و اين ضعف ها چــه زماني ترميــم خواهد

 شد؟
5  محمود فكري بهترين فرصت را براي عبور از آمار فصل گذشته 
آندره آ استراماچوني از دست داد. پارسال مربي ايتاليايي از 12بازي 
اول 22امتياز گرفتــه بود و اين هفته فكري مي توانســت مجموع 
امتيازات تيمش از 12بازي ابتدايي را به عدد25 برســاند، اما با از 
دســت رفتن 3امتياز بازي با ســايپا، فكري نتوانست از حد نصاب 

رقم خورده توسط استراماچوني عبور كند.

گل از كنده بلند مي شود
زالتان با يك بازي بد در باخت 3 هيچ ميالن به آتاالنتا به ركورد 600بازي 
باشگاهي رسيد. او در اين بازي ها 393گل زده است كه 12تاي آن در 
9بازي اين فصل بوده. زالتان تمام نمي شود بلكه از تيمي به تيمي ديگر 
تبديل مي شود! او بعد از تماشاي شــادي گل زاپاتا به او گفت بيشتر از 
تمام گل هاي عمرش گل زده است. مهاجم كلمبيايي هشتادونهمين 
گلش در ســري آ را مي زد و همه گل هاي عمرش به 400نمي رســد 
درحالي كه زالتان 560گل رســمي دارد. اين حكايت برخي مهاجمان 
پابه سن گذاشته ديگر هم هست. لواندوفســكي كه امكان ندارد يك يا 
2 بازي پشــت هم بدون گل بماند. كريســتيانو رونالدو كه در هر بازي 
يك ركورد تازه گلزني را از خود بر جاي مي گذارد. او به تازگي نام خود را 
به عنوان بهترين گلزن تاريخ فوتبال به ثبت رسانده است. مسي هم كه 
همگي از كيفيت و آمار گلزني اش خبر داريم؛ هر چند از 2019به اين سو 
آمار گلزني اش كمي افت كرده و در عوض تعداد گل هاي پنالتي اش باال 
رفته است. لوييس سوارس كه با بي مهري از بارسلونا كنار گذاشته شد، 
تنها يك گام تا صدر جدول گلزنان الليگا فاصله دارد. او با 11گلش در 
اين فصل به تنهايي 15امتياز براي اتلتيكو مادريد صدرنشين جمع آوري 
كرده است. اوضاع كريم بنزما هم بد نيست. او با 2 گلي كه وارد دروازه 
آالوس كرد خودش را به صدر جدول گلزنان الليگا نزديك كرد. بدشانسي 
صدرنشينان اين است كه ال نصيري از سويا با 2 هت تريك در 2 بازي آخر 
تيمش تعداد گل هايش را به 12رسانده. كريم گل شماره179خودش 
را در الليگا زد و با ركورد گوروســتيزا در رده چهاردهم بهترين گلزنان 
تاريخ الليگا برابري كرد. او در ادامه فصل اين فرصت را دارد تا از گلزناني 
مثــل آزار )182گل(، داويد يا )184گل( و ســانتيانا )186گل( عبور 
كند. بنزما در اين فصل 10گل و 5پاس گل داشــته. او از زمان جدايي 
كريستيانو رونالدو از رئال مادريد 72گل زده كه 8تاي آن از روي نقطه 
پنالتي بوده درحالي كه خود رونالدو 84گل به ثمر رسانده كه 26تاي آن 

پنالتي بوده است. 

مرزبان: يك قدم از بقيه مدعيان جلوتر هستيم
عليرضا مرزبان زماني در همين ســپاهان مربي محرم نويدكيا بود اما 
امسال حاضر شده به عنوان دســتيار به كادرفني او اضافه شود. مرزبان 
در گفت و گو با همشهري صحبت هايش درخصوص همكاري با محرم را 
اين چنين آغاز مي كند: »من قبال با محرم كار كرده بودم، منظورم زماني 
است كه او فوتبال بازي مي كرد و به همين خاطر از يكديگر شناخت كافي 
داريم. نويدكيا زمان بازيگري يك رابط قوي بين كادر فني و رختكن بود و 
مسائل را خيلي خوب بين بازيكنان يا كادر فني انتقال مي داد. او از لحاظ 
انساني شخصيت بااليي دارد و يك انسان صادق و شفاف است. محرم در 
اروپا و تيم ملي حضور داشــته و هميشه در سپاهان هم مسئوليت هاي 
بزرگي داشته اســت. محرم با بازيكنان صادق است و هميشه هم سعي 
دارد واقعيت را بگويد. اگر تيم او بد بازي كند خيلي راحت اين مسئله را 
عنوان مي كند. به هر حال بايد اين را درنظر گرفت كه واقعيت  دير يا زود 

مشخص مي شود.«
مرزبان در ادامه اشــاره اي هم به روند نتيجه گيري ســپاهان داشته و 
مي گويد: »ما از امتيازگيــري تيم به طور كامل راضي نيســتيم چون 
بازي هاي بزرگي را از دست داديم. ما 2 شكست سنگين برابر گل گهر و 
نفت مسجدسليمان داشتيم و تساوي با ماشين سازي هم خيلي دردناك 
بود. البته ســپاهان از لحاظ فني روند رو به رشدي داشته و اين براي ما 
خوشحال كننده است كه تيم دگرديسي جديدي را تجربه مي كند. ما 
امسال فلسفه خاصي را دنبال مي كنيم و نويدكيا هم تأثير بزرگي در سبك 
بازي سپاهان داشته است. هدف ما اين است كه فوتبال تماشاگرپسندي 
را ارائه داده و البته نتايج خوبي هم بگيريم. ما خودمان را يكي از مدعيان 
اصلي مي دانيم چون كيفيت فني سپاهان را مي شناسيم. البته ليگ امسال 
مدعيان ديگري هم دارد كه براي قهرماني تالش مي كنند و چيزي هم 
قابل پيش بيني نيست. ما نبايد استقالل، پرسپوليس، تراكتور و چند تيم 
ديگر را ناديده بگيريم ولي مسئله مهم در سپاهان اين است كه ما در مورد 
باشگاهي صحبت مي كنيم كه در تمامي زمينه ها ثبات دارد و به همين 

دليل يك قدم از بقيه مدعيان جلوتر هستيم.«

رضاييان كمي پايين تر از راموس
فدراسيون آمار و تاريخ فوتبال از آن دست سايت هايي است كه هر چند 
وقت يك بار گزارشي مي دهد كه به محل اختالف تبديل مي شود. به طور 
مثال ركورد گل هاي پله و بيتســان كه اخيرا كريستيانو از هر دوي آنها 
به صورت رسمي عبور كرده، در اين سايت چيز ديگري است. از اين جهات 
توضيح الزم بود كه بدانيم خيلي نمي شــود به سنديت اين به اصطالح 
فدراسيون خوشبين بود. اما گزارشي كه اخيرا درباره گلزن ترين مدافعان 
جهان زده چيزي نيست كه نشــود به آن استناد كرد. در اين ليست كه 
طبيعتا نام سرخيو راموس با 89گل در صدر ديده مي شود، يك بازيكن 
ايراني هم حضور دارد. رامين رضاييان در دهه 2010تا 2020با 52گل 
زده در جايگاه نهم قرار دارد؛ يك گل باالتر از كوالروف گلزن و 6گل بيشتر 
از فان دايك. 10 نفر اول ليست به اين شرح هســتند: راموس )اسپانيا 
89(، چيپولينو )جبل الطارق 78(، سوتو )كاستاريكا 73(، علي معلول 
)تونس 66(، يورگنسن )استوني 66(، هچود )الجزاير 63(، آندرس تونس 
)ونزوئال 56(، ربيع مفتاح )الجزاير 54(، راميــن رضاييان )ايران 52( و 
كوالروف )صربستان 51(. رضاييان 6گل براي صباي قم، 11گل براي 
راه آهن، 9گل براي پرسپوليس ازجمله يك گل در داربي )2-4(، 2 گل در 
اوستنده بلژيك، 17گل در الشحانيه قطر و 2 تا در الدوحيل در ليگ هاي 
داخلي به ثمر رسانده. او 2 گل ملي هم در اين دهه دارد به عالوه يك گل 
براي الدوحيل در ليگ قهرمانان آسيا و يك سري گل ديگر در بازي هاي 
غيرليگي. او در سال2020هم با 10 گل بين برترين مدافعان گلزن جهان 
جاي گرفت. راموس در اين سال تنها 3 گل بيشتر از رامين زده بود و نفر 

صدرنشين هم جيمز تاورنير، مدافع رنجرز بود كه 17گل به ثمر رساند.

جهان

فوتبال ايران

   آلومينيوم سخت تر از فوالد
  حريف امروز پرسپوليس در 9 بازي اخير تنها يك بار باخته  بوده    آن هم به استقالل

بهروز رسايلي| به نظر مي رسد در فوتبال ايران باورهاي عجيب 
و غريبي در مورد سن و سال بازيكنان وجود دارد و عمدتا از 
كلمه »جوان« در جايگاه هاي نادرســت استفاده مي شود. 
به عنوان مثال زماني كه احســان حسيني در دقايق پاياني 
بازي پرســپوليس و فوالد به اجبار در تركيب سرخپوشان 
قرار گرفت، موجي بزرگ در فضاي مجازي ايجاد شــد كه 
چون پرسپوليس بازيكن نداشــته چاره اي جز استفاده از 
اين مدافع باقي نمانده. اين در حالي اســت كه حســيني 
22سال ونيمه است و اين ســن ابدا در دنياي فوتبال اندك 
نيست. او 3فصل در پرســپوليس حضور داشته و اگر به كار 
نمي آمده، نبايد حفظ مي شده است. اگر هم استعداد دارد، 
خيلي پيش از اين حرف ها بايد مورد استفاده قرار مي گرفت. 
اگر 23سالگي وقت حضور در ميدان نباشد، پس چه زماني 

اين اتفاق بايد رخ بدهد؟
فصل گذشــته زماني كه مهدي عبدي در داربي رفت گل 
زد و ناگهان ستاره شد، 21ســاله بود. آن زمان شبكه هاي 
اجتماعي به قدري تحت تأثير اين اتفــاق قرار گرفتند كه 
او را گلزن »دانش آموز« پرســپوليس خواندند؛ مخصوصا 
كه آن مسابقه در شب بازگشــايي مدارس برگزار مي شد 
و جان مي داد براي شــوخي هايي از اين دست. با اين حال 

واضح است كه ما دانش آموز 21ســاله نداريم و اين تعابير 
غلوآميز، در اثر سوءبرداشــت همه گيــر در فوتبال ايران 
مطرح مي شــود. هم اكنون يكي از بزرگ ترين ستاره هاي 
فوتبال جهان ارلينگ هالند، ماشين گلزني دورتموند است 
كه در سال 2000به دنيا آمده و فقط 20سال دارد. كليان 
ام باپه با 22سال، مدت هاست دنياي فوتبال را تحت تأثير 
توانايي هايش قرار داده و حتي 3سال پيش در جام جهاني 
درخشيد. دنياي فوتبال پر از ستاره هايي با همين رنج سني 
است، اما به ندرت در دنيا از اين بازيكنان به عنوان »جوان« 
ياد مي شود.احسان حسيني از 6ماه ديگر، حتي قادر به بازي 
براي تيم ملي اميد نخواهد بود، اما فوتبالي كه عادت كرده 
جالل حسيني 40ساله مدافع آخرش باشد، امثال حسيني 
را به چشــم »طفل« مي بيند. هوادار ايراني بايد مطالبه گر 
باشد و جسارت تغيير نســل را به مربيان بدهد، اما دقيقا 
در نقطه مقابل اين باور قرار گرفته است. برخي از هواداران 
ايراني نه تنها دچار يك تلقي نادرســت از ســنين جواني 
هستند، بلكه طاقت هزينه دادن به خاطر استفاده از بازيكنان 
جديد و كم تجربه را ندارند؛ در نتيجه در ليگ ما همچنان 
محمدرضا خلعتبري و محمد قاضي مشتري دست به نقد 

دارند و فرزاد حاتمي نقش ذخيره طاليي را بازي مي كند!

 دقيقًا كدام جواني؟
    باورهاي عجيب و غريب اهالي فوتبال ايران در مورد سن و سال

پرسپوليس  امروز در حالي به مصاف آلومينيوم اراك مي رود كه سرخپوشان 
در طول فصل جاري امتيازات زيادي را مفت و مسلم از دست داده اند و ديگر 
مجالي براي تكرار اشتباهات و مفت بازي ندارند. در نتيجه اين بازي براي همه 
نفرات تيم مهم است، اما در اين ميان حامد لك مي تواند يك انگيزه مضاعف 
داشته باشد. دروازه بان پرسپوليس كه از زمان پيوستن به اين تيم عملكردي 
قابل قبول و بسيار باالتر از انتظار داشته، در دوران بازي اش روزهاي پرفراز و 
فرود زيادي را تجربه كرده، اما شايد بدترين مقطع زماني براي لك، دوران 
حضور او در تراكتور زيرنظر رسول خطيبي بود. ليگ چهاردهم لك عملكرد 
متزلزل و پراشتباهي در قفس توري تيم تبريزي داشت. در اين ميان يكي از 
بدترين نمايش هاي او در جريان شكست 3 گله تراكتور برابر فوالد رقم خورد. 
رسول خطيبي هم كه آن زمان سرمربي تراكتور بود، بعد از بازي با انتقاد شديد 
از عملكرد اين دروازه بان مدعي شد لك حق حضور در تمرينات را ندارد و 
بايد خودش را به پادگان نظام وظيفه معرفي كند. اين تصميم كه البته جنبه 
نمايشي و رسانه اي داشت از آن جهت اتخاذ شد كه لك در حال گذراندن 
خدمت سربازي اش در تراكتور بود. به هر حال آن روزها گذشت، لك همچنان 
عملكردي پرفراز و فرود داشت و حتي فصل گذشته باز هم در ماشين سازي 
شاگرد رسول خطيبي شد. با اين حال حضور در پرسپوليس براي او بسيار 
متفاوت بود و درخشان ترين دوران بازي اين گلر را رقم زد. او اين هفته مقابل 
آلومينيوم اراك قرار مي گيرد؛ تيمي كه رسول خطيبي سرمربي آن است و 

كلين شيت در برابرش طعم متفاوتي خواهد داشت.

 لك، رسول خطيبي
   و غائله پادگان

يادآوري بامزه، پيش از دوئل پرسپوليس و آلومينيوم

اميرحسين اعظمي| زمان زيادي از جدايي مهدي ترابي از پرسپوليس نمي گذرد، 
اما اين احتمال وجود دارد كه او خيلي زود به جمع سرخ پوشان تهراني اضافه 
شود و اين اتفاقي است كه هواداران پرسپوليس بي صبرانه انتظارش را مي كشند. 
البته موانعي بر سر راه ترابي و پرســپوليس وجود دارد كه بايد برطرف شود. با 
اين حال نكته مهم اين است كه يحيي گل محمدي و حميد مطهري با ترابي در 
تماس هستند تا اين بازيكن را به پرســپوليس بياورند و بازگشت ترابي بدون 

شك مهم ترين اتفاق را در فصل نقل وانتقاالت براي پرسپوليس رقم خواهد زد.
  كليد جدايي كجاست؟

العربي با جذب مساكني، تصميم نهايي اش را براي قطع همكاري با ترابي گرفته ولي 
مسئله مهم اين اســت كه اين قطع همكاري در چه شــرايطي انجام شود. روز شنبه 
جلسه مهمي ميان ترابي و مسئوالن العربي برگزار شــد تا طرفين درخصوص فسخ 
قرارداد به نتيجه برســند ولي توافقي در اين زمينه انجام نشــد. ترابي بر اين عقيده 
است كه باشگاه العربي با توجه به اينكه او را نمي خواهد بايد براي فسخ، تمامي مبلغ 
قراردادش را پرداخت كند كه اين موضوع با مخالفت مسئوالن العربي همراه شده است. 
در واقع ترابي در حال امتحان كردن اين شانس است كه بعد از فسخ قرارداد، غرامت 
قابل توجهي از العربي دريافت كند ولي مسئوالن اين باشگاه بر اين عقيده اند كه ترابي 
بايد در شرايطي از العربي جدا شود كه اين باشگاه ضرر مالي نبيند. شايد ادامه مذاكرات 
طرفين درنهايت به نتايج مثبتي برسد، اين در حالي است كه پرسپوليسي ها از ترابي 

خواسته اند كه در مذاكره با مسئوالن العربي نرمش بيشتري داشته باشد و ترابي هم 
در اين زمينه به پرسپوليسي ها اطمينان خاطر داده است.

 پيشنهاد وسوسه انگيز سپاهان 
در اين هفته ها كه بحث بازگشــت ترابي به پرســپوليس مطرح شــده است، گفته 
مي شود  سپاهان كه سابقه اي طوالني در جذب ستاره هاي گران قيمت فوتبال ايران 
دارد، پيشنهاد وسوســه انگيزي به اين بازيكن داده است. براساس شنيده ها باشگاه 
سپاهان با ارسال نامه اي رسمي به باشــگاه العربي خواهان جذب اين بازيكن شده 
است، حتي گفته مي شود اين باشگاه حاضر است فقط تا پايان فصل جاري مسابقات 
ليگ برتر مبلغ 10ميليارد تومان به ترابي بدهد ولي اولويت اول اين بازيكن، بازگشت 

به پرسپوليس است. يكي از داليل مهم ترابي براي بازگشت به پرسپوليس، از 
دست ندادن تيم ملي است و مطمئنا اين موضوع نسبت به مسائل مالي براي 
ترابي در اولويت قرار دارد. آخرين اخبار هم حاكي از آن است كه ترابي تالش 
مي كند تا خيلي زود تكليفش را در العربي روشــن كرده و به پرســپوليس 

برگردد. او بازگشت به ليگ ايران را در اولويت برنامه هايش قرار داده ولي مسئله 
مهم اين است كه با مسئوالن العربي براي فســخ قرارداد توافق كند. اگر اين اتفاق 
رخ ندهد، ترابي چالش سختي در قطر خواهد داشت؛ البته يكي از مسئوالن باشگاه 
پرسپوليس به خبرنگار همشهري خبر داد كه ترابي به پرسپوليس نزديك تر شده و 
اگر اتفاق عجيبي رخ ندهد، او دوباره با پيراهن اين تيم در ليگ برتر بازي خواهد كرد.

   سپاهان دنبال ترابي 
ترابي در فكر پرسپوليس

 يكي از مسئوالن باشگاه پرسپوليس به همشهري خبر داد كه ترابي به  اين باشگاه  نزديك تر شده است

عصر امروز از هفتــه دوازدهم ليگ برتر 3مســابقه برگزار مي شــود و از 
ساعت15پرسپوليس در اراك مهمان آلومينيوم خواهد بود. اين نخستين 
سفر پرســپوليس به اراك در تاريخ ليگ هاي ايران است. آلومينيوم اراك 
براي نخستين بار به ليگ برتر رسيده و پيش از اين هم اراك فقط يك بار 
در سال68در سطح اول فوتبال تيم داشت كه در ليگ2 گروهي آن سال، 
آذرآب اراك با پرسپوليس هم گروه نبود. به اين ترتيب برخالف استقاللي ها 
كه هم سال68با تيم اراكي همگروه بودند و هم سال72در ليگ دسته سوم 
به مصاف اراكي ها رفته اند، پرسپوليس براي نخستين بار است كه با تيمي از 

اراك در ليگ كشور روبه رو مي شود.

  آلومينيوم؛ چغر در دفاع، متخصص در كلين شيت
آلومينيوم تيمي چغر و سختكوش در دفاع اســت كه اصال حريف آساني 
براي پرسپوليس نخواهد بود. شاگردان رســول خطيبي در هفته اول كه 
هنوز بازيكنان جديد خود را به خدمت نگرفته بودند با 3گل در خانه مغلوب 
نساجي شدند و شروع بسيار بدي در ليگ برتر داشتند. اين تيم هفته دوم 
هم در اصفهان با يك گل به سپاهان باخت اما بعد از آن كامال جمع وجور شد 
و طي 9مسابقه فقط يك شكست داشته كه آن هم در تهران مقابل استقالل 
رقم خورده است. آلومينيوم مقابل تيم هاي باالي جدولي مثل نفت آبادان، 
گل گهر و فوالد كلين شــيت كرده و حتي نفت آبادان را در اراك شكست 
داده اســت. اين تيم گلزني به نام حامد پاكدل دارد كه بعد از درخشــش 
سال گذشته اش در ليگ  يك، حاال با 5گل طي 10بازي در ليگ برتر يكي 
 از مدعيان آقاي گلي در اين ليگ هم هست. پاكدل در حالي 5گل زده كه
 2 مهاجم پرســپوليس يعني عبدي و اميري در اين فصل مجموعا 3گل 
زده اند. آلومينيوم با ثبت 5كلين شــيت يكي از موفق ترين تيم ها در اين 
زمينه است و تعداد كلين شيت هايش با پرسپوليس برابري مي كند. حسين 
پورحميدي دروازه بان اين تيم نيز با ميانگين امتيــاز 7.01از 10يكي از 

3دروازه بان برتر ليگ تا اين هفته بوده است.

 پرسپوليس؛ تيم بي دفاع
و اما پرسپوليس، بعد از برتري پرحاشــيه مقابل فوالد، سرخپوشان نياز 
مبرمي به پيروزي مقابل آلومينيوم دارند تا در كنار تساوي هاي پرشمار، 
تعداد پيروزي هاي خودشان را هم به عددي قابل قبول برسانند. با توجه به 
شكست استقالل در اين هفته، پرسپوليس درصورت برتري مقابل آلومينيوم 
اختالف امتيازاتش با استقالل را به 4مي رساند كه در 2بازي عقب افتاده قابل 

جبران خواهد بود. پرسپوليس تقريبا در تمامي آيتم هاي فني تيم بهتري 
نسبت به آلومينيوم بوده است. در مالكيت توپ 56به 47، در شوت به دروازه 
10.8به 9.8، در نبردهاي هوايي 52.6به 50، در دقت پاس 80به 74و در 
تحمل شــوت 10به 6.9برتري با پرسپوليسي هاست. البته پرسپوليس با 
وجود خط دفاعي قدرتمندي كه در 4هفته ابتدايي 4كلين شيت براي اين 
تيم ثبت كرد، در 5بازي بعدي فقط يك بار موفق به كلين شيت شده و طي 
اين 5بازي 5گل دريافت كرده است. اين خط دفاعي در اراك هم كار سختي 
براي مهار پاكدل و يارانش خواهد داشــت. به خصوص كه كنعاني زادگان 
هم به دليل مصدوميت غايب است و سرخپوشان ذخيره مطمئني براي او 
ندارند. در هفته گذشته به تناوب از ميالد سرلك و احسان حسيني به عنوان 
جانشين احتمالي كنعاني زادگان نام برده مي شــد، اما در آخرين روز نام 
مهدي شيري هم به اين ليست اضافه شد. گويا يحيي براي پر كردن خأل 
 موجود در خط دفاعي اش به حضور مهدي شيري در كنار سيدجالل نظر 

دارد.

 نگاه استقالل به بازي آبادان
درحالي كه همه نگاه ها به اراك و بازي پرسپوليس است، صدرنشين هفته 
دوازدهم مي تواند از دل مسابقه ديگري بيرون بيايد كه كيلومترها دورتر در 
آبادان برگزار مي شود. از ساعت16امروز نفت آبادان ميزبان سپاهان است 
و برنده اين بازي مي تواند با استفاده از شكست استقالل در صدر جدول 
قرار بگيرد. اگر نفتي ها پيروز اين ميدان باشند 24امتيازي مي شوند و با 
اختالف 2امتياز نسبت به اســتقالل قاطعانه در صدر قرار مي گيرند. اگر 
2 تيم به تساوي برســند، صنعت نفت با استقالل هم امتياز مي شود اما با 
تفاضل گل كمتر در رده دوم قرار مي گيرد. ســپاهان هم اگر برنده بازي 
باشد با تفاضل گل كمتر نسبت به اســتقالل در رده دوم قرار مي گيرد، 
اما زنگ خطر را به شكل كاماًل جدي براي رقبا به صدا درمي آورد و براي 
نخســتين بار در اين فصل در قواره صدرنشيني ظاهر مي شود. اين بازي 
حساس، يادآور جدال پرگل 2 تيم در فصل گذشته هم هست. جايي كه 
آباداني ها با هدايت اسكوچيچ 4گل به سپاهاِن قلعه نويي زدند و آن تيم را از 
صدر پايين كشيدند. گل هاي سپاهان را در آن بازي شهباززاده و حسيني 
زدند كه در اين فصل هم گلزنان برتر اين تيم هســتند. از جمع 4گلزن 
صنعت نفت در آن مسابقه هم طالب ريكاني و اهل شاخه هنوز در آبادان 
بازي مي كنند، قريشي به ذوب آهن رفته و عيسي آل كثير هم پرسپوليسي 

شده و فعال محروم است.
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مجتبي دانشور
مديركل آموزش هاي شهروندي شهرداري تهران

   14گام شفاف سازي در شهرداري تهران
مديريت شهري پايتخت در مدت 3.5سالي كه از عمرش مي گذرد، 14 اقدام مهم را در زمينه مبارزه با 
فساد اجرا كرده و به زودي در چهاردهمين گام، ديوان محاسبات شهري تهران را راه اندازي مي كند. 

اين اقدامات به شرح زير است:
1 انتشار جزئيات قراردادهاي باالي ۲5۰ميليون تومانی،

2  برقراري انضباط مالي و واقعي كردن حسابرسي در مجموعه مديريت شهري، 
3  انتشار جزئيات و اطالعات اليحه بودجه، 

4  بارگذاري مشخصات تحصيلي كاركنان شهرداري روي سامانه شفافيت،
5  اعالم ميزان حقوق و مزاياي دريافتي مديران و كاركنان براساس فيش حقوقي آنان، 

6  انتشار اطالعات سفرهاي خارجي كاركنان شهرداري، 
7 اعالم اسامي دريافت كنندگان طرح ترافيك خبرنگاري در دسترس عموم، 

8 علني شدن آرای اعضاي شوراي شهر، 
9 واگذاري امالك و امكانات شهرداري تهران بايد مصوبه شوراي شهر را داشته باشد،

10 محدود كردن اختيارات شوراهاي معماري مناطق در زمينه صدور پروانه هاي ساختماني، 
11 الكترونيكي كردن بخش هايي از فرايند صدور پروانه، 

12  لغو مصوبه برج باغ و جلوگيري از تخريب و از بين بردن باغ ها و فضاي سبز، 
13  حمايت از گزارشگران فساد با درنظر گرفتن پاداش مالي كه به »سوت زن« معروف شده است و

14  تشكيل ديوان محاسبات شهر تهران براي نخستين بار.

شهرداري تهران در تيرماه98 
رتبه نخســت رضايتمندي گزارش

مــردم را از نحــوه انتشــار 
اطالعات كسب كرد و در ماه هاي اخير امسال 
نيــز همــواره در بيــن رتبه هــاي برتــر 
سازمان هاي شفاف قرار داشته است. اين را 
ارزيابي سامانه ملي انتشار و دسترسي آزاد به 
اطالعات نشان مي دهد و دليلش هم واضح 
است؛ درهاي اتاق هاي 6قفله اي كه اسناد و 
اطالعات ابتدايي اداره شــهر را بدون هيچ 
دليل مشخصي در خود حبس كرده بود، از 
بهار 97و پس از راه اندازي سامانه شفافيت به 
روي شهر باز شد و پيام روشني به مردم داد؛ 
اينکه »شــما ديگــر غريبه نيســتيد.« به 
همين خاطر شــهرداري تهران از سال 97 
تاكنــون در بين 10ســازمان برتر به لحاظ 
رضايتمندي شــهروندان از نحوه انتشــار 

اطالعات قرار دارد.
حــاال بعــد از 14گام اساســي در زمينــه 
شفاف ســازي عملکرد مديريت شــهري، 
هر شــهروندي كه بخواهد مي تواند با يك 
كليك ســاده در سامانه شــفافيت به آنچه 

سال ها محرمانه هاي شهر به حساب مي آمد، 
دسترسي داشته باشد. محرم دانستن مردم 
در شــيوه اداره شــهر و آگاهي آنان از چند 
و چــون كار، راه ميانبر مســير پرپيچ و خم 
مبارزه با رانت، فســاد و تخلف است؛ راهي 
كه مديريت شهري در مسير آن قرار دارد و 
همچنان بايد گام هاي ديگر براي اين منظور 
برداشــته شــود. اقدامات شفاف سازي كه 
طي سه سال و نيم گذشــته صورت گرفته، 
توانسته ضمن شناسايي گلوگاه هاي تخلف، 
زمينه هاي بروز فســاد را هم در شهرداري 
ببنــدد؛ تا جايــي كــه فســاد و تخلفات 
ســازمان يافته در اين نهاد  ماه به ماه كمتر 
مي شود و درصورت ادامه اين مسير، مي توان 

به تحقق رؤياي شهر شيشه اي اميدوار بود.

 شفافيت
 با منافع برخي 

در تضاد است
محمدحســين بوچانــي، رئيس مركز 

مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران:
شــهرداري ها به طــور عــام و به ويــژه 
شهرداري هاي كالنشــهرهاي ايران به اين 
دليل كه عمــده منابع اداره، نگهداشــت و 

سرمايه گذاري در شهر را از محل درآمدهاي 
ماليــات بر ارزش افــزوده يا عــوارض ارائه 
خدمات به مردم، مســتقيما از شهروندان 
كســب مي كنند، بايد چندين برابر بيشتر 
از ساير دســتگاه ها به شفاف سازي اهميت 
بدهند؛ بنابراين به ســبب اينکه تنها منبع 
درآمدي تهران، همين محدوده جغرافيايي 
615كيلومتري اســت، بايد با شــهروندان 
صادقانه و شفاف عمل كرد تا شهروندان هم 
در پرداخت ها مشاركت داشته باشند. نکته 
اينجاست كه شــفافيت صرفا در بحث مالي 
نيست. در بازار كاري كه چندين هزار نيروي 
انساني متخصص حضور دارد، بايد سازوكار 
شفافي براي جذب اين نيروها در ساختار و 
تشکيالت شهرداري ايجاد شود. اين موضوع 
اگر بيشتر از بحث هاي مالي اهميت نداشته 
باشد، كمتر از آن هم نيست يا براي مثال در 
بحث واگذاري پيمان ها، چــه قراردادهاي 
خدمات شــهري، ترافيکي، پژوهشــي و... 
اگر به قانون عمل شــود، نتايج بسيار مثبت 
خواهد بود. وقتي قراردادهــا و نتايج آن در 
سايت شــفافيت، در دســترس عموم قرار 
بگيرد، نتايج مثبت آن حتما موجب رضايت 
شــهروندان مي شود. با اين حســاب، رتبه 
باالي شهرداري در سامانه شفافيت و انتشار 
آزاد اطالعات، ضمن اينکه از كاهش فســاد 
حکايت مي كند، نشان مي دهد كه زمينه هاي 
بروز رانت و فساد در حال از بين رفتن است؛ 
مســئله اي كه گلوگاه هاي فســاد، رانت يا 
امضاهــاي طاليي را هم محــدود مي كند. 
شفاف سازي حتي بستري را فراهم مي كند 
كه شهروندان و نهادهاي نظارتي به صورت 
مداوم شــهرداري را رصد و قضاوت كنند. 
اما واقعيت امر اين اســت كه شفاف سازي 
به تنهايــي در يك نظام كالنشــهري مثل 
شــهرداري نمي توانــد اتفاق بيفتــد؛ زيرا 
شاخك هاي آن به ساختارهاي متعدد بيروني 
وصل اســت. با وجود اين، به لحاظ عملي و 
اجرايي، در اين دوره گام هاي بسيار مهمي 
در جهت شفاف ســازي  برداشته شده و اين 
موضوع را در يك مسير برگشت ناپذير قرار 
داده است. البته در يك دوره محدود، حتي 

 شهرداري تهران از سال 97تا كنون در بين 10سازمان برتر به لحاظ رضايتمندي شهروندان 
از نحوه انتشار اطالعات قرار دارد

گلوگاه هاي فساد شهري زير تيغ شفافيت يادداشت

 فرهنگ آپارتمان نشيني 
نخ تسبيح آموزش شهروندي

شــهرداري تهــران بعد از چنــد دوره 
برگــزاري كمپين هــاي آموزش محور 
براي شهروندان، اين بار تصميم گرفته 
است اين آموزش ها را در سطحي وســيع تر و با محوريت زندگي 
آپارتمان نشيني برگزار كند. شايد در همين ابتداي امر اين پرسش 
پيش بياييد كه چرا »آپارتمان« و »آپارتمان نشــيني« به عنوان 
محور آموزش قرار گرفته اســت؛ حال آنکه ما در زندگي شهري 
در سطح شهر تهران با مشکالت بسيار زيادي دست و پنجه نرم 
مي كنيم كه شايد برطرف شدن شان نياز بيشتري براي آموزش 
دارند. براي پاسخ به اين پرسش و بررسي چرايي انتخاب »زندگي 
آپارتمان نشــيني« به عنوان محور آموزش هاي شهروندي الزم 

است با مفهوم »جامعه پذيري« در زندگي اجتماعي آشنا شويم.
هر كدام از ما به عنــوان واحدي از اجتماع بــا يك »من« مواجه 
هســتيم كه »من مفعولي« اســت. به اين معني كــه »من« با 
مجموعه اي از نيازها، خواسته ها و غرايض در جامعه حضور دارد 
و نيازمند خوراك هايي اســت. در فرايند تکامل و رشد، انسان با 
5 نهاد اصلي مواجه مي شود: رسانه، خانواده، اقتصاد، سياست و 
مذهب. برهم كنش اين 5مرجع در تربيت فرد مؤثر اســت و من 
مفعولي را به »من فاعلي« به معناي فرد كنشگر و تأثيرگذار تبديل 
مي كند. يکي از مهم ترين بسترهايي كه اين 5مرجع مي توانند در 
كنار يکديگر اثرگذاري داشته باشند، فضا و محيط زندگي ازجمله 
زندگي شهري اســت. زندگي شهري، مکاني اســت كه با ايجاد 
فضاي برهم كنش اين 5نهاد اصلي فرصت را براي ســاختن يك 

شهروند كنشگر و مسئول ايجاد كند.
زندگي شهري ذاتاً زيستي عقالني است، به اين معني كه بر قواعد 
و اصول و ارزش هايي متکي اســت كه از اصــول اخالقي پيروي 
مي كنند و فرد مي تواند مقدمه، موّخره، شواهد و پيامدهاي آن را 
ببيند. در زندگي شــهري، افراد، به عکس چيزي كه در زندگي 
روســتايي با آن مواجه بوده اند، فقط با الگوي ثابتي كه شــبيه 
پدران و پيشينيان شان هســت مواجه نيســتند. بلکه با الگوي 
جديدي مواجه هستند كه به آنها حق انتخاب مي دهد. در همين 
راستاســت كه ارائه الگوهاي مختلف زندگي و همچنين آموزش 
انواع مهارت هاي شــهروندي با تقويت قوه عقالنيت ممکن است 
باعث شود افراد در زندگي شهري، دست به انتخاب هاي جديدتر 

و بهتري بزنند.
بررســي و ارزيابي دوره ها و كمپين هاي آموزشي شهروندي در 
تهران، نشان مي دهد كه اين آموزش ها اكثراً جزيره اي، پراكنده و 
به دور از حلقه اتصالي بوده است كه بتوان از طريق آن، شهروندان 
را در معرض جميع آموزش هاي مورد نيازشان قرار داد. در ميان 
همه مسائل و مشــکالتي كه در زندگي شــهري احصا شده اين 
»آپارتمان« است كه مي توانست بخش زيادي از اين آموزش ها را 
در سايه مسائل مرتبط به خودش حل كند. البته آپارتمان هم محل 
تجميع همه مسائل و مشکالت زندگي شهري نيست اما در ميان 
گزينه هاي موجود، بخش بيشتري از مشکالت مرتبط با شهروندان 
را مي توان در بستر آن پاسخ داد و مجموعه شهرداري هم مي تواند 
در اين موضوع به خوبي آموزش هاي الزم را ارائه دهد. يعني به جز 
مسائل مربوط به حمل ونقل و ترافيك مي توان ساير امور زندگي 
شهري نظير مسائل محيط زيســتي و پسماند، مسائل سالمتي و 
ايمني و تکاليف و حقوق شهروندي را درقالب آموزش هاي زندگي 
در آپارتمان پوشش داد. در واقع، »آپارتمان« آن نخ تسبيحي است 
كه مي تواند به آموزش هاي شــهروندي در تغيير رفتار اثربخشي 
بيشتري بدهد و آن پراكندگي در آموزش شهروندي را به خوبي 

يکپارچه كند و در كنار هم قرار دهد.
اگر در حوزه آموزش شهروندي بخواهيم به يك نمونه موفق اشاره 
كنيم كمپين »شهرما، خانه ما« بود؛ كمپيني كه مشاركت عموم 
شــهروندان را در برگرفت و نتايج مطلوبي هم در زمان خودش 
داشت. علتش چه بود؟ به نظر مي رسد فارغ از فضاي رسانه اي كه 
25 سال پيش وجود داشت و فضا را نسبت به اكنون، كمي متفاوت 
مي كند نوع پيامي كه در اين كمپين قرار داده شــده بود حسي 
سرشار از مشاركت و هم زيســتي را در شهروندان ايجاد مي كرد. 
يعني شهروندان پيام منتقل شده را با خودشان به چارچوب حريم 
شخصي شان مي بردند و اثرات آن را هم در زندگي شان مي ديدند.

پيش از اين شهرداري در همين چند سال گذشته كمپين هايي 
مثل »آســمان آبي، زمين پاك« و »قرار ما« را در حوزه آموزش 
شــهروندي برگزار كرد. چيــزي كه از برگــزاري اين كمپين ها 
آموختيم اين بــود كه به جاي درنظر گرفتــن يك هدف آرماني 
به دنبال دســت يافتن بــه نتايج ملمــوس باشــيم. در واقع در 
تجربه هاي قبلي ما شــعار آرماني به مردم مي دهيم و مي گوييم 
»قرار ما« يا »آســمان آبي، زمين پاك« كه اصاًل شــهروند با آن 
ارتباط برقــرار نمي كند؛ ولي اگــر بگوييم همســايه بااليي كه 
ســروصدا مي كند در حال تضييــع حقوق توســت و اگر تو هم 
سروصدا كني داري حق همســايه پاييني ات را تضييع مي كني، 

اين براي او ملموس تر و باورپذيرتر است.
در مجموع، در اين طرح تالش شده تا هم اهم مسائل و مشکالت 
شهروندان ديده شود و هم اينکه آموزش ها به نحوي اثربخش تر 
و همچنين با استمرار بيشتري به شــهروندان داده شود تا نتايج 
ملموس تري در رفتار شهروندان به دست  آيد. هم افزايي با ساير 
اقدامات شهرداري موجب تغيير رفتار پايدار در ميان شهروندان 

مي شود.

معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران از تمديد مهلت دريافت معاينه فني 
رايگان ويژه تاكسي هاي پايتخت تا پايان دهه فجر خبر داد.تاكسيراني

به گزارش همشهري، سيدمناف هاشمي ادامه داد: »با توجه به اينکه پيش از اين 
به مناسبت »روز ملي هواي پاك« و به مدت يك هفته معاينه فني تاكسي هاي پايتخت رايگان 
اعالم شد، تصميم گرفتيم مهلت دريافت معاينه فني رايگان )ويژه تاكسي هاي شهر( را تا پايان 

دهه مبارك فجر تمديد كنيم.
او با بيان اينکه معاينه فني تاكسي ها در ايام سال نيز با تخفيف 50درصدي انجام مي شود گفت: 
»بي شك حفظ و حراست از محيط زيست و كنترل آلودگي هوا وظيفه عمومي است، به همين 
منظور و با توجه به اينکه 80هزار تاكسي شهر تهران روزانه بيش از 3ميليون سفر درون شهري 

را پوشش مي دهند، نظارت و معاينه مداوم تاكسي ها ضرورتي اجتناب ناپذير است.«
معاون شــهردار تهران ترويج فرهنگ اســتفاده از خودروهاي ســالم با هدف كاهش انتشار 
آالينده ها و آلودگي هوا، صيانت از محيط زيست، بهينه سازي  انرژي و درنهايت حفظ سالمت 

شهروندان را مهم ترين هدف اين اقدام برشمرد.

معاون فني و عمراني شهرداري تهران در تشريح آخرين وضعيت اجرايي پروژه 
جمع آوري و هدايت آب هاي سطحي محدوده بزرگراه شهيد لشکري )مخصوص عمراني

كرج( با اشاره به اهميت ترافيکي آن به عنوان يکي از محورهاي مواصالتي تهران 
 و كــرج، از پيشــرفت قابل مالحظــه اقدامــات اجرايي به منظــور مديريت ســيالب در 
محدوده اين بزرگراه خبر داد و اعالم كرد اين پروژه در دو مقطع اجرايي و به صورت همزمان 

فعال است. 
به گزارش همشــهري، صفا صبوري ديلمي مقطع نخست پروژه را شــامل اجراي عمليات 
لوله راني به قطر 1600 و 1800 ميلي متر با دستگاه پايپ جکينگ ذكر كرد و گفت:  »پيشرفت 
اين مقطع 2650متري به مرز 46درصد رسيده است. مقطع اجرايي دوم كه به تازگي و متعاقب 
تجهيز كارگاه فعال شده است، در محدوده شهرك اكباتان و فرودگاه مهرآباد تا ميدان آزادي 
انجام مي شــود. اين جبهه كاري به لحاظ راهکارهاي اجرايي شامل تركيبي از لوله گذاري و 
احداث تونل سنتي است و طول آن به 1666متر مي رسد.« احداث و راه اندازي شبکه مديريت 
سيالبي بزرگراه هاي پايتخت از مهم ترين الزامات طرح جامع مديريت آب هاي سطحي شهر 

تهران به شمار مي آيد.
 در اين راســتا تکميل پروژه هاي مديريت ســيالب در محدوده بزرگراه هاي فتح، آزادگان، 

شهيد لشکري و آزادراه تهران-كرج توسط شركت خاكريزآب به صورت همزمان ادامه دارد.

مديريت ارتباطات و امــور بين الملل 
شــركت بهره برداري متروي تهران و مترو

حومه از اقدامات انجام شده درخصوص 
شناسايي فضاهاي مناسب جهت استقرار اورژانس در 

متروي تهران خبر داد.
به گزارش همشــهري، بر همين اساس، نمايندگان 
شــركت بهره برداري متروي تهــران و نمايندگان 
اورژانس تهران براي جانمايي محل استقرار پايگاه هاي 

اورژانس از چند ايستگاه مترو ديدن كردند.
در ايســتگاه هاي متروي صادقيه و امام خميني)ره( 

با توجه به تردد و حجم باالي مســافر، شرايط الزم 
همچون اتاق اســتراحت، اتاق ترياژ و محل مناسب 
براي پارك خودروي آمبوالنس مهيا بوده و در اختيار 
اورژانس تهران قرار داده شده و در ايستگاه هاي ميدان 
آزادي، ميدان صنعت، ارم سبز و علي آباد نيز با توجه به 
تردد و حجم مسافر و فراهم بودن شرايط الزم فضاهاي 
مناسبي جهت اســتقرار موتور آمبوالنس در اختيار 

اورژانس تهران قرار داده شده است.
همچنين نمايندگان مترو و اورژانس از ايستگاه هاي 
متروي شهرري، شــوش، دولت آباد، شــهيد نواب 

صفوي، بعثت، مولوي، ارم ســبز، برج ميالد تهران و 
تهرانپارس نيز بازديد كردند؛ اما به داليلي همچون 
وجود پايگاه اورژانس در نزديکي ايستگاه هاي مترو، 
مساحت كم فضاي معرفي شده جهت استقرار پرسنل 
اورژانس، فاصله زياد فضاي معرفي شــده تا ســطح 
خيابان، نبود امکان تردد موتور آمبوالنس در آزادراه 
و عدم فضاي مناسب جهت پارك موتور آمبوالنس و 
ماشــين آمبوالنس اورژانس، اين فضاها مورد تأييد 
اورژانس تهــران قرار نگرفت. بازديدهاي مشــترك 
براي جانمايي اورژانس از ساير ايستگاه هاي متروي 
تهران ادامه دارد و در صورت فراهم بودن شرايط الزم، 
فضاهاي مناسب ديگري نيز از ايستگاه هاي مترو در 

اختيار اورژانس شهر تهران قرار مي گيرد.

 مهلت دريافت معاينه فني رايگان تاكسي ها 
تمديد شد

پيشرفت قابل توجه پروژه هدايت آب هاي سطحي 
بزرگراه لشكري 

جانمايي اورژانس در ايستگاه هاي مترو

  مجيد جباري
خبر نگار

وي
 غر

رام
/ به

ري
شه

هم
ح: 

طر

براي انتشار بودجه و نشــان دادن اينکه در 
چه وضعيتي قــرار داريم، با محدوديت هاي 
جدي مواجه بوديم، اما امروز شــهروندان 
به راحتــي و با يك جســت وجوي ســاده، 
مي توانند اليحه بودجــه، مصوبه بودجه و 
مصوبات مالي سيســتم مديريت شهري را 
ببينند كه اين گام مهمي به حساب مي آيد. 
اما اينطور نيست كه تصور كنيم در انتهاي 
خط و در شرايط كامال مناسبي قرار داريم. 
به شــخصه معتقدم راه هــاي نرفته زيادي 
پيش رو داريم. در ساختارها كساني هستند 
كه بنا به داليل مختلف، شفافيت و پاكدستي 
با منافع آنها در تضاد اســت؛ بنابراين دست 
به هــر كاري مي زنند كه شفاف ســازي در 
سيستم با مشکل مواجه شود. براين اساس 
بايد با نگاه منصفانه و عادالنه با اين موضوع 
برخورد شود. برخوردها با موضوع شفافيت 
در مديريت شهري گاه، بيش از اينکه بن مايه 
كارشناسي داشــته باشد، جهت گيري هاي 
ديگــري دارد. پس به باور من، شــفافيت، 
نيازمند يك نظام حقوقي جدي در ســطح 
ملي است و ايجاد ديوان محاسبات در سطح 
شهرداري ها بســيار اهميت دارد؛ از اين رو 
معتقدم كــه ايجاد ديوان محاســبات براي 
شهرهاي بزرگ ضروري است. چنين نهادي 
مي تواند موضوعات مالي سيستم را تعقيب 
كند تا متناســب با آن، گام هاي شفاف ساز 

برداشته شود.

تخلفات 
ساخت وساز 

نصف شد
ســيدمحمود ميرلوحي، رئيس كميته 

اقتصادي شوراي شهر تهران:
در شرايط موجود كشور، سرمايه هاي اجتماعي 
به شدت آسيب ديده اســت. افکار عمومي و 
جامعــه مي خواهنــد بدانند چــرا عملکرد 
سيستم هاي دولتي و بانك ها به گونه اي بوده 
كه منابع و فرصت هايشان به جاي اختصاص 
به توليد، اشــتغال و فعاليت هاي عام المنفعه 
كه اشتغال، رونق توليد و رشــد اقتصادي را 
به دنبال دارد، بين تعدادي محدود، خواص و 
رانت طلب ها توزيع شده است. بر اين اساس، 
شوراي پنجم شهر تهران با راهبرد شفاف سازي 
و ايجاد شهرداري شيشــه اي تصميم گرفت 
با تخلف و فســاد در تهران و شهرداري تهران 
مقابله كند. امروز اگر شــهروندان به سامانه 
شــفافيت مراجعه كنند، خواهند ديد كه اين 
اقدامات بــه يك منظومه تبديــل و عناصر و 
عوامل رانت و انحصــار در بخش هاي مختلف 
شــهرداري يکي يکي شناســايي شده است. 
در اين راستا، سامانه »تهران من« هم اكنون 
2.5ميليون كاربر دارد. البتــه ادعا نداريم كه 
در تهران تخلف و فســادي رخ نمي دهد، اما 
معتقديم با همين شيوه شفاف سازي، راه اندازي 
سيستم هاي هوشمند و الکترونيکي، فساد و 

تخلف در مرحله 
مهار است. اما بايد در 

ادامه راه به نقطه اي برسيم 
كه همه نيازها و ارتباط شهروندان 

با شهرداري با روش هاي الکترونيکي و 
هوشمند انجام شــود. با اين روش مي توانيم 
جلوي بروز فساد و تخلف را بگيريم.بد نيست 
بدانيم كه ساالنه حدود 10هزار پروانه ساخت 
در تهران صادر مي شــود. با كمال تأســف و 
طبــق گزارش هايي كه به كميســيون ماده 
100مي رسيد، نرخ تخلف تا سال گذشته به 
ازاي هر پروانه 1.2بود؛ يعني به ازاي 10هزار 
پروانه 12هــزار پرونده تخلف ثبت مي شــد 
كه اين رقم، نگران كننده بود. بر اين اســاس 
و با سلســله تصميمات و مصوباتي كه شورا 
داشت، اين نرخ به نصف كاهش پيدا كرده و به 
رقم 0.6براي هر پروانه رسيده است. اين خبر 
خوشحال كننده است، اما نشان مي دهد براي 
اينکه تخلفي رخ ندهد، اساسا راهی طوالني 
در پيش داريم. مديــران بخش هاي مختلف 
شهرداري، نظام مهندسي و... همه بايد كمك 
كنند كه به نظام ها و قوانين به طور صددرصد 
عمل شود. در اين بين، شهروندان هم به عنوان 
ديده بان هاي شهري بايد كمك كنند و تخلفات 
را گزارش دهند. مادامي كه اين شورا وجود دارد 
و تا زماني كه شوراهاي بعدي به طرح تفصيلي، 
مقررات، سرمايه هاي ملي و منابع طبيعي شهر 

پايبند باشند، نبايد فسادي رخ دهد.
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نخستين هفته فرهنگي سمنان هر 
چند كه به تأكيد مسئوالن به دليل گزارش

شيوع كرونا آنطور كه انتظار داشتند 
پرشور برگزار نشد)فردا آخرين روز نخستين هفته 
فرهنگي سمنان اســت( اما تجربه اي براي بهتر 
برگزار شدن و تكرار اين هفته در 3 فصل ديگر سال 
با هدف احيا و شناخت فرهنگ غني سمنان خواهد 
بود. ســمنان عالوه بر قدمــت تاريخي، موقعيت 
جغرافيايي و قرار داشتن در مسير جاده ابريشم و 
راه ارتباط با 8 استان دارد و عالوه بر جذابيت هاي 
گردشگري و صنايع دســتي به زبان خاصش هم 
مشهور اســت؛ گويشــي كه به تأكيد بسياري از 
پژوهشگران تنها زبان متفاوت ايران زمين است و 
برخالف ســاير زبان ها هرگز معنــاي آن را بدون 
آشنايي با مفاهيمش متوجه نخواهيد شد. شايد 
همين مسئله هم باعث شد كه شوراي شهر، روزي 
كه زبان ســمناني ها ثبت ملي شــد)30دي( را 
به عنوان نقطه آغاز هفته هاي فرهنگي اين منطقه 
انتخاب كردند و قرار اســت از اين پس هفته هاي 
فرهنگي سمنان با درج رويدادهاي بااهميت مانند 
زبان سمناني، روز تشكيل شــدن شهر يا استان 
ســمنان، روز ثبت آثار تاريخي و مراسم معنوي 
ارزشــمند، زادروزهاي مفاخر گذشته و معاصر، 
روزهاي با اهميت در حــوزه دفاع مقدس و ثبت 
جشــنواره هاي انجير، انار، گل نرگــس، ونگون 
)بادمجان( هر سال در بهمن، ارديبهشت، شهريور 
و آبان برگزار شود. گزارش همشهري از نخستين 
هفته فرهنگي ســمنان كه فردا به كار خود پايان 

خواهد داد را بخوانيد.

يك اتفاق ويژه در نخستين هفته 
سرپرست ســازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي 
شهرداري سمنان درباره برگزاري 4 هفته فرهنگي 
به همشهري گفت: شهر ســمنان در حوزه هاي 
هويتي، تاريخي، اجتماعي و فرهنگي ظرفيت هاي 
قابل توجهي دارد و جامعه هنري و مردم نيازمند 
بهانه اي بودند كــه براي تمــام رويدادهاي مهم 
اين حوزه ها گرد هم آيند. بر اين اســاس شوراي 
شهر ســمنان طرح هفته هاي فرهنگي را مصوب 

كرد و اين هفته ها در 4 ماه از ســال برگزار خواهد 
شد تا فرصتي براي آشــنايي  و بهره برداري  از اين 
ظرفيت هاي فرهنگي براي مردم استان و مسافران 
فراهم شــود. محمودرضا دارايي افــزود: در اين 
هفته ها رويدادهاي برجسته هر فصل مورد توجه 
قرار گرفته اســت؛ به عنوان مثال نخستين هفته 
فرهنگي مصادف با ثبت ملي زبان ســمنان شد. 
همچنين گل نرگس ميان خانواده هاي سمناني 
از اهميت قابل توجهــي برخوردار اســت و اين 
موضوع هم در اين هفته مورد توجه بود. براي هفته 
فرهنگي ارديبهشت روي ســفال هنري سمنان 
تأكيد خواهيم داشــت و در شــهريور و آبان هم 
موضوعات باغ هاي سمنان و خانه و كوچه باغ ها، 
باغ  محله ها )زاوغان، كوشك مغان، كديور، ناسار 
و اسفنجان، لتيبار، شاهجوي(، كشاورزي شهري، 
اكوموزه يا بوم موزه، شيوه سنتي و ثبت ملي شده 
تقسيم آب سمنان و جشنواره هاي كشاورزي براي 
محصوالتي ازجمله انجير، انار و انگور مدنظر است.

اين مسئول درباره اهميت برگزاري اين هفته هاي 
فرهنگي براي توسعه صنعت توريست در استان 

گفت: سمنان در مســير جاده ابريشم قرار داشته 
و از گذشته هاي دور تاكنون شــاهد عبور و مرور 
مردم ساير نقاط كشور از استان هستيم. اين منطقه 
با ظرفيت چهارفصــل و برخــورداري از مناطق 
خنك براي تابســتان و كوير براي زمستان درگاه 
امن گردشگري است و بر اين اساس هدفگذاري 
و دامنه برنامه هاي هفته هاي فرهنگي محدود به 
مركز استان نخواهد بود و به ساير شهرها هم تسري 
خواهد داشــت. اتفاق جالب در هفته نخست هم 
آزادسازي كاروانسراي تاريخي در مركز شهر بود 
كه در گذشته مكاني مهم براي تردد كاال و مسافر 
بوده، اما سال ها به عنوان زندان استفاده مي شد و 
قرار است پس از مرمت به مركز تاريخي – فرهنگي 

براي استفاده مردم تبديل شود.

معرفي ظرفيت هاي مغفول سمنان
شهردار سمنان هم درباره برگزاري نخستين هفته 
فرهنگي مركز استان به همشــهري گفت: زبان 
سمناني در تاريخ 30دي سال94 ثبت ملي شد و بر 
اين اساس آغاز نخستين هفته فرهنگي سمنان با 

آيين گراميداشت روز ثبت زبان سمناني، همچنين 
روز ثبت ملي روش كاشــت گل نرگس ســمنان 
همراه شد. سيدمحمد ناظم رضوي ادامه داد: هر 
سال همين موقع جشنواره ها و شب هاي فرهنگي 
در سالن هاي مختلف شهر برگزار مي شد و شاهد 
تشكيل اجتماعات مختلف بوديم، اما امسال تكرار 
اين برنامه ها با حضور مردم مقدور نيســت. قطعا 
دوست داشتيم كه نخستين هفته با شور بيشتري 
برگزار شود، اما در يك سال اخير تمامي برنامه ها 
به خاطــر كرونا و اجراي پروتكل هاي بهداشــتي 
به شــكلي متفاوت برگزار و برنامه هاي فرهنگي 
شهرداري هم متاثر از همين شــرايط به صورت 

فضاي مجازي برنامه ريزي شد.
ناظم رضوي معرفي ويژگي هاي فرهنگي اســتان 
را اولويت هفته هاي فرهنگي عنوان كرد و افزود: 
تالش نهادهاي فرهنگي شهر اين است كه بخشي 
از ظرفيت هاي استان سمنان را كه تاكنون معرفي 
نشده و در ابعاد خود چه شهر، استان و حتي كشور 
مغفول مانده را مدنظر قــرار دهند و اين هفته ها 
با برنامه ريزي مركز همايش و پژوهش شــوراي 
شهرداري و شــوراي شهر ســمنان و با سازمان 
فرهنگي، ورزشي و اجتماعي شهرداري سمنان، 
سازمان هاي مردم نهاد، اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دســتي، اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، تمامي ارگان هاي فرهنگي هنري 
همچنين با حضور شهروندان )البته پس از پايان 

دوران كرونا( برگزار مي شود.

هر هفته با برنامه هاي ويژه 
محمد همتي، رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي 
شوراي شهر ســمنان هم گفت: برنامه هفته هاي 
فرهنگي ســمنان در آينــده با درنظر داشــتن 
مناسبت هاي مذهبي و فرهنگي مختلف براي احيا 
و شناخت فرهنگ غني سمنان اجرا خواهد شد. 
بر اين اســاس و براي اجراي برنامه هاي هر هفته، 
سازمان فرهنگي، ورزشي و اجتماعي شهرداري 
ســمنان با همكاري مركز همايــش و پژوهش 
شوراي شهرداري و شــوراي شهر سمنان طرح ها 
و پيشنهادهای دغدغه مندان شهر سمنان در اين 
حوزه را براي غني شدن تدوين اين تقويم و برپايي 
برنامه ها دريافت مي كند و برنامه هاي اجرايي نيز 
با محوريت سازمان هاي مردم نهاد برگزار مي شود. 

نخستين هفته فرهنگي سمنان با هدف معرفي ظرفيت هاي فرهنگي، تاريخي، اجتماعي و هنري  اين استان برگزار شد، سمناني ها از 
اين پس ميزبان 4هفته فرهنگي در فصول مختلف سال خواهند بود

چراغ هفته هاي فرهنگي سمنان روشن شد

مريم سرخوش
خبر نگار

كارآفرينان دريچه

پيوند اقتصاد با توليدات هنري زنان هرمز

زينب زرنگاري، اهل جزيره هرمز اســت و آوازه صنايع دســتي اين 
جزيره را نه تنها به سراسر ايران، بلكه تا كشورهاي حاشيه خليج فارس 
نيز رســانده اســت. زينب كارش را در حوزه صنايع دســتي از سال 
86و با يــك كارگاه كوچك خانگي شــروع كرد و حــاال با كارگاهي 
شامل50توليدكننده و تعداد زيادي كارآموز به عنوان كارآفرين برتر 

استان هرمزگان در سال99 انتخاب شده است.
اين كارآفرين نمونه اعتقــاد دارد دايره صنايع دســتي در هرمزگان 
گسترده است و به خوبي مي تواند به محل درآمدي براي اهالي به ويژه 

زنان تبديل شود.
زينب عالوه بر مديرعاملي شركت الماس دوز هرمز، كانون مشاوره اي 
نيز تاســيس كرده و در اين زمينه نيز فعاليت دارد. او مي گويد: يكي 
از اصلي ترين نــكات در موفقيت افرادي كه مي خواهنــد وارد حوزه 
كارآفريني شــوند، تقويت و هدفمند كردن مهارت هاست. متأسفانه 
شركت هاي مشاوره امور كســب وكارهاي خرد با دريافت هزينه هاي 
ســنگين از افراد، خدمات ارائه مي  كنند و همين موضوع باعث شده 
كساني كه قصد راه اندازي شغلي براي خود يا ديگران را دارند، نتوانند 
با بهره گيري از مشاور فعاليتي را آغاز كنند. هدف من در كانون مشاوره 
اين بود كه با كمترين هزينه، نيروهايــي را كه بالقوه توان كارآفريني 

دارند، اما راه و رسم آن را نمي دانند، تقويت كنم.
او اضافه مي كند: با تالش هاي ما بخش معرفي و توانمند سازي  به ويژه 
براي دختران و زنان هرمز راه اندازي شــد و خروجي خوبي هم دارد. 
برگزاري نمايشگاه هاي صنايع دستي يكي از مواردي بود كه ما آن را در 
تقويت و ايجاد انگيزه براي هنرمندان مؤثر مي دانستيم و تاكنون موفق 
به برگزاري چند نمايشگاه صنايع دســتي در استان و جزيره شده ايم. 
همچنين توانســتيم مجموعه آموزش فرش دســتباف را در جزيره 
راه اندازي كنيم كه اثرات آن طي سال هاي آينده نشان داده خواهد شد.

اين كارآفرين هرمزي با بيان اينكه كارآفريني كار راحتي نيست، اما 
نبايد آن را براي خودتان محال فرض كنيد، مي گويد: از ســرمايه كم 
نترسيد و در انتظار دســتي از سوي دولت نباشــيد. من قدم هايم را 
كوچك و يك به يك برداشتم، اما امروز مي توانم بگويم در كنار همكارانم 
موفقيت هاي چشمگيري داشتيم. لباس ها، دوخت ها و صدف تراش و 
زيورآالت هرمز امروز محل درآمد قابل توجهي شده كه نه فقط در بازار 
ايران، بلكه در كشورهاي حوزه خليج فارس هم بسيار پر طرفدار است.

آغاز مهار سفرها از هرمزگان
عادي انگاري ها و ســفرهاي غيرضروري در 2هفته اخير باعث شده 
روند نزولي كرونا در برخي از اســتان ها متوقف شــود. سرايت اين 
ويروس كشنده در كشور اين بار گردشي شده و از استاني به استان 
ديگر جا به جا مي شود. وزير بهداشت نيز روز گذشته از نگراني هايش 
براي چرخش ويروس از كردســتان به مازنــدران و از هرمزگان به 
خراسان شمالي گفت و خواستار سختگيري هاي بيشتر شد. استان 
هرمزگان كه از اواســط دي ماه روندي نزولي را طي مي كرد و اغلب 
شهرهاي آن در وضعيت آبي و زرد قرار داشت، چند روزي است كه 
با افزايش آمار روبه رو شده، به همين علت در ستاد مديريت كروناي 
استان تصويب شد كه تا ارديبهشت1400 از پذيرش مسافر به استان 
جلوگيري شــود. فريدون همتي، اســتاندار هرمزگان نيز به تمامي 
فرمانداران استان ابالغ كرد تا به طور مستمر مانع از انجام سفرهاي 

خارج از استان به شهرهاي مختلف هرمزگان شوند.
مدير روابط عمومي و سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در 
اين باره به همشهري مي گويد: هر چند كه هنوز اغلب شهرهاي استان 
در وضعيت آبي قرار دارد، اما چند روزي است كه آمار كرونا در حال 
افزايش است و دليل آن برگزاري مراسم عروسي به صورت پنهاني در 
شهرهاي مختلف است. پيش بيني مي كنيم هفته آينده نيز به علت 
ســفرهايي كه در تعطيالت گذشته به اســتان انجام شد، باز هم بر 
تعداد بيماران كرونايي افزوده شود. فاطمه نوروزيان اضافه مي كند: 
اگر سفرها را مهار نكنيم و به دليل شرايط مناسب آب و هوايي، موج 
مستمري از مسافر به استان بيايند، شــاهد خيزش موج ديگري از 
شــيوع ويروس كرونا در جامعه خواهيم بود كه بســيار خطرناك تر 
از قبل است. از ســوي ديگر عادي انگاري در اســتان كردستان نيز 
موجب شده مسئوالن نگران بازگشت وضعيت قرمز و كشيده شدن 
اين وضعيت به استان هاي ديگر به ويژه اســتان شكننده مازندران 
باشــند. به طور مثال در شهرستان مهاباد كردســتان به علت بهبود 
شرايط، استفاده از ماسك توسط شهروندان 30 درصد كاهش يافته 
است. امير بهزاد، مدير شبكه بهداشت و درمان مهاباد با ابراز نگراني 
از باال رفتن مجدد آمار كرونا عنوان مي كند كه وضعيت زرد كرونا در 
مهاباد به  معناي كنترل بيماري كوويد-19 و تمام شدن آن نيست. 
او مي گويد: هرگونه عادي انگاري به طغيان بيماري و آغاز موج جديد 
بيماري كرونا در شهرستان منجر خواهد شد، به همين علت با افرادي 
كه در اماكن عمومي و محيط ادارات شــيوه نامه هاي بهداشــتي و 

استفاده از ماسك را جدي نگيرند، برخورد قانوني مي شود.

ستاره حجتي
خبرنگار

فاطمه عباسي
خبرنگار

سمناني ها فرش گل نرگس مي بافند 
پرورش پياز گل نرگس به عنوان آييني بومي، تاريخي و فرهنگي در سمنان، همچنين جشنواره 
گل نرگس با هدف معرفي هر چه بيشتر اين گياه و آشنايي شهروندان با روش هاي سنتي پرورش 
اين گل بومي سمنان، به عنوان ميراثي آييني، مردمي و بومي هر سال در سمنان برگزار مي شود، 
اما اين بار به خاطر شيوع كرونا، خبري از برگزاري اين جشنواره نيست. بر اين اساس در نخستين 
هفته فرهنگي سمنان با حضور استادان برجسته صنايع دستي استان از نقشه فرش گل نرگس 

سمنان براي نخستين بار رونمايي شد.
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نظرشخصيشــمادرموردشكار
چيست؟

شكار يك مسئله فني است و صاحب نظران بايد در 
مورد آن نظر بدهند. در مواردي كه جمعیت حیوانات 
كم باشد مجوز شكار داده نمي شود. اما اگر به لحاظ 
كارشناسي جمعیت فشــرده تر، احتمال فراگیري 
بیماري بیشتر و رقابت غذايي شديد تر باشد، با نظر 

كارشناسان، مجوز شكار داده مي شود.
ايراديكــهبهســازمانحفاظت
محيطزيســتگرفتهميشــودايناستكه
بهجايافزايشمناطقحفاظتشــده،درحال
افزايشقرقهاياختصاصياســت.قراراستبا
تشكيلشــورايعاليحفاظتمحيطزيست،
ازميان70درخواســتمجوزقرقاختصاصيبا
30درخواستكهبررسيهايفنيآنهاانجامشده
موافقتشود.درحاليكهمناطقشكارممنوعبارها
تمديدميشوند،امابهمناطق4گانهارتقانمييابند.
هر دوی اين مسائل همزمان رخ مي دهد. با تشكیل 
شوراي عالي محیط زيســت، نزديك به يك میلیون 
هكتار به مناطق حفاظت شده اضافه خواهد شد. با اين 
حال در برخي مناطق، پس از بررسي هاي كارشناسي 
در حوزه جانوري و شــكار، ترجیــح مي دهیم قرق 
اختصاصي تشكیل شود. بايد بگويم كه البته با همه 
30درخواست قرق اختصاصي هم موافقت نخواهد 
شد. ســاالنه معموالً با يك يا  دو درخواست موافقت 
مي شــود. اين دو نیز تضادي با يكديگر ندارند و در 
موازات هم هستند. برقراري قرق اختصاصي اتفاق 
خوبي است. چون عمده شكارچیان سابق به حامیان 
محیط زيست در اين مناطق تبديل شده اند و نتايج 
مطلوبي نیز گزارش شده است. مثال تعداد حیوانات 

زياد و نگهداري از حیات وحش بهتر شده است.
برخيكارشناسانمعتقدند؛حيواني
كهبرايشآبشــخوروعلوفهدســتيفراهم
ووابســتگيبهانسانداشتهباشــدازچرخه
حياتوحشخارجميشودوبههميندليلقرق

رادامداريميدانند.
ويژگي قرق همین است. ما در مناطق حفاظت شده 
آبشخور مي ســازيم. در زمســتان هاي سخت و يا 
خشكسالي هاي شــديد نیز علوفه رساني مي كنیم. 
نمي توانیم حیوان به ايــن داليل رها كنیم. به مرگ 
حیوان به دلیل گرسنگي و تشنگي هم نگهداري از 
محیط زيست نمي گويند. قرق اختصاصي امر حفاظتي 
است و فقط مي توانند با نظارت محیط زيست تعداد 

محدودي از جمعیت داخل قرق را شكار كنند.
مأمورانيگانحفاظتگزارشــاتي
ازكاشتموادمخدردرمناطقحفاظتشدهدر
ميانكالهودامنههايزاگرسيكرمانشاهدادند.
چرامناطقحفاظتشده،درگيركشتموادمخدر

شدهوسازمانشماچهاقدامبرايجلوگيرياز
اينمعضلداشت؟

در مناطق حفاظت شــده، مستثنیات زيادي وجود 
دارد كه مردم اين مستثنیات را با مناطق حفاظت شده 
اشــتباه مي گیرند. اين مناطق اموال و اراضي مردم 
اســت. در اين مناطق رفت وآمد كم و ممكن است 
مالكان اراضي اقدام به چنیــن كارهايي نیز كنند. 
محیط بان ها هم به عنوان ضابــط قضايي موضوع را 

گزارش مي كنند.
حضورفيزيكيمحيطباناندرمنطقه
منجربهشناساييمزارعكشتموادمخدرشده
است.درحاليكهتكنولوژيهاييوجودداردكه

ميتواندازراهدورچنينكارهاييانجامدهد.
رصد چنین تخلفي با تكنولوژي هــاي ماهواره اي، 
وظیفه سازمان حفاظت محیط زيست نیست و نهاد 
مسئول همه سطح كشور ازجمله مناطق حفاظت شده 
را رصد مي كند. از 164میلیون هكتار مساحت كشور، 
17.5میلیون هكتار منطقه حفاظت شده است. كشت 
مواد  مخدر ممكن است در همه مناطق رخ دهد، اما 
نسبت كشــت مواد مخدر در مناطق حفاظت شده 

به دلیل حضور محیط بان ها بسیار كمتر است.
امســالتقابلبيــنمحيطبانهاو
شكارچيانبيشترشد.عدهايمعتقدندمسلح
بودنمحيطبانعاملصدمهديدناودرمواجههبا
شكارچياستواگربهروشهايديگربرايرصد
مناطقرويبياوريم،تقابلكمترمیشودونتيجه

بهتريبرايحفاظتازمناطقدارد.
ســالح براي دفاع شــخص محیط بان است. وقتي 
شكارچي غیرمجاز با يگان حفاظت ما روبه رو مي شود 
شروع به تیراندازي مي كند. محیط بان بايد وسیله اي 
براي حفاظت از خود داشته باشد. 5درصد از متخلفان 
با تذكر و برخورد كالمي محیط بان، كوتاه نمي آيند. 
آنها وقتي ببینند كه محیط بان مسلح است، تهاجم 
كمتري مي كنند تا آنكه ببینند دست او خالي است. 
از دو سال پیش تاكنون نیز نحوه به كارگیري سالح 
و چگونگي مقابله با متخلفین آموزش داده مي شود. 
از هزاران تقابل محیط بان و شكارچي، االن به ساالنه 
5تا 6مورد رسیده ايم و معتقدم نمي توانیم محیط بان 
را به سراغ متخلف بفرســتیم. ضمن اينكه عده اي 
از شــكارچیان غیرمجاز ارشــاد ناپذيرند. پس اگر 
محیط بان در اين موارد مســلح نباشد، قطعا كشته 
خواهد شــد. االن محیط بان هاي ما بدون آموزش 
فني، اجتماعي و به كارگیري ســالح به پاسگاه ها 
نمي روند و كیفیت كاري بهتري پیدا كرده اند. حقوق 
محیط بان ها امسال 3برابر شــده است و سال آينده 
هم بهتر خواهد شد. شرايط طوري است كه رقابت 
بین محیط بانان و كارشناسان در پرداخت ها ايجاد 
شده است. من از اكثريت محیط بان ها واقعا ممنونم. 

اگرچه اقلیت كمي هم داريم كه بايد آنها را شناسايي 
و از شــغل محیط باني خارج كنیم. متخلف در همه 
دستگاه ها به صورت محدود وجود دارد و خب در بین 

محیط بان ها هم هستند.
قراربوددرموردتوقفتوليدسالح
شــكاريباوزارتدفاعمذاكرهكنيد.بهكجا

رسيد؟
واهلل زورمان نمي رســد. در شرايط اقتصادي كنوني 
به خصوص در مناطــق دورافتاده روســتايي، افراد 
براي تامین گوشت به سوي حیوانات بي زبان هجوم 
مي آورند. اما شرايط رو به بهبود است. فرهنگ مردم 
نسبت به محیط زيست بهبود يافته است. ولي وقتي 
با پديده »3میلیون اسلحه در دست مردم« مواجه 
باشید كار سخت تر مي شود. اگر 3هزار نفر از اين افراد، 
متخلف باشند و در سال 10يا 15بار به شكار بروند، 

حدود 40هزار راس از حیات وحش شكار مي شود.
سازمانحفاظتمحيطزيستدست
پايينرادراجرايطرحهايتوسعهايدارد.اخيرا
اعالمشد54طرحعمرانيمليبدونپيوستيا
مجوززيستمحيطيدرحالاجراست.چرابايد

ايناتفاقبيفتد؟

شروع بسیاري از طرح ها مربوط به سال هاي قبل است 
و هزاران میلیارد تومان هم براي هريك از آنها هزينه 
شده است كه اساسا توقف اين طرح ها صرفه اقتصادي 
ندارد. از 3 سال پیش تاكنون نیز هیچ طرح جديدي 
بدون پیوست زيست محیطي اجرا نشده است. شخص 
رئیس جمهور هم دستور داده كه حتي سازمان برنامه 
و بودجه، بودجه اي براي طرح هاي بدون پیوســت 
زيســت محیطي درنظر نگیرد. در واقــع راه اجراي 
طرح هاي عمراني بدون مجوز محیط زيستي بسته 
شده است. اما خب طرح هايي داريم كه اجراي آنها از 
25سال پیش شروع شده و پیوست زيست محیطي 

هم ندارد.
مشكلاينجاســتكهاگرپروژهاي
پيوستمحيطزيستينداشتهباشدياكارفرما
بهتعهداتمحيطزيستيپايبندنباشد،دوباره
جلسهايدرهيأتدولتبرگزارميشودوكارفرما
باتعهداتجديدبهكارخودادامهميدهد.همين
موضوعخيالوزارتخانههاراراحتميكندهر
كجابهمشكلبرخوردنددوبارهازدولترأيبه

ادامهكاربگيرند.
از شــروع دولت دوازدهم تاكنون طرح ملي جديدي 

بدون ارزيابي محیط زيستي وجود ندارد. اما بیش از 
200مورد طرح  عمراني در كشور داشتیم كه برخي از 
آنها تا 90درصد پیشرفت فیزيكي داشته اند كه البته 
مجوز زيســت محیطي ندارند. با تصويب مصوبه اي 
در هیأت دولت، قرار شــد در گروه 3 نفره متشكل از 
سازمان حفاظت محیط زيست، سازمان برنامه و بودجه 
و رياســت جمهوري در مورد ادامه پروژه ها با ارزيابي 
زيست محیطي تصمیم گیري شود. بر همین اساس، 
پروژه هايي مثل جاده قزوين به رحیم آباد در حد پروژه 
روستايي انجام و بقیه آن متوقف شد. پروژه قزوين به 
تنكابن نیز كه 2هزار میلیارد تومان براي آن هزينه شد 
و از زيستگاه هاي البرز مركزي عبور مي كند با اصالحیه 
در حال اجراست. اين پروژه ها عموما با بودجه استاني 
شروع  و بعد به »ملي« تبديل مي شــوند و سازمان 
برنامه و بودجه بــدون اخذ نظر ســازمان حفاظت 
محیط زيست به آنها بودجه تخصیص مي دهد. خب 
نمي توان طرحي را كه هــزار میلیارد تومان براي آن 
هزينه شده و با 10میلیارد تومان ديگر تمام مي شود 
را رها كرد. قانونگذار و كشــور نیــز آمادگي تعطیل 
كردن اين طرح هــا را ندارند. بســیاري از طرح هاي 
بزرگ ديگر مثل انتقال آب بهشــت آباد هم متوقف 

و اجراي آن منوط به ارائه ارزيابي زيســت محیطي 
شده است. با شــروع برنامه ششم توسعه، پروژه هاي 
ملي بدون ارزيابي زيست محیطي نبايد انجام شود و 
پروژه هاي قبلي نیز بايد با ارائه اصالحیه به كار ادامه 
دهند. اما بايد گفت؛ در ايــن موارد بخش خصوصي 
بیشتر از دســتگاه هاي دولتي تابع اين قوانین است. 
بنابراين اگر سازمان برنامه و بودجه با سازمان حفاظت 
محیط زيست همراه باشد، چنین اتفاقاتي در كشور 
رخ نمي دهد؛ مگر شــركت هاي دولتي كه خارج از 
بودجه دولت دست به كار مي شوند. يكي از مشكالت 
اصلي ما در اين زمینه معدن دارها هستند. با اصالح 
قانون معدن در ســال 90، اين شركت ها بدون هیچ 
مجوز زيست محیطي در خارج از مناطق حفاظت شده 
مي توانند فعالیت كنند. با نفــوذي كه معدن دارها و 
وزارت صمت وقت بر نمايندگان مجلس داشتند، قانون 
تغییر يافت و ما از مجلس مي خواهیم كه براي اصالح 
قانون اقدام كند. چون نمي توان كشــور را به خاطر 

استحصال معدن ويران كرد.
جادهســبالنكهباعرض40متردر
حالاحداثاستودرتابستان1400راهاندازي

ميشودنيزجزوهمينموارداست؟
اطالعي در مورد اين جاده ندارم.

آيااينشــرايطبرايانتقالآببين
حوضهايهمحاكماست؟

انتقال آب بــدون مجــوز زيســت  محیطي ديگر 
امكان پذير نیست. پروژه بهشت آباد اصفهان 7سال 
است كه متوقف شده است. آنها از حدود 55كیلومتر 
300متر هم تونل حفر كرده اند. ولي تا شرايط ما را 
نپذيرند ما اجازه ادامه كار نخواهیم داد. هم اكنون نیز 
مراحل پاياني ارزيابي زيست محیطي اين پروژه انجام 

شده و به زودي ارائه خواهند كرد.
مجوززيستمحيطيبهمعنايدادن

اجازهبراياجرايپروژهاست؟
اجازه اجراي پروژه بر عهده وزارت نیرو است. كار ما 
ارزيابي زيست محیطي براي اجراي پروژه ها با كمترين 
آسیب است. مأمور تخصیص آب، وزارت نیرو است. 
تصمیم در مورد انتقال آب بین حوضه اي هم با وزارت 
نیرو است و ما صرفا شرايط انتقال با حداقل آسیب را 

تعیین مي كنیم.
آسيبهاييكهبهمحيطزيستدر
حوضهدهندهآبواردميشودراچهكسيبايد

پاسخگوباشد؟
اين مســائل را وزارت نیرو بايد پاسخ دهد. براساس 
قانون اين اجازه و مسائل مربوط به آن بر عهده وزارت 

نیرو است و به ما ربطي ندارد.
اخيراًحكممحكوميتشمادرمورد
پروندهتيالپياصادرشدهاست.دليلشمابراي

صدورمجوزپرورشتيالپياچهبود؟

اطالعي از اين پرونده و حكم نــدارم و چیزي از آن 
نشنیده ام. پرورش تیالپیا در 4استان كويري و خشك 
كه رودخانــه منتهي به دريا ندارند )يزد، ســمنان، 
خراسان جنوبي و كرمان( به صورت آزمايشي در حال 
انجام است. حدود 6میلیون تن از اين ماهي در دنیا 
پرورش مي يابد. اكثر آنها هم در رودخانه هاي جاري 
كشورهايي اســت كه به دريا راه دارند. استان هاي 

زيادي براي پرورش تیالپیا متقاضي هستند.
يكيديگرازپروندههایدرجريان
عليهشمابهعنوانرئيسسازمانمحيطزيست،
طرحيموسومبهبايوجمياست.آنپروندهبه

كجارسيد؟
عده اي مي خواهند با بودجه اي حدود 50هزار میلیارد 
تومان رســوبات آلي در بندر انزلي را تخلیه فیزيكي 
كنند. امكان عملي اجراي چنین طرحي وجود ندارد. 
750میلیون تن رسوبات را درصورت تخلیه كجا بايد 
ريخت؟ براي اين كار 36میلیون كامیون نیاز است. 
گروهي از دانشگاه صنعتي اصفهان به صورت آزمايشي 
نتايج خوبي در 4استخر شــیالت در انزلي به دست 
آوردند. در عرض دو ماه، يك متر عمق استخر زياد شد. 
نماينده و دادستان وقت انزلي جلوي اين طرح را بابت 
سرطان زا بودن اكسید تیتانیوم گرفتند. درحالي كه 
اين ماده، در مواردي خوراكي است و نانو هم نیست. 
مي شد با 2درصد 50هزار میلیارد تومان، انزلي را در 
عرض 5سال نجات داد. مواد آلي تجزيه شده خوراك 
ماهي مي شد. ولي مســائل اقتصاد سیاسي، مانع از 

اجراي اين طرح شد.
عالوهبرسرطانزابودن،ايراديكه
كارشناسانبراينطرحواردميكردنداينبود
كهاساساخزردردورهمتناوبچندسالهروبه
پسروياستوهزينهكردنبرايبايوجميوياهر

طرحديگري،دورريختنبيتالمالاست.
اينها مي خواستند از بیت المال 50هزار میلیارد تومان 
دريافت كنند. درحالي كه طرح دانشــگاه اصفهان 
700میلیارد تومان بود؛ يعني 1.5درصد پول اليروبي. 
آب تاالب از خزر نمي آيد و عمدتــا از رودخانه هاي 
باالدست تامین مي شود. 85درصد رسوباتي كه در 
تاالب ته نشین شــده، مواد آلي است كه در شرايط 
بي هوازي درون تاالب تشكیل مي شود. مواد آلي در 
اين شرايط به هم مي چسبد و رسوب مي كند. وقتي 
اكسیژن به صورت ذرات نانو درمي آيد، فعال تر شده و 
شروع مي كند به شكستن باند هاي پیوسته مواد آلي. 
ذرات كه كوچك تر شــود روي آب مي آيد و خوراك 
ماهي ها مي شود. هم اكنون نیز در 50هكتار پايلوت 
درون تاالب، آب از زير زمین به بیرون مي جوشــد و 
دو، سه متر رسوب برطرف شده، اما جلوي اين پروژه 
گرفته شده اســت. معموال وقتي مسائل مالي پیش 

مي آيد اين اتفاقات هم رخ مي دهد.

 كالنتری: رئیس جمهور به سازمان برنامه دستور داده بودجه ای برای طرح های بدون پیوست 
محیط زيستی درنظر گرفته نشود

گفت وگوي همشهري با رئیس سازمان حفاظت محیط زيست

انتقالآببدونمجوززیستمحیطی
دیگرامکانپذیرنیست

مشكالتمحيطزيستايرانفهرستيبلندباالدارد؛
ازگونههاييكهبهانقراضنزديكترميشــوندتاگفتوگو

زيستگاههاييكههرروزبهدليلاجرايطرحهاي
توسعهايبيضابطهازوسعتشانكمميشود.درساليكهفصل
آخرآنراسپريميكنيم،گزارشهايبسياريدرموردوضعيت
يوزپلنگآسياييايران،آتشسوزيهايعمديزيستبومهاي
جنگليومرتعي،توسعهشكارگاههاوقرقهاياختصاصيبهجاي
افزايشبيشترمناطقحفاظتشده،شهادتمحيطبانهادرتقابل
باشكارچيها،صيدترال،كشتموادمخدردرذخيرهگاههاي
زيستكره،ساختتلهكابيندربكرترينمناطقجنگلي،انتقال
آببينحوضهايو...منتشرشــد.عمدهاينمشكالتقديمي
هستندوبرايحلآنهانهراهحلارائهشدهونهتوانيبرايبرطرف
كردنچالشهاوجوددارد.عيســيكالنتري،رئيسسازمان
حفاظتمحيطزيســتامادريكيازمعدودروزهاييكههواي
تهرانبهدليلوزشبادازآلودگيفارغشد،دربارهچالشهاي

محيطزيستايرانباهمشهريبهگفتوگونشست.
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متخصصان حوزه فضا مي گويند: سياست هاي بايدن ممكن است برنامه هاي آينده 
فضايي ازجمله بازگشت انسان به ماه را تغيير دهد

فردريك دورنيك، جواهرســاز نيست، ولي 
پروژه  بعدي او گردنبندي اســت كه به جاي فناوري

يك سنگ قيمتي، جعبه اي كوچك به اندازه 
۵ در ۵سانتي متر به آن متصل است و از يك باتري و سيستم 
بويايی تشكيل شده كه دورنيك آن را حباب بو ناميده است 
و براســاس شــرايط مختلف، رايحه اي پخش مي كند. اين 
كارآفرين هلندي، بنيانگذار استارت آپ Scentronix است 
كه پيش از اين، دســتگاه چاپ بو را اختراع كرده است. اين 
دستگاه از الگوريتمي پيروي مي كند كه براساس پاسخ كاربر 
به يك پرسشنامه، بوي موردنظر او را منتشر مي كند، اما حاال 
دورنيــك مي خواهد از هميــن فناوري بــراي يك قطعه 

مينياتوري و قابل حمل استفاده كند.
طبق اختراع دورنيك فرد در حال تماشاي يك فيلم مي تواند 
اپليكيشن بو را روي گوشي خود فعال كند تا در صحنه هاي 
مختلف، بوهايي توليد كند. البته اين دستگاه نهايي فعال آماده 
نيست، اما به گفته  دورنيك، اندازه و عمر باتري و همچنين 
كيفيت بو از چالش هاي اصلي اين دســتگاه است: »من به 
آينده اين طرح خوش بين هستم. در نمونه اوليه خود مفهوم 
را اثبات كرديم و مي دانيم هم اكنون هيچ چيز مشابهي وجود 
ندارد؛ بنابراين در حال ثبت اختراع هستيم.« او اميدوار است 
در گام بعدي، موفق به بهبود كيفيت دســتگاه و جلب نظر 

سرمايه گذارها در حوزه  گجت هاي پوشيدني  شود.

تالشي قديمي
اما دورنيك نخستين كسي نيست كه دست به چنين تالشي 
زده است. در سال 1916نيز يك مالك سينما، بازي فوتبال 
آمريكايي ساالنه  Rose Bowl را با رايحه  روغن رز نمايش 
داد. در سال 1939 نيز دستگاه Smellovision در نيويورك 
رونمايي شــد. اين دســتگاه مجموعه اي از لوله هاي متصل 
به صندلي مخاطب بود كه از طريق آنها رايحه  متناســب با 
تصاوير منتشر مي شــد. اما اين فناوري در سال 1960 براي 
فيلم Scent of Mystery به شهرت رســيد. در اين فيلم 
بوي ســيگار از طريــق لوله ها به مخاطب منتقل مي شــد. 
البته دســتگاه Smellovision عملكرد ضعيفي داشت و 
وقفه در زمانبندي آن، باعث بروز مشــكالتي شد؛ از طرفي 
بوها به قدري پراكنده بودند كه تجربه  كاربري خوبي منتقل 
نمي كردند. اما حتي در روزگار فعلي كه تكنولوژي به باالترين 
حد خود رسيده است باوجود هدســت  واقعيت مجازي، باز 
هم انتقال بو كار دشواري است. با اين حال دورنيك براي به 
سرانجام رساندن تالش خود مصمم است، اما با چالش هاي 
متعددي روبه روست. شايد اساســي ترين مشكل اين باشد 

كه ما هنوز به طــور كامل نحوه عملكرد حــس بويايي خود 
را درك نمي كنيم. بو مانند رنگ با اســتفاده از كد RGB و 
CMYK توليد نمي شــود، بلكه هر بو مولفه هاي خاص خود 
را دارد. موانع بيولوژيكي وجود دارد كه پيش بيني و بازسازي 
مصنوعي بو را تبديل به كار ســختي مي كند. به گفته  اوليويا 
يزلر، بنيانگذار شــركت Future of Smell و استراتژيست 
عطر، پايگاه داده اي براي ارجاع وجود ندارد يا به دانشمندان 
در درك آن كمك نمي كند. دومين مانع اصلي براي بازسازي 
بو، فرهنگ است؛ زيرا هر بويي وجهه اي مشخص دارد. معموال 
بو در ميان حواس پنج گانه در پايين ترين رتبه قرار مي گيرد 
و يكي از حوزه هايي است كه كمتر مورد بررسي قرار گرفته 
است. با اين حال در سال گذشــته به دليل بيماري همه گير 
كرونا، بو اهميت بيشتري پيدا كرد؛ زيرا مردم به دليل ابتال به 
كوويد-19 و از دست دادن موقتي حس بويايي، بيشتر متوجه 
اهميت آن شدند. دستگاه Scentee ديگر دستگاه كارتريج 
مبتني بر تحقيق مهندس آدريان چوك، بنيانگذار مؤسسه 
خيال پردازي مالزي بود. يك كارآفرين محلي تحقيقات او در 
مورد بويايي را به توليد يك اسباب بازي جيبي اختصاص داد. 
قيمت آن هنگام فروش در سال2013  سي دالر)22پوند( بود 
اما به سرعت متوقف شد. عدم موفقيت Scentee باعث شد 
چوك تمركز خود را تغيير دهد و او هم اكنون روي دستگاه 
جديدي براي انتقال رايحه كار مي كند كه كاماًل متفاوت عمل 
مي كند. اين دســتگاه گيرنده هاي بويايي بيني را از طريق 
الكترودهايي كه از طريق سوراخ بيني وارد مي شوند، مستقيم 
تحريك مي كند. اين كار ممكن اســت مشــكل جايگزيني 
رايحه ها را با كارتريج هاي گران قيمــت حل كند، اما باز هم 
در نهايت با مشكالتي روبه رو هستند. چوك مي پرسد: »آيا 
مردم در اتاق نشيمن خود مي نشــينند و الكترودهايي را در 
بيني خود مي چسبانند؟ مردم حتي در شرايط عادي تمايلي 
به چنين كاري ندارند. ممكن اســت در شرايط عادي چيز 
خوشايندي نباشــد، اما در عصر ويروس كرونا، اين بدترين 
تحقيق ممكن است كه شما مي توانيد انجام دهيد. من امسال 

اصاًل روي آن كار نكرده ام.«

معماي انتقال بو  ناسابهمسیریجدیدمیرود؟

عمادالدين قاسمی پناه
خبر نگار

جهان استارت آپي

تلويزيون بي سيم يك استارت آپ روسي

معموالً وقتي صحبت از »كشــيدن ســيم« درخصوص تلويزيون 
مي شــود، تصور بر اين اســت كه كابل يا منبع تغذيه دستگاه هاي 
گيرنده را از تلويزيون جدا كرده و برنامه ها را از طريق اينترنت واي فاي 
 )Reasonance(تماشا كنيد. اما اســتارت آپ روســي رزونانس
برنامه هاي بزرگ تري در ســر دارد. به گزارش وب سايت نيواطلس، 
نمونه اوليه تلويزيون بي سيم كه در CES 2021 به نمايش درآمد، 
حذف سيم برق را نشان مي داد. طي دهه هاي گذشته، تلويزيون ها 
باريك تر و سبك تر شــده اند و مي توان آنها را حتي به ديوار آويزان 
كرد، اما سيم هاي مزاحم هنوز جلوه زشــتي را ايجاد مي كنند. آيا 
انتقال جريان برق بدون  ســيم مي تواند انجام بگيرد؟ پاســخ اين 
است: هنوز نه! اما اســتارت آپ رزونانس درحال كار روي آن است. 
تلويزيون بي سيم اين شركت دوشــاخه برق را حذف كرده است و 
يك فرستنده الكتريكي مستقل و يك ســيم پيچ گيرنده يكپارچه 
در تلويزيون به جايش گذاشته اســت. اين شركت توضيح مي دهد 
كه فناوري آنها با ساير فناوري هاي تشــديد مغناطيسي در ايجاد 
يك ميدان مغناطيسي از طريق جريان هدايت و جابه جايي متفاوت 
است. آنها ادعا كرده اند كه بهره وري تا 90درصد افزايش مي يابد و اين 
درحالي است كه هزينه نيز به اندازه كافي مقرون به صرفه خواهد بود. 
سيستم استارت آپ رزونانس مي تواند نيرو را به فواصل حداكثر يك 
متر ارسال كند و حتي اگر سيم پيچ فرستنده و گيرنده كامال در يك 
راستا نباشند، مي تواند به كار خود ادامه دهد. اين شركت مي گويد با 
تنظيم اندازه سيم پيچ ها مي توان فاصله انتقال را افزايش داد. نمونه 
اوليه از اين تلويزيون ها كه در نمايشگاه الكترونيك مصرفي2021به 
نمايش درآمــد، داراي يك ســيم پيچ گيرنده خارجي در پشــت 
تلويزيون 40اينچي بود. اين شركت مي گويد سيم پيچ مي تواند در 
قاب تلويزيون نيز پنهان شود؛ گرچه سيم پيچ فعلي ساختار صفحه 
را پهن تر خواهد كرد. سيم پيچ فرســتنده روي يك ميز درست در 
زير، خارج از مركز و عمود نســبت به تلويزيون تنظيم شده است و 
كارشناسان استارت آپ مي گويند كه حتي مي توان آن را داخل ديوار 
يا يك مبلمان نيز قرار داد، بدون اينكه در كار اختاللي ايجاد شود. اين 
سيســتم كه در تلويزيون به نمايش درآمده در CES 2021 به كار 
گرفته شده بود، 120وات نيرو را با فركانس 20تا 120كيلوهرتز در 

فاصله ۵0سانتي متري منتقل مي كند.

سال هاست كه شركت هاي فناوري به دنبال مسيري 
مناسب هستند تا بتوانند بو را به وسيله گجت هاي هوشمند 

ازجمله تلويزيون هاي جديد منتقل كنند 

زهرا خلجي
خبر نگار

 باوجود اينكه بيماري همه گير  
ادامــه دار،فضا  19  كوويــد-

امســال شــاهد برنامه هــاي 
هيجان انگيــزي در حوزه فضــا خواهيم بود. 
كاوشگر استقامت )Perseverance( ناسا 
كمتر از يك ماه با فــرود در مريخ فاصله دارد. 
قرار اســت تلســكوپ فضايي جيمز وب در 
هالووين پرتــاب شــود و سيســتم پرتاب 
فضايي)SLS( كه قدرتمندترين موشك ناسا 
تاكنون است، احتماال در اواخر امسال، پرتاب 
افتتاحيه خود را انجام مي دهــد. به گزارش 
سايت گيزمودو، البته ماموريت آرتميس هم 
در برنامه ها قرار دارد كه يك زن و مرد را طي 

3سال آينده به سطح  ماه بفرستد.
همچنين در هفته ها و ماه هاي آينده 
درباره سياســت هاي جــو بايدن، 
رئيس جمهور جديد آمريكا درباره 
ناســا و آنچه را كه دولت او بهترين 
راه پيشــرفت برنامه هــاي فضايي 

آمريكا مي داند، چيزهاي زيادي خواهيم 
دانســت. در مصاحبه با گيزمودو چند 

نفر از متخصصان فضا به اين سؤال 
كه »اولويت هاي بايدن در ناسا 

چيست؟« پاسخ داده اند.
جان لوگســدون، استاد علوم 
سياســي و امور بين الملل از 
انســتيتوي سياســتگذاري 

فضايي در دانشگاه جورج 
واشــنگتن مي گويــد: 

»من فكــر مي كنم 
براي بايدن و دولت او 
مهم است كه زودتر 
تعهد خود را به حفظ 

و ادامه تالش ها براي 
اكتشافات انساني در فضا، 

با بازگشــت به ماه به عنوان 

نخستين هدف، نشان دهد. جزئيات طرح 
فعلي آرتميس احتماالً تغيير خواهد كرد، 
اما براي اينكه آمريكا بار ديگر انسان ها را به 
مقصدي دور بفرستد، زمان زيادي سپري 

شده است.«
هوارد مك كوردي، اســتاد مسائل عمومي 
در بخش مديريت دولتي و سياســتگذاري 
دانشــگاه آمريكايي در واشنگتن دي سي، 
اميدوار است كه بايدن چشم خود را به اين 
فرصت مغتنم و ســاير فرصت هاي آينده 
باز كنــد. او مي گويد: اولويــت اصلي او در 
زمينه فضايي بايد ايجاد يك طرح اكتشافي 
در  ماه يا مريخ باشــد كه بيش از ۵سال به 
طول مي انجامــد. بايــدن همچنين براي 
آينده پروژه بوئينگ استارالينر، راه اندازي 
تلســكوپ فضايي]جيمز[ وب و سرنوشت 

تقويت ايســتگاه بين المللــي فضايي بايد 
تصميم بگيرد. به نظر مي رســد كه بايدن 
اولويت هاي علمي زيادي خواهد داشــت، 
اما ظاهرا ناسا در صدر ليست اين اولويت ها 

نيست.
Project�  جســيكا وســت، مدير برنامه

Plowshares و ســردبير مجله شاخص 
امنيــت فضايــي مي گويد: آينــده برنامه 
آرتميس ضروري است. شركاي بين المللي 
ناسا خواهان اطمينان و شفافيت در مورد 
تعهدات و جدول زماني آمريكا هستند. اين 
همكاري هم براي موفقيت در اكتشــافات 
فضايي و هم براي اطمينان از اينكه سياره ما 
و بشريت در مزاياي آن سهيم هستند، مهم 
اســت. اين كار با ديپلماسي آغاز مي شود. 
ناسا توافقنامه آرتميس را به عنوان ابزاري 
به منظور توسعه قواعد در زمينه اكتشافات 
فضايي تهيه كرده اســت. بــا اين حال، 
مشخص نيست كه چگونه اين همكاري 
با جامعه بين الملل قابل توسعه خواهد 
بود تا تبديــل به يك فراينــد فراگيرتر 
شود؛ آن هم درست در زماني كه بسياري 
از كشورها در مسير جاه طلبي هاي فضايي 

قرار گرفته اند.
پيتــر ســينگر، استراتژيســت 
حوزه فضا هم در مــورد نيروي 
 )Space Force فضايــي)
به عنــوان جديدترين شــاخه 
نيروهــاي مســلح آمريــكا 
مي گويد: ترامــپ فرماندهي 
فضايي را بيشتر به اين دليل 
ايجاد كرد كــه بتواند در 
رقابت ها از آن به عنوان 
يك نكته مثبت براي 
خــود اســتفاده كند. 
اما سؤال اين است كه 
چگونه ناســا و اين سازمان 
نظامي جديــد در درازمدت با 

هم كنار مي آيند.
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كارشناسان اجتماعي در گفت وگو با همشهري راهكارهايي را براي عبور 
جامعه از مشكالت روحي روزهاي كرونا و پساكرونا پيشنهاد مي دهند

كرونا ســبك زندگي فردي 
و اجتماعي همه ما را تغيير 
داده است، بسياري از افراد 
با تغييرات به وجود آمده كنار 
آمده اند و برخي ديگر هنوز 
در فاز انكار به سر مي برند، اما 
چه بخواهيم و چه نخواهيم 
بايد به زندگي همراه با كرونا عادت كنيم، همانطور 
كه به زندگي دركنار آنفلوآنزا و ديگر بيماري هاي 
واگيردار عادت كرده ايم و تالش كرديم تا خود را با 
اين شرايط وفق دهيم. كرونا غيراز تغيير در شرايط 
زندگي فردي و اجتماعي فضاي شهري را نيز تغيير 
داده است و كم كم شهروندان به اين تغييرات خو 
گرفته انــد و مقاومت كمتــري در برابر تغييرات 
ناخواسته اي كه تمام زندگي شان را تحت الشعاع 
قرار داده، انجــام مي دهند. البته با دســتيابي به 
واكسن كرونا اميدها براي برگشت به زندگي عادي 
بيشتر شده است اما روانشناسان و جامعه شناسان 
معتقدند بايد مســئوالن جامعه را بــراي عبور از 
شرايط سخت كرونا و زندگي در دوران پساكرونا و 

كاهش فشارهاي اين دوران آماده كنند.
 اردشــير گراوند، جامعه شــناس با بيــان اينكه 
نمي توان جامعه را در ايام شيوع كرونا و پساكرونا به 
حال خود رها كرد، گفت: كرونا تجربه تلخي براي 
تمام جوامع بود و شايد تا ساليان سال اين تلخي 
در ذهن شــهروندان باقي بماند و عوارض سوئي 
را بر جاي بگذارد. او در گفت وگو با همشــهري با 
اشاره به اينكه باتوجه به شــيوع كرونا و عوارض 
ناشي از آن، تمام شهروندان نياز به فرايند مشاوره 
رواني، اجتماعي و فرهنگي دارند، گفت: عوارض 
رواني- عاطفي اين پديده براي جامعه، خانواده ها 

و خصوصا سالمندان بسيار سنگين بوده و هست و 
نمي توان جامعه را در اين روزها و خصوصا در ايام 
پســاكرونا به حال خود رها كرد. به گفته گراوند، 
در يك سال گذشته بســياري از افراد درگير اين 
ويروس شــده و يا عزيزان خود را از دست دادند 
يا بســياري از خانواده ها به دليل شرايط نامساعد 
اقتصادي با آسيب هايي مواجه شده اند و به همين 
دليل مددكاران اجتماعي و جامعه شناســان بايد 
مدل هايي را براي بازگشــت به زندگي معمولي و 
سازوكار تطبيق با شرايط زندگي پساكرونايي ارائه 
دهند چراكه احتماال يك مدل زندگي جديد را در 
پساكرونا خواهيم داشت. كرونا باعث شد تا سبك و 
سياق زندگي مردم نسبت به قبل از آن تفاوت هايي 

را داشته باشد.
 اين جامعه شــناس ادامه داد: 3نوع بررسي بايد 
در اين باره انجام شود، نخســت، تجربيات فرد به 
فرد انسان هاســت كه اين تجربيــات از فردي به 
فرد ديگر متفاوت است، سطح دوم بررسي سبك 
زندگي خانوارها در تعامالت و رفت وآمدهاســت 
كه مددكاران اجتماعي بايد وارد اين مقوله شوند 
و در نهايت بررســي نظام كلي اجتماعي است كه 
جامعه شناسان بايد برنامه ريزي كنند كه چگونه 
مي توانيم به زندگي قبل از كرونــا برگرديم. او با 
اشاره به اينكه براثر فشارهاي كرونا شاهد خمودگي 
در جامعه بوديم، گفت: بخشــي از اين خمودگي 
براي فضاي تعاملي است كه در اين ماه هاي اخير از 
آن محروم شديم و بخشي ديگر مربوط به شرايط 
اقتصادي جامعه اســت كه همين نامساعد شدن 
شرايط اقتصادي نيز باعث شــد تا تعامالت بين 
خانوارها كمتر از گذشــته شود. شرايط اقتصادي 
و ملزومات زندگي در دوره كرونا در ماه هاي اخير 

دست به دســت هم دادند و باعث شدند تا بخش 
عمده اي از مردم تعامالتشــان را تعطيل و يا كم 

كنند. 
همين مسئله اگر به همين شــدت ادامه داشته 
باشــد، به دليل اختالل در تعامــالت فرهنگي و 
اجتماعي مردم شــاهد بــروز بيماري هاي روان 
در جامعه خواهيم بود؛ بايد مســئوالن، نهادهاي 
اجتماعي و... با كمك جامعه شناسان و كارشناسان 
به دنبال راه هايي براي شــادي در جامعه باشند. 
همانطور كه براي تامين واكسن مورد نياز جامعه 
تالش هاي گسترده اي صورت گرفته بايد چندين 
برابر آن تالش كنيم تا بتوانيم روح و روان مردم را 
به زندگي عادي برگردانيم در غيراين صورت شاهد 
گسترش بيماران روحي در ايام پساكرونا خواهيم 
بود. نشــاط اجتماعي و اقداماتي در اين راســتا 

مهم ترين نياز امروز جامعه ماست.

فضاهاي عمومي براي حضور مردم در روزهاي 
كرونا مهياتر شود

عليرضا سرحدي، نيز با بيان اينكه محدوديت هاي 
اجتماعي در روابط بين فردي و زندگي شــهري 
تأثير گذار اســت، گفت: ما در هفته هاي گذشته 
به دليل شــرايط ويژه كرونايي كه در كشــورمان 
حاكم بود، زندگي شبانه را از دست داديم و زندگي 
روزانه نيز به تبع همين محدوديت شبانه، محدود 
شده اســت، با نزديك شدن به ســاعات شب هر 
كجا غيراز منزلمان هســتيم را ترك مي كنيم و 
به خانه مي رويم و همين مســئله باعث شــده تا 
اضطراب و اســترس بيشــتري را تجربه كنيم. او 
در گفت وگو با همشهري ادامه داد: با شيوع كرونا 
دورهم جمع شدن هاي خانوادگي و دوستانه كه تا 

پيش از اين به نوعي سبك زندگي ايراني محسوب 
مي شد، به اقدامي ضدپروتكل هاي بهداشتي تبديل 
شد و چنانچه فردي ميهماني برگزار كند، از سوي 
جامعه به عنوان كاري زشت درنظر گرفته مي شود 
و مورد نكوهش اطرافيان قرار مي گيرد كه البته در 
اين شرايط واكنش درستي است ولي بايد درنظر 
داشــت كه جامعه ايران، جامعه اي به هم پيوسته 
است و بخش مهمي از رفتارهاي ما در معاشرت با 
خانواده، دوستان و... تعريف مي شود. از سوي ديگر 
پاندمي كرونا تورم و افزايش قيمت ها را تشــديد 
كرده اســت و شاهد گســترش بيكاري هستيم؛ 
چالش هايي كه البته در كشورهاي ديگر هم شاهد 
آنها هستيم ولي باتوجه به تحريم ها مشكالت ما 

عديده تر از ديگر كشورهاست. 
او ادامه داد: ما در جامعه شاهد افزايش اضطراب ها، 
ترس ها، خشم ها و مشكالت ناشي از چالش هاي 
ماه هاي گذشــته هســتيم و به اعتقاد من اين 
وضعيت محدوديــت ســاعت هاي رفت وآمد و 
همچنين كاهش ديدارهاي خانوادگي و دوستانه 
)اگر چه كه به دليل حفظ سالمت افراد است( ولي 
به روح و روان جامعه آسيب زده و در ادامه صدمه 
خواهد زد. خانواده ها از يكديگر دور شــده اند و 
فعاليت هاي اجتماعي كم و كمتر شــده است و 
براي حل اين موضوعات بايد برنامه ريزي شــود 
و پيشــنهادهايي به جامعه ارائه دهيم. به گفته 
سرحدي، حاكميت و در كنار آنها مديران شهري 
بايد با برنامه ريزي هاي دقيقي شرايطي را ايجاد 
كنند كه مردم با حفظ پروتكل ها و بدون نگراني 
در مكان هايي مثل بوســتان ها، كوه هاي اطراف 
شهرها، تفرجگاه ها و... حضور شاد داشته باشند تا 
شاهد كاهش فشار رواني در سطح جامعه باشيم.

 االن مدت هاي مديدي است كه كودكان به دليل 
شــرايط كرونايي در خانه مانده اند و بهترين ايام 
عمرشــان در چهار ديواري خانه سپري مي شود 
و آينده خوبي در انتظار آنها نيســت، اما مديران 
مي توانند با كمي تدبير و البته زيرنظر ستاد ملي 
مقابله با كرونــا كارهايي را بــراي تخيله انرژي 
كودكان و بازي آنها با همساالنشان فراهم كنند. 
همچنين بايد شــرايطي براي افزايش روابط بين 
فردي خانواده ها و افراد در اين روزها و برگزاري دور 

همي ها با رعايت پروتكل ها مهيا شود.

لزوم انعطاف پذيري در برابر شرايط دشوار
تقي ابوطالبي احمدي، روانشــناس نيــز با بيان 
اينكه رخدادها در اجتماعات انساني و خانواده ها 
و... تأثيرات مثبت با منفي دارنــد، گفت: فضاي 
زندگي انسان بايد سرشار از آسايش، آرامش، رفاه، 
امنيت و سالمتي باشد و اين موارد از نعمات بزرگ 
است؛ اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه اقتضاي 
زندگي انساني قرار گرفتن در خوف و رجا، سالمتي 
و بيماري و بودن ها و نبودن هاســت. اين مشاور 
خانواده در گفت وگو با همشهري ادامه داد: انسان 
به گونه اي آفريده شده كه توانايي تطبيق با شرايط 
مختلف را دارد و مي تواند انتظارات خود را با توجه 

به شرايط تعديل كند.
 شيوع كرونا نيز واقعيتي است كه بخشي از مباحث 
آن قابل پيش بيني بود و بخشي ديگر از آن غيرقابل 
پيش بيني و بــه همين دليل بايــد در مقابل آن 
انعطاف به خرج دهيم و با مقاومت كردن در برابر 
شــرايطي كه تمام جهان به آن گرفتار شــده اند، 
كاري را نمي توان پيش برد و بايــد تاب آوري در 

جامعه افزايش پيدا كند. 

 مدل هایی برای  بازگشت  به زندگی 

پس از کرونا
مهديه تقوي راد

خبرنگار

در  بســتري  رونــد 
بيمارســتان هاي دانشگاه 
ايران از اواسط آبان ماه رو به 
كاهش بود و ايــن را خبري 
خوب مي دانيم. عالوه بر اين، 
متناظر با كاهش آمار مربوط 
به مبتاليــان،  مرگ بيماران 
ناشــي از كرونا نيــز روندي 
كاهشي را در پيش دارد كه اين اتفاق به دليل زنجيره اي 
از اقدامات بهداشــتي، رعايت پروتكل هاي بهداشتي و 
سختگيري هاي اعمال شده محقق شــد اما، به موازات 
خوشــحالي از كاهش تعداد مبتاليان و جان باختگان، 
نگراني جديدي براي ما در شبكه بهداشت و درمان كشور 
ايجاد شده است كه اين نگراني هر روز در حال پررنگ تر 
شدن است. داده هاي ما نشان مي دهد، روند بستري افراد 
5 تا 17سال با وجود كاهش تعداد كلي افراد بستري شده 
كاهش نيافته و همچنان مانند گذشته است و حتي در 

مواردي رو به افزايش نيز بوده است.
براساس نمودارهاي تهيه شــده، در اوايل آذر با وجود 
كاهش موارد بســتري تعداد بيماران مبتــال به كرونا، 
بستري تعداد افرادي كه در سنين 5 تا 17سال بودند، 
روندي را كه بايد در پيش نگرفته و نزولي نشــده است؛ 
به  گونه اي كه نسبت تعداد مبتاليان بستري شده در اين 
گروه سني، در مقايسه با  ماه قبل از آن و دوره تابستان 
درحال افزايش است. به نظر مي رسد، جهشي كه اخيراً 
ويروس در خاستگاه خود در انگلستان داشته است و ما نيز 
در كشور آن را شناسايي كرده ايم، با تفاوت هايي نسبت 
به ويروس اوليه درحال درگير كردن جوان ها و نوجوانان 
اســت. معموال در اين گروه ســني افراد دچار عالمت 
مي شوند و وقتي بستري مي شــوند، به نوعي قله كوه 
يخي را نشان مي دهند كه عالمت ندارند. به اين معنا كه 
بستري شدگان تنها بخش اندكي از مبتاليان هستند كه 
فعال عالمتي ندارند و بستري شدگان نشانه اي از مجموع 
مبتاليان بي عالمت باشند.  اين دسته متأسفانه در حال 
افزايش روز افزون بوده و از اين رو نگران هستيم كه بچه ها 
هدف اصلي و تازه ويروس كرونا در اين ايام شده باشند. 
تحقيقات نشان داده است، اين جهش در اين گروه سني 
افراد را بيشــتر آلوده كند و به اين دليل، انتقال ويروس 
در جامعه به دليل تعامالت بيشــتر بچه ها، نوجوانان و 
جوانان با يكديگر و حضــور آزادانه آنها به نگراني جدي 
براي چرخش ويروس تبديل شده است. از سوي ديگر، 
با وجود اينكه روند ابتالي گروه ســني 5 تا 17سال به 
نسبت كل مبتاليان كاهشــي نبود و در برخي زمان ها 
افزايش نيز داشته است، تعداد جان باختگان در اين گروه 
سني كاهشي بوده و از اين منظر نمي توان گفت ويروس 
جديد، دليلي بر افزايش مرگ در افراد است. مسلم است 
ويروس عفونت زايي باالتري به نسبت قبل دارد؛ عفونتي 
كه مي تواند گروه سني سالمندان را بيشتر تحت تأثير 
خود قرار دهد و از پاي در آورد. اطالعات ما نشان مي دهد 
اگر قرار باشــد ويروس جديد در جامعه گسترش پيدا 
كند، دســت كم بايد منتظر افزايش 40درصدي موارد 
ابتال باشيم و اين نگراني دور از انتظار و واقعيت نيست. 
از سوي ديگر، در اين شــرايط اگر سرعت بازگشت ما 
به حالت عادي سريع باشــد، افزايش تعداد مبتاليان تا 
40درصد بدون شك رخ خواهد داد و با وقوع آن، اتفاقات 
 ماه آبان چه از نظر افزايش تعداد بستري ها و چه از نظر 

تعداد جان باختگان بار ديگر تكرار خواهد شد.

قرار است در روزهاي آينده نخستين بخش از واكسن  
وارداتي كرونا وارد كشــور شــود. به گزارش وبدا، اين 
خبري است كه روز گذشــته وزير بهداشت اعالم كرد 
و گفت كه اين واكســن از منابع مطمئني وارد كشور 
مي  شــود و اولويت هم با گروه هاي آسيب پذير است. 
حاال براســاس اعالم رئيــس مركــز روابط عمومي و 
اطالع رساني وزارت بهداشــت، هيأت امناي ارزي اين 
وزارتخانه، اختيار واردات واكسن را به طور مستقيم يا 
از طريق شــركت هاي خصوصي مجاز، عهده دار شده 
است. براساس اعالم كيانوش  جهانپور، بررسي و تأييد 
آيين نامه ثبت سريع و صدور مجوز واردات اضطراري 
واكسن كرونا در جلسه كميته ملي واكسن كوويد-19 
مرجع تأييد نهايي واكســن ازجمله خارجي يا توليد 
داخل، ســازمان غذا و دارو خواهد بــود. به گفته او، از 
ابتدا تأكيد كميته ملي واكســن بر آن بوده كه هرگونه 
انجام كارآزمايي باليني واكسن هاي خارجي در كشور 
منوط به مشاركت در توليد و انتقال فناوري خواهد بود. 
رئيس مركز اطالع رســاني وزارت بهداشت از برگزاري 
12نشست هم انديشي و جلســه كميته ملي واكسن 
كوويد-19 در ماه هاي گذشته خبر داد و گفت كه در اين 
جلسه ها، عالوه بر رهگيري و هدايت و برنامه ريزي براي 
واكسيناسيون همگاني اثربخش و ايمني عليه بيماري 
كوويد-19، موضوع تسهيل دستيابي به واكسن توليد 
داخل مســتمر پيگيري و تصميم سازي  شده كه نتايج 
خوبي تا كنون دربرداشته اســت. به گفته او، در جلسه 
يازدهم كميته ملي واكســن كوويــد-19 در آذرماه، 
آيين نامه ثبت سريع و صدور مجوز واردات اضطراري 
واكسن كروناي پيشنهادي سازمان غذا و دارو هم پس 
از بحث و بررسي، مورد تأييد اعضاي كميته قرار گرفته 
و براي ابالغ، به مراجع ذيربط داده شده است. جهانپور 
اين را هم اضافه كرد كه برنامه كلي واكسيناسيون عليه 

كوويد-19 تغييري نداشته  است .

روند نگران كننده ابتالي 
كودكان و نوجوانان به كرونا

واگذاری اختيار واردات واكسن 
كرونا به هيأت امناي ارزي

بابك عشرتي
معاون بهداشتي دانشگاه 

علوم پزشكي ايران

یادداشت

خبر

چند روز ديگر مانده تا اعالم ورود رسمي كرونا به ايران يك ساله 
شود و حاال وزير كشور از ماجراي آسيب هاي اجتماعي ناشي از كرونا 
و تصميم گيري در 3سطح سخن به ميان آورده است. به گزارش مركز 
اطالع رسانی وزارت كشور، اين در حالي است كه در ماه هاي گذشته 
با اعمال برخي محدوديت ها براي قطع زنجيره شيوع كرونا، مشاغل 
زيادي آسيب ديدند و خانواده هاي زيادي با مشكالت معيشت مواجه 
شدند. عبدالرضا رحماني فضلي، روز گذشته در حاشيه يكصد و 
سي وششمين نشست شوراي اجتماعي كشور، به تصميم گيري 
در 3سطح براي مواجهه با آثار اجتماعي كرونا اشاره كرد؛ سطح اول 
شوراي اجتماعي كشور است كه برابر قانون مجاز است و مي تواند 
در اين سطح تصميم گيري كند. ســطح دوم، ستاد ملي مبارزه با 
كروناست كه در آنجا در ســطح متناسب تصميم گيري می شود و 
سطح سوم، شوراي عالي انقالب فرهنگي است كه به فرايندهاي 
بلندمدت تر اختصاص خواهد يافت. براساس اعالم او، بايد در اين 
3سطح، مصوباتي داشــت تا بتوان در درازمدت و ميان مدت در 
همين زمينه اقداماتي انجام داد. رحماني فضلي در جمع خبرنگاران 
گفت: »آسيب هاي اجتماعي ناشي از كرونا، تمام ابعاد زندگي مردم، 
جامعه، روابط، مناسبات و كاركردها در شرايط مختلف را تحت تأثير 
قرار داده و بي توجهي به اين آثار مي تواند در درازمدت مشكالتي را 
ايجاد كند.« براساس اعالم رحماني فضلي، در نشست روز گذشته، 
دو دستوركار بررسي شد؛ يكي ارزيابي فعاليت هاي محقق شده در 
حاشيه شهرها و دوم بررســي آثار اجتماعي بيماري كرونا؛ »براي 
بررسي اين موضوع مهم، جلسات مختلفي در اين زمينه داشته ايم؛ 
ازجمله با استادان دانشگاه هاي مختلف كشور و كارشناساني كه در 
اين موضوعات بحث هاي نظري كرده و كامال مسئله را پيگيري كرده 
بودند. در نشست ديروز هم دستگاه هاي اجرايي دريافت ها، تجربه ها 
و مواجهه خود با مسائل اجتماعي اين موضوع را گزارش دادند كه 
گزارش ها كامال ميداني، عملياتي و واقع بينانه بود.« به گفته او، قرار 
بر اين شد تا ساير دستگاه هاي اجرايي هم گزارش هاي خود را در 
اين باره ارائه دهند تا اين موارد در قالب كارگروه ها بررسي دقيق تر 
شــود و جمع بندي نهايي را با رويكرد يافتن راه و روش هايي براي 
بازدارندگي آثار منفي اجتماعي بيماري كرونا، تقويت جنبه هاي 
مثبت بيماري كرونا و همچنين درمان برخي از آسيب هاي اجتماعي 

داشته باشيم.

در جلسه نشست شورای اجتماعی كشور مطرح شد 

  تصميم گيری برای مواجهه

ونا   با آثار   اجتماعی كر

پور
ناه 

ر پ
 امي
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هر

مش
س: ه

عك



13   دوشنبه 6 بهمن 99  شماره 8144 آگهي



آگهي  دوشنبه 6 بهمن 99  شماره 8144 14



15   دوشنبه 6 بهمن 99  شماره 8144 آگهي



آگهي  دوشنبه 6 بهمن 99  شماره 8144 16 



17 2 دوشنبه 6 بهمن 99  شماره 8144 حوادث 3 0 2 3 6 2 3

   بخشش پيش از اجراي حكم قصاص
پرونده براي انجام مقدمات اجراي حكم به شــعبه 
چهارم اجراي احكام دادسراي جنايي تهران فرستاده 
شــد و پيش روي قاضي مريم خليفه قرار گرفت. 
با دستور وي، تيم صلح و ســازش تشكيل شده و 
رايزني ها براي جلب رضايت از اولياي دم شروع شد. 
خانواده مقتول اصرار بر قصاص قاتل داشتند تا اينكه 
شنيدند او در زندان توبه كرده و درخواست بخشش 
دارد. توبه قاتل و تالش تيم صلح و سازش دادسراي 
جنايي تهران براي بخشش قاتل نتيجه خوبي داشت 
و خانواده مقتول حاضر شــدند از قصاص صرف نظر 
كنند. آنها شرط گذاشتند كه متهم هرچه زودتر ديه 
را بپردازد تا آنها پول را صرف امور خيريه كنند. قاتل 
خيلي زود ديه را تهيه كرده و به اين ترتيب با بخشش 

اولياي دم از مجازات مرگ رهايي يافت.

   پروتكل هاي بهداشــتي در بهشت ســكينه رعايت 
نمي شود

براي دفن پدرم كه به دلیل ابتال به كرونا فوت شــد 4 نفر همراه 
جنازه رفتیم و از دور و غريبانه پدر را به خاك سپرديم. متأسفانه 
در گوشه گوشه بهشت سكینه كرج جمعیت انبوه مشغول انجام 
مراســم خاكســپاري بودند و از نزديك ديدم كه روي فرد فوت 
شــده آهك و مواد ضدعفوني مي ريختند چون با بیماري كرونا 
درگذشــته بود، اما جمعیــت اهمیتي براي ايــن موضوع قائل 
نبود و دور جنازه حلقه زده بودند. كســي هم جلوي اين وضع را 

نمي گرفت.
رسول از كرج

  احمدآباد مستوفي منطقه اي زيبا با ورودي بسيار بد
احمدآباد مستوفي در جنوب غرب تهران درصورت توجه مديران 
شهري با دارا بودن فضاي ســبز موجود مي تواند محلي آبرومند 
و ديدني باشد. متأسفانه به دلیل بي توجهي در ورودي اين شهر 
به خاطر فعالیت معادن شن و خاك كه با كمترين توفان صدها 
تن خاك را به حلقوم شــهر تهران مي ريزد و همینطور فعالیت 
خريداران و فروشــندگان دام هاي زنده و پسماندهاي شهري 
احمدآباد به محلي مشــمئزكننده تبديل شده است. به جاست 
فرمانداري اسالمشهر، شوراي شهر و شهرداري احمدآباد فكري 

به حال اين معضل بكنند.
بهمن حيدري از تهران

   آب بدطعم و غيراســتاندارد مردم كردستان را كالفه 
كرده است

آب بسیاري از شهر و روســتاهاي كردســتان غیراستاندارد و 
غیركیفي اســت و حل اين معضل تنها نیازمند همت مسئوالن 
آبفاي استان است. بعید است در استان آبخیز كردستان اين همه 

مشكل آب باشد.
فواد كاسبي از سنندج

   بازگشايي مدارس از اول بهمن كار درستي نيست
اينكه مدارس بازگشايي شوند براي بچه ها و خانواده ها  رؤيا شده 
است، اما بازگشايي در اين شرايط آن هم كودكاني كه چندان قادر 
به رعايت پروتكل ها نیستند،  بسیار خطرناك است. ضمن اينكه 
دانش آموزان اول و دو م ابتدايي اغلب همراه والدينشــان راهي 

مدرسه مي شوند كه اين خود خطرآفرين است.
خدري از تهران 

   نظارت و برخورد جدي مقدمه كنترل اوضاع نابسامان 
اقتصادي است

تا وقتي نظارت بر گرانفروشــي و داللي با يــك جريمه مختصر 
يا تذكر كتبي و شفاهي انجام مي شــود نبايد توقع بهبود اوضاع 
داشــته باشــیم؛ جا دارد برخوردها با عامالن و دالالن بســیار 

سختگیرانه باشد.
دانشمند از همدان

   پرونده هاي قضايي بسيار معطل مي شوند
رسیدگي به پرونده هاي قضايي و حقوقي تنها يك شعار است و 
تاكنون نشنیده ام پرونده اي يك روزه و چند هفته اي رسیدگي 
شود. پرونده من پس از 2 سال معطلي اكنون كه به مرحله حكم 
رسیده 4 ماه است معطل صدور حكم است. واقعا توقع بیشتري از 

مسئوالن قوه قضايیه داريم.
داوودي از تهران

   ســرگرداني بــراي دريافت پول بازخريــد و حقوق 
بازنشستگي

در سال 85 بازنشسته شدم و 5سال بازنشستگي دريافت كردم، اما 
بعد از 5سال مرا بازخريد اعالم كردند كه نه پول بازخريد گرفتم نه 
بازنشسته شدم. 12سر عائله داشتم و هفت پسرم به عنوان سرباز 
به اين مملكت خدمت كردند. از هیچ نهاد و سازماني پاسخ نگرفتم 

كه علت چیست و چرا مرا از حقوق اولیه ام محروم كردند.
مشتاق فرد از اسالمشهر

   يارانه  با توجه به خط فقر اعالم شده قطع نشود
وقتي خط فقر 10میلیون اعالم مي شــود چرا يارانه كسي را كه 
حدود 9میلیون حقوق مي گیرد قطع مي كنید. با 20سال سابقه 
كار و 5سر عائله و فرزندان كوچك و همســر خانه دار و مدرك 
كارشناســي، يارانه ام را قطع كرده اند و در پاسخ اعتراض فیش 

حقوقي و خودروي شخصي ام را يادآوري مي كنند.
ابوذري از تهران

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

ارسال پیام كوتاه خوانندگان......................................
02123023337
02123023916

با مردم

قدرداني

پاسخ مسئوالن 

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

كاله ميلياردي بر سر 
سارق گاوصندوق

مردي با نقشــه پســرعمه اش بــه خانه 
مدير شركت وي دســتبرد زد اما فكرش 
را نمي كرد كه طراح نقشــه ســرقت به او 
ركب بزند و اموال مسروقه را براي خودش 

بردارد.
به گزارش همشــهري، تحقیقات در اين 
پرونده از روز چهارم شهريور ماه شروع شد. 
آن روز مردي به پايگاه يكم پلیس آگاهي 
تهران رفت و از ســرقت خانه اش خبر داد. 
وي گفت: صبح سوم شهريور ماه از خانه ام 
در اقدسیه خارج شدم و ظهر وقتي برگشتم 
با خانه ام كه كامال به هم ريخته بود روبه رو 
شــدم. پس از جســت و جو متوجه شدم 
يكي از گاوصندوق هايم كه داخل آن طال، 
ساعت هاي گران قیمت،  پول و ارز بوده نیز 

سرقت شده است.
با اين شكايت، مأموران راهي محل سرقت 
شدند و در نخستین گام به بررسي تصاوير 
دوربین هاي مداربسته كه در اطراف خانه 
شاكي بود پرداختند. تصاوير نشان مي داد 
كه دقايقي پس از خروج شــاكي از خانه، 
موتورســواري كه صورتش را پوشــانده و 
مقابل خانه شاكي به كمین نشسته بود، با 
كلید وارد آنجا شد. سارق پس از 20دقیقه 
درحالي كه در دو دســتش 2كیسه سفید 
رنگ بود از خانه خارج شده و سوار بر موتور 
شــد تا فرار كند. اما كمــي جلوتر يكي از 
كیسه ها از موتور به زمین افتاده و وسايل 
داخل آن پخش زمین شد. حتي شاهدان 
هم با ديدن وســايل داخل كیسه تعجب 
كرده بودند كــه دزد با عجله وســايل را 

جمع آوري كرده و متواري شد.
در ادامــه تحقیقــات، مأموران بــا انجام 
رديابي ها موفق شــدند هويت ســارق را 
شناســايي و او را دســتگیر كنند. او پس 
از انتقــال به پايــگاه يكم پلیــس آگاهي 
تهران به سرقت اعتراف كرد و گفت نقشه 
را پســردايي اش كه كارمند دفتر شاكي 
بوده كشــیده و كلید را در اختیارش قرار 
داده است. متهم گفت: اموال سرقتي را به 
خانه پدرم بردم و داخل انباري گذاشــتم. 
شب پسردايي ام پیش من آمد و با يكديگر 
مدارك ســرقتي را آتش زديم. اما اموال 
قیمتي را در اختیار پسردايي ام قرار دادم تا 
با فروش آنها، سهم مرا بپردازد اما او به من 
ركب زد. او فراري شــد و دراين 7 ماه يك 
ريال هم به من براي سرقتي كه انجام دادم 

پرداخت نكرد.
در همیــن حــال ســرهنگ ســیدعلي 
شــريفي، رئیس پايگاه يكم پلیس آگاهي 
درخصوص اين خبر گفت: دومین متهم در 
مخفیگاهش دستگیر و در بازرسي از آنجا 
تعدادي از اموال مسروقه كشف و تحويل 
مالباخته شد. متهمان با قرار قانوني روانه 

زندان شدند.

تراژدي جويندگان گنج 
در چالدران

3نفر از اعضاي يك گروه جوينده 
گنج زمانــي كه بــراي يافتن داخلي

اشیاي عتیقه وارد غار بابااحمد 
چالدران شده بودند بهاي ماجراجويي شان را 
با جان شــان پرداخــت كردند. بــه گزارش 
همشهري، روز شنبه به هالل احمر آذربايجان 
غربي خبر رسید كه در جريان حادثه اي تلخ 
3نفر در غار بابااحمد چالدران گرفتار شده اند. 
درون اين غار كه يك شــكاف طبیعي است 
گازهاي سمي متصاعد مي شود و ورود به آنجا 
خطر مرگ دارد. شواهد نشان مي داد اين 3نفر 
از اعضاي يك گروه 8نفري هستند كه در آن 
منطقه به دنبال يافتن گنج بودند. از مدت ها 
پیش بین اهالي منطقه شايعه شده بود كه در 
غار بابااحمد گنج هاي افسانه اي وجود دارد و 
اگر كســي بتوانــد وارد آنجا شــود و طال و 
جواهراتي را كه در غار دفن شــده پیدا كند 
زندگي اش زيرو رو مي شــود. به همین دلیل 
بود كه سال گذشــته براي اينكه جويندگان 

گنج جان شــان به خطر نیفتد، دهانه غار با 
ديواري بتني پوشانده شــده بود. با اين حال 
معلوم نبود كــه 3مرد حادثه ديــده چطور 
توانسته اند از ديوار بتني عبور كرده و خود را 

به غار برسانند.
زماني كه امدادگران به محل حادثه رسیدند 
معلوم شــد كه جويندگان گنــج با تخريب 
ديوار بتني در دهانه غار توانسته اند وارد آنجا 
شوند. ابتدا 2نفر از آنها وارد غار شده و 6نفر 
ديگر منتظر بودند اما با طوالني شــدن اين 
انتظار يك نفر ديگر نیز براي روشن شــدن 
سرنوشــت 2عضو گروه وارد غار شده اما او 
نیز ديگر برنگشته اســت. در اين شرايط بود 
كه ساير اعضاي گروه كه مي ديدند كاري از 
دست شان ساخته نیست از هالل احمر كمك 
گرفته بودند. هیچ كس به درستي نمي دانست 
كه بر ســر 3جوينده گنج چه آمده است اما 
ســخت گذر و مرموز بودن غار بــر نگراني ها 
مي افزود. با وجــود اين تیم هــاي حرفه اي 

غارنوردي خود را به محل حادثه رســاندند 
و همزمان تیم هاي مختلفي از هالل احمر به 
پشتیباني از آنها پرداختند. حدود 12ساعت 
از آغاز اين عملیات مي گذشت كه غارنوردان 
موفق شدند يكي از افراد مفقود شده را پیدا 
كنند. او در گوشه اي از غار افتاده بود و شواهد 
نشان مي داد به دلیل وجود گازهاي سمي در 
غار دچار خفگي شده و جانش را از دست داده 

است. كشف پیكر بي جان نخستین جوينده 
گنج امیدها را براي زنده ماندن 2فرد گمشده 
ديگر كمرنگ كرد، چراكه آنها توانسته بودند 

بیشتر وارد غار شوند.
پیشــروي در غار به دلیل تنگي، سخت گذر 
بودن و وجود گازهاي ســمي با دشــواري 
ادامه داشت تا اينكه ســرانجام اعضاي گروه 
جست وجو توانستند 2نفر ديگر را كه آنها هم 

جان خود را از دست داده بودند كشف كنند.
در همین حال حســن محمدزاده، فرماندار 
چالدران با تأيید خبر جانباختن اين 3نفر با 
انگیزه يافتن گنج در غار به فارس گفت: غار 
بابااحمد، تاريخي نیســت بلكه يك شكاف 
طبیعي اســت و وجود گاز هاي سمي در اين 
غار، امدادرساني به گرفتار شدگان را با مشكل 
مواجه كرده بود. او ادامه داد: 3نفر به منظور 
يافتن اشــیاي تاريخي و باســتاني وارد اين 
غار شــده  و جان خود را از دست دادند. سال 
گذشــته براي جلوگیري از چنین حوادثي 
دهانه شكاف بابااحمد بتن ريزي شده بود كه 
در چند روز گذشــته با تخريب ديواره بتني 
3نفر وارد آن شــدند. از ســوي ديگر سجاد 
اســماعیل زاده، رئیس جمعیت هالل احمر 
ماكو جزئیات بیشتري از اين حادثه را بازگو 
كرد و گفت: تا عصر يكشنبه پیكر يكي از 3نفر 
گرفتار در غار سمي بابااحمد چالدران كشف 
و به بیرون منتقل شده است و تالش ها براي 
انتقال 2پیكر ديگر نیز همچنان ادامه دارد. 
وي در ادامــه گفت: اين 3 نفــر 4روز در غار 
گرفتار شده بودند و هیچ كس از اين موضوع 
اطالعي نداشــت تا اينكه دوستان شان اين 
ماجرا را خبر دادند و تالش هــا براي نجات 
آنها آغاز شد اما در نهايت به جان باختن هر 
3نفر منجر شــد. جان باختن اين 3جوينده 
گنج يادآور يــادآور 2حادثه تلخ ديگري بود 
كه در آذر و دي ماه ســال97 در همین غار 
اتفاق افتاد. در ايــن 2حادثه تلخ نیز 2نفر به 
امید يافتن گنج وارد غار شده اما جان خود را 

از دست داده بودند.

كمك به ايتام شرط اولياي دم براي بخشش قاتل
 خانواده زني جوان كه قرباني كینه 

دوستش شده، با دريافت ديه قاتل را جنايي
بخشیدند تا اين پول را صرف كمك 

به ايتام و نیازمندان كنند.
به گزارش همشهري، 19دي ماه 95 گزارش قتل 
زني جوان به تیم جنايي پايتخت اعالم شد. جسد 
اين زن در خانه اش در جنوب شــرق تهران پیدا 
شده و نخستین فردي كه پلیس را خبر كرده بود، 
شوهر وي بود. اين مرد در تحقیقات گفت: صبح روز 
حادثه مانند همیشــه به محل كارم رفتم و غروب 
وقتي برگشتم هرچه زنگ زدم كسي در را باز نكرد. 
با كلید در را باز كردم و وارد شدم اما هر چه همسرم 
را صدا زدم، جوابي نداد. به موبايلش زنگ زدم اما 
پاسخي نداد. نگران شــدم و اتاق ها را جست و جو 
كردم كه ناگهان چشمم به صحنه تكان دهنده اي 
افتاد. پاهاي همسرم از زير تختخواب بیرون زده و با 
شالي بسته شده بود. او را از زير تخت بیرون كشیدم 
و با ديدن صورتش وحشــت كردم. تمام صورتش 
خون آلود بود و دستانش نیز با روسري بسته شده 
بود. با داد و فرياد همسايه ها را خبر كردم و ماجرا را 

به پلیس و اورژانس خبر دادم.

نخستين فرضيه: سرقت
تیم پزشكي كه در صحنه حضور داشت علت مرگ 
را خفگي ناشــي از فشــار بر عناصر حیاتي گردن 
اعالم كرد. از ســوي ديگر آثار ضرب و جرح روي 
صورت مقتول نیز ديده مي شد كه به نظر مي رسید 
صورتش را به ديوار كوبیده اند چرا كه لكه هاي خون 
روي ديوار وجود داشت. عالوه بر اين در تحقیق از 
همسايه ها مشخص شد كه آنها روز حادثه صداي 
درگیري و مشاجره از داخل خانه مقتول را شنیده 
اما احتمال داده بودند كه دعواي خانوادگي است و 

دخالتي نكرده بودند.

در ادامه تحقیقات شــوهر مقتول گفت كه همه 
طالهاي همسرش به همراه گوشي موبايلش سرقت 
شده است. به گفته مرد جوان، همسرش تعدادي 
النگو، گردنبند، انگشتر و دستبند داشته كه همه 

آنها دزديده شده بود.
اگر چه در ابتدا فرضیه سرقت مرگبار مدنظر قرار 
گرفته بود اما با توجه به ســالم بودن قفل هاي در 
مشخص شــد كه قتل از ســوي يك آشنا صورت 
گرفته اســت. او به راحتي وارد خانه شده و بعد از 
درگیري با زن جوان دســت به جنايــت زده بود. 
تیم جنايي احتمــال داد كه ســرقت طالها نیز 

صحنه سازي  بوده است.

مظنون دوست مقتول بود 
اگرچه همســرمقتول در مظان اتهــام بود و با 
دستور قاضي بازداشت شد اما وقتي ثابت كرد 
كه هنگام قتل در محل كارش بوده اســت، آزاد 
شــد. اما هنوز اســرار اين جنايت برمال نشده 
بود و كارآگاهان براي كشــف حقايق به بررسي 
مكالمات تلفني مقتول پرداختند. با انجام اين 
بررسي ها سرنخي از عامل جنايت به دست آمد. 
آنطور كه كارآگاهان متوجه شدند مقتول مدتي 
بود كه با پسري جوان به نام مهران آشنا شده بود. 
بررسي ها نشان مي داد كه او آخرين بار با مهران 
در تماس بوده اســت. در اين شــرايط دستور 
بازداشت مهران صادر شد اما او فراري شده بود و 
همین مسئله نشان مي داد كه كسي جز او عامل 

جنايت نیست.

اقرار به جنايت
نام مهران در لیست افراد تحت تعقیب قرار گرفت 
تا اينكه مدتي بعــد ردي از وي به دســت آمد و 
مأموران دستگیرش كردند. متهم وقتي شواهد را 

علیه خود ديد لب به اعتراف گشود و اسرار جنايت 
را فاش كرد. او گفت: مدتي قبل در فضاي مجازي 
با شهره )مقتول( آشنا شــدم. اوايل نمي دانستم 
متاهل است و با هم چت مي كرديم تا اينكه چند 
وقت بعد از آشــنايي مان رازش را فــاش كرد. او 
گفت متاهل است اما با شــوهرش اختالف دارد. 
مي گفت قرار است به زودي از شوهرش جدا شود 
و من كه عاشق شهره شــده بودم منتظر بودم تا 
او طالق بگیرد و با هــم ازدواج كنیم. او اما زد زير 
همه حرف هايش و گفت تصمیم دارد به زندگي با 
شوهرش ادامه بدهد. وي ادامه داد: او مي خواست 
مرا از زندگي اش بیرون كند. روز حادثه به او زنگ 
زدم و باز هم همان حرف هــا را تكرار كرد. اين در 
حالي بود كه من به خاطر ازدواج بــا او تبديل به 
كالهبردار حرفه اي شــده بودم تا برايش زندگي 
مرفهي فراهم كنم. من به بهانه برنده شــدن در 
مسابقه پیامكي يا راديو جوان، براي افراد مختلف 
پیامك مي فرستادم و مي گفتم كه براي دريافت 

جايزه شــان بايد پاي دســتگاه عابربانك بروند و 
بعد فريبشــان مي دادم و كاري مي كردم كه همه 
موجودي حسابشان را به حساب من واريز كنند. 
با پولي كه از اين راه به دست مي آوردم براي شهره 
هداياي گران قیمت مانند طــال و چیزهاي ديگر 
مي خريدم و بــراي همین وقتي گفــت كه ديگر 

نمي خواهد مرا ببیند، عصباني شدم.
اين مرد ادامه داد:  روز حادثه به او زنگ زدم و گفتم 
مي خواهم او را ببینم. به مقابــل خانه اش رفتم و 
زنگ كه زدم در را باز كــرد. من عصباني بودم و با 
او درگیر شدم. صورتش را به ديوار كوبیدم و بعد 
خفه اش كردم. وقتي ديدم نفس نمي كشــد تازه 
فهمیدم كه چه اشــتباه بزرگي مرتكب شــده ام. 
تصمیم گرفتم صحنه سازي  كنم تا انگیزه قتل را 
سرقت نشان بدهم. به همین دلیل دست و پايش 
را با شال و روســري بستم و جســد را زير تخت 
گذاشــتم. ســپس طالهايش را به همراه گوشي 

موبايلش دزديدم و آنجا را ترك كردم.
متهم به قتل بعد از اقرار به جنايت بازداشــت شد 
و بعد از مدتي در دادگاه كیفري پاي میز محاكمه 
رفت. او به اتهام قتل عمدي به قصاص محكوم شد 

و حكم به تأيید قضات ديوان عالي كشور رسید.

پزشک تگزاسی سارق واکسن کرونادختر فراري، سارق خودرو شد 

 جويندگان گنج به خاطر گازهاي 

سمي غاري در آذربايجان غربي 

جان خود را از دست دادند

بازكردن دوربرگردان مسجد جامع كمالشهر بسيار بجاست
بازكردن دوربرگردان سرمســجد جامع كمالشهر به سمت مسیر 
غرب خیابان قزوين خواسته ديرينه اي بود كه خوشبختانه محقق 
شده و جا دارد از مسئوالن بابت اين اقدام ضروري تشكر كنیم. از 

روزنامه همشهري نیز بابت چاپ مكرر اين مشكل سپاسگزاريم.

مخزن مقابل بانك كشاورزي در شريعتي با اندكي جابه جايي 
نصب مي شود

روابط عمومي منطقه 3شــهرداري تهران پیرو چاپ پیام مردمي 
با عنوان »انباشــت زبالــه در مقابل بانك كشــاورزي در خیابان 
شريعتي« در ستون با مردم روز 24ديماه پاسخ داده است: »بارها 
نسبت به نصب مخزن در اين محل اقدام شده كه به دلیل شكايت 
رئیس اسبق بانك كشاورزي مبني بر تهديد امنیت بانك نسبت 
به جمع آوري آن اقدام شــده اســت. لذا به دلیل درخواست هاي 
متعدد شهروندان طي مذاكره مجدد با رياست كنوني بانك مقرر 
شد نســبت به نصب مخزن چند متر پايین تر از بانك كشاورزي 

اقدام شود.«

پزشك اورژانس يكي از بیمارستان هاي تگزاس به اتهام 
سرقت يك شیشه واكسن كرونا دستگیر و از محل كارش 
اخراج شــد. به گزارش همشــهري به نقل از سي ان ان، 
اين پزشك تگزاسي كه در سايت واكسیناسیون منطقه 
هريس مشغول به كار بود، در آخرين روزهاي سال گذشته 
میالدي يك شیشه واكسن كرونا حاوي 9دوز واكسن را 
سرقت كرد تا به بســتگانش تزريق كند. او يك هفته بعد 
زماني كه با يكــي از همكارانش در حــال صحبت بود از 
ماجراي سرقت شیشه واكسن گفت و همین باعث شد كه 
همكار او ماجراي سرقت را به رئیس بیمارستان گزارش 
كند. به دنبال اين ماجرا، تحقیقات درباره سرقت واكسن 
آغاز و با بررسي  دوربین هاي مداربسته شواهدي به دست 
آمد كه نشان مي داد پزشك تگزاسي كه گوكال نام دارد 

بايد بازداشت شود.
با دســتگیري او، مسئوالن بیمارســتان اعالم كردند كه 
وي به دلیــل سوءاســتفاده از مســئولیتش و همچنین 
سرقت از بودجه دولتي از كار اخراج شده است. همچنین 
دادستان منطقه هريس نیز گفت كه اين مرد قصد داشته 
با سوءاســتفاده از موقعیت خود، خانــواده اش را زودتر 
از بقیه افراد جامعه واكســینه كند و بايــد در اين زمینه 
پاسخگو باشد. قرار اســت اين مرد به زودي در دادگاه به 
اتهام سرقت محاكمه شود و احتمال دارد كه به يك سال 
حبس و پرداخت 4هزار دالر جريمه محكوم شود. گوكال 
پزشك اورژانس در هیوستون است كه در جريان يك دهه 
فعالیتش در بیمارستان هاي مختلف مشغول به كار بوده 

است.

دختر جواني كه پــس از فرار از خانــه اقدام به 
سرقت خودرو كرده بود، زماني كه داخل ماشین 
خوابیده بود توســط مأموران غافلگیر شــد. به 
گزارش همشهري، چند روز پیش مأموران گشت 
يگان امداد پلیس تهران در حوالي بزرگراه بسیج، 
متوجه يك پرايد قرمز رنگ شدند كه كنار خیابان 
پارك بود. آنچه توجه مأموران را جلب كرد اين 
بود كه داخل ماشین كسي نبود و درهاي آن نیز 
قفل نشده بود. در اين شرايط مأموران كه حدس 
مي زدند خودرو سرقتي است به آن نزديك شدند 
و از شیشه ماشین دختر جواني را ديدند كه روي 
صندلي عقب خوابیده بود. يكــي از مأموران به 

شیشه ماشین كوبید و دختران جوان خوابیده كه بیدار شده بود با ديدن مأموران به وحشت افتاد. 
او در ماشین را باز كرد اما به محض پیاده شدن پا به فرار گذاشت. مأموران به تعقیب او پرداختند و 
در نهايت پس از حدود يك كیلومتر تعقیب و گريز موفق شدند او را دستگیر كنند. از سوي ديگر 
با استعالم شماره پالك پرايد قرمز صاحب آن شناسايي شــد و گفت كه يك روز قبل درحالي كه 
مقابل يك نانوايي توقف كرده و پیاده شــده بود كه نان بخرد، دختري خودش را به پشت فرمان 
ماشین رسانده و آن را ســرقت كرده بود. با اين اطالعات دختر جوان به اداره پلیس منتقل شد و 
در بازجويي ها گفت: يك روز قبل به دلیل اختالفاتي كه با خانواده ام داشتم تصمیم به فرار از خانه 
گرفتم. در خیابان ها سرگردان بودم كه چشمم به پرايد قرمزي افتاد. راننده اش درحالي كه ماشین 
روشن بود پیاده شد كه نان بخرد و همان موقع پشــت فرمان نشستم و آن را دزديدم. پس از آن با 
ماشین مسروقه در خیابان ها مي گشتم تا اينكه تصمیم گرفتم گوشه اي پارك كنم و كمي داخل 
ماشین بخوابم كه مأموران سر رسیدند و دستگیر شدم. به گفته سرهنگ سلمان آدينه وند، فرمانده 

يگان امداد پلیس پايتخت، پس از اعترافات متهم، پرونده او در اختیار مرجع قضايي قرار گرفت.
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شوراي صنفي نمايش؛ انحالل يا اعتراض

مسعودمير
روزنامه نگار

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

ياوريگانهكتاب
روزنامه نگار

رازهاييكهبرمالميشود
وترسهاييكهدرجانميخلد

معرفي چند رمان جنايي كه براي خوانندگان اين 
ژانر ادبي جذاب خواهد بود

براي دوســتداران ســينما سال هاست كه 
خبرهاي ظهر دوشــنبه رنگ و بوي تازگي 
و تنوع در ســينماها را با خود داشــت اما 
كرونا اجازه نداده كه در يك ســال گذشته، 
دوشــنبه ها و تازه هاي اكران بــا يكديگر 
هم زلف شوند. شــوراي صنفي نمايش كه 
جلســات هفتگي اعضايش در دوشنبه ها 
معموال با خبر بســته شدن قرارداد نمايش 
فيلم هاي تازه همراه بود حاال چنان گرفتار 
رخوت شــده كه بعضي منابع از انحالل آن 
خبر مي دهند. هر چنــد هيچ مرجعي اين 
انحالل را تأييد نكرده اما آنچه واضح است 
اينكه اين جلسات به خاطر وضعيت اسفناك 
ســينماها نه با جديت برگزار مي شود و نه 
اگر برگزار شود دستور جلسه مهمي دارد. 
واقعيت اين اســت كه در ماه هاي ابتدايي 
ظهور كرونا برخي فيلمســازان بــا اتكا به 
خبرهاي حمايتي سازمان سينمايي تصميم 
گرفتند آثارشــان را در شــرايط دشوار به 
نمايش دربياورند. ســازمان سينمايي قول 
داده بود تا هم به فيلمســازان كمك هاي 
خوبي اختصاص دهد و هم براي تشــويق 
ســينمادارها مزاياي خاصي درنظر بگيرد. 
هرچه اما روزهاي ســخت كرونا بيشــتر 
بر زندگي ها ســايه انداخــت، تجميع اين 
حمايت ها هم انگار مختل شد و حاال كار به 
جايي رسيده كه شوراي صنفي نمايش در 
جلسات دوشــنبه هاي خود هيچ داوطلبي 
براي اكران ندارد تا وضعيتش را بررســي 
كند و اينگونه است كه جلسات عمال از فاز 
اجرايي خارج شده اســت. همين موضوع 
هم ســبب شده تا اعضاي شــوراي صنفي 
نمايش از برخي مديران فرهنگي و سازمان 
سينمايي دلخور باشند چون نرسيدن بموقع 
كمك هاي مالي و بســته هاي حمايتي به 
فيلمسازان و سينمادارها سبب شده تا عماًل 
چرخه اكران در كشــور بي حركت بماند و 

همه منتظر بمانند تا روزهاي ديگر.
فــارغ از اينكه شــوراي صنفــي نمايش 
درآســتانه انحالل خودخواسته يا اجباري 
و يا ســاماندهي اعتراضي جدي است بايد 
به اين موضوع اشاره كرد كه از مدار خارج 
شــدن بخش هاي مختلف ســيكل توليد 
و نمايش عمال ســبب شــده تا تنها ركن 
بي پشتوانه نظارت در سينماي اين مملكت 

هر روز بيشتر از قبل به چشم بيايد.

بهرام غروي، گرافيســت ايراني و از همكاران 
روزنامه همشــهري، جايزه نخست طراحي 
پوستر »زخم ســرخ« را از آِن خود كرد. زخم 
سرخ جايزه اي اســت كه انجمن بين المللي 
پيوند اعضاي بــدن در تايوان برگزار مي كند. 
حكومت كمونيســتي چين سال هاي زيادي 
اعضاي بــدن زندانيــان، به ويــژه زندانيان 
سياســي و عقيدتي، خود را به طور نظام مند 
برمي داشتند و در بازار به فروش مي رساندند. 
اتفاقي كه سبب مي شد بسياري از متقاضيان 
پيوند اعضا از اقصي نقاط جهان به چين سرازير 
شــوند و پيوندهاي خود را آنجا انجام دهند. 
غافل از اينكه اعضاي پيوندي به اجبار از بدن 
زندانيان خارج شده اســت. زخم سرخ شكل 
گرفته تا يادماني باشد براي همه زندانياني كه 
قرباني جنايت وحشتناك چين شده اند. اين 
بار طرح هايي كه بهرام غروي براي همدردي 
با زندانيان گمنام چيني طراحي كرده است، 

جايـزه نـخسـت  را 
به دست آورد.

»زخـــم ســـرخ« 
همواره خـــواستار 
همدلي و هـمراهي 
هــنــرمـنـــدان 
كشورهاي گوناگون 

بوده است.

درسالهاياخير،برخيناشــرانهمتخودراصرفانتشار
مجموعههــايجناييـجاسوســيكردهاندكــهيكياز
جذابترينژانرهايادبيبرايكتابخوانانآماتوروحرفهاي
است.هيجان،تعليق،رازآميزيوگرهگشايينهاييعواملي
هستندكهباعثميشونديكرمانجناييجذابشودوبتواند
خوانندهاشراباخودهمراهسازد.نشر»ورا«مدتياستكه
تعداديرمانجناييرابهبازارعرضهكردهكهميتوانندبراي
عالقهمندانبهاينژانربسيارجذابوسرگرمكنندهباشند.

گمشدنزيبايخفته
رمان »گم شــدن زيبــاي خفته«، 
نوشــته راس مك دانلــد، داســتان 
كارآگاه خصوصــي اي به نام لو آرچر 
است كه با زني زيبا آشنا مي شود، اما 
چيزي از آشنايي آنها نگذشته كه زن 
غيبش مي زند. آرچر در جست وجوي 
زن با خانواده او ارتباط مي گيرد و با 
رسيدن نامه اي براي دريافت خون بها 
به خانواده زن مشــخص مي شود كه 
او ربوده شــده اســت. آرچر تصميم 

مي گيرد هرطور شــده زن را پيدا كند. 
راس مك دانلد نام مســتعار كنث ميالر، جنايي نويس آمريكايي 
ـ كانادايي است كه به نوشــتن رمان هاي جنايي شهرت دارد. لو 
آرچر نام كارآگاه خصوصي سرسخت و بدقلقي است كه در بيشتر 
رمان ها و داستان هاي كوتاه مك دانلد حضور داشت و نخستين بار 
در داستان كوتاه »زن را پيدا كن« در سال 1946سروكله اش پيدا 
شــد. پس از آن، آرچر در 18رمان بلند مك دانلــد با پرونده هاي 
مختلفي دست و پنجه نرم كرد كه اولين شان »هدف متحرك« در 
سال 1949بود و اقتباسي سينمايي از آن با حضور پل نيومن فقيد 
در سال 1966ساخته شد. گم شــدن زيباي خفته يكي از آخرين 
رمان هاي مك دانلد با حضور لو آرچر بود كه در سال 1973منتشر 
شده است. مك دانلد در سال 1983در 67سالگي درگذشت. اين 
كتاب را عباس كريمي عباسي، دبير مجموعه جناييـ  معمايي نشر 

ورا، ترجمه كرده است.

هدفمتحرك
»هدف متحرك« سرآغاز ماجراهاي 
لو آرچر اســت. زني متمول از آرچر 
درخواست مي كند همسرش را كه از 
خانه فراري شده، پيدا كند و بفهمد 
او با چه كســاني در ارتباط اســت. 
مك دانلــد اين كتاب را بــا نام جان 
مك دانلد منتشــر كرد؛ چون از قرار 
معلوم در آن زمان كه قصد انتشار اين 
رمان را داشت، همسر وي، مارگرت 
ميالر نيز نويســنده اي تازه كار بود و 

مك دانلد نمي خواست حرفه او را تحت الشعاع 
قرار دهد؛ به همين دليل، در نهايت از نام كوچك پدرش، جان براي 
انتشار اين كتاب اســتفاده كرد. او بعدها به دليل شباهت نام جان 
مك دانلد به نويسنده اي ديگر، نام راس مك دانلد را براي خودش 
برگزيد. يكي از كارهاي جالبي كــه مك دانلد در اين كتاب كرده، 
ساختن شهري خيالي به نام ســانتا ترازاست كه شهر سانتا باربارا 
را در خاطر تداعي مي كند. آرچر در ايــن كتاب براي اينكه بتواند 
شوهر زن را پيدا كند، بايد از جنايت پشت جنايت پرده بردارد و در 
ضمن، با شخصيت  هاي عجيب و غريبي سروكله بزند. مترجم اين 

كتاب پرويز نصيري است.

بازيمخوف
نشر ورا در كنار اين دو رمان جنايي 
مك دانلد كه بايــد آنها را نمونه هايي 
كالسيك به شــمار آورد، به انتشار 
رمان هاي جنايــيـ  معمايي جديد 
هم توجه دارد. رمان »بازي مخوف« 
اثر ارني ليندســي، داستاني مهيج و 
جذاب و نخســتين كتاب از سه گانه 
»معماي ســارا وينتروپ« اســت. 
ارني ليندسي، نويســنده آمريكايي 
داســتان هاي معمايي، در اين كتاب  

ما را به دنياي زني مي برد كــه براي نجات 
خانواده اش ناچار از قدم گذاشــتن در بازي مخوفي اســت. سارا، 
معاون يك شــركت در حال رشــد بازي هاي كامپيوتري است. او 
با پشتكارش توانسته در  8ماه، درآمد شــركت را بيشتر از ۵ سال 
گذشته كند. او در عين حال مادري موفق و فعال است و درحالي كه 
شوهرش تركش كرده، از  2دختر دوقلو و پسر كوچكش نگهداري 
مي كند. شوهر سارا 2سال پيش، وقتي مثل هميشه براي ورزش 
به باشگاه رفت، ديگر هرگز برنگشــت. ماشين شوهرش پيدا شد، 
اما پليس مدرك قابل اعتمادي بــراي اظهارنظر پيدا نكرد و حاال 
درست در آخرين روز قبل از تعطيالت تابســتان  3كودك او هم 
گم مي شوند. ســارا زير برف پاك كن ماشينش يك يادداشت پيدا 
مي كند كه روي آن نوشته شده است: آيا آماده بازي هستيد؟ نفيسه 

غفاري مقدم اين كتاب را به فارسي برگردانده است.

گذشتهمخوف
پس از رمان موفق »بازي مخوف« كه 
نخســتين كتاب از سه گانه »معماي 
سارا وينتروپ« بود، اين بار و در ادامه 
كتاب اول، ليندسي بازي هولناكش 
را ادامــه مي دهد و بار ديگــر ما را با 
تعليقي جذاب درگيــر مي كند كه 
تا آخرين ســطرهاي كتاب نفس را 
در ســينه حبس مي كند. حاال سارا 
فرزندانش را پيدا كرده اســت؛ غافل 
از اينكه ماجــراي مخوف ديگري در 

انتظارش است؛ اين بار پاي امنيت ملي وسط 
است. اين كتاب را هم نفيسه غفاري مقدم به فارسي ترجمه كرده 

است.

دوشنبههايپردردسر
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از نيكسون تا پوتين
ازجملهسياســتمدارانآمريكاييكهدربرنامههايگفتوگومحورلريكينگ
شركتكردهاند،ميتوانبهجورجبوشپدر،جورجبوشپسر،باراكاوباما،كالين
پاولوزيرامورخارجهاسبقآمريكا،هيالريكلينتونونانسيريگانهمسررونالد
ريگانرئيسجمهوراسبقآمريكااشــارهكرد.لريكينگهمچنينبامحمود
احمدينژاد،رئيسجمهورسابقايرانووالديميرپوتين،رئيسجمهورروسيه
نيزگفتوگوكردهاست.ازجملهشخصيتهايمهمعرصههنريكهدربرنامههاي
گفتوگوبالريكينگشركتكردهاند،ميتوانبهمارلونبراندو،اليزابتتيلور،

مدونا،آنجليناجولي،تامكروز،جيمكريوسلينديوناشارهكرد.
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لــري  كينــگ، مجــري 
اسطوره اي و از مشهورترين ياد

چهره هاي رسانه اي آمريكا 
و جهان در 87سالگي بر اثر ابتال به كرونا 
درگذشــت. لري كينــگ  در دوره اي كه 
ســتاره هاي دنياي خبــر و مجري هاي 
بسياري وجود داشتند، توانست سري در 
ميان ســرها درآورد و تبديــل به يكي از 
سرآمدترين مجري ها و مصاحبه گرهاي 
دوران معاصر شود. او طي دوران فعاليت 
خود در عرصه رسانه، ركورد بي نظيري از 
خود برجاي گذاشــت و با30هــزار نفر از 
رئيس جمهور جرالد فورد گرفته تا باراك 

اوباما گفت و گو كرد.
تدترنر، بنيانگذار ســي ان ان در بيانيه اي 
نوشــت: لري كينگ، يكــي از عزيزترين 
دوستانم بود و از نظر من بهترين خبرنگار 
تلويزيوني تمام دوران ها بود. اگر كسي از 
من بپرسد بزرگ ترين دستاوردهاي زندگي 
من چه بوده اند، خواهم گفت، يكي تاسيس 
»سي ان ان« و ديگري استخدام لري كينگ. 
من نيز مانند بسياري از افرادي كه با لري 
كينگ كار كرده اند، معتقدم او يك حرفه اي 
كامل و يــك الهام بخش شــگفت انگيز و 
دوستي خوب براي همه بود. او يك اسطوره 

واقعي و به تمام معنا بود.

جف زوكر، مدير ســي ان ان می گويد: اين 
مرد جوان اهل بروكلين در دوران فعاليت 
حرفه اي خود تاريخ ســاز شد. كنجكاوي 
او درباره آنچه در دنيــا رخ مي داد، برايش 
جوايز زيادي در دوران فعاليت حرفه اي اش 

به ارمغان آورد. 
وندي والكر، تهيه كننده اجرايي برنامه هاي 
لري كينگ درباره ويژگي هاي شخصيتي 
وي، مي گويد: لري كينگ بــا تمام افراد 
مصاحبه شونده از رهبران كشورها تا مردم 
عادي، رفتاري يكسان داشــت. او افزود: 
كينگ بيش از همه  چيز دوست داشت در 
برابر دوربين باشد. او مرد جالبي بود، اما در 
آن يك ســاعتي كه در طول روز در برابر 
دوربين قرار مي گرفت، تبديل به يك مرد 

كامل و بي نقص مي شد.
كينگ بيشتر از اين جهت شناخته شده 

بود كه بــراي آماده كــردن گفت وگوها 
وقت صرف نمي كــرد. او ترجيح مي داد با 
كنجكاوي طبيعي خود مسير گفت وگوها 
را هدايت كند. شايد سخت ترين مرحله كار 
ما آماده كردن لري  كينگ براي گفت وگو 
بود. او هيچ گاه نمي خواست براي گفت وگو 
آماده شود. او تمام روز كتاب و مقاله هاي 
روزنامه هــا را مي خوانــد و اخبار گوش 
مي كــرد؛ بنابراين او اطالعــات كاملي از 
وقايع روز داشــت. او واقعا مي خواست به 
صحبت مهمانانش گوش دهد و ســپس 
با توجه بــه روند گفت وگو پرســش هاي 
خود را مطرح كنــد. برنامه هايي كه لري 
كينگ به عنوان »تاك شو« اجرا مي كرد، 
او را به عنوان يكي از مطرح ترين چهره هاي 
شــبكه هاي تلويزيوني و همچنين يكي 
از مشــهور ترين خبرنگاران رسانه اي به 

همگان شناساند. ستون ثابت لري كينگ 
در روزنامه »يو اس اي تودي« كه به مدت 
20ســال بدون وقفه چاپ شد نيز سبك 
متفاوت وي در نگارش را بر همگان آشكار 

ساخت.
لري كينگ از مادري اهل ليتواني و پدري 
اوكراينــي در ســال 1933 در بروكلين 
نيويــورك  زاده شــده بود. او پــدرش را 
در10سالگي از دست داد. مرگ پدر، تأثير 
بسيار عميقي بر لري كينگ گذاشت. لري 
كينگ در ســال201۵ در گفت وگويي با 
روزنامه گاردين درباره مرگ پدرش گفته 
بود: تا پيش از مرگ پدرم دانش آموز خوبي 
بودم، اما از آن زمان به بعد ديگر عالقه خود 
را به درس خواندن از دست دادم. مرگ پدر 
ضربه اي واقعي بود، امــا بعد من ناراحتي 
و خشــم خود از مرگ پدر را تحت كنترل 
خودم درآوردم؛ چراكه مي خواســتم پدر 
و مادرم به من افتخــار كنند. پدرم در من 

حس طنز و عالقه به ورزش را برانگيخت.

فعاليتحرفهايپرفرازونشيب
اســتخدام او به عنوان مجري يك برنامه 
موســيقي در ميامي زندگــي و نامش را 
تغييرداد. لري كينگ بــه ياد مي آورد كه 
رئيسش دراين باره به او گفته بود؛ »به دليل 
سختي تلفظ نام »لري زيگر« بهتر است 
اســمت را عوض كنــي؛ چراكــه مردم 
نمي توانند به درستي اين نام را تلفظ كنند و 

به خاطر بسپارند.« در همين ميامي بود كه 
لري كينگ براي نخستين بار ازدواج كرد و 
دوران طوالني ازدواج هاي شكست خورده 
وي آغاز شد. )لري كينگ در طول حيات 
خود 8بار ازدواج كرد.( او سال ها در ميامي 
زندگي كــرد و در ســال196۵ به عنوان 
ســتون نويس در روزنامه »ميامي هرالد« 
استخدام شد. در ســال1971 او به اتهام 
مشاركت در يك ســرقت بزرگ دستگير 
شد، اما اين اتهام هيچ گاه اثبات نشد. با اين 
حال، مديران ميامي هرالد از استخدام او 
سر باز زدند. او مدتي را نيز خبرنگار بدون 
مرز بود و بعد هم برنامــه راديويي »لري 
كينگ شو« را ســاخت كه در 118شهر 
آمريكا اين برنامه قابــل دريافت بود. او در 
سال198۵ براي نخستين بار برنامه»لري 
كينــگ زنــده« )Larry King Live(را 
اجرا كرد. ايــن برنامه، هر شــب به مدت 
2۵سال اجرا مي شــد. او از سال 2012تا 
2020نيــز مجري گــري در برنامه»لري 
كينــگ نــو« )Larry King Now( در 
شــبكه هاي »هولو« و »آر تي آمريكا« را 
عهده دار بوده است. برنامه ديگر او »فعاليت 
سياسي با لري كينگ« يك برنامه هفتگي 
با محتواي گفت وگوي سياسي بود. او در 
دوران فعاليت حرفه اي خود به دليل مهارت 
در مجري گري در راديو و تلويزيون 2جايزه 
»پي بادي«، يك جايزه»امي« و 10جايزه 

»كيبل اي سي اي« كسب كرد.

 مروري بر زندگي و فعاليت هاي حرفه اي 
لري كينگ، اسطوره گفت و گوي تلويزيوني

بهتر است
 اسمت را عوض كني

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

رونق هنرهاي تجسمي در سال هاي اخير تابعي از رونق بازار 
اين هنرها بوده است. رشــد قيمت آثار هنرمندان ايران در تجسمي

بازارهاي بين المللي سبب شد كه بسياري از مجموعه داران 
بين المللي به آثار هنرمندان ايراني توجه نشان دهند و رونق بازار هنرهاي 
تجسمي سبب رونق همه هنرها و حرفه هاي مربوط به هنرهاي تجسمي شده 
اســت؛ از گالري داري و مجموعه داري تا كارگاه ها و كالس هاي نقاشــي و 

گرايش عمومي به هنرهاي تجسمي.
توجه بــه هنرمندان خاورميانه، به ويــژه ايران، به عنــوان پديده هاي تازه 
بازارهاي بين المللي چشمگير بوده است، حتي هنرمندان ايراني كه سال ها 
در كشورهاي اروپايي و آمريكا مشــغول فعاليت حرفه اي  اند نيز از ميزان 
توجه به هنرمندان ايراني اظهار شگفتي كرده اند. همچنين رونق هنرهاي 
تجسمي در ايران سبب شده است بسياري از هنرمنداني كه سال ها خارج از 
ايران بوده اند، به ايران برگردند و نمايشگاه برگزار كنند و نسل نو دوستداران 

هنرهاي تجسمي ايشان را دوباره كشف كنند.
اگر بخواهيم اتفاقي را به عنوان نقطه شــروع ماجرا مشخص كنيم، بايد به 
بخش خاورميانه حراج كريستي دوبي برگرديم. در سال1387 »پرسپوليس« 
اثر پرويــز تناولي بــه مبلغ 2/8ميليــون دالر در چهارميــن دوره بخش 
خاورميانه حراج به فروش رسيد؛ عددي كه هنوز هم در مقياس هاي جهاني 
شگفت انگيز محسوب مي شود. پس از آن بود كه حراجي ها و مجموعه داران 

و گالري هاي بين المللي بيشتر متوجه آثار هنرمندان ايراني شدند.
چند ســال بعد حراج تهران تشكيل شــد كه نمونه اي ايراني از حراج هاي 
بين المللي باشد. حراج خيلي زود توانســت خود را به عنوان اتفاق تازه اي 
در بازار هنرهاي تجســمي خاورميانه جا بيندازد. هنرمندان بسياري در 
13دوره حراج تهران به بازارهاي بين المللي معرفي شدند. اتفاق هاي ديگري 
مثل بازار هنر )آرت فر( و حراج هــاي ديگر نيز پس از موفقيت حراج تهران 

شكل گرفتند.
اما حراج تهران از روز نخست با مخالفت هايي مواجه بوده است. كم نبودند 
كساني كه سياســت هاي حراج تهران در ارائه و خريد و فروش آثار هنري 
مورد پسندشان نبوده است و حراج تهران را متهم به پولشويي يا توجه به گروه 

و دسته خاصي از هنرمندان يا خريد صوري آثار و... كرده اند.
اما حراج تهران هيچ  گاه به اندازه دوره ســيزدهم مورد هجمه قرار نگرفته 
است. ارائه اثري از آيدين آغداشلو كه در ماه هاي گذشته متهم به آزار جنسي 
شماري از شاگردان خود شده است، سبب حمله هاي بسياري به حراج تهران 
شد. عجيب تر اينكه اثر او به مبلغ 12ميليارد تومان به فروش رسيد و ركوردي 

تاريخي به جا گذاشت.
آنچه در حراج تهران اتفاق افتاده، بي ترديد اشتباهي استراتژيك بوده كه نه 
فقط به اعتبار حراج تهران لطمه بسيار وارد كرد، بلكه موج تازه اي از حمله ها 
به آيدين آغداشلو را نيز سبب شده است. حراج تهران كه هيچ گاه به مخالفان 
و منتقدان توجه نكرده است، اين بار نيز هشدارهاي دلسوزان را جدي نگرفت.

اما فارغ از جايگاه آيدين آغداشــلو در هنر امروز ايران و فــارغ از رفتارها و 
سياست هاي حراج كه طبيعتاً برگزاركنندگان حراج بايد بدان  پاسخ دهند، 
رفتار جامعه هنرهاي تجســمي ايران با حراج تهران قدري عجيب به نظر 

مي رسد.

 در شــمار مخالفان و منتقدان بســياري از هنرمندان حوزه هاي گوناگون 
هنرهاي تجسمي قرار دارند؛ يعني كساني كه به هر حال گالري ها را به عنوان 
نهاد اصلي هنرهاي تجسمي به رسميت شــناخته اند، آثار خود را آنجا ارائه 
مي كنند. قاعدتاً شماري از آثارشــان را مجموعه داران نيز خريده اند. اما آيا 
حراج براي ارائه آثار راهي جز از طريق گالري ها و مجموعه داران دارد و آثار را 
از جايي خارج از بدنه هنر ايران به حراج مي آورد؟ اگر حراج تهران به عنوان 
جايي براي عرضه و ارائه آثار ايراني و دروازه ورود هنرمندان ايراني به بازارهاي 
بين المللي بسته شود، مسئله حل خواهد شد؟ اگر سرمايه گذاراني كه به حراج 
تهران مي آيند به حوزه هاي ديگر بروند و از چشم منتقدان حراج پنهان شوند، 
منتقدان آرام خواهند گرفت؟  شايد رونق بازار هنرهاي تجسمي براي بسياري 
قابل تحمل نباشد، اما عجيب است كه خود هنرمندان نيز حراج را در معرض 
حمله قرار مي دهند. چه ناگفته پيداست كه اگر حراج تهران و اتفاق هايي كه به 
بازار هنر ايران در سال هاي اخير رونق داده اند، تعطيل شوند،  همه هنرمندان 

حوزه هاي گوناگون تجسمي ضرر خواهند كرد.

آيا از بين رفتن حراج تهران به نفع هنرهاي تجسمي ايران است؟
اوج و افول حراج تهران و بازار هنرهاي تجسمي ايران

قاببهمن
باالخره نخستين جشنواره سينمايي سال سخت 
به  صورت فيزيكي برگزار شد و جماعت فيلمساز و 
رسانه اي در كنار هم كه نه، با فاصله چند صندلي 
از هم فيلم تماشا كردند. انجمن سينماي جوانان 
ايران هرچند سال هاســت رخوت سالمندي را با 
خــود دارد و خبري از طــراوت و خالقيت جواني 
در برنامه هايش به چشــم نمي خورد اما امسال با 
شجاعت براي برگزاري جشنواره سي وهفتم فيلم 
كوتاه تهران دل به دريا زد. ديشب آخرين فيلم ها 
به نمايش درآمدند و امروز برندگان معرفي خواهند 
شــد. فارغ از كيفيت فيلم ها بايد گفت نتيجه اين 

شجاعت بد نبود...
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كيوسك

 خيابان هــاي تونس باز هم 
نــاآرام اســت؛ اعتراضات گزارش

مردمــي در پايتخــت اين 
كشــور به تازگي وارد هفتمين روز خود 
شده اســت. علت اعتراضات چيست؟ باز 
هم فقر، باز هم بيكاري! 2 سرفصل اصلي 
كه انقالب سال2011 براساس آنها شكل 
گرفت و نه  تنها سرنوشــت تونس، بلكه 
سراسر جهان عرب را تحت تأثير خود قرار 
داد. معترضان كه از ســوي سنديكاهاي 
كارگري و كارمندي هدايت مي شــوند از 
شرايط اقتصادي كشور به شدت ناراضي 
هستند و معتقدند؛ پيش بيني هاي دولت 
براي دستمزدها و اشتغالزايي در بودجه 
ســال2021 به هيچ عنوان بــا نيازهاي 
جامعه همخواني ندارد. در مقابل اما دست 
دولت براي اعمال هرگونه تغييري، مطابق 
خواست معترضان در بودجه سال جديد 
بسته است؛ چرا كه مانعي قدرتمند بر سر 
راهش وجود دارد؛ صنــدوق بين المللي 
پول، نهادي كه قرار است كسري بودجه 
دولت تونس را جبران كرده و در ســايه 
بحران هاي مالي ناشي از ويروس كرونا، از 
اقتصاد اين كشــور حمايت كند. شــرط 
اصلي اين حمايت ها در تمام كشورهاي 
دنيا، اجراي برنامه هاي رياضتي صندوق 
پــول اســت؛ اقداماتــي نظيــر كنترل 
دستمزدها يا كاهش يارانه هاي دولتي. به 
اين ترتيب مي توان گفــت دولت تونس، 
10سال پس از انقالب اين كشور حاال باز 
هم در دوراهي سختي گرفتار شده است؛ 
تعهد به شروط صندوق بين المللي پول و 
عبــور از كســري بودجه يــا همدلي با 
معترضان براي افزايش دستمزدها و آرام 

كردن فضاي داخلي.

گره اصلي كجاست؟
هشــام المشيشي، نخســت وزير تونس 
اعالم كــرده بــود دولت اين كشــور در 
ســال ميالدي جاري با كســري بودجه 
6.5درصــدي روبه رو مي شــود و بر اين 
اساس مطابق هر ســال، مذاكرات خود 
را بــا صنــدوق بين المللي پــول براي 
دريافــت كمك آغــاز كرده اســت. اما 
صندوق در بيانيه اخير خــود از احتمال 
افزايش كســري بودجه تونــس تا بيش 
از 9درصد خبر داده و خواســتار اجراي 
برنامــه رياضــت اقتصادي توســط اين 
كشور شده اســت. به اين ترتيب دولت 
نيز در مذاكراتي فوري با ســنديكاهاي 
كارگري و كارمندي، چشــم انداز 2ساله 

خود را براي تعيين وضعيت دســتمزدها 
اعالم كرد. اين چشم انداز شامل افزايشي 
بسيار ناچيز در پايه حقوقي بوده و متعاقبا 
خشم سنديكاها را به دنبال داشته است؛ 
ســنديكاهايي كه برخالف بخش عمده 
كشــورهاي عربي از جايــگاه ويژه اي در 
مناســبات سياســي و حقوقــي تونس 
برخوردارند. روزنامــه العربي الجديد در 
اين باره مي نويسد: قدرت خريد شهروندان 
تونســي طي 2سال گذشــته دست كم 
30درصد كاهش يافته اســت و بنابراين 
نمي توان انتظار داشــت كه ســنديكاها 
به عنوان نمايندگان اقشار كارگر و طبقه 
متوسط، به سادگي در مقابل برنامه هاي 
جديد دولت بــراي ثابت نگاه داشــتن 
دستمزدها و كاهش يارانه ها سكوت كنند.

اما از ســوي ديگر، كمك هــاي صندوق 

بين المللي پول نيز مســئله اي نيست كه 
دولت تونس بتواند به سادگي از آن چشم 
بپوشــد. بخش اعظم بودجه سال2021 
اين كشــور )معادل 37درصد( براساس 
كمك هاي صندوق به ميــزان 7ميليارد 
و 200ميليون دالر تنظيم شــده است. 
اين كمك ها بر مبنــاي برنامه اي جامع 
قرار است به ترتيب براي حمايت غذايي، 
تامين سوخت و تقويت بخش حمل ونقل 
عمومي تونس هزينه شود. اين كشور در 
سال گذشته نيز براي اخذ كمك 3ميليارد 
دالري با صندوق بين المللي پول به توافق 
رســيد، اما در نهايت به دليل عدم اجراي 
اصالحــات اقتصادي كافــي، تنها موفق 
به دريافت يك ميليــارد و 400ميليون 
دالر از اين مبلغ شــد. براساس آمارهاي 
رســمي، نزديك به يك ميليــون نفر از 
جمعيت 11ميليونــي تونس در معرض 
خطر بيكاري قرار دارند؛ آن هم درحالي كه 
دولت اين كشور هيچ چشم انداز روشني 
براي حل معضل اشــتغال، دست كم در 

آينده نزديك ندارد.

كرونا چه بر سر اقتصاد تونس آورد؟
بدون شــك ركــود حاكــم بــر حوزه 
گردشگري، ســهم بزرگي در بحران هاي 
اقتصادي تونس طي يك ســال گذشته 
داشته است. براســاس آمارهاي رسمي 
منتشر شده توســط دولت تونس، تعداد 
گردشگران خارجي كه طي سال2020 به 
اين كشور سفر كرده اند 78درصد كاهش 
داشته اســت. به گزارش شبكه الجزيره، 
اين وضعيت بحراني در طول تاريخ تونس 
بي سابقه اســت؛ آن هم درحالي كه فعال 
نشانه اي جدي از بهبود شــرايط كرونا و 
بازگشت شرايط به قبل از انتشار جهاني 
اين ويروس ديده نمي شود. تبعات منفي 
ويروس كرونا بــراي اقتصاد تونس زماني 
بهتر درك مي شود كه بدانيم اين كشور 
در سال2019 با جذب بيش از 9ميليون 
گردشــگر، رشــدي قابل توجه را در اين 

حوزه ثبت كرده بود.
گردشــگري يكــي از مهم تريــن منابع 
اقتصاد تونس به شمار مي آيد؛ اين صنعت 
اصلي ترين كانال واردات ارز به كشور بوده 
و پــس از كشــاورزي، بزرگ ترين عامل 
اشتغالزايي در تونس اســت. پيش بيني 
مي شود با سقوط چشــمگير درآمدهاي 
گردشگري طي يك سال گذشته، اقتصاد 
تونس در ســال2021 دست كم 7درصد 
كوچك شود. به نوشــته روزنامه العربي 
الجديد، تنها 10درصد از هتل هاي تونس، 
آن هم در بهترين حالت با نصف ظرفيت 

طي يك سال گذشته فعال بوده است.

واشنگتن پست نوشــته كه ترامپ در طول 
4 ســال حضور خود در كاخ سفيد، 30.573 
ادعاي دروغ مطرح كرده اســت. به عبارت 
ديگر، او به ازاي هــر روز حضورش در قدرت، 
به طور متوسط 21 دروغ گفته است. حدود 500 
ادعا تنها مربوط به 100 روز نخست حضور او در 
قدرت بوده است. واشنگتن پست نوشته او در 
 سال نخســت كم ترين دروغ را داشته است؛

6 دروغ به ازاي هر روز. در سال دوم، اين تعداد 
به 16، در سال سوم به 22 و در سال چهارم به 

39 دروغ در هر روز رسيده است. 

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه ژاپن تايمز ]ژاپن[

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

بازداشت 2 هزار نفر در روسيه

استراتژي چين- بايدن

30.573 ادعاي دروغ ترامپ

نيويورك تايمز نوشــته است كه پليس روسيه 
بيش از 2 هزار نفر را كه در تظاهراتی در حمايت 
از الكســی ناوالنی، مهم ترين منتقد والديمير 
پوتين، در شهرهاي مختلف اين كشور شركت 
كرده بودند، دستگير كرده است. ده ها هزار نفر 
از مردم در تجمع هاي خياباني كه گفته مي شود 
بزرگ ترين تجمع اعتراضي عليه پوتين شمرده 
مي شود شركت كردند. ناوالني هفته گذشته در 
پي بازگشت از آلمان، در فرودگاه بازداشت شد. 
او از هوادارانش دعوت كرد در سراســر روسيه 
دســت به اعتراض بزنند. ناوالني سال گذشته 
ميالدي در روسيه مسموم شده و براي مداوا به 

آلمان رفته بود. 

ژاپن تايمز نوشته است كه در ميان چالش هاي 
پيش روي جو بايدن در عرصه سياست خارجي 
آمريكا، مسئله چين يكي از مهم ترين آنهاست. 
اين روزنامه نوشته كه بسياري از سياست هاي 
ترامپ در صحنه جهاني را رئيس جمهور جديد 
آمريكا مي تواند با صدور فرمان هايي بازگرداند 
اما آنچه ميان واشنگتن و پكن گذشته، بسيار 
پيچيده تر از آن است كه با يك فرمان حل شود. 
به نوشته ژاپن تايمز، آمريكا نمي تواند از اقدامات 
چين در آب هاي استراتژيك درياي چين جنوبي 

چشم پوشي كند.

نگاه

اروپا دوباره به آمريكا اعتماد مي كند؟

 

وقتي پيــروزي جو بايدن و شكســت 
نتخابــات  ا در  ترامــپ  دونالــد 
رياست جمهوري 2020 آمريكا قطعي 
شــد، اروپا نفس راحتي كشــيد. روي كار آمدن دولت جديد در 
آمريكا به اين معنا بود كه بعد از 4ســال تنش در روابط دو سوي 
آتالنتيك، عصر همكاري سازنده در موضوع هاي دوجانبه و جهاني 

فراخواهد رسيد.
اما در هفته هاي اخير كه صحنه سياست آمريكا شاهد اتفاق هاي 
ناخوشايند جديدي بود، اين حس تســكين در بين اروپايي ها، 
جاي خود را به احساس نگراني داده اســت. حمله به ساختمان 
كنگره آمريكا در روز 6ژانويه )17دي( كه تصاوير آن را همه نقاط 
جهان ديدند، بــه اين زودي از حافظه ها پاك نخواهد شــد. اين 
دمكراسي ستيزي با رفتن ترامپ از بين نخواهد رفت و ميليون ها 
نفر از هواداران او در سرتاســر آمريكا اين باور نادرســت كه در 
انتخابات تقلب شده را همچنان حفظ خواهند كرد. ترامپ زخم 
عميقي بر تن جامعه آمريكا به جا گذاشت؛ ميراث او براي اروپا نيز 

يك حس نگراني از آينده متحد قديمي خود است.
از اوايل دســامبر2020 يعني حدود 2 ماه پيش كه كميســيون 
اروپا، ســند راهبردي تجديدنظر در همكاري هاي اروپا و آمريكا 
را منتشر كرد، خيلي چيزها تغيير كرده است. در اين سند آمده 
است كه رهبران اروپا، با توجه به تغيير دولت در آمريكا، ضرورت 
شكل گيري يك اروپاي قدرتمند و نياز به بازسازي جهان بعد از 
كرونا، به دنبال ايجاد يك چارچوب جديد براي روابط ميان اروپا 
و آمريكا هستند. چشم انداز روشــني در پيش بود و بايدن و تيم 
مشاورانش، اعالم كردند كه در كنار دوستان و متحدانشان براي 
مبارزه با چالش هاي جهاني مانند تغييرات آب وهوايي، مشكالت 

سالمت عمومي و قدرت گرفتن چين، مي ايستند.

اما درحالي كه دولت ها و ســازمان هاي اروپايي آماده پاســخ به 
فراخوان آمريكا هســتند، نبايد تصور كنند كه اين كار ساده اي 
خواهد بود، زيرا شــرايط تغيير كرده اســت. نظرسنجي شوراي 
روابط خارجــي اتحاديه اروپا )ECFR( در 11كشــور عضو اين 
اتحاديه، نشــان مي دهد كه نگرش  اروپايي ها به آمريكا در زمان 
رياســت جمهوري ترامپ تغيير چشــمگيري پيدا كرده است. 
براساس اين نظرسنجي، بيشتر پاســخ دهندگان معتقدند: نظام 
سياسي آمريكا از هم گسيخته است؛ اروپا نمي تواند براي دفاع از 
خود روي آمريكا حساب كند؛ در يك دهه آينده چين از آمريكا 
قدرتمندتر خواهد شد و اروپا در رقابت بين آمريكا و چين نبايد 

سمت هيچ يك از طرفين را بگيرد.
در بين كشورهاي شــركت كننده در نظرسنجي، 51درصد فكر 
مي كنند كــه آمريكا نمي تواند بر بحران هــاي داخلي خود غلبه 
كند و در مواجهه با مشكالت مهم جهاني كه آينده اروپا را تهديد 
مي كند، نقش مؤثري داشته باشد. گرچه تفاوت هايي بين كشورها 
وجود دارد، اما اين تفاوت ها ناچيز اســت. حتــي در انگليس كه 
»روابط ويژه اي« با آمريكا دارد، 81درصد افراد معتقدند كه نظام 
سياسي آمريكا »كامال« يا »تا حدودي« از هم گسيخته است. فقط 

در مجارستان و لهستان، نتايج برخالف اين است.
عالوه بر اين، درحالي كه نظرســنجي هاي ديگر نشــان مي دهد 
كه نگرش ها به چين در سرتاســر اروپا نســبت به قبل منفي تر 
شــده، 60درصد اروپايي ها ترجيح مي دهند كــه اتحاديه اروپا 
خود را از رقابت بين چين و آمريكا، كنار بكشــد. فقط 22درصد 
پاسخ دهندگان در اين نظرسنجي فكر مي كنند كه اروپا بايد در 
كنار آمريكا بماند، 6درصد نيز مي گويند كه اروپا بايد جانب چين 
را بگيرد. به طور كلي، ديدگاه ها نسبت به آمريكا محتاطانه تر شده 
و اعتماد به توانايي اروپا در شكل دادن به آينده خود افزايش پيدا 
كرده است. اما اينكه آيا اين نتايج، واقعيت را نشان مي دهد يا خير، 

موضوع ديگري است.
اين تغيير در نگرش اروپايي ها درســت در بدترين زمان ممكن 
روي داده است. در دنيايي كه روابط قدرت ها در حال تغيير است، 
همكاري اروپا و آمريكا يك نياز فوري است. هيچ كدام از 2طرف 
به تنهايي نمي توانند بر چالش هاي جهاني غلبه پيدا كنند. پيوند 
فراآتالنتيك ستوني است كه بايد شــبكه هاي همكاري جهاني 

گسترده تر بر پايه آن استوار شود.
اما نگراني اروپايي هــا به دنبال وقايع اخير در آمريكا به آســاني 
برطرف نخواهد شــد و ادامه خواهد يافت. اين موضوع، دست كم 
بر ديپلماسي و سياست گذاري ها تأثير مي گذارد. خطر فوري اين 
است كه آشفتگي سياسي آمريكا، گفتماني كه از قبل خواهان جدا 
شدن مســير اروپا و فاصله گرفتن اين قاره از جهان بود را تقويت 
كند. اگر متحد قديمي اروپا ديگر قابل اعتماد نباشد، چه جايگزين 
ديگري وجود دارد؟ اين سؤالي است كه محور بحث هاي سياسي 

و استراتژيك اروپا را تشكيل مي دهد.
البته بيشتر كشــورهاي اروپايي با آغوش باز به استقبال بايدن 
مي روند، اما زمان زيادي الزم اســت تا پاســخ اين سؤال كه آيا 
ترامپ يك انحراف تاريخي بود يا پيشــرو جرياني كه هنوز ادامه 

دارد، مشخص شود.
به اين ترتيب، تغيير در ديدگاه عمومي اروپايي ها يك چالش براي 
رهبران آمريكا و اروپاست. دولت بايدن بايد هرآنچه مي تواند براي 
جلب اعتماد دوباره نسبت به آمريكا انجام دهد و رهبران قاره سبز 
نيز بايد شهروندان شــكاك خود را متقاعد كنند كه پيوندهاي 
فراآتالنتيك بايد دوباره مستحكم شود. نظرسنجي شوراي روابط 
خارجي اتحاديه اروپا نشــان مي دهد كه مقام هاي اروپا مســير 
ســختي در پيش دارند. اما به هر حال با آمــدن دولت جديد در 
واشنگتن، اكنون زمان آن رسيده كه مطمئن شويم كابوس 4سال 

گذشته هرگز تكرار نخواهد شد.

سرگرداني گارد ملي در واشنگتن
 سربازان مسئول حفاظت از مراسم تحليف رئيس جمهور آمريكا

از ساختمان كنگره به يك گاراژ منتقل شدند

انتشار تصاويري از سرگرداني هزاران نيروي گارد ملي آمريكا در پاركينگ 
يك مركز قضايي در اطراف ساختمان كنگره، واكنش منفي مردم و مسئوالن 
اين كشور را به دنبال داشته است. اين سربازان براي برقراري امنيت مراسم 
تحليف رئيس جمهور جديد اين كشور، از 50ايالت آمريكا به پايتخت گسيل 
شده بودند. در اين تصاوير، تعداد زيادي سرباز به صورت نشسته يا خوابيده 
روي زمين ديده مي شوند؛ برخي خود را در پتو پيچيده بودند و برخي ازآنها 
ماسك به صورت نداشتند. اين در حالي است كه گفته مي شود تست كروناي 
تعدادي از سربازان مثبت بوده است. تا روز چهارشنبه اول بهمن كه مراسم 
تحليف جو بايدن برگزار شد، چند بخش از ساختمان كنگره براي استراحت 
و تغيير شيفت سربازان درنظر گرفته شده بود. اما صبح پنجشنبه از سربازان 
خواسته شد كه ساختمان را ترك كنند و به گاراژي در نزديكي كنگره بروند 
كه امكانات گرمايشي و رفاهي مناسبي نداشت. يكي از سربازان به سي ان ان 
گفته است: »احساس مي كنيم كه به ما خيانت شده است. تا يك روز قبل 
همه  چيز خوب بود و نمايندگان با ما عكس مي گرفتند، اما به محض اينكه 
مراسم در آرامش و امنيت برگزار شــد و ديگر نيازي به نيروهاي حفاظتي 
نبود، ما را به گوشه يك گاراژ فرستادند.«  حدود 26هزار سرباز از 50 ايالت 
براي برقراري امنيت مراسم تحليف رئيس جمهور جديد آمريكا با توجه به 
خطرات امنيتي و ترس از آشوب مجدد بعد از حمله طرفداران دونالد ترامپ 
به ساختمان كپيتال در 6ژانويه )17دي( از روزها قبل با هواپيما و اتوبوس به 
پايتخت آمده بودند. در نهايت اين مراسم در آرامش نسبي و با دستگيري 
تعداد كمي به پايان رسيد. اين نيروهاي امنيتي در سرتاسر پايتخت آمريكا 
پراكنده شده بودند تا به برقراري امنيت در ساختمان كنگره، اماكن تاريخي، 
ورودي هاي مترو و مركز شــهر كه از روزها قبل از مراسم تحليف به حالت 

تعطيلي درآمده بود، كمك كنند.

واكنش مقام هاي آمريكا
تصاوير استراحت ســربازان در گاراژ، باعث اعتراض نمايندگان كنگره از 
هردو جناح شده است. تيم رايان، نماينده دمكرات كنگره گفته كه دليل 
اين تصميم بايد مشخص شود. جو بايدن نيز ناراحتي خود را از رفتاري كه 
با سربازان شده به دنيل هوكانســون، رئيس گارد ملي آمريكا اعالم كرد. 
چاك شومر، رهبر اكثريت سنا كه جمعه به ديدار ســربازان رفته بود، به 

سي ان ان گفت كه اجازه نمي دهيم 
چنين اتفاقي دوباره تكرار شود. 
در نهايت، پنجشنبه شب سربازان 
از گاراژ به مركز مالقات ساختمان 
كنگره منتقل شــدند. جايي كه 
جيل بايدن، همســر جو بايدن، 
به ديدارشان رفت و از آنها براي 
حفاظت از خانواده اش تشكر كرد.

دفتر گارد ملــي آمريكا اعالم 
كرده كه انتقال سربازان به گاراژ 
به دستور مقام هاي پليس كنگره 
انجام شده است. اما پليس گفته 
آنها از ســربازان نخواسته اند كه 
محوطه را ترك كنند. با اين حال، 
2افسر پليس كنگره كه نخواستند 
نامشان منتشر شود، اعالم كردند 
كه مقام هاي رده باالي پليس اين 
دســتور را داده اند. روز جمعه، 
گارد ملــي و پليــس كنگره در 
بيانيه مشتركي اعالم كردند كه 
»فضاي مناسبي« درون محوطه 
كنگره براي استراحت سربازان 

در حال انجام وظيفه فراهم كرده اند. براســاس اين بيانيه، براي سربازاني 
كه ماموريتشان تمام شــده نيز هتل و محل اقامت مناسب درنظر گرفته 

شده است.

بازگشت سربازان
سرويس اطالعاتي آمريكا اعالم كرد كه وضعيت امنيتي ويژه براي برگزاري 
مراسم سوگند بايدن به صورت رسمي ظهر پنجشنبه به پايان رسيد. گاردين 
در گزارشي نوشت كه بيش از 15هزار سرباز گارد ملي طي 5 تا 10روز آينده در 
حال آماده شدن براي ترك واشنگتن هستند. دفتر گارد ملي آمريكا گفته 
كه ممكن است فرستادن همه ســربازان به خانه هايشان چند روزي طول 
بكشد. نيروهاي امنيتي بايد تجهيزات خود را تحويل بدهند، براي سفر خود 
برنامه ريزي كنند و تست كرونا بدهند. گفته شده از حدود 26هزار سرباز 

كه به پايتخت آمده بودند، 10هزار و 600نفر همچنان در آماده باش هستند.
برخي مقام هاي امنيتي در واشنگتن خواستار ادامه حضور سربازان گارد ملي 
شده اند و پيش بيني مي شود 7هزار سرباز تا پايان  ماه جاري ميالدي )هفته 
آينده( همچنان در خيابان ها بمانند. يك هفته پيش نيز انتشار تصاويري از 
سربازان گارد ملي آمريكا در حال استراحت در ساختمان كنگره خبرساز 
شده بود. سخنگوي گارد ملي سپس اعالم كرد سربازاني كه خواب بودند در 

حال ماموريت نبودند و بين شيفت هايشان استراحت مي كردند. 

تونس در بن بست
دولت تونس در حالی برای اجرای برنامه های رياضتی از سوی صندوق بين المللی پول زير فشار است 

كه ميزان نارضايتی های اقتصادی در اين كشور 10 سال بعد از انقالب، بار ديگر تشديد شده است

 كارل بيلت
وزير خارجه پيشين سوئد

وزارت دفاع تايــوان اعالم 
كرد كــه در مجمــوع 15 آسيا

فرونــد هواپيمــای چينی 
شامل 12 جت جنگنده وارد حريم هوايی 
تايوان شده اند. به گفته دولت تايوان در 
اين پروازها، بمب افكن های »اچ-6كی« 
چين بــا قابليــت حمــل كالهك های 
هسته ای و جت های »جی 16« شركت 
داشــته اند. ايــن دومين روز اســت كه 
هواپيماهای نظامی چين به حريم هوايي 
تايوان وارد مي شــوند. اين منطقه داراي 
پدافند هوايی اســت. پرواز جنگنده های 
چينی در حريم هوايي تايوان، اگرچه به 
شــدت هميشــه مورد اعتراض تايوان و 
آمريكا واقع می شود، اما يك اتفاق تكراري 
اســت. با اين حال، خبرگــزاری رويترز 

می نويســد كه هرگز پرواز جنگنده های 
چينی در ايــن منطقه به ايــن تعداد و 
وسعت نبوده است. چين تايوان را جزوی 
از قلمرو خود به شمار می آورد، اما تايوان 

می گويد كشوری مستقل است و هرگز به 
چين ملحق نخواهد شد. 

چين اعالم كرده در راستاي حفظ امنيت 
ملي خود در حال انجام رزمايش اســت. 

مقام هــاي چين گفته اند كــه تايوان در 
نهايت بايد به خاك چين ملحق شود. شي 
جين پينگ، رئيس جمهور چين، ســال 
گذشته ميالدي طي سخناني تاكيد كرد 
كه هيچ كســي حق ندارد اين واقعيت را 
انكار كند كه تايوان »بخشي از خاك چين 
اســت«. او به اين بسنده نكرد و گفت كه 
اســتفاده از »گزينه نظامي« براي متحد 

كردن خاك چين روي ميز است. 
تايوان كه خــود را »جمهــوري چين« 
مي خواند، جزيره اي كوچك با وســعت 
36 هزار كيلومتر مربع در ميانه آب هاي 
درياي چين اســت كه همواره نسبت به 
»جمهوري خلــق چين« بــا بيش از 9 
ميليــون كيلومتر مربع وســعت ادعاي 
مالكيت داشته است. همين وضعيت در 
ســمت مقابل هم جريان داشته و پكن، 

مدعي حاكميت بر تايوان بوده است.

   10سال بحران اقتصادي
انقالبي كه با شــعار »شــغل، آزادي و 
كرامت« آغاز شــد حاال پس از گذشت 
يك دهه با معضالتي به مراتب جدي تر 
از دوران ديكتاتــوري زين العابديــن 
بن علي در ســطح اقتصــادي روبه رو 
اســت؛ اگرچه در اين ميان نمي توان از 
پيشرفت چشمگير تونس در سطح فضاي 
سياسي و حقوقي پس از انقالب سال2011 
چشم  پوشيد. رشد اقتصادي تونس در 
ســال2020، به بيش از 3درصد رسيده 
بود؛ رقمي كه اكنون منفي 6درصد اعالم 
شده اســت. ميزان تورم اين كشور نيز 
از 4.4درصد در ســال2010 به بيش از 
6درصد افزايش يافته اســت. كاهش 
توليد و تضعيف گردشگري )به استثناي 
ســال2019( از ديگر نتايــج اقتصادي 
براي تونس طي يك دهه گذشــته بوده 
است. مجموعه اين تحوالت وابستگي 
بي سابقه دولت هاي تونسي به كمك هاي 
صندوق بين المللي پول براي اداره كشور 
را به دنبال داشته اســت؛ امري كه بايد 
با اجراي برنامه هاي رياضتي شــديد از 
سوي دولت ها جبران شــود. آيا تداوم 
اين روند بار ديگر تونس را به نقطه آغاز 

باز مي گرداند؟ 

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

   هزينه مراسم تحليف 
معموال مراســم معارفه رؤساي 
جمهور در آمريكا حدود 100ميليون 
دالر هزينه دارد. اما امسال به دليل 
شيوع كرونا و كاهش تعداد جمعيت 
شركت كنندگان از ابتدا پيش بيني 
مي شــد كه هزينه ها كمتر باشد. 
تا پيش از حادثه حمله هواداران 
ترامپ بــه كنگره يعنــي دقيقا 
2هفته پيش از مراســم تحليف، 
هزينه ها حــدود 45ميليون دالر 
تخمين زده مي شد. اما با توجه به 
ضرورت افزايــش تدابير امنيتي 
به نظر مي رسد مخارج دولت آمريكا 
براي برگزاري اين مراسم بيشتر 
از ميزان گفته  شــده بوده است. 
هنوز رقم دقيق هزينه هاي مراسم 
سوگند بايدن كه از محل ماليات و 
كمك هاي مردمي تأمين مي شود، 

اعالم نشده است.

ورود بمب افكن های اتمی چين به حريم هوايي تايوان
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از همان روزگار نوجواني دوســت داشت 
برود و پشت ميكروفن قرار بگيرد. تا اينكه 
يك روز دست بر قضا، در يك استوديوي 

راديويي كاري گير آورد. مثال يك پادو 
بود. تا اينكه يك بار شــانس به او رو 

آورده و مجري برنامه مريض شد و 
نيامد. سردبير برنامه هم به لري 
گفت كه برود پشت آن ميكروفن 

و شروع كند به صحبت كردن. البته لري محبوب ما، اولش 
كه پشت ميكروفن قرار گرفت، رسما و كاماًل و قطعا و يقينا 
هنگ كرد و نمي دانست كه بايد چه كار كند. تا اينكه سردبير 
برنامه توي گوشي به او گفت كه پسر، تو بايد صحبت كني و 
كار ما صحبت كردن و سرگرم كردن مردم است، مي فهمي؟ 
و چنين شــد كه لري كينگ، از همان استوديوي كوچك 
شروع كرد  و به قول بعضي ها، توي عمرش توانست 50هزار 
مصاحبه بگيرد. او اصال با مصاحبه زنــده بود و جالب اينكه 
چنين هم نبود كه ده ها و صدها ساعت قبل از هر مصاحبه 
مطالعه كند. همينطور مي نشست و صحبت مي كرد؛ مردي 
كه همه رئيس جمهورهاي آمريكا در زمان زندگي اش را پاي 
مصاحبه هايش كشانده بود؛ مردي كه خودش، غالبا باالتر از 

مصاحبه شونده هايش بود.
هميشــه اين مرد عينكي را دوست داشتم. شــايد يكي از 
داليلش آن باشد كه كمي شبيه خودم بود؛ الغر، بدريخت و 
عينكي. مردي كه كارش را با راديو شروع كرد و بزرگ ترين 
رســانه هاي تصويري جهان مشتري اش شــدند. مردي كه 
هزاران كيلومتر اين ســو تر، حضورش به من انگيزه مي داد.  
اويي كه اصال شايد هيچ وقت نفهميد روزنامه نگاري مثل من 
در اين طرف دنيا هست كه عاشق اوست. هرچند كه مي دانم 

مانند من، بسيار بودند كساني كه عاشق او بودند.
من هميشه عاشق اين دســت آدم ها هستم؛ مردان و زناني 
كه دنياي خودشــان را به قبل و بعد از خودشــان تقسيم 
مي كنند. يعني نه اينكه بخواهند چنين كاري بكنند، بلكه 
سير طبيعي كار و بارشان به گونه اي است كه عماًل و به صورت 
طبيعي دست به چنين كاري مي زنند. اصال شما آيا مي توانيد 
صنعت و تكنيك تاك شــو در جهان را بدون حضور او تصور 
كنيد؟ او يك پاي همه پرونده هاي مطبوعاتي و رســانه اي 
در باب تاك شوها بوده و هســت و خواهد بود. اصال چنين 
پرونده هايي بدون وجود او معنايــي ندارد. خب، يك آدم از 
دنيا چه مي خواهد؟ چقدر يك آدم بايد سعادت مند باشد كه 

به چنين جايگاهي برسد، نه؟
لري كينــگ از آن دســت آدم هايي بود كه هيــچ وقت به 
واســطه بزرگي مهمانان خودش جا نخــورد. البته حق هم 
داشــت؛ وقتي كه در بزرگ ترين رسانه هاي جهان كار كني 
و بزرگ ترين برند جهان در حوزه تاك شــو را ساخته باشی، 
البد چنان اعتماد به نفســي هم خواهي داشت كه از حضور 

كسي جا نخوري.
نكته بعدي درباره لري كينگ، آن اســت كه چرا ما واقعا در 
كشورمان، امثال او را نداشته يا كم داريم؟ البته بيشتر اين 
بحث به انحصاري بودن رسانه اصلي صدا و تصوير در كشور 
ما بر مي گردد؛ يعني صداوســيما. اما بخش ديگر آن هم از 
اين جا ناشي مي شود كه اساسا ما، حتي اگر تاك شويي هم 
راه مي اندازيم، بيشتر به چهره ها نظر داريم تا به استعدادها و 
پديده ها. واقعا چند نفر از كساني كه تاك شوها را اجرا كرده 
يا مي كنند، به واســطه مهارتي كه در اين كار دارند انتخاب 
مي شــوند؟ يا بازيگرند، يا فوتباليســت يا هنرمند و.... ولي 
هيچ كدام شــان يك روزنامه نگار صوتي و تصويري نيستند؛ 
يا حتي يك روزنامه نگار مكتوب كه اساسا بلد است صحبت 
كند و بلد اســت ســؤال كند و از اطالعاتش استفاده كند و 

گفت وگو را در بياورد.
بله آقاي لري كينگ، ما عاشق شــما هستيم و ممنونيم كه 
به ما آموختي كه تاك شــو يعني چه و چگونــه بايد بود در 

اين حــوزه  و ممنونيم كه به ما 
ياد دادي كه مي شود از هيچ 
آمد و بزرگ ترين شد و باز هم 
ممنونيم كــه به ما آموختي 
كه رسانه، مي تواند از همه 
بزرگ تر و مهم تر باشد؛ حتي 

از رئيس جمهورها و هنرمندان 
و خواننــدگان و آكتورها؛ چرا 
كه كســي مثل لــري كينگ 
را مي تواند پــرورش بدهد و 

داشته باشد...

عيسيمحمدييادداشت
 روزنامه نگار

شــاندونگ:امدادگران چيني پــس از 14 روز تالش 
سرانجام توانســتند 11 معدنچي را كه در معدن طالي 
»هوشان« واقع در استان شاندونگ چين زير زمين حبس 
شــده اند، نجات دهند. به گزارش يورونيــوز، امدادگران 
محل 10 نفر از اين معدنــكاران را در عمق 580 متري 
و يك نفر را در عمق 629 متري زمين شناســايي كرده 
بودند، اما هنوز نتوانســته اند از سرنوشــت 11 نفر ديگر 

اطالعي كسب كنند.

نپال:زباله هاي كوه اورست در راستاي يك پروژه به آثار 
هنري تبديل و به نمايش گذاشــته مي شوند. به گزارش 
اســپوتنيك، بطري هاي اكســيژن، چادرهاي پاره شده، 
طناب و قوطي هاي فلزي ازجمله زباله هايي هســتند كه 
توسط كوهنوردان در »اورست« بلندترين قله جهان رها 
مي شوند. سال 2019 دولت نپال اعالم كرد 24200 پوند 
زباله طي يك عمليات پاكســازي 45 روزه از كوه پايين 

آورده شد.

تگزاس: زني كه با هواپيماي خصوصي راهي شهر كپيتال 
هيل واقع در واشــنگتن شــده بود تا همــراه معترضان 
جمهوريخواه راهي كنگره شــود، اكنــون براي پرداخت 
جريمه اش از مردم كمك خواســته اســت. بــه گزارش 
نيوزايتين، اين زن 50ســاله در حساب توييترش نوشت: 
براي پرداخت جريمه و وثيقــه آزادي ام كه براي احياي 
آمريكا تالش كردم مي توانيد كمك هــاي نقدي خود را 

ارسال كنيد.

مکزيکوســيتي: زني در مكزيك هنگامي كه عكس 
دختر ديگري را كنار همسرش در گوشي تلفن همراهش 
يافت، دچار سوء تفاهم شــد و او را با چاقو مصدوم كرد. 
به گزارش ديلي ميل، اين درحالي بود كه شوهر اين مرد 
ثابت كرد دختر يادشده در واقع خود همسرش است. گويا 
اين زن سالخورده عكس جواني هاي خودش را تشخيص 
نداده و گمان كرده دختر ديگري كنار شــوهرش عكس 

گرفته است.

کتكزدنهمسردرپيسوءتفاهمثروتمنديکهتقاضايکمكمردميکردزبالههاياورستاثرهنريميشودنجاتپساز14روزحبسزيرزمين

ممنونيمآقايلريکينگ!

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:من رضي عن نفسه كثر الّساخط عليه؛
كسي كه از خود راضي باشد، ناخرسندان بر او بسيار گردند.
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گداختجانکهشودکاردلتمامونشد
بسوختيمدراينآرزويخامونشد

بهکويعشقمنهبيدليِلراهقدم
کهمنبهخويشنمودمصداهتمامونشد

دوِد آِه سينه ناالِن حافظ، افســردگاِن خام را مي ســوزانَد و مي گويد: »خامي و 
ساده دلي، شيوه جانبازان نيســت/ خبري از بَِر آن دلبِر عيار بيار« او خرِد خام را 
به ميخانه مي برد و مي داند: »خياِل زلِف تو پختن، نه كاِر هر خامي ست« در نگاه 
خواجه ما، »در مذهب طريقت، خامي نشان كفر است« و براي گذر از كوي رندي، 
»رهروي بايد، جهان ســوزي، نه خامي، بي غمي«؛ همانگونه كه ديگران از طمعِ  
خام، سوداي خام، سيم و زِر خام، خشــِت خام، باده خام، خياِل خام، سخِن خام، 

فكِر خام و... ياد كرده اند.
خاقاني مي گويد: »سوز غم ها، كاِر من كرده است خام« و مي افزايد: »آن را كه نه 
عشق پخت، خام است« او به تجربه دريافته است: »گفتم كه به صبر از تو، هم پخته 

شود كارم/ امروز يقينم شد، كه انديشه خام است آن«
سعدي بر آن است كه »بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي«، و پند مي دهد: »گمان 
مبر كه برآيد ز خام، هرگز دود« او مي سرايد: »آتِش روي تو زين گونه كه در خلق 

گرفت/ عجب از سوختگي نيست، كه خامي عجب است! «
صائب مي گويد: »هر كه بردارد مرا از خاك، اندازد به خاك/ ميوه خامم، به سنگ 
از شاخسار افتاده ام« و »بر دانه ناپخته دويديم چو آدم/ ما كار خود از روز ازل خام 

گرفتيم«

بسيارسفربايد

فضاي مجازي

يكي از مهم ترين تكنيك ها در داستان نويسي، 
نوشتن گفت وگوهاي به جا و به سامان است. 
هر نويســنده كاربلدي، عالوه بر نگاه دقيق 
و نكته ســنج بايد گوِش شــنوا هم داشــته 
باشد؛ شــنوا براي اينكه راحت از پس نوشتن 

گفت وگوها برآيد.
همــان  يــا  گفت وگونويســي  شــايد 
»ديالوگ نويسي« آسان ترين كار به نظر برسد، 
اما وقتي داستان پيش مي رود، دشوارترين كار 
همين گفت وگونويســي است، چون وظايف 
زيادي بر دوش گفت وگوست. مثال گاهي بايد 
گفت وگوهايي را بنويســيد كه همزمان سه، 

چهار يا پنج كار را با هم انجام بدهد.

بايد حرف شــخص را، آنچــه را او فكر كرده، 
آنچه را از ديگران مخفي كرده، اســتنباط و 
سوءبرداشــت هاي ديگران از حرف هاي او و 
مواردي از اين دست را فقط از طريق گفت وگو 
فاش كنيد. ضمن اينكه گفته او - كســي كه 
گفت وگويش را مي نويســد -  بايد به شكلي 
موجز بيانگر جوهره شخصيت و كليت نگرش 

خاص او باشد.
در رمان »اعتماد« اثر »آريــل دورفمن« كه 
عبداهلل كوثــري آن  را به فارســي برگردانده، 
بيش از 80درصد كتاب برپايه گفت وگوست. 
آن هم گفت وگوي تلفني كه درست و باورپذير 
نوشــتنش سخت دشــوار اســت. در چنين 

فوت و فن نوشتن )11(

درازگوييماللآورممنوع

فرزامشيرزادي
 نويسنده و روزنامه نگار

فوادبدري
 روزنامه نگار

گفت وگوهايــي بايد لحن هر يــك از طرفين 
گفت وگو، خشم، شادي، غضب، شوربختي يا 
حتي خوش بيني آنها را نشــان بدهيد. ضمن 
اينكه نويسنده حق ندارد و نبايد بيش از نوشتن 
گفت وگو در حاالت شخصيت ها دخالت كند و 
مثال بنويسد آقاي »م- ادريسي« با خنده گفت، 
با عصبانيت گفت و... بلكه غم، حِس مســرت، 
محنت يا هر حاِل ديگري بايد در لحِن ديالوگ 
باشد و اين حس با خواندن ديالوگ به خواننده 

داستان منتقل شود.
حاال شــايد اين ســؤال به ذهــن بيايد كه 
گفت وگو در داســتان بايد از كجــا به ذهن 
نويسنده بيايد؟ گفت وگو برخاسته از آگاهي 
و حافظه نويسنده است. شما به محض اينكه 
برخي عبارات و جمالت را بشنويد، ديگر هرگز 
فراموششان نمي كنيد. مثل انداختن دلو در 
چاه است كه عموماً وقتي باال مي آيد پر از آب 
است. موقع نوشتن داســتان انگار همه چيز 
به كار مي آيد؛ گفته اي كه در اتوبوس يا مترو 

شــنيده ايد يا گفت وگويي را كه در جايي به 
دقت به آن گوش كرده ايد همان چيزي است 
كه موقع نوشتن به ذهنتان مي آيد. به عنوان 
نكته آخــر اين را هم بگويم كــه گفت وگوها 
ضمن كاركرد داشــتن و پيش بردن پيرنگ 
و خط داستاني، بايد باورپذير باشند. مثال اگر 
شخصيت هاي داستان ما آدم هايي معمولي 
هستند و به ظاهر مشــغول حرف زدن درباره 
مباحث و مسائل پيش پاافتاده اند، قرار نيست 
جمالتي از ارسطو و ســقراط بگويند يا آينده 

جهان را پيش بيني كنند.
هــر گفت وگويــي بايد متناســب بــا طراز 
شــخصيت ها، موقعيــت اجتماعــي آنها و 
كاركردي كه بايد در داســتان داشته باشند 
نوشــته شــود. حتما بايــد از گفت وگوهاي 
طوالني كه فقط وراجي محســوب مي شوند 
پرهيز كرد؛ يعني همــان كه به آن مي گويند 
اطنــاب ُمِمــل؛ درازگويي و طويل نويســي 

مالل آور.

رماِن »لكه« نوشته ماني پارسا، خاطره نگاري 
راوي از زندگي ســياوش شــباويز است كه 
به  مــدت 2 ســال از خدمتش در حراســت 
هواپيماهاي پرواِز خارجي گذشــته است. او 
مأموري مخفي ا ست؛ سرهنگ نيروي انتظامي 

كه تغيير محل خدمت داده است و....
داســتان در 15 فصل با زاويه ديد محدود به 
ذهن سرهنگ شباويز، زندگي در آسمان او را 

روايت مي كند. قصه با نثري شيوا نوشته شده است و روند روايت 
رمان به صورتي  است كه مطلقاً احســاس نمي كنيد با متني فرمي يا بالغي 

روبه رو هستيد.
فضاي كل كار با اينكه خيال محض است و ماني هم در ابتداي رمانش بر آن 
تأكيد مي كند اما با توافق نانوشته  خواننده و نويسنده به دست آمدني ا ست. 
رمان نوعي هماوردي با كارهاي آپارتماني و واقع در فضاهاي داخلي  است. 
ماني با بازتوليد لحن كالسيك روايي كارهاي قصه گو و واقعه محور، متن را پر 
از اشاره هاي روان شناختي، اجتماعي، رفتاري و سياسي مي كند. رمان با تكيه 
بر پرواز هواپيما، به پرواز خيال دامن مي زند. با اينكه كل رمان بر خط روايي 
زندگي شباويز استوار است اما پر از خرده روايت هايي ا ست كه بعضي هاشان 
داستان كوتاه هاي درخشاني به حســاب مي آيند. شخصيت استفان كه در 
دهكده اي مرزي در بلغارستان اســت و مدام به آن ارجاع بي دليل و بادليل 

مي شود يكي از تكنيك هاي جالب اين رمان 160صفحه اي است.
انتشارات كتاب فانوس اين كتاب را با شمارگان 500نسخه، به بهاي 32هزار 

تومان منتشر كرده است.

ويترين

لکه

رويدادهاي فرهنگي و هنري

گوگل اعالم كرد با ناشران فرانسوي 
قــراردادي منعقد كرده اســت تا 
بتواند از داده هاي آنالين منتشــر 

شده توسط آنها استفاده كند. 
به گزارش هاليــوود ريپورتر، طبق 
قرارداد گوگل با ناشــران فرانسوي 
قرار اســت مطالــب و محتواهاي 
آناليــن ناشــران فرانســوي مثل 
كتاب هاي چاپي بــا برخورداري از 
حقوق مؤلفان آنها طبق كتاب هاي 
چاپي محاسبه شود. اين قرارداد كه 
در نوع خود نخســتين بار در قاره 

اروپا اتفاق مي افتد، بعد از شكايت ناشران فرانسوي از گوگل صورت گرفت. 
پيش از اين ناشران فرانسوي به دادگاه هاي اين كشور شكايت كرده بودند كه گوگل از مطالب آنها بدون مجوز 

استفاده مي كند.  
حاال با استناد به قانون تصويب شده در كشور فرانسه، گوگل بايد براي تمام جست وجوهاي خود در بين مطالب 
آنالين ناشران اين كشور به آنها پول پرداخت كند. در ســال هاي گذشته ناشران بارها شكايت هاي متعددي 

عليه گوگل مطرح كرده بودند.  
پيش از اين دادگاهي در شهر پاريس گوگل را براي استفاده از محتواي ديجيتال روزنامه ها و خبرگزاري هاي 
فرانسوي محكوم كرده و اين موتور جســت وجو را مجبور به پرداخت جريمه كرده بود. يك گروه حمايت از 
حقوق مصرف كنندگان در فرانسه مشغول تنظيم شكايتي عليه شركت گوگل است كه اين شركت را به نقض 

قوانين مربوط به حفاظت از اطالعات اتحاديه اروپا متهم مي كند.

طي چند روز گذشــته پخش فيلمي از يكي از نماينــدگان مجلس در توييتر و 
اينستاگرام واكنش هاي بسيار زيادي را از ســوي كاربراِن فضاي مجازي در پي 
داشت. در اين فيلم سرباز پليس راهور  از جفايي كه بر او از طرف نماينده مجلس 
رفته و ســيلي كه خورده ســخن مي گويد. اين فيلم كوتاه  به سرعت در فضاي 

مجازي خبرساز مي شود.
ســيدمصطفي ميرســليم، نماينده مجلس در اين باره توييت كــرد: »جريان 
عنابستاني  مشــكوك به نظر مي رســد. هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان بايد با 
دقت رســيدگي كند، مبادا در وراي اين جريان افــرادي مي خواهند مجلس را 

بدنام كنند.«
عباس عبدي، روزنامه نگار و تحليلگر مسائل سياسي هم در توييتر نوشت:» چندي 
پيش يك سرباز را به دليل انجام وظيفه اش در مازندران كتك زدند. فوري سر و 
ته ماجرا را به هم آوردند. ببينيم مــورد اخير را چه كارش خواهند كرد؟ اجباري 
به سربازي بروي، از حقوق خبري نباشد، كتك هم بخوري؟ انتظار داريد فردا از 

وطن دفاع كنند؟«
سيدمرتضي فاطمي از كاربران توييتر با اشــاره به سردار شهيد قاسم سليماني 

نوشت: »يك سردار داشتيم كه مي گفت به من بگيد سرباز.«
علي اعطا، سخنگوي شوراي شــهر با نقل يك داستان از چرچيل به اين موضوع 
واكنش نشان داد: »نقل است چرچيل در ميانه جنگ جهاني دوم با عجله از مسير 
كوتاه اما ورودممنوع به جلسه مهمي مي رفت. افسري ماشين را متوقف و جريمه 
كرد، با اينكه مي دانست ماشين نخست وزير است. راننده مي گويد جريمه شديم 
در بمباران مانديم و به جلسه نرسيديم. چرچيل مي گويد، اما جنگ را مي بريم، 

چون قانون حاكم است.«
رامتين،يكي از كاربران در توييتر به خاطره اي از شــهيد بروجردي، معروف به 
مسيِح كردستان اشاره  كرد و نوشت: »سربازي زد تو گوش فرمانده اش. فرمانده 
آن طرف صورتش را برد جلو و گفت: دست ســنگيني داري پسر! يكي هم اين 
طرف بزن و صورت سرباز را بوسيد! اسم آن فرمانده محمد بروجردي بود كه امروز 

بايد جاي امثال عنابستاني نماينده مجلس بود. اما خب... در جنگ شهيد شد!«
مينو خالقي، فعال اجتماعي هم در اينســتاگرام نوشــت: »اينكه يك ســرباز 
زحمتكش راهور، جلوي بي قانوني و تردد نماينده مجلس از مسير ويژه را مي گيرد 
و بابتش سيلي مي خورد، يعني يك نماينده خود را فراي ملت، فراي قانون و داراي 
قدرتي مطلق و با پشــتوانه مي داند كه چنين بي محابا هم ناسزا مي گويد و هم 
سيلي مي زند. البته تا اينجاي كار سيلي را كه تكذيب كرده اند؛ حداقل در فيلم 
عيان است كه در خط ويژه با دناپالس معروف، مسير تردد مردم را بسته اند. واقعا 
اين سرباز وظيفه با اين شرايط سخت دوره سربازي، در كرونا و سرما و آلودگي 
هوا، كتك زدن دارد؟ نمايندگي ملت، مسئوليتي بيشتر براي داشتن سعه صدر 
مضاعف و احساس سراپا خدمت به مردم است نه طلبكاري از آنها و كتك زدن و 

پرخاش به آنها. به كجا مي رويد؟«

گوگلتسليمناشرانفرانسويشد

سيليبهمجريقانون
واكنش ها به يك فيلم در فضاي مجازي
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از آن شب آغاز شد
فروش 2.8ميليون دالري اثر پرويز تناولي 

در حراج كريستيز دبي
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احقاق حق
»علي مطهري«، 7 خرداد 1387، 
نماینده مجلس شــوراي اسالمي 

شد

حميدرضا محمدي �����������������������
آقازاده اســت؛ پدرش واقعا آقا 
بود و اســتاد، در فقه و فلسفه� او 
را حركت دهنده شــوراي انقالب 
مي دانســتند و تنها رجل پس از 
انقالب هم بود كه امام در سوگش 

گریست�
»علي مطهــري« كه 12ســال، 
نمایندگي مردم تهران در مجلس 
شوراي اسالمي را تجربه كرد، براي 
نخستين بار، در تاریخ نظام جمهوري 
اســالمي، با ابرام و اصرار بسيار، از 
یكي از حقوق قانوني مجلس، ناظر به 
اصل 88قانون اساسي استفاده كرده 
و توانست آن را به كرسي بنشاند: 
»در هر مورد كه حداقل یك چهارم 
كل نمایندگان مجلس شــوراي 
اسالمي از رئيس جمهور و یا هر یك 
از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره 
یكي از وظایف آنان ســؤال كنند، 
رئيس جمهور یا وزیر موظف است 
در مجلس حاضر شــود و به سؤال 
جواب دهد و این جــواب نباید در 
مورد رئيس جمهور بيش از یك ماه و 
در مورد وزیر بيش از 10روز به تأخير 
افتد مگر با عذر موجه به تشخيص 

مجلس شوراي اسالمي�«
او در رأس ســؤال كنندگان بود� 
ســؤال اگرچه در 5تيــر 1390، 
اعالم وصول شد و یكصد نماینده، 
ذیل آن  را امضــا كردند اما ماجرا 
آن قدر كش و قــوس پيدا كرد كه 
بــا كناركشــيدن 21نماینده، ، 
سرانجام در 24اسفند همان سال 
سؤال از رئيس جمهور  اجرایي شد� 
نمایندگان و مطهري به نمایندگي 
از آنان، در متن ســؤال خود، كه 
در 16بهمن، منتشــر شده بود، 
10 سؤال را برشمردند� از جمله آنكه 
»مجلس در رأس امور نيست« كه 
محمود احمدي نــژاد گفته بود به 
چالش كشــيدند و یا در پرسشي 
دیگر، ضرورت عزل وزیر خارجه 
در سنگال مطرح شد كه سبب ساز 
»تحقير شــخصيت ایشــان« و 
همچنين »آسيب به نظام جمهوري 
اســالمي ایران در سطح جهان« 
شــد و البته »ترویج مكتب ایران 
به جاي مكتب اسالم« مورد سؤال 
قرار گرفت كــه »ضدیت با مباني 

انقالب اسالمي« داشت�
پس از این اتفاق تاریخي، مطهري، 
عملي كردن این اصل قانون اساسي 
را »نشــانه اقتدار مجلس و وجود 
مردم ساالري در ایران« دانست كه 
منجر به شكستن »تابوي سؤال از 

رئيس جمهور« شد�

سياستمدار

حافظ روحاني   ��������������������������������������������������������������������������������
تصميم حراج خانه كريستيز براي تأسيس حراج  خانه اي در دبي در ماه 
می سال 2006)ارديبهشت سال 1385( در كمتر از 2سال شكل هنر 
در منطقه خاورميانه را تغيير داد. چهارشنبه، 11ارديبهشت ماه سال 
1387حراج هنر معاصر و مدرن بين المللي در هتل جميره دبي برگزار 
شد و خبر فروش مجسمه اي برنزي از مجموعه پرسپوليس پرويز تناولي 
خيلي زود در تهران سروصدا به پا كرد. فروش اين اثر به مبلغ 2.8ميليون 
دالر كه 2.5ميليون دالر به جيب مالك اثر واريز مي كرد بسياري را به 
سوي هنر تجسمي ايران جلب كرد. عالوه بر اين اثر، در آن دوره حراج 
كريستيز 198اثر از هنر بين المللي عرضه شده بود كه 75اثر سهم ايران 

بود. مبلغ نهايي هنر ايران از اين دوره حراج معادل 11ميليون دالر بود. 
پايه قيمت اين اثر بين 400تا 600هزار دالر بود كه بعد از اثري از رابرت 
اينديانا دومين برآورد قيمت باالي حراج را داشت. بانك پاسارگاد بعدتر 
تأييد كرد كه اين اثر را در حراج شركت داده بود كه از فروش 2.8ميليون 
دالري اش، 2.5ميليون دالر به دست آورده است و باقي 300هزار دالر 
سهم حراج خانه از اين فروش است. اما فراتر از اين فروش، تصور مبلغ 
در گردش هنر ايران شكل هنر ايران را متحول كرد؛ تعداد گالري هاي 
هنري به سرعت افزايش يافت و رؤياي ثروتمند شدن باعث شد كه در 
طول يك دهه بعد شاهد سيطره اقتصاد بر هنر باشيم؛ اتفاقي كه از آن 

شب اوايل ارديبهشت در هتل جميره دبي آغاز شد.

گزارش یک گزارش  دو

موشك؛ جواب تحریم
مجلس هشتم با اكثریت مطلق اصولگرایان تشكيل شد

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

فضاي سياسي ايران در آغاز سال1387، 
همچنان تحت الشعاع انتخابات هشتمين 
دوره مجلس شوراي اسالمي قرار داشت 
كه در24اســفند1386برگزار و دور دوم 
آن به ســال جديد موكول شد؛ انتخابات 
در شرايطي برگزار مي شــد كه ايران در 
فضاي بين المللي به شدت تحت فشار قرار 
گرفته بود و قطعنامه هاي شوراي امنيت 
عليه برنامه هســته اي ايران يكي پس از 
ديگري صادر مي شد و شــرايط سختي 
را براي كشــور رقم مي زد. در شــرايطي 
كه احساس مي شــد با افزايش فشارهاي 
جهاني ميزان مشاركت مردم در انتخابات 
كاهش مي يابد، اما درنهايت شمارش آراء 
مشخص كرد درصد مشاركت از 51درصد 
در انتخابــات مجلس هفتم بــه بيش از 

55درصد رسيده است.
دراين انتخابــات هم احــراز صالحيت 
كانديداهاي نمايندگي مجلس، هرچند 
كمتر از گذشــته با حاشــيه هايي همراه 
بود، اما نهايتا از ميان حدود 7هزار نفري 
كه ثبت نام كــرده بودند، 4هزارو500نفر 
تأييد صالحيــت و وارد كارزار انتخاباتي 
شــدند؛ كارزاري كــه محلي شــد براي 
صف آرايي 2جريان اصلي سياسي كشور 
كه هركدام بــا 2فهرســت در انتخابات 
شــركت كردند. در ميــان اصولگرايان 
2فهرســت ميانداري مي كردند؛ »جبهه 
متحــد اصولگرايان« و »ائتــالف فراگير 
اصولگرايان )جمعيت آبادگران جهادي(«. 
جبهه متحد محصول رايزني هاي گسترده 
براي ائتالف در ميان اصولگرايان بود كه 
پس از انتخابات ســومين دوره شوراهاي 
شهر و روســتا و با محوريت دولت شكل 
گرفت و 3ضلع داشــت: »جبهه پيروان 
خط امام و رهبري«، »جمعيت ايثارگران 
انقالب اسالمي« و »ائتالف رايحه خوش 

خدمــت )حاميان احمدي نــژاد و دولت 
او كه پيش تر در انتخابات شــوراي سوم 
توانسته بودند كرسي هاي قابل توجهي را 
در سراسركشور به خود اختصاص دهند(«.
اصالح طلبــان هــم اگرچــه نااميدانه و 
گاليه مند از رد صالحيــت كانديداهاي 
خود، اما با 2فهرست در انتخابات حضور 
يافتند؛ »ائتالف اصالح طلبان« و »حزب 
اعتماد ملي«. اعتمادملي حزب نوپديدي 
بود به دبيركلي »مهدي كروبي« كه پس از 
شكست وي در انتخابات رياست جمهوري 
سال1384و استعفاي او از دبيركلي مجمع 
روحانيون مبارز تشكيل شد، اما نخستين 
حضور جدي آنــان در انتخابات چندان 
خوش يمن نبــود و اصالح طلبان بازهم 
نتوانســتند اكثريت را تشكيل دهند و به 

اقليت ضعيف بسنده كردند.
 در مرحله نخســت انتخابــات مجلس 
هشــتم كــه در آخريــن روزهــاي 
زمستان1386برگزار شد، از 205كرسي 
مورد تأييد شوراي نگهبان )آراي 3حوزه 
انتخابيــه باطــل شــد( 29اصالح طلب 
)معادل 14درصد(، 153اصولگرا)معادل 
74/5درصــد( و 23كانديداي مســتقل 
)معــادل 11/5درصــد(، بــه مجلــس 
هشــتم راه يافتند. در مرحلــه دوم هم 
كــه در6 ارديبهشت1387برگزارشــد، 
18اصالح طلــب )معادل21/5درصــد(، 
و  )معادل57درصــد(  46اصولگــرا 
18كانديداي مستقل )معادل21/5درصد( 
به پيروزي رسيدند و در7 خرداد1378كار 

خود را آغاز كردند.
تركيب مجلس هشــتم از اكثريت مطلق 
اصولگرايان تشــكيل شــده بــود كه با 
احتساب مســتقل هاي متمايل به آنان، 
حدود 217كرســي، معــادل 75درصد 
كرســي هاي مجلس را تصاحب كردند و 
اصالح طلبان نيز با حدود 58نماينده، بر 
25درصد كرســي هاي اين مجلس تكيه 

زدند. چند روز بعد هــم در12خردادماه 
»علي الريجاني« كــه از قم وارد مجلس 
شده بود، با كسب 237رأي نمايندگان، 
به عنوان رئيس دائم سال نخست مجلس 
هشتم انتخاب شد و ابوترابي و باهنر نيز 

نواب رئيس اول و دوم شدند.
اما در بهار1387تنهــا انتخابات مجلس 
هشــتم نبود كه فضاي سياســي كشور 
را معطــوف خــود كــرد، در شــامگاه 
24فروردين ماه و در روزهايي كه تب دور 
دوم انتخابات ميان جريان هاي سياسي 
باال بود، همه نگاه ها متوجه شيراز شد؛ در 
جلسه هفتگي »كانون رهپويان وصال« 
در اين شهر بمبي منفجر شــد كه بر اثر 
آن 14نفر به شــهادت رسيدند و بيش از 
200نفر نيز مجروح شــدند. مسئوليت 
اين انفجار از ســوي گــروه ضدانقالب 
تندر )انجمن پادشــاهي( پذيرفته شــد 
و شناسايي و دســتگيري عوامل آن در 
دستوركار دستگاه هاي اطالعاتي كشور 
قرارگرفت كه به دســتگيري تعدادي از 
آنها انجاميد. در نهايــت 3نفر از متهمان 
اصلي ايــن انفجار به نام هاي »محســن 
اسالميان«، »علي اصغر پشتر« و »روزبه 
يحيي زاده« بــه اعدام محكوم شــدند و 
يك نفر ديگــر از عوامل به نام »مجيد« با 

خوردن سيانور خودكشي كرد.
اطالعاتــي  فعاليت هــاي گســترده 
بــراي شناســايي عوامــل نفــوذي 
ضدانقــالب در كشــور در طــول 
سال1387دستاوردهاي مهم تري 
هم داشــت كه شناســايي چند 
شبكه جاسوسي موساد از جمله 
آنهاســت. در مهرماه »علي اكبر 
سيادت« جاسوس موساد، زماني 
كه قصد داشت به همراه همسرش 
از كشــور خارج شــود، از سوي 
نيروهاي اطالعاتي كشور دستگير 
شــد. او در ســال1383جذب 

موساد شده بود و درقبال دريافت 60هزار 
دالر، اطالعات طبقه بندي شده كشور را 
به رژيم صهيونيستي منتقل مي كرد كه 
نهايتا به اعدام محكوم شد. در آبان ماه نيز 
فردي به نام »علي اشتري« كه متخصص 
تجهيزات فني و الكترونيــك بود و براي 
موساد جاسوســي مي كرد، دستگير شد. 
5آذرماه هم دادســتان عمومي و انقالب 
تهران از دســتگيري اعضاي يك شبكه 
جاسوسي ديگر موســاد خبرداد. اعضاي 
اين تيم جاسوســي پــس از جمع آوري 
اطالعات با لپ تاپي مجهز، آنها را از طريق 
تجهيزات ماهواره اي براي افسران موساد 
ارسال مي كردند. در آذرماه همچنين يك 
گروه 4نفره تروريســتي مرتبط با موساد 
در كردســتان عراق شناسايي و دستگير 

شدند.
درسال1387و با وجود استمرار فشارهاي 
جهاني عليه پرونده هسته اي ايران، شاهد 
اعالم خبرهاي مهمي در يكــي ديگر از 
حوزه هاي حساســيت زا بــراي غربي ها، 
يعنــي صنايع موشــكي كشــور بوديم؛ 
موشــك هاي بالستيك »ســجيل1« و 
»شهاب3« آزمايش شدند. در 19تيرماه 
نسل جديد موشــك بالستيك شهاب3با 
بــرد 2هزاركيلومتر و بــه وزن يك تن با 
موفقيت آزمايش شــد. اين نخســتين 
موشك بالستيك ميان برد ايران محسوب 
مي شــد كه دقتش در اصابت به اهداف 
تعيين شــده ارتقا يافته بود. به دنبال آن 
در آبان ماه نيز نخستين موشك زمين به 
زمين دوربرد دو مرحله اي ايران با سوخت 
جامد و با نام »ســجيل« رونمايي شــد. 
اين موشك بردبلند بالســتيك 2هزار تا 
2هزار و500كيلومتر بردعملياتي داشت 
و »دقت باال در اصابت به اهداف«، »زمان 
بسيار كوتاه آماده سازي سامانه پرتاب«، 
»النچر متحرك« و »شتاب بسيار باال« از 
مهم ترين ويژگي هايش به حساب مي آمد.

 ديدار ايراني 
با شبكه هاي اجتماعي 

فيسبوك چطور محبوب شد و ناگهان هم 
نامش در ذهن كاربران ايراني از بين رفت

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

آشــنا شــدن كاربــران ایراني با 
شبكه هاي اجتماعي از هر بعدي كه به 
آن نگاه شود تحولي بزرگ به حساب 
مي آید؛ از فناوري اطالعات گرفته تا 
سياست و اجتماع� در این ميان نقش 
فيسبوك به عنوان نخستين پلتفرم 
مهمي كه در ایران مورد توجه كاربران 
قرار گرفت بسيار چشــمگير بوده 
است� تا قبل از فيسبوك ارتباطات 
اجتماعي ایراني ها در فضاي مجازي 
به شبكه هاي تحت داس موسوم به 
بي بي اس، گروه هاي چت یاهو مسنجر 
و شــاید اوركات محدود مي شــد� 
شناخت و آمدن فيسبوك اما باعث 
شــد تا در برهه اي همه مثل مردم 
كشــورهاي دیگر جهان مبهوت و 
جذب این شــبكه اجتماعي شوند� 
تقریبا در ســال 86 و 87 بود كه سر 
زدن به فيســبوك كم كم به یكي از 
عادت هاي روزانه و حتي شبانه روزي 
كاربران ایراني تبدیل شــد� عالوه 
بر ســرگرمي و ارتباط با دوستان، 
فيســبوك تبدیل به محفلي براي 
خواندن اخبار و گزارش هایي شــده 
بود كه از مســيرهاي رسمي و حتي 
روزنامه هاي كشور به دست كاربران 

نمي رسيد�
به تدریج فيسبوك تبدیل به پيج ها 
و صفحه هاي مختلفي براي افرادي با 
عالقه مندي هاي گوناگون شد� خيلي 
از كســاني كه آن زمان فيسبوك را 
تجربه كرده اند خاطــره خوش پيدا 
كردن دوســتان قدیمي یا مهاجرت 
كرده را در سوي دیگر دنيا به یاد دارند� 
شبكه هاي اجتماعي باعث شده بود 
كه فاصله آدم ها كمتر شود و هر كسي 
سریع تر از حال دیگري خبردار شود، 
هر چند گروه هاي زیادي هم به این 
وضعيت در فضــاي مجازي معترض 
بودند� شاید براي نسل جدید با تجربه 
شبكه هایی مثل اینستاگرام اكنون 
هيجان این تجربه قابل فهم نباشــد 
اما تأثيرات فيسبوك در ایران باعث 
شد كه از روز اول تا سال 1388 این 
شبكه اجتماعي 2بار فيلتر و دوباره 

آزاد شود�
اتفاقات سال 1388 اما باعث شد كه 
فيســبوك براي هميشه به فهرست 
سایت هاي فيلتر شــده اضافه شود� 
فيلترینگ گســترده این شــبكه 
اجتماعي و آمدن پلتفرم هاي دیگر 
بدون فيلتر باعث شــد تا برخالف 
نقاط دیگر جهان فيسبوك به صورت 
ناگهاني جذابيت خود را براي كاربران 

ایراني از دست بدهد� درحالي كه هنوز 
ميلياردها نفر در جهان از فيسبوك 
استفاده مي كنند اكنون كمتر كسي 
را مي تــوان در ایران پيــدا كرد كه 
به صورت مرتب به این شبكه اجتماعي 

سر بزند�
در شــهریورماه 92، غالمحســين 
محسني اژه اي، دادستان كل كشور، 
از امكان رفع فيلتر فيسبوك خبر داد� 
یك روز پس از آن محمدرضا آقاميري، 
عضو كارگروه تعيين مصادیق محتواي 
مجرمانــه از امكان رفع مشــروط 
فيلترینگ فيسبوك به شرط تفكيك 
محتواهاي مجرمانه از محتواي مفيد 
توسط نرم افزار هوشمند فيلترینگ 
یا الزام فيسبوك به تبعيت از قوانين 

ایران گفت�
به ویژه آنكه در تحوالت موسوم به بهار 
عربي یا بيداري اسالمي هم فيسبوك 
نقش جدي داشت؛ ازجمله كاربران 
تونسي و مصري به شدت از این شبكه 
اجتماعي در اعتراض هاي این كشور 

استفاده مي كردند�
این بار یك تحول مهم جهاني در شرف 
وقوع بود� ناراضي هاي سراسر جهان 
عرب به زودي متوجه شدند كه انقالب 
اینترنت، توازن قدرت را به نفع آنها 

به هم زده است�
چند سالي مي شــود كه فيسبوك 
در رتبــه پرمخاطب ترین شــبكه 
اجتماعي دنيا قرار گرفته اســت و 
طبق جدیدترین آمارگيري جهاني 
كه در ســال 2019 انجام شده، تعداد 
كاربران فيسبوك در دنيا بيش از �2 
3 ميليارد نفر اعالم شده است�  این 
در حالي است كه هنوز آماری جزئي از 
تعداد كاربران فيسبوك در هر كشور 
ارائه نشده است� وضعيت ایران نيز به 
همين صورت است و به طور رسمي 
آماري درخصوص تعــداد كاربران 

ایراني فيسبوك ارائه نشده است�
ســال 98 درنظرســنجي مركــز 
افكارسنجي دانشــجویان ایران در 
مجموع �2 3 درصد از شركت كنندگان، 
فيسبوك را به عنوان شبكه اجتماعي 
مورد اســتفاده ذكر كرده بودند� البته 
حدود 30درصد افــراد نيز گفتند كه 
از هيچ شــبكه مجازي ای استفاده 

نمي كنند�
درصورتي كــه جمعيت كشــور 
80ميليون نفر باشــد و �2 3 درصد 
از آنها از فيســبوك استفاده كنند، 
مي توان اینطور نتيجــه گرفت كه 
حدود �1 8 ميليون از ایرانيان هنوز 
عضو فيســبوك بوده و از این شبكه 

اجتماعي استفاده مي كنند�
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تغييراتسال 1387شاخص هاي ساالنه

 7.01-   واحد 0.83 درصدرشد اقتصادي

 6.9    واحد 25.4 درصدتورم 

 21.0   درصد 7966.5شاخص كل سهام 

 19   درصد 53.368 ميليارد تومانواردات

 23    درصد 17.465 ميليارد تومانصادرات غير نفتي

  3.3   درصد 967 توماندالر آمريكا

  5   درصد  231.649 تومانسكه طال )تمام(

 20   درصد  219.600 تومانحداقل دستمزد

وضعيت مسكن در سال 87
)قيمت هرمترمربع به تومان(

قيمت آپارتمان 
در شهرهاي منتخب

قيمت آپارتمان 
در تهران

قيمت اجاره بهاي 
آپارتمان در تهران

612.7001.778.1007.131متوسط قيمت 
71821درصد تغيير نسبت به سال قبل

باالترين متوسط قيمت 
)شهر يا منطقه(

قم
852.600

منطقه 1 
4.217.900

منطقه 3 
 11.355

78309درصد تغيير نسبت به سال قبل
كمترين متوسط قيمت 

)شهر يا منطقه(
اروميه

369.100
منطقه 20 

 1.078.500
منطقه 19 

 4.608
232517درصد تغيير نسبت به سال قبل

بيشترين درصد رشد 
)شهر يا منطقه(

اردبيل
45

منطقه 22
48

منطقه 20
43

كمترين درصد رشد 
)شهر يا منطقه(

بجنورد
 17

منطقه 7
 3

منطقه 15
2

درآمد و هزينه ماهانه 
خانوارهاي منتخب  

درصد از 
هزينه كل

سال 1387 
)قيمت به تومان(

درصد تغيير نسبت 
به سال قبل

943.18517.0ميانگين كل درآمدهاي خانوارهاي منتخب
100962.04516.8ميانگين كل هزينه هاي خانوار

33.1318.42621.5مسكن، آب ، برق و سوخت
23.8228.96018.7هزينه هاي خوراكي و آشاميدني

11.6111.3769.9حمل و نقل
7.571.85514.8كاالها و خدمات متفرقه

5.048.4319.0لوازم منزل و خدمات خانه
4.644.6577.4پوشاك و كفش

4.543.40720.9درمان و بهداشت
2.624.85815.3ارتباطات

2.423.53310.9تفريح و امور فرهنگي
2.322.08820.9تحصيل 

2.220.68213.2رستوران و هتل
0.43.77116.5دخانيات

75.8729.31316.2ميانگين هزينه هاي غير خوراكي
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يكي از ويژگي   هاي برج ميالد اين اســت كه از باالي آن مي   توان به خوبي ديد، مردم 
شــهر درون چه هواي آلوده   اي زندگي مي   كنند. در 16مهر سال 1387 فاز اول برج 
ميالد كه مراحل ساخت آن از سال 1376شروع شــده بود، به پايان رسيد. شهردار 
تهران در مراسم افتتاح آن كه در سالن همايش   هاي برج برگزار شد، گفت كه اين برج 
با ارتفاع 435متر )از نوك سازه فلزي تا زمين( چهارمين برج بلند دنياست. مديرعامل 
شركت يادمان سازه هم تحريم   ها، پيچيدگي فني و نياز به مصالح استاندارد واتفاقاتي 
مانند سرماي شديد سال گذشته را دليل كندي اجراي پروژه بيان كرد. اين مراسم با 
حضور انبوه خبرنگاران و به   صورت مستقيم از تلويزيون پخش شد. شايع بود كه برج 
ميالد در هنگام طراحي و براساس برنامه ساخت بايد رتبه برتري را در ميان برج   هاي 
بلند جهان يا منطقه به   دست مي   آورد اما طوالني شدن عمليات عمراني باعث شده 
است كه برج   هاي ديگر در اين رقابت از ميالد جلو بزنند. از اين سال به بعد تصوير برج 
ميالد به   عنوان نمادي از تهران مدرن مورد استفاده قرار گرفت. درصورت پاك بودن 
هوا، اين برج از نقاط مختلف شهر قابل مشاهده است. درست در همين روز مديرعامل 
شركت كنترل كيفيت هواي تهران اعالم كرد كه در    6ماه ابتداي سال گذشته، تنها 
3روز هواي ناسالم داشتيم اما اين عدد در سال 87 به 43روز افزايش پيدا كرده است. 
طرح كاهش آلودگي هوا كه در سال 79 تصويب و در سال 83 بازنگري شده بود در 
عمل تأثيري در كم كردن آلودگي نداشــت و گازوئيل مورد استفاده در اتوبوس   ها 
10برابر اســتاندارد جهاني گوگرد داشــت. حتي اتوبوس   هاي جديد شهرداري كه 

استاندارد يورو 3 داشتند به   دليل سوزاندن گازوئيل پرگوگرد، باعث آلودگي بيشتر 
هوا مي   شدند. در اين سال دي   اكسيد گوگرد، دي اكسيد نيتروژن و ذرات معلق هوا 
سنجش مي   شــد اما بعضي آالينده   هاي ديگر اندازه   گيري نمي   شد. روز 19آبان نيز 
پرديس سينمايي ملت در جنوب پارك ملت و مجاور بزرگراه نيايش به   دست عزت   اهلل 
انتظامي، بازيگر پيشكسوت افتتاح شد. اين ســاختمان كه روي زميني با مساحت 
6هزار مترمربع ساخته شده است و 4سالن    با ظرفيت حدود 300نفر دارد در سال   هاي 
بعد محل برگزاري رويداد   هاي ســينمايي مانند جشــنواره   هاي فيلم شد. برخالف 
سازه   هاي بزرگ روي زمين، پروژه   هاي زير زمين به كندي پيش مي   رفت. 21 آبان 87 
در جلسه شوراي شهر از روند ساخت فاضالب تهران انتقاد شد كه بعد از 14سال تنها 
25درصد پيشرفت كرده است و درحالي   كه 98درصد شهر زير پوشش آبرساني قرار 

دارد فقط در 18درصد آن شبكه فاضالب قابل استفاده است.

 محمدمسعود احدی ������������������������������������������������������������������������������������������

 »اولين شب آرامش« به كارگرداني احمد اميني كه در سال 1385 به روي آنتن رفت، 
يكي از مجموعه   هاي پربيننده دهه 80 بود كه داستاني پرتعليق را در بستري اجتماعي 
روايت مي   كرد. احمد اميني و سعيد شاهســواري )نويسنده( با تجربه   اي كه از ساخت 
اين سريال به   دست آورده    بودند، به سراغ ســاخت »بي    گناهان« رفتند. اين مجموعه 
24قسمتي كه در سال 1387 از شبكه سوم سيما پخش شد، به روايت داستان سه دوست 
قديمي مي   پردازد كه سال   ها قبل در جريان يك دزدي، با يكديگر به اختالف خورده   اند 
و پس از آنكه دوباره همديگر را پيدا مي   كنند، مي   بينند كه دست سرنوشت هركدام را 
در موقعيت    متفاوتي قرار داده است. تقاص گناهان اين سه دوست، گويي تمامي ندارد و 
فرزندان آنها هم هريك به   نوعي درگير گذشته پدرانشان شده   اند. اميني كه سال   هاست 
به   عنوان منتقد سينمايي با مجله فيلم همكاري دارد، با بي   گناهان مهارت خود را در ايجاد 
ريتم و تعليق اثبات كرد و سريالي را به مخاطب عرضه داشت كه متفاوت از سريال   هاي 
درام آن زمان تلويزيون بود. امير آقايي، مهدي پاكدل و پرويز پورحسيني ازجمله بازيگران 
اصلي اين مجموعه هستند كه در نخستين شب آرامش هم با اميني همكاري داشتند. 
نكته جالب درباره بي   گناهان، حضور بازيگراني چون داريوش فرهنگ، مسعود كرامتي، 

محمدعلي نجفي و همايون اسعديان بود كه خودشان كارگردان هستند. كارگرداناني كه 
به   گفته اميني »حرفه    اي بودند و به   خوبي مي   دانستند كه در اينجا نقش شان فقط بازيگر 
است«. تصنيف »گريه را به مستي« با صداي عبدالوهاب شهيدي، مكمل پايان   بندي اين 

سريال بود و به هم   افزايي حال و هواي محزون آن كمك زيادي كرد.

جواد عزيزي �����������������������������������������������������������
فريد بغالني را به دو دليل بايد منفورترين قاتل سريالي 
ايران ناميد. نخست اينكه بيشــتر قربانيانش دختران 
خردســالي بودند كه بي   خبر از همه جا و كامال ناگهاني 
هدف حمله او قرار گرفتند و با ضربات ميله آهني كه به 
سرشان وارد شده بود به قتل رســيدند و دوم، بازداشت 
افرادي بي   گناه به   خاطر قتل   هايي كه او مرتكب شده بود 
اما در وهله اول به   نظر مي   رسيد كه جنايت   هايي هستند 
خانوادگي. اين قاتل بي   رحم كــه 15زن و دختر و يك 
پسربچه را به قتل رسانده بود، جنايت هايش را از سال 83 
شروع كرد اما 4سال طول كشيد تا اينكه معلوم شد زنان 
و دختراني كه در آبادان و منطقه بهمنشير كشته شده   اند، 
قرباني جنايت خانوادگي يا انتقام   جويي فاميلي نشده   اند، 

بلكه توسط يك قاتل سريالي به قتل رسيده   اند.
بدون شك نقطه عطف اين پرونده سال87 و زماني بود كه 
3قتل پاياني فريد رقم خورد و بررسي اين 3قتل فرضيه 

قتل   هاي سريالي را پيش روي پليس قرار داد.
14فروردين   ماه 1387، به   دنبال گم شدن زني 58ساله به 
نام كامله، جست و جو براي پيدا كردن او شروع شد تا اينكه 
يك روز بعد جسد برهنه اين زن در جوي آبي در آبادان 
پيدا شد. كامله بر اثر ضربات هولناكي كه به سرش وارد 

شده بود كشته شده بود.
24روز بعد از اين جنايت، دختربچه هشت ســاله ای به 
نام فاطمه زماني كه مقابل خانه   شان در شهرك مرواريد 
بازي مي   كرد، ربوده شــد و يك روز بعد جسد برهنه   اش 
درحالي   كه خاك مالي شــده بود، پيدا شد. علت مرگ او 

نيز وارد شدن ضربات جسم سنگين به سر گزارش شد.
حدود 50روز بعد از اين اتفاق، دختري يازده ساله به نام 
خديجه در كوي وليعصر آبادان به قتل رسيد و معلوم شد 
كه او نيز هنگام بازي در مقابل خانه   شــان ناپديد شده و 

كمي بعد جسدش در نزديكي نهر آب پيدا شده بود. آثار 
وارد آمدن ضربات جسمي شبيه به لوله آهني روي سر اين 
دختر هم مشاهده مي   شد و از همان زمان بود كه فرضيه 
قتل   هاي سريالي در دادستاني آبادان شكل گرفت و كميته 
ويژه   اي از كارآگاهان و بازپرسان جنايي براي رازگشايي 

اين جنايت   ها تشكيل شد.
26شهريور   ماه همان سال نخســتين سرنخ پيش روي 
كميته ويژه قرار گرفت. مأموران پليس آن روز باخبر شدند 
كه زن 33ساله ای به نام فوزيه در منطقه بهمنشير هدف 
حمله مردي قرار گرفته و با ضربات چاقو مجروح شده اما 

جان سالم به در برده و در بيمارستان بستري است.
كارآگاهان با حضور در بيمارســتان و با كمك فوزيه به 
چهره نگاري مهاجم پرداختند و از آنجا كه احتمال مي   رفت 
وي سابقه دار باشــد، تصوير چهره نگاري شده مهاجم با 
تصوير 90نفر از مجرمان سابقه دار كه در سال   هاي گذشته 
به اتهام حمله به زنان و دختران يا آزار آنها دستگير شده 
بودند، مطابقت داده شد. هر چند تصاوير 89نفر از مجرمان 
هيچ شباهتي با تصوير چهره نگاري شده نداشت اما يكي 
از آنها شبيه هماني بود كه فوزيه ترسيم كرده بود؛ مرد 
چهل ساله اي به نام فريد بغالني كه در سال74 به   خاطر 
حمله به زنان بازداشت شده و 5ســالي در زندان به سر 
برده و پس از آن آزاد شده بود. اين مرد دستگير شد و هر 
چند همه تالشش را كرد كه خود را بي   گناه جلوه دهد اما 
در نهايت قفل سكوت را شكست و عالوه بر 3قتلي كه در 
سال87 مرتكب شده بود، به 13قتل ديگر بين سال   هاي 
83 تا 87 نيز اعتراف كــرد. جناياتي كه به   گفته مقامات 
قضايي آبادان، از آنجا كه شــباهت زيــادي به قتل   هاي 
خانوادگي داشــتند، حتي باعث شــده بودند كه افراد 
بي   گناهي به   عنوان مظنون بازداشت شوند كه در نهايت با 
اثبات بي   گناهي   شان آزاد شدند. فريد در جريان جلسات 

محاكمه، انگيزه   اش از ارتكاب ايــن جنايت   ها را چنين 
توضيح داد: »من از زن   ها نفرت داشتم و اين تأثيري بود 
كه پدربزرگم روي من گذاشته بود، او بارها چندين زن 
را پيش من به بادكتك گرفته بود و من هم بدون اينكه 
مقتوالن را بشناسم به محض اينكه زن يا دختري را تنها 
در محلي خلوت مي   ديديم، به او حمله می كردم و با ضربات 
ميله آهني كه هميشه همراهم بود، به قتل مي   رساندم. 
پس از آن اگر طال همراهشــان بود ســرقت مي   كردم و 
جسدها را برهنه می كردم و در نهر مي   انداختم يا اينكه 

آنها را خاك مالي كرده و در محلي خلوت رها مي   كردم«.
او همچنين در بخش ديگــري از اعترافاتش گفت: »در 
خانه كه بودم اين حس به من دســت مي   داد كه بايد از 
خانه بيرون بروم و قتلي انجام دهم. پس سوار دوچرخه   ام 
مي   شدم و كوچه پسكوچه به   دنبال سوژه مي   گشتم و تا 

قتلي مرتكب نمي   شدم، روحم آرام نمي   گرفت«. 
فريد بغالني در نهايت از سوي دادگاه به اعدام محكوم و 
اين حكم 2سال بعد از دســتگيري   اش در زندان كارون 

اهواز اجرا شد.

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

 1387سال پرباري براي اقتصاد ايران در حوزه انرژي بود. در پاييز مجموعه نيروگاه 
بادي بينالود در استان خراسان   رضوي 19مهرماه به بهره   برداري رسيد. اين نيروگاه 
با هزينه   اي درحــدود 280ميليارد ريال باهــدف تامين برق با اســتفاده از انرژي 
تجديدپذير باد و جلوگيري از آلودگي محيط   زيست در زميني به مساحت 37هكتار 
و در محدوده منطقه بينالود بنا شد. همچنين پااليشگاه فازهاي 6، 7و 8 ميدان گازي 
پازس   جنوبي كه عمليات توسعه آن از بهمن   ماه 1382 ازسوي كنسرسيومي متشكل 
از شركت   هاي ايراني و 3شركت از ژاپن و كره   جنوبي آغاز شده بود، در مهرماه1387 

به بهره   برداري رسيد.
كشف ميادين نفتي و گازي جديد هم از اخبار اقتصادي مهم سال1387 بود. ميدان 
نفتي اروند از اليه فهليان دراين سال كشف شد. حجم نفت درجاي اين ميدان نفتي 
در حدود يك ميليارد بشكه برآورد مي   شد كه با حصول ضريب بازيافت 15درصدي، 
ميزان نفت خام تجمعي قابل برداشت آن به 150ميليون بشكه مي   رسيد. اين ميدان 
همچنين داراي بيش از 14ميليارد مترمكعب گازخشك و 55ميليون بشكه ميعانات 
گازي در مخزن خود بود. ميدان نفتي باالرود هم كه در شمال استان خوزستان و در 
محدوده شهرستان انديمشك قرار گرفته بود، در سال 1387كشف شد. در آن زمان 
پيش   بيني مي   شــد اين ميدان نفتي بيش از يك ميليارد و 101ميليون بشكه نفت 
خام، 2تريليون فوت مكعب گازطبيعي و 91ميليون بشكه ميعانات گازي را در خود 

ذخيره كرده باشد.
مجتمع پتروشــيمي جم نيز به   عنــوان بزرگتريــن توليدكننده الفيــن جهان در 
بيست   ويكمين روز بهمن   ماه به   صورت رســمي افتتاح شد. اين مجتمع پتروشيمي 
كه در اواخر سال1386 به بهره   برداري تجاري رســيده بود، با ظرفيت اسمي توليد 
يك ميليون و 321هزارتن اتيلن و 306هزارتن پروپيلن در سال، از منحصربه فردترين 

مجتمع   هاي پتروشيمي در ايران و غرب آسيا محسوب مي   شد.
 اين طرح باهدف افزايش درآمد مالي كشور، توســعه صادرات محصوالت پليمري 
و افزايش سهم ايران در بازارهاي جهاني، اســتفاده بهينه از منابع نفت و گاز كشور، 
ارتقاي دانش فني و افزايش توان توليد داخل كشــور اجرا شده بود و گام مهمي در 
صنعت پتروشيمي كشور به   حساب مي   آمد. همچنين خط لوله تصفيه   خانه و انتقال 
آب از سد دوستي )واقع در مرز مشترك ايران و تركمنستان( به مشهد در 16بهمن   ماه 
افتتاح شــد. اين خط لوله انتقال آب به   طول 182كيلومتــر و قطر 2هزار ميلي   متر، 
ظرفيت انتقال آب به    ميزان 6مترمكعب در ثانيه را داشــت. ابالغ سياست   هاي كلي 
برنامه پنجم توسعه از اخبار مهم سال1387 بود كه جنبه   هاي اقتصادي برجسته   اي 
داشت. اين سياست   هاي كلي در چارچوب سند چشــم   انداز بيست ساله كشور و با 
رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت، در نامه   اي به تاريخ 21دي   ماه از سوي رهبر انقالب 
به محمود احمدي   نژاد ابالغ شد. سياســت   هاي كلي برنامه پنجم توسعه 45بند در 
سرفصل   هاي امور فرهنگي، علمي و فناوري، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، دفاعي و 

امنيتي را شامل مي   شد.

سال پربار انرژي
مجتمع پتروشيمي جم افتتاح شد

خراش آسمان
برج ميالد افتتاح شد

سایه سیاه گناه
 بي گناهان؛ درام پرتعليق آقاي منتقد

قاتل دوچرخه سوار 
اين قاتل سريالي در طول 4سال، 16نفر را بي   رحمانه به قتل رساند

 سال سوِگ 
كاریكاتور

   شروان اميرزاده     �����������������������������������������������������������������������
اردشير محصص 18مهر 1387 در غربت از دنيا رفت. جواد عليزاده در 
مجله طنز و كاريكاتور يادداشتي به ياد او نوشت، با اين عنوان: »اردشير 

خودكشي نكرد، خودكشي كرد«.

فکاهی

اقتصاد

خ فروش نفت؛ مانع افزایش جهش تورمنر
   علي عمادي        فروش افسانه اي نفت، بزرگ ترين مانع بر سر جهش تورم بود و گرنه سياست هاي نگاهي به آمارهاي اقتصادي سال 1387

دولت وقت شــرايط را براي آن رقم مي زد� با وجود اين فروش استثنايي، برخالف رويه چند سال قبل 
رشد اقتصادي نزول داشت و شاخص بورس نيز افت شديدي را تجربه كرد� قيمت مسكن نيز با شيبي 
آهسته تر به افزايش خود در اين سال ادامه داد� گراني اقالم خوراكي ميزان مصرف ساالنه همه اين نوع 

كاالها را با كاهش مواجه كرد� در اين سال، در بين استان ها تهران باالترين ميانگين هزينه و درآمد را 
داشت )يك ميليون و 327هزار تومان هزينه و يك ميليون و 367هزارتومان درآمد ماهانه(� در اين سال 
كمترين هزينه را استان لرستان )ماهانه 647هزار تومان( و كمترين درآمد را استان خراسان شمالي 

)ماهانه 614هزار تومان( كسب كرد�

 محمد مقدسي   �������������������������������������������������������������������������
نادر ابراهيمي بيش از هر چيز داستان   نويس بود؛ داستان   نويسي پركار 
و خستگي   ناپذير كه هيچ   چيز مانع پيش رفتن او نمي   شد. ابراهيمي 
ذهني لطيف و آرماني داشــت، آرمان   گرايانه زيســت و نوشت. او كه 
نوشتن را از نوجواني و پانزده   سالگي آغاز كرده بود، وقتي كتاب اولش 
»خانه    اي براي شب« چاپ شد، در زندان بود. در زندان بود كه جدي 
خواند و آموخت؛ تجربه زندان اثرش را در رمان كوتاه »بار ديگر شهري 
كه دوست مي   داشتم« نشان داد. شهروندان دنياي آرماني نادر ابراهيمي 
تنها آدم   بزرگ   ها نبودند، براي همين در سال   هاي دهه1350، عالوه بر 

نوشتن براي بزرگساالن نوشتن براي كودكان و نوجوانان را هم آغاز 
كرد و به همراه همسرش، فرزانه منصوري و ياري انتشارات اميركبير 
مؤسسه مطالعاتي »همگام با كودكان و نوجوانان« را تأسيس كرد. در 
همان سال   ها ابراهيمي براي آثارش جايزه شوراي كتاب كودك و كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان را برد. از يك زماني به بعد، حرف   هاي 
نادر در كتاب   ها نمي   گنجيدند؛ او از همان سال   ها فيلمنامه   نويسي را هم 
شروع كرد و خودش فيلم ساخت. مجموعه »سفرهاي دور و دراز هامي 
و كامي« و »آتش بدون دود« حاصل اين دوران بود. قصه آتش بدون 
دود در سال   هاي بعد گسترش پيدا كرد و حاصلش در ابتداي دهه1370 

رمان هفت   جلدي آتش بدون دود شد. وقتي سال   هاي انقالب و جنگ از 
راه رسيد، ابراهيمي برخالف بسياري از هم   نسالنش وارد عرصه خالقيت 
شد و براي حوزه هنري كالس   هاي داستان   نويسي و فيلمنامه   نويسي 
برگزار كرد و حتي همراه شاگردانش، ابراهيم  حاتمي   كيا و كمال تبريزي 
در جبهه جنوب حاضر شد. حاصل اين دوران ادبي او كتاب دو جلدي 
او با نام »ســه ديدار با مردي كه از فراسوي باور ما مي   آمد«، روايتي از 
ديدار خيالي ابراهيمي با امام خميني و كتاب يادداشت   هايش از سفر 
به جبهه جنوب با نام »با سرودخوان جنگ در خطه نام و ننگ« بود. 
نادر ابراهيمي هيچ   گاه در پي محبوبيت براي دسته و گروه خاصي نبود. 

صادقانه و آرمان   گرايانه زندگي مي   كرد و مي   نوشت. نگاه كمال   گرايانه   اي 
كه در نثر و زبان داســتان   هاي ابراهيمي بود آنهــا را به نمونه اعالي 
پاكيزه   نويســي تبديل كرده بود. ابراهيمي مستمر و طوالني نوشت؛ 
يكي از آخرين آثارش رمان »يك عاشــقانه آرام« كه در سال1374 
نخستين بار منتشر شد، با 60چاپ يكي از پرفروش   ترين و ماندگارترين 
آثار ادبيات داستاني ماست. او هر چند محبوب روشنفكران و منتقدان 
نبود، اما راهش را به ميان دل   ها و ذهن   هاي مردمش خوب باز كرد. اگر 
باور داشته باشيم كه نويسنده به خوانده شدن و زيستن در جهان متن 

زنده    است، نادر ابراهيمي از زنده   ترين نويسنده   هاي روزگار ماست.

بار ديگر نويسنده اي 
كه دوست مي داشتيم

نادر ابراهيمي در شانزدهم 
خرداد از دنيا رفت

چهره اول

 حافظ روحاني       ���������������������������������������������������������������������������������������������
 احمد مرشدلو خيلي زود مسير پيشرفت حرفه   اي را طي كرد. بعد از نخستين نمايشگاه 
انفرادي   اش در اول دهه1380 در گالري طراحان آزاد، در طول دهه1380 نامش به سرعت 
بر ســر زبان   ها افتاد و آثارش بعدتر به مجموعه   هاي مشهور و همچنين حراجي   هاي آثار 
هنري راه يافت. او كه در ابتدا پيكره   هاي مسخ   شده   اش را با رنگ   هاي بي   فام نقاشي مي   كرد 
به   تدريج رنگ را كنار گذاشت و كارش را با خودكار ادامه داد و چندين مجموعه را با خودكار 
خلق كرد. رويكرد او به مسايل اجتماعي در كنار تكنيك منحصر به فردش در به شهرت 
رسيدنش اهميت فراوان داشت. اين اثر از مجموعه خواب در ميانه دهه1380 خلق شده   اند، 
زماني كه مرشدلو با نگاهي به وضعيت اجتماعي پيكره   هايي را در حالت خواب نقاشي كرد. 
مجموعه خواب به يكي از موفق   ترين مجموعه   هاي كاري احمد مرشدلو تبديل شد و بعدتر 

با استقبال خريداران آثار هنري هم مواجه شد.

  جماعت 
خواب زده

نگارخانه 

هزينه هاي ماهانه برخي اقالم 
خوراكي خانوار  

درصداز هزينه 
خوراكي 

سال 1387
)قيمت به تومان(

درصد تغيير نسبت 
به سال قبل

17.640.25114.9ميوه هاي تازه
13.631.15615.8گوشت دام
11.827.00945.8برنج و غالت

10.223.28217.6سبزي هاي تازه
8.318.92421.4گوشت پرندگان

5.913.54215.3فرآورده هاي شير
2.86.48721.9انواع شير
2.76.31423.4انواع نان

2.35.26212.2تخم پرندگان
2.35.18213.8خشكبار و آجيل
2.25.12915.0روغن هاي نباتي

2.2  2.24.965انواع ماهي
1.43.26717.8چاي، قهوه و كاكائو

1.33.0065.5حبوب
0.92.0062.6قند و شكر
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پايانيكهنرمندچيرهدست

سال برف
پيمان اسماعيلي با برف و سمفوني ابري، برنده 

جايزه   هاي ادبي متعددي شد

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

سال   هاي دهه1380 سال   هاي تورم جايزه   هاي ادبي بودند و 
اين جايزه   هاي ادبي ذائقه مخاطبان را هدايت مي   كردند. 
اواخر دهه1380، نســلي كه در ســال   هاي انقالب و 
اوايل دهه1360 متولد شــده    بودند، از راه رسيدند و 
داستان   هاي خود را نوشتند؛ بعضي   ها در همان مجموعه 
داستان اولشان محو شدند و بعضي مستمر به نوشتن در 

كنار ديگر كهنه   كاران اين عرصه ادامه دادند.
جعفر مدرس صادقي كه در سال   هاي انتهايي دهه1380 
ديگر نويسنده   اي كهنه   كار حساب مي   شد، در اين سال 
رمان عاشقانه »بيژن و منيژه« را چاپ كرد. اين رمان 
داستان روايت ديدار دو دوست پس از سال   ها بود. آنها 
كه هر دو در جواني شيفته دختري به نام بنفشه بودند، 
حاال به مرور خاطرات سال   هاي دور مي   پرداختند. روايت 
اين رمان كوتاه مدرس صادقي مانند باقي كارهاي او در 

مرز خيال و واقعيت مي   گذشت.
مجموعه داســتان »برف و ســمفوني ابري« از پيمان 
اســماعيلي، يكي از آثار شــاخص آن ســال بود. اين 
مجموعه داستان شامل 7داســتان كوتاه بود كه برف 
و ســرما عنصر اصلي داســتان   ها بودند. اسماعيلي در 
داستان   هايش با اوهام و خرافات پيش مي   رفت و جهان 
مردگان و زندگان را درهم مي   آميخت و فضايي ترسناك 

مي   ساخت.

مهســا محب   علي در اين ســال رمان كوتــاه »نگران 
نباش« را منتشر كرد. داســتان نگران نباش در مورد 
يك شبانه   روز پس از زلزله   اي شــديد در تهران بود و 
زندگي خانواده   اي متزلزل و در آســتانه فروپاشــي را 
روايت مي   كرد: پدر بعد از زلزله به خانه بازنگشته بود، 
مادر خانواده مي   خواست فرزندانش را از تهران بيرون 
ببرد و قهرمان داستان، شادي، دختر معتادي بود كه در 
اين فاجعه تنها به فكر پيدا كردن ساقي مواد   مخدر بود.

معراج قنبري

اصفهانجايبههمدان
بيست ودومين دوره جشنواره فيلم   هاي كودكان و نوجوانان در همدان برگزار شد

دردسرهاياستوانهتئاتر
ساخت و ساز هاي پيرامون، تئاتر شهر را در معرض آسيب قرار داد

ابديلذت
پرسپوليس در آخرين دقايق ليگ برتر 

قهرمان شد

دوبارهطلسمشرق
كاروان ورزش ايران، با تنها دومدال از المپيك2008 پكن به خانه برگشت

دور از مركز

تهران

ورزش 

  فرزاد سپهر ����������������������������������������������������������������������������������
جشــنواره بين   المللي فيلم   هاي كــودكان و نوجوانــان ايران در 
دوره   هاي برگزاري، شــرايط مختلف ميزباني را تجربه كرده است. 
اين جشنواره پس از ميزباني در شهرهاي تهران، اصفهان و كرمان 
به همدان آمد. سال1387، همزمان با برگزاري دوره بيست و دوم 
جشنواره، اســتقبال بســيار خوب مخاطبان و خانواده   ها خبر از 
روزهاي پرشور و نشــاط ســينماي كودك و نوجوان مي   داد. در 
كنار فراهم   كردن شــرايط خوب ميزباني مانند تجهيز سالن   هاي 
سينما و ارائه امكانات تماشاي فيلم   ها در شهرهاي استان همدان، 
استانداري و ديگر نهادهاي حامي تصميم به حمايت از فيلمسازان 
كودك و نوجوان براي ساخت فيلم در شهر همدان گرفتند. نتيجه 
اين حمايت، ساخت فيلم   هاي »پرواز مرغابي ها« به كارگرداني علي 
شاه   حاتمي و »شير تو شير« ساخته ابراهيم فروزش بود. جشنواره 
بيســت و دوم با تجربه ميزباني در دوره قبل به شكل قابل توجه در 
همدان برگزار شــد و نويد ســال   هاي خوب را براي جشنواره در 
همدان مي   داد. اين دوره با برگزاري مراسم اختتاميه   اي خاطره   انگيز 
در استاديوم قدس همدان به پايان رســيد تا اجراي عمو پوررنگ 
)داريوش فرضيايي( و اميرمحمد با همراهي خاله شــادونه )مليكا 
زارعي( همچنان در ياد كودكان و نوجوانان پرشمار همداني بماند. 

»زماني براي دوست داشتن« به كارگرداني 
ابراهيم فــروزش، فيلم برگزيــده داوران 
كودك و نوجــوان جشــنواره و »جعبه 
موســيقي« به كارگرداني فرزاد مؤتمن 
و فيلمنامه مســعود احمديان بهترين 
فيلم از نــگاه هيأت داوران جشــنواره 
شد. هاشــم اوليايي   مقدم، كارگردان 
همداني نيز جايزه بهترين اثر ويدئويي 
نيمه   بلند را براي فيلم »نان و لي لي« 
به   خود اختصاص داد. بنياد سينمايي 
فارابي با همراهــي اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي استان و استانداري 

در دوره   هاي ميزباني شــهر همــدان، كار برگزاري 
جشنواره را برعهده داشتند. جشنواره بين   المللي فيلم   هاي كودكان 
و نوجوانان از دوره بيست و يكم تا دوره بيست وچهارم با ميزباني شهر 
همدان همراه بود و از دوره بيســت وپنجم به شهر اصفهان رفت. 
جشــنواره در 31دوره برگزاري، 20دوره در شهر اصفهان، 6دوره 
در شهر تهران، 5دوره در شــهر همدان و يك دوره در شهر كرمان 

برگزار شده    است.

فرزانه ابراهيم زاده   �������������������������������������������������������������������������

چراغ هاي تئاترشهر در سال 86 به بهانه بازسازي خاموش شد و سال 87 
اين اميد مي رفت كه زودتر تعميرات به پايان برسد اما بازگشايي هر روز 
به تعويق مي افتاد. فقط هم ساخت وسازهاي داخل استوانه تئاتر نبود كه 
اين مجموعه را از نفس مي انداخت بلكه ساخت و سازهايي ديگر حول اين 
استوانه در جريان بود كه اين سازه را در معرض خطر قرار مي داد. داستان 
از حدود سال 81شروع شد؛ از زماني كه همزمان با طرح عبور خط مترو از 
كنار و زير اين سالن، زمزمه هاي ساخت مجتمعي فرهنگي و مذهبي در 
زمين خالي جنوب اين ساختمان كه پاركينگ تئاتر شهر هم بود شنيده 
شد. در سال 83با حضور محمود احمدي نژاد، شهردار وقت تهران، كلنگ 
مسجد اين مجتمع در جنوب تئاتر شهر به زمين خورد. زمين 5000 متري 
در جنوب تئاتر شهر، ابتداي خيابان شيرزاد بود كه به عنوان پاركينگ تئاتر 
شهر استفاده مي شد. علي رفيعي كه در سال هاي 54تا56 مدير تئاتر شهر 
بود در گفت وگويي همان زمان گفت: »قرار بود در اين فضا، قسمت دوم 
تئاتر شهر ويژه نمايش هاي آييني ساخته شود اما همزمان با انقالب اين 

طرح متوقف شد«. 
در سال 83 گود برداري وسيعي براي ساخت اين مجتمع صورت گرفت و 
عمليات ساختماني، بخشي از خيابان شيرزاد را مسدود كرد. اعتراض اهالي 
تئاتر يك سال ديرتر، زماني شروع شد كه شهردار تهران رئيس جمهور 
شده بود. اين چاله بزرگ به خاطر تغيير مداوم نقشه مجتمع همانگونه 
سال ها در كنار تئاترشــهر ماند و 2بار باعث ريزش بخش جنوبي تئاتر 
شهر يعني ورودي تاالر قشقايي شــد. از سوي ديگر بسته شدن خيابان 

باعث شد تا ماشين هاي آتش نشــاني نتوانند بموقع براي اطفاي حريق 
سالن خورشيد كه درست در همين نقطه قرار داشت، اقدام كنند و اين 

آتش سوزي گسترش يافت.
از سوي ديگر در همان زمان فضاي بيروني تئاتر شهر كه براي اجراهاي 
خياباني طراحي شده بود را شركت متروي تهران، تصرف و آن را تبديل به 
گارگاه مترو براي ساخت ايستگاه تقاطع دو خط 3و 4 كرد. اين اقدام مترو 
با مخالفت اهالي تئاتر مواجه شد و در همان زمان تجمعي در مقابل تئاتر 
شهر برگزار كردند. بزرگان تئاتر و اعضاي خانه تئاتر در نشستي با رئيس 
وقت متروي تهران گفت وگو كردند و مترو تعهد داد كه بخشي از هزينه 

بازسازي تئاتر شهر را تقبل كند.
بازسازي 6ماه – از مرداد تا بهمن 86– تئاترشهر را تعطيل كرد و 
بهمن همزمان با جشنواره فجر اين مجموعه با بازسازي نيمه تمام 
و پر از اشتباه افتتاح شد. از 8 ســالن،  4 سالن فعال داشت. قرار بود 
نمايش »افرا« به كارگرداني بهرام بيضايي در تئاتر شهر اجرا شود 
اما اجراي اين تئاتر به خاطر مشــكالت بازســازي به تاالر وحدت 
منتقل شد. اجراهاي تئاترشهر از ابتداي ســال 87در حالي آغاز 
شد كه فضاي بيروني تئاتر شهر، بار ديگر و اين بار به بهانه ساخت 
زيرگذر در چهارراه وليعصر )عج( دوباره تبديل به كارگاه ساختماني 
شد و البته اين بار هم اعتراض اهالي تئاتر به جايي نرسيد. اگرچه 
حاال مترو و زيرگذر كنار تئاترشــهر رونق دوباره اي به استوانه پير 
تئاتر داده اند و مجتمع پايين آن چندان فعال نيست اما تئاترشهر از 
همان  سال ها و در دولت هاي مختلف، زيردست مسئوالن متفاوت 
همچنان درحال بازسازي است و كارگران همچنان مشغول كارند.

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

پرسپوليسي   ها، يك   بار تا لب مرگ پيش رفته    اند و در 
لحظات آخر، با قهرماني به زندگي برگشته   اند؛ آنها 
در فصلي رؤيايي تا مرگ آرزويشــان تنها سه دقيقه 
فاصله داشتند كه فوتبال، لذت ابدي قهرماني را به 

آنها چشاند.
هيجان، استرس، ترس و لذتي كه تيم افشين قطبي 
در فصــل 87-1386 به هواداران پرســپوليس داد 
را هرگز هيــچ تيم ديگري در تاريخ اين باشــگاه به 
هواداران نخواهد داد. قطبي كه با دستياري مربيان 
سرشناس هلندي - ديك ادووكات، گاس هيدينك و 
گي وربيك- در تيم ملي كره در فوتبال آسيا شناخته 
شده بود، در انتقالي پرسر و صدا به پرسپوليس آمد. او 
بيشتر از دانش و توانايي هاي فني   اش، روحيه آتشين 
و عطش اش براي موفقيت را به ســرخ   ها اضافه كرد. 
تيم او، شروع درخشاني داشــت و نتايج خوبي هم 
مي   گرفت، اما حكم كمرشــكن فيفا عليه اين تيم، 

رؤياي قهرماني را از آنها دور كرد. پرسپوليس به   خاطر 
شكايت رافائل ادريو، از سوي فيفا مقصر شناخته و 
به كسر 6امتياز محكوم شــد. تيمي كه مي   توانست 
به راحتي و با اقتدار قهرمان ليگ شود، در اوج رقابت 
با سپاهان 6امتياز از دست داد. هر تيم ديگري با اين 
حكم، ديگر كمر راست نمي   كرد، اما همان زمان گفته 
مي   شد كه بازيكنان پرسپوليس مي   گويند قهرماني 
بعد از كسر 6امتياز مزه بيشتري مي   دهد. هواداران، 
تنها وقتي كه ســه دقيقه به پايان فصــل مانده بود 
فهميدند كه بازيكنان راست مي   گفتند؛ قهرماني بعد 
از كسر 6امتياز، مزه   اي داشت كه احتماال نسل   هاي 

بعدي هرگز آن را نخواهند چشيد.
جدال پرســپوليس و ســپاهان براي قهرماني، به 
مســابقه اي كه مي توان آن را يكي از حساس   ترين 

بازي   هاي تاريخ ليگ خواند كشيده شد.
سيل هواداران پرسپوليس، ورزشگاه آزادي را در يكي 
از شلوغ ترين روزهاي تاريخ آن، سراپا قرمز كرده بود. 
سپاهان 58 و پرسپوليس 56 امتياز داشتند و سرخ ها، 
تنها با برد قهرمان مي شدند. اصفهاني   ها، با تساوي هم 
جام را با خود به خانه مي   بردند. محسن خليلي مهاجم 
پرســپوليس خيلي زود اميد قهرماني را در اردوي 
سرخ   ها زنده كرد اما احســان حاج صفي، خيلي زود 

گل او را پاسخ داد.
يك ســاعت و ســي دقيقه وقت قانوني بازي براي 
پرســپوليس بدون گل گذشــت. شــش دقيقه در 
وقت   هاي تلف شــده هــم همينطور. كابــوس از 
كف دادن قهرماني در يكي از بهترين فصل   هاي تاريخ 
پرسپوليس، ده   ها ميليون هوادار اين تيم را در آستانه 

ماتمي ابدي قرار داده بود. اما تقدير، چيز ديگري براي 
آنها مي   خواست. ضربه ايستگاهي راه دور پرسپوليس، 
كه عمال آخرين فرصت اين تيــم در انتهاي فصلي 
پرهيجان بود، به فرزاد آشوبي سپرده شد؛ ضربه او با 
بي   دقتي تمام به ديوار دفاعي زردپوشان خورد، توپ 
زير پاي خليلي افتاد، او عمــال بي   هدف به توپ زد و 
توپ نزديك خط دروازه به كريم باقري رسيد، باقري 
استادانه و در كمال خونسردي به جاي اينكه ضربه 
محكمي به توپ بزند آن را به دهانه دروازه فرستاد و 
سپهر حيدري، مدافع پرسپوليس، با سر به زير توپ 
زد؛ توپ اوج گرفت و باال رفت و آرام و نرم در دروازه 
سپاهان فرود آمد. سرخ   ها، از چيزي كه مي   توانست 
تلخ   ترين تســاوي آنها در تاريخ ادوار ليگ باشد فرار 
كردند و آن را با شيرين   ترين قهرماني   شان در تاريخ 

ادوار ليگ عوض كردند.
ســه دقيقه بعد، يكي از پرآشــوب   ترين دقايقي بود 
كه آزادي به    خود ديده اســت؛ قبل از سوت، جشن 
قهرماني سرخ ها شروع شد، برخي هواداران به زمين 
آمدند، داور همينطور به بازيكنــان كارت مي   داد و 
بالفاصله بعد از ســوت پايان، بازيكنان سپاهان به 

سمت داور رفتند تا به او اعتراض كنند.
پرسپوليســي   ها در آخريــن لحظــات، از مــرگ 
روياهايشان، به لذت قهرماني رسيدند؛ لذتي كه تا ابد 

طعم دهانشان را شيرين مي   كند.

بيوك احمري پنجم  آبان   ماه درگذشت

يك ســال به پايان قرن پيش مانده بود كــه در منزلي نزديك به 
مسجد كبود تبريز متولد شد. بيوك احمري دوره هنرستان را در 
تبريز و نزد استادان رســام ارژنگي، طاهر خوش   نويس و هركرمر 
)هنرمند آلماني( به اتمام رساند و از سال1321 در تهران ساكن 
شد. او در همين سال نخستين آتليه خود را در چهارراه عزيزخان 
تهران )باالي چهارراه حســن آباد- تقاطــع خيابان هاي حافظ 
و سرهنگ سخائي( تاســيس كرد. سپس به اســتخدام وزارت 
كشاورزي درآمد و كتاِب »حشرات و آفات« را براي اهداف آموزشي 
نقاشي كرد. او پنج سال در استخدام اين وزارتخانه بود. همزمان با 
اوج   گيري فعاليت   هاي سياسي جريان   هاي ملي و بازشدن فضاي 
سياســي در عرصه مطبوعــات - در فاصله ســال   هاي 1328 تا 
1332- كاريكاتورهاي احمري در روزنامه   ها و نشريه   ها با امضاي 
»فرزين شيوا« منتشر مي   شد. او در حدود همين سال   هاي مورد 
بحث، آتليه ديگري به   نام »مارسي« تاسيس كرد كه به گرافيك 
تبليغاتي، طراحي كاريكاتور و نقاشي مي   پرداخت و آنجا تا 1333 
برقرار بود. دوره نخست زندگي او در كار طراحي گرافيك و تبليغات 
سپري شد. پس از آن محل قبلي، آتليه جديدش را با نام »آرم« با 

همكاري علي    اصغر معصومي و مهدي    رضا قلي   زاده به راه انداخت. 
در سال1343 آيدين آغداشلو نيز به آنها پيوست. در اين آتليه بود 
كه نخستين ســفارش   هاي جلد كتاب به   دست احمري طراحي 
شد، اما همچون ديگر آتليه   هاي آن روزگار، عمده فعاليت   شان در 
طراحي گرافيك براي تبليغات بود. آغداشلو در اين   باره مي   نويسد: 
»در سال1343 بود كه به حضور استادم رســيدم، از اليق   ترين 
نقاش   هاي آبرنگ و گواش بعد از سال   هاي 30 بود. هيچ    چيزي نبود 

كه در نقاشي نداند يا نتواند«. 
احمري در آن سال   ها با مجله   هاي فراواني نظير سپيد و سياه، 
اميد ايران، فردوسي، چلنگر و باباشــمل همكاري مي   كرد. او 
حتي به   دليل هم   سويي افكار سياسي   اش با خط مشي برخي از 
اين نشريه   ها، حق   الزحمه دريافت نمي   كرد. در دهه1330 وي با 
انتشارات گوتنبرگ و كانون آگهي زيبا هم همكاري داشت. در 
دهه1340 همكاري   اش با محمد بهرامي آغاز شد كه اصلي   ترين 
ثمره آن، چاپ كتاب شاهنامه توسط انتشارات اميركبير بود و 
طراحي تعدادي از مينياتورها، نظارت فني چاپ و ليتوگرافي 

آن، برعهده احمري بود.

احمري پس از انقالب به همراه جهانگير نظام   العلماء به تعليم نقاشي 
و مرمت آثار پرداخت و در ادامه به فعاليت در زمينه نقاشي پشت 
شيشه مشغول شد. در دوره بعدي زندگي   اش به   كار نقاشي آبرنگ 
و رنگ روغن پرداخت. در سال   هاي بعد او به هنرهاي سنتي و كار 
در زمينه   هاي خوشنويسي، تذهيب، مينياتور، گل   ومرغ و تجليد 

رو آورد. سال   هاي پاياني عمر احمري در انزوا و تنهايي سپري شد.
داريوش كيارس درباره او چنين نوشته است: »شايد نيمرخ كمتر 
كســي در نگاتيو هنر معاصر ايران، چون او اين   همه سريع محو 
شد؛ گويي عكسي دقيق، با نور كافي از او نگرفته   اند. بعدتر هركه 
از او تصويري نشــان مي   داد، سخن شــاگردي، ياد طلبكاري يا 
عذاب وجدان بدهكاري بود«. احمري سرانجام در پنجم آبان   ماه 
1387 در تهران درگذشت و پس از سفر هميشگي   اش، رفته   رفته رو 
به بيشتر فراموش شدن رفت. در كمتر كتاب، پژوهش و نمايشگاهي 
نام و كاري از او ديده مي   شد و اكنون نيز چنين است. تنها منبع قابل 
مطالعه درباره او، كتاب »بيوك احمري« نوشته كيانوش معتقدي، 
از مجموعه گلستان هنر )نشر پيكره( است. برخي از تصاوير اين 

مطلب از همين كتاب است.

سقوطدرجدولفساد
تناقض   هايي كه خشم كور و بي   هدف مي   آفرينند

وانكاوی معاصر ر
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 گزارش سازمان بين   المللي شفافيت در سال1387 براي ايراني   ها 
يك خبر شوكه   كننده داشــت. طي يك ســال ايران 26رتبه در 
جدول فساد ســقوط كرده بود و حاال جزو كشورهاي بسيار فاسد 
دنيا محسوب مي   شــد. اين در حالي بود كه رئيس اجرايي كشور، 
دولت خود را پاك   ترين دولت تاريخ ايران مي   ناميد. ايران در ميان 
163كشور عضو اين سازمان همرديف كشور   هاي بسيار كوچكي 
مانند برونئي و نپال شــده بود كه با نظام   هاي پادشاهي، قبيله   اي 
و نظامي اداره مي   شــدند. اين حجم از فســاد براي كشور بزرگي 
مانند ايران كه داراي نظامــي بوروكراتيك با بيش از 8ميليون نفر 
كارمند بود يك فاجعه به تمام معني به شمار مي   آمد. ازكارانداختن 
دســتگاه   هاي نظارتي، مقابله صريح با قانون و پاسخگونبودن به 
مجلس و مطبوعات، از عمده   ترين داليل اين سقوط بي   سابقه بود. 
در سال سوم دولت نهم، ديگر صداي هواداران و طرفداران آن هم 
بلند شده بود. بخش صنعت و كشــاورزي در اين سال   ها صدمات 

سختي را متحمل شدند و ســرمايه   گذاري صنعتي در ايران بيش 
از 70درصد كاهش يافت و اعتراضات صنفي گسترده   اي در كشور 
به راه افتاد. واردات بي   رويه نفس كشــور را به شماره انداخته بود. 
تناقض   هاي فراوان ميان آنچه گفته مي   شــد و آنچه انجام مي   شد 
و حتي بــا برعكس گويي و انكار همراه مي   شــد، خشــم فراواني 
برمي   انگيخت. عذرخواهي و اعتراف به عمل نادرســت اغلب تأثير 
زيادي در خنثي   كردن خشم و پرخاشگري دارد. وقتي ما خشمگين 
باشيم، توانايي ما در روشــنفكركردن و ارزيابي پيامد   هاي اعمال 
خودمان كاهش مي   يابد و ممكن است شيوه تفكري را به   كار بگيريم 
كه طي آن اطالعات را با اسلوبي سريع و نسنجيده پردازش كنيم 
و احتمال اينكه عليه ديگران از خشــونت استفاده كنيم، افزايش 
مي   يابد. حتي ممكن است اين پرخاشــگري ما دامان كساني كه 
عامل رنجش و ناراحتي مــا نبوده   اند را بگيــرد و به   عبارتي باعث 
افزايش خشونت كور و بي   هدف در جامعه شود. ضرب المثل معروفي 
هست كه مي   گويد: وقتي هيجان   ها اوج مي   گيرد، عقل و منطق از 

پنجره فرار مي   كند.
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همانقدر كه المپيك   هاي اقيانوسيه براي ما خوش   يمن بوده   اند، بازي   هايي كه در 
شرق آسيا برگزار شده   اند براي ما آمد نداشته است.

ما در ملبورن و سيدني بهترين تجربه   هاي المپيكي   مان را داشته   ايم اما در توكيو در 
سال1964 فاجعه بوديم و در پكن در سال2008 خوش   شانس بوديم كه از توكيو 
بهتر نتيجه گرفتيم. عايدي ما از توكيو تنها دوبرنز بود و اگر هادي ساعي را نداشتيم، 
از پكن بدون همان دومدال به خانه بر مي   گشتيم. كاروان ايران در حالي به بازي   هاي 
پكن در سال1387 اعزام شد كه 4سال قبل، در آتن عملكرد اميدواركننده   اي داشت 

و دوطال، دونقره و دوبرنز در رشته   هاي تكواندو، كشتي و وزنه   برداري كسب كرده بود.
با اين حال كاروان ايران در پكن تنها يك برنز و يك طال گرفت؛ برنز ايران در كشتي 
توسط مراد محمدي به   دست آمد و در تكواند، اين ساعي بود كه باعث شد سرود ايران 

حداقل براي يك   بار در دهكده بازي   ها طنين   انداز شود.
اين مدال، دستاوردي بسيار بزرگ براي ساعي بود و او را به پرافتخارترين ورزشكار 
تاريخ ايران در المپيك تبديل كرد. او دومدال طال و يك مدال برنز را از سه دوره اين 

بازي   ها كسب كرده است.
اتفاق ويژه كاروان ايران در پكن، حضور تيم بسكتبال بود كه با درخشش در آسيا 

موفق شده بود بعد از 60سال دوباره در المپيك به ميدان برود.
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4صفحــه

هميشه پاي يك كمدي در ميان است

خير و شر در قلمرو ابهام
تقديم به محمد چرمشير بزرگ 

خيلي دور، خيلي نزديك 
كاندوليزا رايس در تالش است دفتر حافظ منافع آمريكا در تهران ايجاد كند

از مشهد تا تهران با كتاب 
توس نامي معتبر در بازار كتاب محسوب مي شود 

حال ما خوب است اما تو باور نکن
خسرو شكيبايي در 64سالگي از دنيا رفت

اخبار موسيقي به دنياي وب آمد
راه اندازي سايت خبري موسيقي ما

فرصت ها و تهديد ها
نخستين دوره جشنواره تجسمي فجر برگزار مي شود

سینما

تئاتر

مطبوعات خارجی

نشر

یاد بود
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 سعید مروتی ������������������������������������������������������������������������������
مسيري كه سينماي ايران در اكران 87 طي كرد از يك دو راهي حكايت 
مي كرد؛ دوراهي خنديدن و جديت. اولي مخاطبان بيشتري داشت؛ 
آن قدر كه هر سه فيلم صدرنشين جدول فروش كمدي بودند. راه دوم 
مخاطبان كمتري داشت ولي نشريات به آنها بيشتر توجه مي كردند. 
در روزهايي كه فارابي با تغيير مديريت، آخرين اميدهاي سينماگران 
را برباد مي داد و انسداد يك طرف با انفعال قابل پيش بيني طرف ديگر 
همراه شده بود، توليد نارضايتي در سينماي ايران چنان بود كه همه براي 
اتمام ماموريت مديريت فرهنگي دولت اول احمدي نژاد لحظه شماري 
مي كردند. فضاي بسته فرهنگي صداي خيلي ها را درآورده بود و منتقدان 
پرسروصداي وزارت ارشاد، نه هنرمندان كه مشاوران فرهنگي و هنري 
رئيس جمهور بودند. همان هايي كه طيف خانه ســينما در سال 84 با 
البي هايش اجازه نداد در رأس هرم مديريت ســينما بنشينند. سال 
87 به نظر مي رسيد انفعال بيشتر از راديكاليســم، سينماگران را آزار 
مي دهد. به خصوص با جوي كه بعد از توقيف »سنتوري« پيش آمد و 
پيامدش توقيف چند فيلم ديگر بود )»تسويه حساب«، »صد سال به 
اين سال ها« و...( محدوديت ها روزبه روز بيشتر مي شد؛ محدوديت هايي 
كه اگر هم معاونت ســينمايي با آن خيلي موافق نبــود، گامي هم در 
جهت برطرف كردنش برنمي داشت يا نمي توانست بردارد. راه آسان، 
دردســترس و زودبازده و ســودآور، ســاختن كمدي بود كه معموال 
حساســيتي برنمي انگيخت و فروش اش تضمين شده بود. در نتيجه 
فيلمسازي چون سعيد سهيلي كه با فيلم هاي جنگي وارد سينما شده 
بود و در سال هاي بعد به سينماي اجتماعي گرايش پيدا كرده بود، همه 
زيان هاي فيلم هاي قبلي اش را با كمدي »چارچنگولي« جبران مي كرد. 
مطبوعات مطابق معمول با كليد واژه ابتذال سراغ اين جنس فيلم ها 
رفتند و سينماروها بي توجه به هر نقد و يادداشتي، به تماشاي هر فيلمي 

شتافتند كه به هر شكلي خنده اي بر لبشان بياورد.
ميان كمدي هاي اين ســال »دايره زنگي« و »هميشه پاي يك زن در 
ميان است« فيلم هاي سر و شكل دارتري بودند. دايره زنگي نخستين 
ساخته پريسا بخت آور با فيلمنامه اصغر فرهادي، كمدي موقعيتي بود 
كه اساسش نه بر مبناي شــوخي هاي منفرد و بي ربط كه با يك نقشه 
راه دقيق شكل گرفته بود؛ كمدي اجتماعي اي كه براي طبقه متوسط 

ساخته شده بود. ورود ابراهيم حاتمي كيا به مضامين اجتماعي در فيلم 
»دعوت« چنان شتابزده بود كه همه را دلتنگ موقعيت ها و كاراكترهاي 
تكراري فيلم هاي قبلي اش كرد. در »آواز گنجشك ها« به نظر مي رسيد 
مجيدي از سقوط آزاد »بيد مجنون« رهايي يافته و البته اين بار به جاي 
»توبه نصوح«، گويي كهن الگوهاي سينماي عامه پسند فارسي مورد 
توجه فيلمساز قرار گرفته بود. در »به همين سادگي« رضا ميركريمي 
دفتر قصه گويي را به كل بسته بود و رئاليسم را با نهايت مينيماليسم 
همراه كرده بود. معدود تماشاگران »آتش سبز« احتماال چيز زيادي 
از وقايع غريب فيلم متوجه نشــدند ولي منتقدان و مفسراني پاي كار 
ايستاده بودند تا با نوشته هايي مطول وظيفه رمزگشايي از اين ساخته 
محمد رضا اصالني را عهده دار شوند. چنان كه »كنعان« الكن هم كه 

در انتها به ريسمان معناگرايي آويزان مي شد هم دوستداراني داشت.
وقتي موعد برگزاري جشنواره فيلم فجر نزديك شد، همزمان نخستين 
فيلم هاليوودي گلشيفته فراهاني روي پرده آمد؛ فيلمي كه بازيگرش 
با رعايت قواعد و مقررات جمهوري اسالمي در آن حضور يافته بود ولي 
صرف حضور در فيلمي هاليوودي، حكم توقيف فيلم را صادر كرد. مجيد 
شاه حسيني، مدير فارابي و دبير جشــنواره فجر، نام »درباره الي« را از 
فهرست فيلم هاي فستيوال خط زد و در اينجا جواد شمقدري مشاور 
هنري رئيس جمهور وارد ماجرا شد. شمقدري فيلم فرهادي را به فجر 
بازگرداند و چند روز بعد در يكي از مالل آور ترين ادوار فجر، روزنامه ها 

تيتر زدند الي جشنواره را نجات داد.

 مهرداد رهسپار  �������������������������������������������������������������������������
نمايشنامه »مانيفست چو«، نوشته و كارگرداني محمد رحمانيان از 
نمايش هاي قابل توجه سال 1387بود. اين نمايش درباره انگيزه هاي 
يك دانشجوي كره اي به نام چو بود كه استادان و دانشجويان يكي از 
دانشگاه هاي آمريكا را به قتل رسانده بود. اما بيش از آنكه كارگرداني 
و متن آن مورد توجه باشد، بازي بازيگران مورد پسند تماشاگران قرار 
گرفت. محمد رحمانيان در يادداشتي كه درباره نمايشنامه مانيفست 
چو نوشت، به محمد چرمشير اداي دين كرد، اما با خواندن يادداشت 
او اين ســؤال پيش مي آيد كه چرا محمد رحمانيان كه سعي داشت 
نمايشنامه اي مانند نمايشنامه هاي محمد چرمشير بنويسد، مانيفست 
چو را به قلم او نسپرد؟ پاسخ اين سؤال هر چه باشد، يادداشت محمد 
رحمانيان درباره اين نمايش، نگاه بخشي از جريان نمايشنامه نويسي 
آن دهه را به خوبي نشان مي دهد؛ »نمايشنامه مانيفست چو بيش و 
پيش از هر چيز مديون آثار محمد چرمشير است. هنگامي كه نوشتن 
مانيفســت چو را آغاز كردم، پس از چند روز دريافتم كه در ساختن 
فضايي گروتسك، فضايي كه خير و شر در آن نامعلوم است و همگان 
در جهاني مضحك و در عين حال ترسناك غوطه ورند، احتياج به يك 

راهنما يا بهتر بگويم بلد راه دارم. اين بود كه به سراغ نمايشنامه هاي 
چرمشــير رفتم. چه آنها كه منتشر شــده اند و چه نمايشنامه هاي 
قديمي تر، مربوط به سال هاي 59و 60 كه هنوز به چاپ نرسيده ا ند.  با 
اين يادداشت كوچك، سعي كردم اداي ديني به يكي از استادانم در 
نمايشنامه نويسي داشته باشم. پس اين نمايش كوچك تقديم مي شود 

به محمد چرمشير بزرگ«.

حسین عصاران    �������������������������������������������������������������������������������
 پس از تجربه موفق راه اندازي ســايت خبري »ســينماي ما«، آغاز به  كار 
همانند موسيقايي آن، با نام »موسيقي ما« در سال 1387 اتفاق تازه اي را در 

زمينه خبررساني و گزارشگري اين عرصه رقم زد.
آغاز به كار اين سايت را در آن مقطع بايد نشانه فرصت شناسي راه اندازانش 
دانست؛ چرا كه اگر تا پيش از اين هفته نامه هاي عامه پسند موسوم شده به 
زرد، بنا به رويكرد خاص خود در كار رسانه اي، حوزه خبر و گزارش موسيقي 
را در سطح پرداخت به حواشي آن نگاه داشته بودند، با گسترش كار موسيقي 
و روند تصاعدي اخبار و حواشــي مربوط به آن و همچنين بهبود وضعيت 
اينترنت و فراگيري استفاده از آن، بازتاب اخبار اين عرصه از طريق فضاي 

مجازي نيز جذاب مي نمود.
موسيقي ما خيلي زود و در فراق رسانه اي رقيب، با سياست ورزي در پرداخت 
به گونه هاي مختلف موســيقي و جلب نظر و رضايت چهره هاي شاخص - 
به ويژه نامداران معتبري كه تا پيش از اين از پژواك اخبار حرفه اي شان در 
مجالت و هفته نامه ها پرهيز مي كردند - توانست به رسانه پربردي بدل شود 
كه جدا از پيگيران اخبار و حواشــي مربوط به شناخته شده هاي محبوب 
عام پسند، عالقه مندان فعاليت هاي هنري چهره هاي به اصطالح خاص پسند 

نيز از مخاطبان و كاربرانش باشند.
نمود اين جلب اعتماد گســترده را هم مي توان در تنوع دعوت شــدگان و 
حاضران جشن هاي ساالنه موسيقي ما ردگيري كرد كه تالش متوليان آن 
براي جلب رضايت آنها، در عنوان و شكل جوايز و تقديرهاي طراحي شده شان 

مشهود و مشخص است.

با گذشت قريب به يك دهه از راه اندازي موسيقي ما جايگاه فعلي اين سامانه 
را بايد از حد يك رسانه خبري و گزارشي فراتر ديد و براساس گستره متنوع 
مخاطبان و شكل گيري ســازوكار خبرگيري و خبرپراكني اش، آن را در 
سليقه سازي و سمت دهي به كيفيت فرهنگ شنيداري عموم مخاطبان نيز 
سهيم دانست. هر چند كه راهبران اين مجموعه با شعار رويكرد حمايتي، 
به نحوي وزن نگرش انتقادي را در كليت فعاليت هايشان در سطح پاييني 
نگاه داشته اند و كار مجموعه خود را به بازتاب اخبار و گزارش پردازي و توليد 
محتوای ديداري يا انتشار و معرفي كارهاي تازه موسيقايي محدود كرده اند؛ 
اما مي توان برآورد كرد كه تمركز بيشــتر به بازتاب نگرش هاي انتقادي يا 
برنامه ريزي براي قوام گيري آن، زمينه گسترش فرهنگ انتقادي در زمينه 
موسيقي را بيش از پيش فراهم خواهد كرد تا از اين راه با گفت وگوي جدي 

درباره موسيقي، از ميزان شلختگي و يله گي اين عرصه كاسته شود.

حافظ روحاني �����������������������������������������������������������������������������������
جشنواره تجسمي فجر از همان ابتدا بيشتر هدف انتقاد بود تا مورد حمايت 
شاكله جوامع صنفي هنرهاي تجسمي؛ احتماالً مهم ترين دليل موضع گيري 
انجمن هاي هنري نســبت به اين رخداد عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي در مقابل دوساالنه ها بود. انجمن ها در تالش بودند تا شخصاً برگزاري 
دوساالنه هاي تخصصي را بر عهده بگيرند. معاونت هنري وزارتخانه را متهم 
مي كردند كه نه فقط از آنها حمايت نمي كند كه مانع برگزاري دوساالنه ها 
توسط آنها مي شــود و آن را تهديدي براي اســتقالل خود مي دانستند. 
وقايع ســال 1388هم منجر به صدور بيانيه اي با امضاي بيش از 100تن 
از هنرمندان شــد كه اعالم مي كردند رخدادهاي دولتي ازجمله جشنواره 
تجسمي فجر را تحريم مي كنند. در سال 1392و با روي كار آمدن حسن 
روحاني و زمزمه تعطيلي جشنواره تجسمي فجر به گوش رسيد، اما فراخوان 
سيزدهمين دوره اين جشنواره در زمستان سال 1399 هم منتشر شد. اين 
جشنواره در 6شاخه هنري )نقاشي، گرافيك كه فقط شامل پوستر مي شد، 

كاريكاتور، عكاسي، مجسمه سازي 
و خوش نويســي( از 12بهمن ماه 
تا 12اسفند ماه ســال 1387 در 
سه مركز )موزه هنرهاي معاصر 
تهران، فرهنگســراي نياوران و 
مجموعه فرهنگــي آزادي( برپا 

مي شود. هنرهاي جديد كالً در اين جشنواره ناديده گرفته مي شوند و از اين 
نظر شكل برگزاري اين رخداد شبيه به رخدادهاي دهه 1370 است و همين 
موضوع هم باعث انتقاداتي از اين جشنواره مي شود. در سال هاي بعدي البته 
تالش مي شود تا مرز ميان هنرها كم رنگ تر شــود و از رسانه هاي جديد و 
هنرهاي نو هم در جشنواره استفاده شود. با وجود برگزاري دوساالنه هاي ملي 
و تخصصي در سال هاي بعد و حتي نمايشگاه هايي كه انجمن هاي هنري برپا 
مي كنند، جشنواره تجسمي فجر همچنان به عنوان يك امكان به خصوص 

براي هنرمندان غيرتهراني در حال برگزاري است.

به هنگام
حضور عباس صفاري در شعر دهه 80 مايه 

پشتگرمي شاعراني است كه سادگي را سرلوحه 
خود قرار داده اند

مرتضي كاردر��������������������������������������������������������
وقتي خودم نیستم

روزهايي كه خودم نیســتم/ پیراهنم تنگ 
مي شــود/ و كراوات خفه ام مي كند/ شبیه 
بازاريــاب در بــه دري مي شــوم/ در اتاق 

مسافرخانه اي ارزان قیمت�
چه خودم باشم چه نباشم/ پستچي در ساعتي 
مقرر/ ســهم آن روز مرا از جهان/ پشت در 
مي گذارد و مــي رود/ میــان آن همه پاكت 

تمبرخورده/ هیچ نامه اي نیست�
آدم هايي را كه هرگز نديده ام/ زنگ مي زنند/ 
گاهي فقط صداي ضبط شــده اي است/ كه 
مي خواهد چهار شب و / پنج روز هاوايي را/ با 

وام درازمدت/ در تقويم خالي ام بگنجاند�
وقتي خودت نیستي/ سفر/ اسراف نسیم است 

و/ حرام كردن چشم انداز�
دلم نمي خواهد/ با اين صدايي كه يك روز در 
میان/ مارپیچ مي شود/ به هیچ سؤالي پاسخ 

بدهم�
اگر باران/ مقوايي ام نمي كرد/ ترجیح مي دادم 
به خیابان بروم/ دســت در جیب و سر به هوا/ 
في البداهه سوت بزنم/ و هر جا نیمكتي گیرم 
آمد/ به ياد همه آنها كه ترك كرده اند/ سیگاري 

بگیرانم�
▫▫▫

عباس صفاري مي توانست يكي از انبوه نام هاي 
فراموش شده سال هاي دور شعر ايران باشد كه 
بعدها نامي از او در تاريخ هاي شفاهي ادبیات 
بیايد يا مثالً ترجمه هايي ارائه كند و كسي يادش 
بیايد كه او شاعري بوده است در خیل شاعران 
دهه 50 و ترانه اي براي فرهاد مهراد و ديگران 
سروده است و��� اما او، پس از فترتي طوالني، به 
شعر امروز ايران بازمي گردد و يكي از شاعران 

نامدار دهه 80 مي شود�
عباس صفاري مديون بازگشت به هنگام است� 
درســت زماني ظهور مي كند كه شعر دهه 70 
بیشتر توان خود را عرضه كرده و مطبوعات و 
بازار شعر آكنده از نمونه هاي دست دوم و سوم 
شاعران دهه 70 است، آن قدر كه خوانندگان 

شعر را پس زده است�
شعر عباس صفاري بازگشت به سادگي است، 
شعري است بدون برجسته سازي هاي زباني 
كه يكي از ويژگي هاي همه گونه هاي شعر دهه 
70 است و بدون بازي هاي شكلي كه در بیشتر 
شــعرهاي دهه 70 اتفاق مي افتد� سادگي از 
ويژگي هاي ذاتي شعر صفاري است� حتي نوعي 
از فاصله گذاري هاي او در شعر يا كوشش هاي 
او براي ارائه شعر ديداري كه از قضا نمونه هاي 
خوبي از كار درآمده است، در نهايت سادگي 

اتفاق مي افتد�
حضور عباس صفاري در شعر دهه 80 از جهاتي 
حضوري نمادين است� او از آن سوي اقیانوس 
اطلس مي آيد، از اياالت متحــده، جايي كه 
شاعران دهه 70 تحت تأثیر آموزه هاي تأخیري 
استادان خود گمان مي كنند آوردگاه بازي هاي 
زباني و چالش هاي گوناگون درصورت و معناي 
شعر و كوشــش براي به تأخیر انداختن شعر 
است� اما شــعرها و ترجمه هاي او در نهايت 
سادگي اســت� حضور او ســبب پشتگرمي 
شاعراني مي شود كه سادگي را سرلوحه خود 
قرار داده اند و اندك و بسیار تحت تأثیر او قرار 

دارند�
عباس صفــاري از دهه 80 تا امروز در شــعر 
حرفه اي امروز ايران حاضر اســت، البته انگار 
حضور او ديگر مثل سال هاي دهه 80 اتفاقي 
شگفت نیســت، هرچند همیشه معیارهاي 
شاعرانه را رعايت كرده است� او هیچ گاه نگفته 
است در سال هاي طوالني دوري از ايران، زبان 
فارسي خود را چگونه زنده و  تر و تازه نگه داشته 

است�

شعر

حسنا مرادي  �������������������������������������������������������������������

شروع محمد طلوعي از شعر و شاعري بود، اما خيلي زود خود 
را به وادي نويسندگي و داستان كشاند و سال 1386 نخستين 
رمان خود، »قرباني باد موافق« را چاپ كرد. طلوعي نويسنده 
جواني است كه داستان هاي كوتاهش هم به اندازه رمان هايش 
ديده و خوانده شده اند. جغرافياي داستان هاي او فراتر از ايران 
است و در فضاي بسياري از كشــورهاي اطراف ايران و حتي 

دورتر هم داستان نوشته است.

نثر طلوعي پخته  و آگاهانه اســت. كلمات را مي شناســد و 
هوشمندانه با بازي با آنها حس  هاي شخصيت هاي داستان را 
منتقل مي كند. طلوعي با تغيير لحن و زبان از يك شخصيت 
به شخصيت ديگر، اليه هاي زيرين شخصيت ها و روابط آنها 
را به نمايش مي گذارد. عالوه بــر اين، طنز عميق روايت هاي 
مدرنش همراه با بازي هاي زباني او به ياري شخصيت پردازي 
و فضاسازي داستان هايش مي آيند. تسلط طلوعي بر زبان در 
داستان هاي مختلفش ديده مي شود؛ او همان قدر كه به زبان 
گفتار جوانان امروز مسلط است، به عبارات و واژه هاي اصيل 

و قديمي فارسي هم وفادار اســت و هر جا كه قصه اش مجال 
مي دهد، آنها را به خدمت مي گيرد. در عين حال از ساختن و 
به كار بردن واژه هاي خودساختش هم ابايي ندارد و طوري قابل 
باور آنها را به كار مي گيرد كه خواننده تصور مي كند اين واژه از 

ذهن شخصيت داستان بيرون تراويده است.
»پول در آوردن نخستين راه سرنوشت رسيدن محسن به رم 
نبود. حاال كه نگاه مي كنم راه هاي ديگر هم به همين اپرايي كه 
مي بيند مي رساندش. يعني انگار محسن از هر راهي مي رفت، 
باالخره به رم مي رسيد. نظم شرح اين ماجرا واقعا سخت است، 

يعني جوري گفتنش كه حوصله سربر نباشد و كشاف باشد از 
عهده من برنمي آيد، هر جا خسته شدم ول مي كنم.

دو كوچه باالتر يا پايين تر خانه محسن توي خيابان هاشمي، 
پيرمردي زندگي مي كرد به اســم اربابي. قبلش بايد بگويم 
محسن، وقتي يال و كوپالي داشــت و شيشه خردش نكرده 
بود، ملقب بود به محســن نصفه. كيا بيايي داشت، وقتي سر 
گذر بنائيان گير مي كرد. زنجير مي تاباند و شلوار شش جيب 
پا مي كرد، آديداس زد هشتاد پاشنه خوابيده مي پوشيد و قمه 

نقره كوب توي جورابش مي گذاشت«.

 محمد طلوعی
 از نظم تا نثر

طلوعي قصه هايي از زمان ها و 
مكان هاي مختلف، از گذشته دور تا 

امروز، مي نويسد

نثر

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

در تاريــخ 14ژوئيــه 2008 )24تيــر 1387( جيمز روبين اســتاد 
دانشگاه كلمبيا، دســتيار عمومي وزارت امورخارجه آمريكا در زمان 
رياست جمهوري بيل كلينتون و همسر كريســتين امانپور مجري و 
خبرنگار ارشد سي ان ان، مطلبي در نيويورك تايمز منتشر كرد و ضمن 
اشــاره به تالش وزير امورخارجه اياالت متحده براي ايجاد يك دفتر 
حفاظت منافع در تهران، خواستار ايجاد تغييراتي در روابط ديپلماتيك 
ميان آمريكا و ايران شــد. جيمز روبين براي مطلب خود تيتر»مرد ما 
در ايران؟« را انتخاب كرده و پيشــنهاد ايجاد يك بخش ديپلماتيك 
جداگانه براي نمايندگي از منافع آمريكا در ايران را مطرح كرده است. 
جيمز روبين همچنين به نقل از يك مقام بلندپايه دولت آمريكا نوشت: 
كاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريكا درصدد است موافقت جورج 
بوش، رئيس جمهور اياالت متحده براي تاسيس يك بخش حافظ منافع 
آمريكا در تهران، پايتخت ايران را جلب كند. جيمز روبين در بخشي از 
گزارش خود به اين مسئله اشاره كرده اســت كه آمريكا از زمان بروز 
بحران گروگانگيري در تهران، هيچ هيأت ديپلماتيكي به اين كشور اعزام 
نكرده و از آن زمان به بعد منافع واشنگتن در ايران توسط دولت سوئيس 
مديريت شده است. به رغم تعليق روابط سياسي ميان تهران و واشنگتن، 

آمريكا مي تواند مانند كوبا در ايران نيز يك دفتر حفاظت منافع ايجاد 
كند. اين دفتر حفاظت منافع مي تواند در سفارت سوئيس ايجاد شود 
و از اين طريق به شــهروندان متقاضي، خدمات ويزا و ساير خدمات 
كنســولي ارائه كند. آمريكا از چنين دفتر مستقلي به عنوان پايگاهي 
براي كسب اطالعات استفاده نخواهد كرد. از اين دفتر نيز به عنوان يك 
دفتر جاسوسي )در ايران( ياد نخواهد شد. اين دفتر حافظ منافع براي 
ديپلمات آمريكايي كه در آن مستقر خواهد شد، شرايطي فراهم خواهد 
كرد تا بتواند با پيچيدگي هاي سياسي در ايران به صورت مستقيم آشنا 
شود. جيمز روبين ضمن اشاره به اينكه دولت بوش در زمينه ديپلماتيك 
قوي عمل نكرده و ضعف هايي در اين زمينه از خود بروز داده و اينكه پس 
از 7سال، هيچ منفعتي از سياست مخالفت با مذاكره مستقيم و بدون 
پيش شرط با ايران، عايد دولت آمريكا نشده است، نوشت: سياست هايي 
كه كاندوليزا رايس در حال پيگيري آن است در تضاد با مواضع رسمي 
جورج بوش قرار دارد. درحالي كه پيش تر جورج بوش در سخناني ادعا 
كرده بود كه ايران و كره شمالي بخشي از محور شرارت هستند، كاندوليزا 
رايس قصد دارد به پيشرفت هايي در زمينه ارتباط با اين كشورها برسد. 
او در تالش است در ماه هاي پاياني عمر دولت بوش، به دستاوردهاي 
ديپلماتيك در مذاكرات هســته اي با كره شــمالي و ايجاد يك دفتر 

حفاظت منافع آمريكا در تهران دست پيدا كند.

ندا زندي �������������������������������������������������������������������������������������������
تعطيالت تابستان كه آغاز شــد، خانواده اش او را به شاگردي در مغازه طال 
و نقره فروشي گذاشــتند، بي خبر از آنكه جوانك ظهرها كه سرش خلوت 
مي شود به كتابفروشي گوتنبرگ مي رود و ويترين تماشا مي كند يا كتاب و 
مجله اي به امانت مي گيرد و در دنياي كلمات سرگرم مي شود. همان تابستان، 
محسن باقرزاده كه سخت عالقه مند به كتاب و كتابخواني شده بود، كار در 
مغازه طالفروشي را رها كرد و به شاگردي در كتابفروشي مشغول شد و اين 
عشق به كتاب براي هميشه با او ماند تا اينكه در سال 1340 با پولي كه از طرف 
دايي اش به دستش رسيده بود تصميمش مبني بر تاسيس يك انتشارات را 
به سرانجام رساند و نخستين كتابش »شعِر امروز خراسان« را با نام انتشارات 

توس در مشهد چاپ كرد. او پس از طبع 3كتاب ديگر به تهران آمد. باقرزاده 
در اين دوران براي مدتي در بنگاه ترجمه و نشر كتاب، زيرنظر دكتر جعفر 
شعار، پژوهشگر، مصحح و مترجم به نمونه خواني چاپي مشغول شد و مدتي 
نيز در بنياد فرهنگ ايران، نزد دكتر پرويز ناتل خانلري، مشغول به كار شد و 
با تجربه هاي تازه اي كه كسب كرده بود چاپ و نشر در انتشارات توس را نيز 
ادامه داد. باقرزاده سرانجام در سال 1350 فروشگاه توس را در تهران افتتاح 
كرد. از آن زمان تاكنون بيشترين فعاليت انتشاراتي اين مؤسسه در زمينه هاي 
ايران شناســي و تاريخ و فرهنگ ايران بوده است. »مجموعه آثار چخوف«، 
»تاريخ هخامنشيان« )دوره 15جلدي(، »جنس دوم« اثر سيمون دوبوآر و 

بسياري كتاب هاي ارزشمند ديگر توسط اين ناشر به بازار عرضه شده است.

وقتي نخستين بار صداي فرياد عصباني و پر  از ناچاري خسرو شكيبايي 
در فيلم »هامون« بلند شد كه مي گفت: اين زن، اين زن سهم منه، حق 
منه، عشــق منه؛ خيلي ها فهميدند اين ديالوگ يكي از ماندگارترين 
ديالوگ هاي ســينماي ايران و حميد هامون با بازي خسرو شكيبايي 
يكي از ماندگارترين نقش سينماي ايران خواهد شد. هامون هم براي 
كارگردانش، داريوش مهرجويي، ماندگار شد و هم از درخشش ستاره اي 
تازه در ســينماي ايران خبر مي داد. پيش از هامون، خسرو شكيبايي 
سال ها تجربه بازيگري تئاتر و سينما را در كارنامه خود داشت، اما هامون 
پيله او را پاره كرد و در دوراني كه خبري از سوپراستارها نبود، سوپراستار 

جديد سينماي ايران را به مردم شناساند.
گذر سال ها نشان داد كه تجربه و دانش و استعداد در كنار هم چه معجون 
بي نظيري خلق مي كنند؛ نقش هاي مختلف در دستان خسرو شكيبايي 
مانند موم نرم مي شدند و به بهترين شكل در مي آمدند. شكيبايي فن 
بيان خوبي داشت و لحن و زبان نقش هاي مختلف را خيلي خوب اجرا 
مي كرد؛ بازي درخشان او در نقش آيت اهلل مدرس در سريال »مدرس« 
و مونولوگ بيست دقيقه اي او با بازي بدن و دست خوبش، اين نقش را 
در ذهن ها ماندگار كرده است. بازي او پر از حس بود؛ او در نقش  حميد 
هامون در هامون آن قدر واقعي بــازي كرده بود كه اين فيلم هنوز پس 
از سال ها بيننده را به راحتي با خود همراه مي كند. شكيبايي همه جور 
نقشي بازي كرده بود؛ از رضا صباحي در »خانه سبز« گرفته تا مرادبيگ در 
سريال »روزي روزگاري« و بيشتر اين نقش ها به نوعي در تاريخ سينماي 
ايران ماندگار شدند و سه سيمرغ بلورين و يك ديپلم افتخار از جشنواره 

فيلم فجر هم براي او به ارمغان آوردند.
پسر عشق ســينما و تئاتر خيابان مولوي، براي سوپراســتار شدن راهي 

طوالني را طي كرد. او كه در چهارده سالگي پدرش را از دست داده بود، در 
نوجواني و جواني كارهاي مختلفي را از خياطي تا كانال سازي تجربه كرد. 
اما نوزده سالگي شكيبايي براي او شروع راهي نو در زندگي اش بود؛ او براي 
نخستين بار در نمايشــي با نام »پنجه« روي صحنه رفت و خوب هم بازي 
كرد. بعد از آن خيلي زود راهش به دنياي تئاتر باز شــد و كمي بعد صداي 
پرطنينش او را وارد وادي دوبله هم كرد. نخســتين كار او به عنوان بازيگر 
سينما، 11سال بعد در فيلم كوتاه »كتيبه« به كارگرداني فريبرز صالح رقم 
خورد. سال بعد از آن، در نخستين ســريال رنگي تلويزيون ايران، »سمك 
عيار«، بازي كرد و تا پيش از انقالب در سريال هاي ديگري هم مانند سريال 

»لحظه« به كارگرداني محمد صالح عالء نقش داشت.
اولين فيلم بلند سينمايي شــكيبايي فيلم »خط قرمز« به كارگرداني 
مسعود كيميايي بود. او در ســال هاي بعد در نخستين فيلم  سينمايي 
پوران درخشنده، »رابطه« و فيلم بعدي او »عبور از غبار« هم بازي كرد. 
فيلم »شكار« در سال 1366 ديگر فيلم سينمايي او بود كه در آن با پرويز 
پرستويي همبازي بود. شكيبايي بعد از كارنامه اي پروپيمان در سينما و 
تلويزيون و البته تجربه بيست وچند ساله در تئاتر، به هامون رسيد و اين 

شخصيت را در تاريخ سينماي ايران جاودانه كرد.
عمو خسروي سينماي ايران، عالوه بر بازي چشمگيرش در نقش هاي 
ماندگار، صداي ماندگاري هم داشت. او كه در جواني چند سالي دوبلوري 
را تجربه كرده بود، از اواســط دهه 1370، چندين آلبوم بيرون داد كه 
در آنها شعرهايي از فروغ فرخزاد، سهراب سپهري، سيدعلي صالحي و 
محمدرضا عبدالملكيان را به صورت دكلمه اجرا كرده بود. آخرين آلبوم 
او، »40حكايت از گلستان سعدي«، كه در واقع نوعي كتاب صوتي بود، 
4سال بعد از فوت او منتشر شد تا نشان دهد: »تنها صداست كه مي ماند«.
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