
  تأثير همسان سازي 
بر سفره بازنشستگان

 گزارش همشهری از متناسب سازی حقوق بازنشستگان
و رنج معیشتي که همچنان پابرجاست

   بعد از سال ها چشــم انتظاري باالخره متناسب سازي  حقوق 
بازنشســتگان تامین اجتماعي و کشــوري به ثمر نشســت. 

بازنشســتگان تامین اجتماعــي از مــرداد و بازنشســتگان کشــوري از مهرماه 
امســال طبق احكام جديد شــاهد افزايش حقوق هــا بودند. آنطــور که محمد 
شــريعتمداري، وزير تعاون، کار و رفــاه اجتماعي مي گويد درپي اجرايي شــدن 
 متناسب ســازي  حقوق بازنشســتگان، میانگین حقوق بازنشســتگان ۷۷درصد 

افزايش يافته است. 
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اضطراب؛ چاشني 
انتخابات آمريكا

 سبقت آمار كرونا 
 از محدوديت ها

سقف موقت كولبران

 اينترنت ماهواره اي
 در دست كاربران

عزاي عمومي، در سوگ 
دانشجويان كابل

هامون در گردوغبار 
ديپلماسي

شيب  تند

   شفر: شايد روزي
به ايران برگشتم

چريك ها

همزمان بــا پايــان رأي گیري در 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا، 
احتمــال وقوع آشــوب و درگیري  
خیاباني میان طرفــداران نامزدها 

افزايش يافته است

بررســي همشــهري از وضعیــت 
استان هاي کشور نشان مي دهد آمار 
کرونا در کشور همچنان افزايشي است

روايت دســت اول همشــهري از 
اتاقك هاي اجــاره اي ويژه کولبران 

در  اورامان

درحالي که خیلي هــا آمدن اينترنت 
ماهواره اي را دور از ذهن مي دانستند، 
حاال تعــدادي از کاربران با ديشــي 
کوچك آن را با ســرعتي بــاال تجربه 

کرده اند...

مردم افغانســتان، ديروز را در غم 
کشــته شــدن 22 نفــر در حمله 
تروريســتي نیروهــاي داعش به 
دانشــگاه کابل، در عــزاي عمومي 

سپري کردند

بهترين هاي ســینماي ايــران در 
دهه80 بــه انتخــاب 20 منتقد و 

روزنامه نگار

سینماي دهه80  چه روزهايي را 
بین دو دولت  تجربه کرد؟

سرمربي سابق استقالل در گفت و گو با 
همشهري مدعي شده اگر در روزهاي 
پاياني لیگ هجدهم اخراج نمي شد، 

اين تیم را قهرمان لیگ مي کرد

واقعه سیاهكل؛ نخســتین مبارزه 
مسلحانه علیه رژيم شاه

شاه در سفر دهلي نو حق حاکمیت 
بحرين را به رسمیت شناخت

يادداشت
سيدمحمد مرندي ؛ کارشناس مسائل آمريكا

درحالي که انتخابات رياســت جمهوري آمريكا زير 
ذره بین افكار عمومي جهــان قرار دارد؛ مقام معظم 
رهبري روز گذشته در بخشــي از بیانات خود تأکید 
کردند که »سیاست جمهوري اسالمي ايران در قبال 
آمريكا، حساب شده و مشخص است و با رفت وآمد اشخاص تغییر پیدا نمي کند.« 
من فكر مي کنم اين واقعیت بر همگان روشــن است که تفاوت هايي در روش ها 
و تاکتیك ها بین دمكرات ها و جمهوري خواهان و همچنین بین بايدن و ترامپ 
وجود دارد، اما براساس آن بخش از اسناد امنیت ملي آمريكا که محرمانه نبوده و 
در دسترس عموم هستند، اهداف هر 2 حزب در ارتباط ايران متفاوت از يكديگر 
نیستند. بنابراين هدف حكومت آمريكا نسبت به ايران و منطقه يكسان است. از 
سوي ديگر، اگر بايدن انتخاب شود اين امكان وجود دارد که تأثیري کوتاه مدت 
در بازار داخلي ايران به وجود آورد. حتي ممكن است با انتخاب بايدن تغییراتي 
در منش هاي حكومت آمريكا ايجاد شود. اما براساس گفته هاي اطرافیان آقاي 
بايدن تغییر عمده در سیاست خارجي آمريكا نســبت به ايران صورت نخواهد 
گرفت. آمريكا به جاي اينكه مانند ترامپ تك روي کند، سعي خواهد کرد که با 
اجماع سازي  با کشورهاي ديگر ازجمله اروپايي ها، هژموني خود را در منطقه ما 

تثبیت کند.
از طرف ديگر، اهداف جمهوري اســالمي ايران نیز هم در منطقه و هم در داخل 
کشور روشن است و آن اهداف با تغییر مديريت در کاخ سفید يا استمرار مديريت 
فعلي در آمريكا، دگرگون نخواهد شــد. هدف ايران در منطقه دور کردن تهديد 
براي خود و براي متحدين خود به منظور ايجاد ثبات، آرامش و توســعه اســت. 
همچنین هدف ايران براي داخل کشور نیز ايجاد فضاي آرام و با ثبات است تا در 
آينده با تكیه بر امكانات داخلي و مراودات با کشــورهاي دوست، به توسعه خود 

ادامه دهد.
منش بايدن در ادبیات با ترامپ بسیار متفاوت است، اما بايد به ياد داشته باشیم که 
تحريم ها و فشارهاي حداکثري ترامپ، ايده اصلي خود را از دولت اوباما و معاون 
او گرفته است. شهادت حاج قاسم ســلیماني در دوره ترامپ، جنايت منحصر به 
فردي بود، اما جنگ کثیف آمريكا و متحدانش در ســوريه و شهادت بسیاري از 
همرزمان حاج قاسم سلیماني در اين کشور، به دست اوباما و بايدن شروع شد و 
استمرار پیدا کرد. بنابراين، اگر به جاي امید بستن به حوادث خارج از مرزها، بر 
ظرفیت ها و توانمندي هاي خودمان اتكا کرده و برنامه ريزي کنیم، منافع ايران 

بهتر تامین خواهد شد.
به هر حال، نتايج انتخابات آمريكا هر چه که باشــد، بحران اقتصادي، سیاسي و 
بحران هويتي و شكاف ها در حاکمیت آمريكا يك واقعیت است و همین مسئله 
توانمندي آمريكا در ماه ها و سال هاي آينده را کاهش خواهد داد. بخشي از سخنان 
رهبر معظم انقالب درباره انحطاط مدني، اجتماعي و سیاسي و اخالقي آمريكا نیز 
ناظر به همین موضوع بود. آمريكا که به عنوان قدرت برتر جهان از زمان فروپاشي 
شوروي يكه تازي مي کرد، امروز بر همگان روشن شده است که بحران هاي داخلي 
اين کشور متاثر از شكاف هاي نژادي، طبقاتي، اجتماعي و بحران هاي هويتي و 
شكاف در حاکمیت سیاسي است. از گذشته نشانه هاي متعددي مبني بر کاهش 
قدرت آمريكا وجود داشت که تحت تأثیر جنگ هاي بي پايان آمريكا و سیاست هاي 
لیبرال سرمايه داري بود. اما آثار اين سیاست ها براي عموم چندان روشن نبود که 
چگونه آمريكا را از درون تضعیف  و پايه هاي قدرت آن را سســت مي کند. امروز 
اما شرايط داخلي آمريكا براي همه افراد تیزبین و عاقل روشن شده است که اين 
آمريكا، آمريكاي 30سال پیش نیست. حتي اگر اين انتخابات بدون تنش عمده به 
پايان برسد، هیچ کدام از بحران هاي مورد اشاره در داخل آمريكا برطرف نخواهند 
شد. به نظر مي رسد که طي ماه ها و سال هاي آينده آمريكا به سمت ضعف بیشتر 

و احیانا به سمت شرايط خطرناك پیش مي رود.

آمريكاي رو به زوال
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رهبر معظم انقالب اسالمي صبح روز 
گذشته در سخنان زنده و تلويزيوني، با رهبري

تبريك خجسته سالروز میالد پیامبر 
خاتم حضرت محمــد مصطفي)صلي اهلل علیه وآله( و 
والدت حضرت امام جعفر صادق)علیه السالم( به ملت 
شــريف ايران و امت بزرگ اســالمي، وحدت جهان 
اسالم را عالج واقعي مشكالت مسلمانان خواندند و با 
اشــاره به سیاســت عاقالنه ايســتادگي در مقابل 
زياده خواهي هــاي آمريــكا افزودنــد: سیاســت 
حساب شده جمهوري اسالمي با رفت وآمد اشخاص 

در آمريكا تغییري نمي کند.
ايشــان همچنین با تأکید بر تحرك و تالش بیشتر 
مســئوالن در 3زمینه »اقتصاد، امنیت و فرهنگ« 
گفتنــد: گراني هاي اخیــر واقعاً توجیهــي ندارد و 

مسئوالن بايد با هماهنگي و جديت اين دشواري ها را 
از زندگي مردم بردارند.

به گزارش پايگاه اطالع رســاني دفتــر مقام معظم 
رهبري، حضرت آيت اهلل خامنه اي در بخش نخست 
سخنانشان، برخي آيات قرآن کريم درباره نبي مكرم 
اســالم را داراي تناسبي روشــن با وضع کنوني بشر 
خواندند و افزودند: خداونــد در قرآن مي فرمايد رنج 
مردم بر پیامبر ســخت و گران، و آن حضرت عمیقاً 
مشتاق و دلسوز سرنوشت بشــر است و امروز نیز که 
جامعه بشــري بیش از همیشه، دچار رنج است، روح 
مطهر رسول اعظم، از اين درد و رنج بشر، آزرده است 
و مانند پدري مهربان، به دنبال هدايت و خوشبختي 

جوامع بشري است.
ايشــان با يادآوري سوء استفاده مســتكبران از علم 

و فنــاوري براي مقاصد شــومي نظیــر بي عدالتي، 
جنگ افروزي، شرارت و غارت منابع ملت ها، افزودند: 
فرعون فقط در محدوده مصر بیداد مي کرد اما فرعون 
امروز جهان يعني آمريكا با استفاده از پیشرفت هاي 
علمي، به کشورهاي ديگر لشكرکشي مي کند و جنگ، 

ناامني و تاراج به راه مي اندازد.

دولت فرانسه از وحشي گري فرهنگي دفاع كرد
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به دشمني و معارضه 
همه جانبه استكبار و صهیونیســم با اسالم افزودند: 
آخرين نمونه اين دشمني خبیثانه، دشنام به چهره 
نوراني پیامبــر اعظم به زبان کاريكاتــور، و حمايت 
رئیس جمهور فرانســه از اين اقدام زشت بود که بار 
ديگر نشان داد پشت ســر اينگونه مسائل دست هاي 

پنهاني وجود دارد.
ايشان افزودند: مي گويند يك آدم کشته شده است، 
خوب براي او ابراز تأسف و محبت کنید؛ چرا صريحاً از 
آن کاريكاتور خبیثانه حمايت مي کنید؟ حمايت تلخ 
و زشت دولت فرانسه و برخي کشورهاي ديگر نشان 
مي دهد پشــت اين کارهاي موهن، مانند برهه هاي 

قبل، يك تشكیالت و برنامه ريزي وجود دارد.
رهبر انقالب اسالمي، اعتراض و خشم سراسري امت 
اسالمي در قبال توهین به ساحت نوراني پیامبر اسالم 
را نشان دهنده زنده بودن امت اسالمي برشمردند و 

افزودند: البتــه برخالف غالب 
دولت ها، برخــي دولتمردان 

جهان اسالم، باز هم حقارت خود را نشان دادند و به 
اين کار زشت اعتراضي نكردند.

ممنوعیت تردد در 25استان از 12ظهر روز دوشنبه شروع 
شــده و تا ســاعت24 جمعه ادامــه دارد و در اين مدت جامعه

پلیس راهنمايي و رانندگي کشــور از کاهش 30درصدي 
تردد در جاده ها  خبر داده است. براساس اعالم مسئوالن اين ارگان، مردم 
ممنوعیت ها را رعايت کرده اند. همه اينها در شرايطي است که در 2روز 
گذشته تصاويري از جاده ها منتشر شد که حكايت از ترافیك سنگین در 
جاده هراز و چالوس داشت. جانشین پلیس راه هم اين ماجرا را تأيید کرد 
و گفت که اين ترافیك در جنوب به شمال محورهاي چالوس و هراز ديده 
شده و ظهر روز دوشنبه، ترافیك در آزادراه کرج -قزوين محدوده نظرآباد 
سنگین بوده است. براساس اعالم ايوب شــرافتي، ترافیك در جنوب به 
شمال محور کرج- چالوس محدوده بیلقان و همچنین جنوب به شمال 
محور هراز محدوده مشاء هم سنگین بود اما ساير محورها جوي آرام و 
ترافیكي روان داشت. رئیس مرکز اطالع رساني و کنترل ترافیك راهور 
ناجا اما گزارش ديگري از ترددها داد. به گفته احمدشــیراني، ترافیك 
ايجاد شده در ســاعت هاي اول اجراي اين ممنوعیت طبیعي بود و بايد 
راهكاري براي شناسايي خودروهاي بومي و غیربومي انجام مي شد. به 

گفته او، از ظهر روز دوشنبه که ممنوعیت ها آغاز شد، ترافیك 15درصد 
کاهش داشــت. همچنیــن از ابتداي صبح روز گذشــته بــا توجه به 
ترددشــمارها و رصد دوربین هاي ترافیكــي در محورهاي مواصالتي، 
ترددها بیــش از 30درصد کاهش داشــت. بــه گفته شــیراني، اين 
نشان دهنده همكاري خوب مردم با پلیس بود. او خطاب به افرادي که در 
شهرهاي ديگر به سر مي برند، گفت که اين افراد ممنوعیتي براي بازگشت 
به شهرشان ندارند اما اجازه ورود به شهرهايي که در طول مسیر خود تا 
شهر مقصدشان وجود دارد را ندارند و بايد از کنارگذرها و کمربندي ها 
عبور کنند. براســاس ابالغیه وزارت کشــور، ممنوعیت هــاي تردد در 
25استان از ساعت 12ظهر روز دوشنبه تا ساعت 12شب جمعه اعمال 
مي شود. استان هاي تهران، البرز، خراســان رضوي، آذربايجان شرقي، 
آذربايجان غربي، فارس، خوزستان، کردســتان، اصفهان، قم، مرکزي، 
خراسان جنوبي، اردبیل، کرمانشاه، بوشــهر، هرمزگان، يزد، لرستان، 
خراسان شمالي، ايالم، چهارمحال و بختیاري، همدان، زنجان، سمنان و 
کرمان شــامل اجراي اين ممنوعیت تردد مي شــوند. براســاس اعالم 
پلیس راهنمايي و رانندگي، رانندگاني که نسبت به اعمال محدوديت ها 
بي توجه باشــند، 500هزار تومان جريمه مي شوند. از آن طرف، رئیس 
پلیس تهران هم گزارشي از برخورد با متخلفان مقررات کرونا مي دهد. 
به گفته حســین رحیمــي، در اين مدت، 5هــزار و ۷راننــده به دلیل 
استفاده نكردن از ماسك جريمه 100هزار توماني شده  و 9هزارو61 راننده 
که سرنشینانشان از ماسك استفاده نكرده بودند، جريمه شدند. پیش از 

اين اعالم شده بود جريمه رانندگاني که ماسك نزده اند 100هزار تومان 
و به ازاي هر سرنشین 20هزار تومان است. معماي پیچیده شیوع گسترده 
کوويد-19 در کشور اما تنها با اعمال ممنوعیت ها و محدوديت هاي موقت 
تردد خارج از شهر و جريمه کردن رانندگان، حل نمي شود؛ چراکه به گفته 
فرمانده عملیات ســتاد مقابله با کروناي تهران، بزرگ ترين مشكل در 
شیوع کرونا، ترددهاي درون شهري پايتخت است؛ تهران همچنان شلوغ 
است و ترافیك بااليي دارد. به گفته علیرضا زالي، ترافیك تهران تغییري 
نداشته و فضاهاي شــهري پرخطر همچنان شلوغ اســت. او خبرهاي 
امیدبخشــي درباره شــیوع کرونا نــدارد، به طوري کــه مي گويد آمار 
جان باختگان کرونا تا 3هفته ديگر، باال مي رود و در بهترين شــرايط تا 
3هفته ديگر، آمار مرگ ومیر کاهش پیدا نمي کند. به گفته او، تهران با 
خطر جدي شیوع گسترده تر کرونا مواجه است. او روز گذشته گفت که 
6هزارو33۷بیمار کرونايي در اســتان تهران بســتري اند که اين تعداد 
بستري در 9 ماه گذشته بي سابقه بوده اســت: »اين افراد در بخش  هاي 
عادي و ويژه در 108بیمارستان استان تهران بستري اند. از مجموع اين 
افراد، 1۷02نفر در بخــش مراقبت هاي ويژه هســتند.« به گفته او، در 
شبانه روزگذشته، 1500نفر به مراکز بهداشتي و درماني مراجعه کردند 
که 890نفر از آنها که کرونا داشــتند، در بیمارستان ها پذيرش شدند و 
1۷0نفرشان در بخش هاي مراقبت ويژه نگهداري شدند. در اين مدت هم 
90بیمار مبتال به کرونا، جانشان را از دست دادند. براساس اعالم زالي، 

حال 1۷00بیمار بستري شده در بخش هاي ويژه وخیم است.

 بسیاري از گراني هاي اخیر توجیه ندارد 
 و بايد با هماهنگي بین دستگاه ها 

هرچه زودتر عالج شوند

 دفاع دولت فرانسه از وحشي گري فرهنگي
 و دفاع آن کشور از منافقین دو روي

يك سكه هستند

 همه سرزمین هاي جمهوري آذربايجان 
که به وسیله ارمنستان تصرف شده بايد 

آزاد شود و به آذربايجان برگردد

گالري داران معتقدند؛ شمار بازديدکنندگان شان آن قدر نیست 
که ازدحام جمعیت ايجاد کند. البته که درســت مي گويند. از 

افتتاحیه ها که بگذريم، بازديدکننــدگان اندکي در روزهاي ديگر هفته به گالري ها 
مي آيند. رعايت اصول بهداشتي در گالري ها نیز بیشتر از ساير نهادهاي فرهنگي و 
هنري است. در ورودي بسیاري از گالري ها، ماسك و مايع ضدعفوني کننده وجود 

دارد و ورود بدون ماسك ممنوع است.

تهران از چشم نقاشان

اتوبوس هاي جديد در راهند

 نقاشان ايراني در سال هاي اخیر در آثارشان 
تصوير متفاوتي از تهران امروز به دست مي دهند 

شهردار تهران در مراسم رونمايي از 100 دستگاه اتوبوس و 
میني بوس جديد از ورود  150اتوبوس ديگر تا 3 ماه  آينده خبر داد
قرارداد ساخت 800دستگاه اتوبوس و میني بوس  امضا شده است

 مناقصه 80 اتوبوس دو کابین براي خطوط تندرو و مناقصه 
200اتوبوس تك کابین هم در دستور کار قرار دارد

صفحه18را 
بخوانيد
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مردم همكاري كردند
در سومین روز از اجراي ممنوعیت تردد به 25استان، پلیس راهور 

از رعايت مصوبات جديد خبر داد

ادامه در 
صفحه2

با رفت  وآمدها در آمريكا  
سياست ايران   تغيير نمي كند
رهبر معظم انقالب در سخنان زنده تلويزيوني اوضاع كنوني 
آمريكا را نشانگر انحطاط شديد مدني در اين كشور دانستند
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تروريست ها به مرز ايران نزديك شوند،  برخورد قاطع خواهد شد

حضرت آیــت اهلل خامنه اي با اشــاره 
به اقدام دولت فرانســه در ربط دادن 
حمایت از این كاریكاتور اهانت آميز به آزادي بيان و حقوق 
بشــر افزودند: دولتي این ادعا را مي كند كه خشن ترین و 
وحشي ترین تروریست هاي جهان را كه دستشان به خون 
هزاران نفر از مردم و ده ها تن از مقامات ایراني آلوده اســت 
در كشــور خود جا داده، در طول جنگ تحميلي بيشترین 
حمایت ها را از گرگ خونخواري مثل صدام به عمل آورده و 
در شنبه هاي اعتراض، مردم كشور خود را سركوب مي كند و 

همزمان دم از آزادي و حقوق بشر مي زند.
رهبر انقالب اسالمي دفاع رئيس جمهور و دولت فرانسه از 
وحشي گري فرهنگي و عمل جنایتكارانه آن كاریكاتوریست  
و دفاع آن كشــور از منافقين و صدام را دو روي یك ســكه 
دانستند و افزودند: ماجراي اخير كه در سال هاي قبل نيز در 
قالب اهانت به قرآن و پيامبر عزیزاسالم در آمریكا و كشورهاي 
اروپایي تكرار شد، نشان دهنده ذات ظلماني و وحشي  تمدن 

غرب است.
ایشــان تأكيد كردند: البته همچنان كه رجاله هاي مكه و 
طائف در صدر اسالم نتوانستند نام مقدس پيامبر را پنهان 
كنند، امروز نيز این تالش هاي شوم راه به جایي نمي برد و 
نمي تواند بر شرافت، جاللت و عظمت خاتم المرسلين هيچ 

خدشه اي وارد كند.

كوچك تر از آن هستند كه به مسئله فلسطين پايان 
دهند

رهبر انقالب اســالمي در بخش دیگري از سخنانشان در 
تبيين اهميت درك نشــده هفته وحدت، حوادث خونين 
برخي كشورهاي اسالمي نظير سوریه، عراق، ليبي، یمن و 
افغانستان را یادآوري كردند و افزودند: آن زمان كه امام راحل 
عظيم الشــأن ایام ميالد پيامبر خاتم را هفته وحدت اعالم 
كرد، خيلي ها عمق و اهميت این اقــدام را درك نكردند اما 
امروز روشن شده كه وحدت جهان اسالم چقدر گران قيمت 
است و اگر محقق شده بود، مي توانست مانع وقوع بسياري از 

اختالفات و جنگ هاي خونين در منطقه شود.
ایشان در همين زمينه، اقدام خبيثانه برخي كشورها را در 
عادي ســازي رابطه با رژیم غاصب صهيونيستي به شدت 
مورد انتقاد قرار دادند و افزودند: این افراد فاسد از كار ذليالنه 
خود ابراز خرسندي و به آن افتخار هم مي كنند اما بدانند كه 
كوچك تر از آن هستند كه به مسئله فلسطين پایان دهند و 
بدون تردید رژیم غاصب، قاتل و جنایتكار از بين مي رود و 

فلسطين از آن فلسطينيان مي شود.
رهبر انقالب اسالمي گفتند: متأسفانه آن روز، اهميت ابتكار 
امام بزرگوار یعني »اتحاد مذاهب اسالمي در جهت گيري هاي 
كلي« به درســتي درك نشد اما دشــمن با فهم خطر این 
سياســت در كم كردن نفوذش، برنامه هاي عملياتي براي 

مقابله با آن طراحي و اجرا كرد.
ایشان، »راه اندازي مراكز توليد اندیشه هاي ضدتقریبي«، 
»ایجاد گروه هــاي تكفيري مثل داعــش« و »به جان هم 
انداختن افراد غافل« را ازجمله برنامه هاي عملياتي دشمن 

براي خنثي كردن وحدت دانستند و افزودند: البته گناه برخي 
از دولت هاي منطقه و رؤساي آنها كه از گروه هاي تروریستي 
پشتيباني مالي و تسليحاتي كردند، از افرادي كه با تعصب و 
جهالت به این گروه ها پيوستند بيشتر است و در این قضيه 

جرم اصلي را آمریكایي ها و سعودي ها مرتكب شدند.
حضرت آیــت اهلل خامنه اي، جــرم دیگــر آمریكایي ها را 
لشكركشي به كشورهاي مسلمان مانند افغانستان و سوریه 
خواندند و گفتند: در عراق جوانان با غيــرت اجازه نفوذ به 
آمریكایي ها نخواهند داد چرا كه نتيجه حضور آمریكا در هر 
نقطه از جهان چيزي جز ایجاد ناامني، تخریب، جنگ داخلي 

و مشغول سازي دولت ها نبوده است.
ایشــان عالج حوادث تلخ جهان اســالم همچون »جنگ 
پنج ســاله در یمن و بمباران قســاوت آميز مردم به دست 
سعودي ها« و یا »دهن كجي چند دولت ذليل به امت اسالمي 
با نادیده انگاري مسئله فلسطين« را در گروي اتحاد مسلمانان 
دانستند و تأكيد كردند: گرفتاري ها و مشكالت دولت ها و 
ملت هاي اسالمي از كشمير تا ليبي به بركت وحدت امت 

اسالمي برطرف خواهد شد.

اقدام دانشجويان در 13آبان 58 عين عقالنيت بود
رهبر انقالب اسالمي در بخش دیگري از سخنانشان با اشاره 
به 1۳آبان و سالگرد اقدام دانشجویان خط امام در تسخير 
النه جاسوسي آمریكا در سال 1۳۵8 گفتند: این روز مظهر 
استكبارســتيزي ملت ایران و آن كار دانشجویان، اقدامي 

نمادین و بجا در مبارزه با استكبار بود.
ایشان رژیم استكباري آمریكا را جامع صفات زشت مانند 
جنگ افروزي، تروریست و تروریست پروري، مداخله گري، 
فساد و انحصارطلبي دانستند و افزودند: اقدام دانشجویان 
در مقابله با چنين پدیده اي، عين عقالنيت بود و تسليم شدن 
و زیر بار زور رفتن ضد عقالنيت است. رهبر انقالب اسالمي 
حركت انقالبي دانشجویان در 1۳آبان را حركتي دفاعي و 
كامالً عقالني خواندند و گفتند: ما شروع كننده اقدام در مقابل 
آمریكایي ها نبودیم بلكه بعد از پيروزي انقالب، آنها بودند كه 
با صدور قطعنامه در كنگره، راه اندازي گروه هاي تروریستي، 
طراحي و حمایت از كودتا و تمهيدات گسترده جاسوسي در 

سفارت خود، دشمني با ملت ایران را شروع كردند.
حضرت آیت اهلل خامنه اي افزودند: برخي تصور مي كنند كه 
اگر دولتي تسليم خواســته ها و سياست هاي آمریكا شود، 
ســود و بهره خواهد برد درحالي كه دولت هاي تســليم در 
برابر زورگویي هاي آمریكا، بيشــترین ضربه را خورده اند و 
گرفتاري هاي آنها بيشتر شده است. ایشان با تأكيد براینكه 
سياست جمهوري اسالمي ایران در قبال آمریكا، حساب شده 
و مشخص است و با رفت وآمد اشخاص تغيير پيدا نمي كند، 
خاطرنشان كردند: ممكن است با آمدن یا نيامدن یك فرد 
اتفاقاتي بيفتد اما به ما هيچ ارتباطي ندارد و در سياســت 

جمهوري اسالمي هيچ تأثيري نخواهد داشت.
رهبر انقالب اسالمي اوضاع رژیم آمریكا را تماشایي خواندند 
و افزودند: رئيس جمهوري كه اكنون بر سر كار است و قرار 
اســت انتخابات را برگزار كند مي گوید این، متقلبانه ترین 

انتخابات آمریكا است و رقيب او هم مي گوید، ترامپ قصد 
تقلب وسيع دارد.

حضرت آیت اهلل خامنه اي این وضع را نمونه اي از چهره كریه 
ليبرال دمكراسي دانستند و گفتند: جداي از اینكه چه كسي 
در آمریكا بر سر كار بياید، اوضاع كنوني نشانگر انحطاط شدید 
مدني، سياسي و اخالقي در آمریكا است و این، موضوعي است 

كه صاحبان فكر و اندیشه در آمریكا به آن اذعان مي كنند.
ایشان سرانجام چنين نظام سياســي را اضمحالل و انهدام 
خواندند و تأكيد كردند: البته اگر برخي بر سر كار بيایند این 
انهدام زودتر انجام خواهد شــد و اگر برخي دیگر به قدرت 
برســند ممكن اســت قدري به تأخير بيفتد اما سرنوشت 

محتوم، نابودي است.
رهبر انقالب اسالمي علت اصلي دشــمني آمریكا با نظام 
اســالمي ایران را زیر بار سياســت هاي ظالمانه نرفتن و به 
رسميت نشناختن سلطه آنها دانستند و تأكيد كردند: این 
دشمني ادامه خواهد داشت و تنها راه برطرف كردن آن، این 
است كه طرف مقابل از این تصور كه بتواند به ملت و دولت 

ایران ضربه اساسي وارد كند، مأیوس شود.
حضرت آیت اهلل خامنه اي، مایوس شدن دشمن را منوط به 
قوي شدن و تقویت ابزارهاي قدرت واقعي دانستند و گفتند: 
البته ملت ایران واقعاً و انصافاً در برابر فشــارها و مشكالت 
خوب ایستادگي كردند اما براي قوي شدن، مسئوالن باید در 
۳بخش اقتصاد، امنيت و فرهنگ، تحرك بيشتر و جدي تري 

داشته باشند.

گراني ها توجيه ندارد
ایشان درخصوص مقوله اقتصاد خاطرنشان كردند: در زمينه 
اقتصاد به هيچ وجه نباید نگاه به بيرون باشد البته این به معناي 
ارتباط نداشتن با خارج نيســت بلكه ارتباط باید باشد ولي 
به دنبال عالج مشكالت در داخل باشيم و یكي از راه حل هاي 
اصلي هم افزایش توليد است. رهبر انقالب اسالمي افزودند: در 
زمينه اقتصاد باید یك تالش برنامه ریزي شده و سازمان یافته 
انجام گيرد. حضــرت آیت اهلل خامنه اي بــا تأكيد بر اینكه 
بسياري از مشكالت كنوني اقتصادي ارتباطي به تحریم ندارند 
و ناشي از ناهماهنگي ها هستند، گفتند: بسياري از گراني هاي 
اخير توجيه ندارد و باید با هماهنگي بين دستگاه هاي مربوطه 

هرچه زودتر عالج شوند.
ایشان، گراني گوشــت، مرغ، گوجه فرنگي تا پوشك بچه را 
به رغم موجود بودن جنس و كاال، گراني هاي بي مبنا و بي دليل 
خواندند و افزودند: همه این گراني ها و مشكالت، با هماهنگي 
دستگاه ها قابل حل هســتند و باید مشكالت از جلوي پاي 

مردم برداشته شوند.
رهبر انقالب اســالمي درخصوص مقولــه امنيت گفتند: 
براي تأمين امنيت خارجي و طمع نكردن دشــمنان، باید 
ابزارهاي دفاعي همچون موشك، پهپاد و هواپيما همچنان 
تقویت شوند و براي تأمين امنيت داخلي نيز دستگاه هاي 
مربوطه مراقب مسئله نفوذ باشند. حضرت آیت اهلل خامنه اي 
درخصوص فرهنگ نيز مســئوالن فرهنگــي را به تالش 

هوشمندانه فراخواندند.

انتخابات آمریكا دیروز در 
حالي برگزار شد كه مقامات ديپلماسی

ایراني مي گویند نگاهشان 
به نتيجه آن نيست. بعد از ادعاهاي دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور آمریــكا مبني بر 
عالقه ایران براي پيروزي جو بایدن، رقيب 
او، دیپلمات هاي ارشد ایران این ادعا را رد 
كردند اما در 2روز گذشــته یك بار دیگر 
موضع ایران تكرار شد؛ البته این بار عالوه بر 
وزیر خارجه و سخنگوي وزارت خارجه، 
عالي ترین مقام ایران یعني رهبر معظم 
انقالب هم انتخابات آمریكا را براي ایران 
بي اهميت توصيــف كردند. محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه كشــورمان در 
گفت وگویي با سي بي اس نيوز آمریكا تأكيد 
كرد كه ایران نه ترامپ و نه بایدن را ترجيح 
نمي دهد، با این حال او در پاســخ مجري 
برنامه گفت كه »بيانيه هاي كمپين بایدن 
نوید دهنده بوده اند اما همچنان باید صبر 
كنيم و نظاره گر باشيم.« ظریف همچنين 
با بيان اینكه آنچه دولت جدید در كمپين 
انتخاباتي خود مي گوید مهم نيست، بلكه 
آنچه در دفتر انجام مي دهد مهم اســت، 
تصریح كرد: آنچه برایمان مهم است، این 
است كه كاخ سفيد پس از انتخابات چگونه 
رفتار مي كند نه اینكه چه شعار یا وعده اي 
داده اند. رفتار آمریكا مهم است. اگر آمریكا 
تصميم بگيرد به رفتار ستيزه جویانه خود 
عليه ایران پایان دهد، بدون توجه به آنكه 
چه كسي در كاخ سفيد نشسته است، با 
داســتان متفاوتي مواجه خواهيم شــد. 
ظریف درباره احتمال مذاكره مجدد ایران 
بر ســر برجام در دولت احتمالي بایدن، 
تأكيد كرد: اگر ما مي خواســتيم دوباره 
مذاكره كنيم، این كار را 4ســال پيش با 
ترامپ انجام مي دادیم. ظریف گفت: »تحت 
هيچ شرایطي« تهران به مذاكره مجدد بر 
ســر مفاد توافقي كه به عنوان قطعنامه 
شوراي امنيت سازمان ملل درآمده بود، 
فكر نخواهد كــرد. ظریف ضمــن ابراز 
اميدواري نسبت به الحاق مجدد آمریكا به 
توافق هسته اي، افزود: ما به شكل واضح 
راهي براي تعامل دوباره پيدا خواهيم كرد 
اما تعامل مجدد به معناي مذاكره مجدد 
نيست؛ به معناي آن است كه آمریكا  پاي 
ميز مذاكره بازگــردد. دونالــد ترامپ، 
رئيس جمهور فعلــي آمریــكا در زمان 

رقابت هاي انتخاباتي 4ســال قبل وعده 
خــروج از برجــام را داد كــه در نهایت 
اردیبهشت 2سال قبل به آن عمل كرد. با 
این حال، او در رقابت هاي انتخاباتي این دور 
وعده داده كه درصورت پيروزي، با ایران به 
توافق خواهد رسيد. ظریف در این رابطه با 
بيان اینكه كمپين »فشار حداكثري« عليه 
ایران شكست خورده است، گفت: آنها به 
ایران آسيب زده اند اما آن تغييرات سياسي 
را كه آمریكا خواهان آن بــود به ارمغان 
نياورده اند؛ حال این خواســته چه تغيير 
نظام باشد كه این در ذهن بخش خاصي از 
دولت كنوني آمریكا ســت و چه خواسته 
دونالــد ترامپ باشــد كه خواهــان به 
زانو درآوردن ایران به منظور تعيين مفاد 
توافق اســت. این مقام ارشــد دستگاه 
دیپلماسي كشورمان در رابطه با پيروزي 
احتمالي بایدن و رفتار او با برجام هم تاكيد 
كرد: مــن مي دانم كــه بایــدن معاون 
رئيس جمهور پيشين درك مي كند كه این 
اتفــاق ]مذاكره مجــدد بر ســر توافق 
هســته اي[ نخواهد افتاد و ممكن است 
به گونه   دیگري اقدام كند. ظریف همچنين 
به تغيير رفتــار دونالد ترامــپ نيز ابراز 
اميدواري كرد. وزیر خارجه ایران ضمن رد 
ادعاهاي مقامات دستگاه اطالعاتي آمریكا 
مبني بــر دخالــت ایــران در انتخابات 
ریاست جمهوري 2020 آمریكا، تأكيد كرد 
كه دونالد ترامپ »تنها شخصي است كه 
مؤثرترین و مهم ترین بي حرمتي ها را عليه 
سيســتم انتخاباتي آمریكا روا مي دارد«. 
ظریف در بخشي از این گفت وگو عنوان 
كرد كه ایران نامه اي از سوي دولت آمریكا 
دریافت كرده كه هشــدار داده در زمان 
انتخابات اقدامي نكند و اینكه این كشور 

هيچ گونه دخالتي را تحمل نخواهد كرد.
ســعيد خطيب زاده، ســخنگوي وزارت 
خارجه هم در نشســت خبــري اخير با 
خبرنگاران كه به صورت ویدئوكنفرانس 
برگزار شــد، در رابطه با انتخابات آمریكا 
گفته بود: هر دو حزب ایاالت متحده متوجه 
شده اند چقدر سياست هایشان شكست 
خورده اســت. چارچوب گفت وگو براي 
ما همان برجام، جبران خسارات و توقف 
جنگ و تروریسم اقتصادي عليه مردم ایران 
است. ایران بيشتر از نتيجه به اقدامات دولت 

آینده ایاالت متحده نگاه مي كند.

رهبر معظم انقالب در سخنان زنده تلویزیوني اوضاع كنوني آمریكا را نشانگر انحطاط شدید مدني در این كشور دانستند

پاسخ ظریف به خبرنگار سی.بی.اس درباره اهميت نامزدهای انتخابات آمریكا برای ایران

بسياري از گراني هاي اخير توجيه ندارد و باید با هماهنگي بين دستگاه ها هرچه زودتر عالج شوند

وزیر خارجه از نامه دولت آمریكا به ایران درباره انتخابات 
این كشور خبر داد

با رفت  وآمدها درآمريكا، سياست ايران  تغيير نمي كند

نه ترامپ، نه بايدن

بازتاب بيانات رهبر معظم انقالب  در رسانه هاي جهان
رسانه هاي جهان روز گذشته ضمن پوشش گسترده بيانات مقام معظم رهبري 

به مناسبت سالروز والدت پيامبر اسالم)ص(، بخش هاي مربوط به غيرقابل بازتاب
تغيير بودن سياست جمهوري اسالمي ایران نسبت به آمریكا، برخورد قاطع با 
تروریســت ها درصورت نزدیكي بــه مرزهاي كشــور و تقبيح حمایت دولتي از انتشــار 
كاریكاتورهاي موهن عليه نبي مكرم اسالم را برجسته كردند. روزنامه لبناني »النهار« این 
عبارت مقام معظم انقالب را كه فرمودند »ایراني ها تسليم فشارهاي آمریكا نخواهند شد«، 
براي تيتر خود انتخاب كرد. وبگاه اماراتي »ارم نيوز« پس از ترجمه خالصه اي از بيانات مقام 
معظم رهبري نوشت كه »سياست تهران در قبال آمریكا صرف نظر از اینكه چه كسي پيروز 
انتخابات ریاست جمهوري این كشور مي شود، تغيير ناپذیر است«. بخش عربي خبرگزاري 
»رویترز« ضمن پوشش مهم ترین محورهاي سخنراني آیت اهلل خامنه اي تيتر »سياست 
تهران در قبال آمریكا تغيير نخواهد كرد« را به نقل از رهبر معظم انقالب اســالمي ایران 
انتخاب كرد. شبكه هاي »تي آرتي« و خبرگزاري »آناتولي« تركيه نيز به ترتيب بيشتر به 
بيانات مقام معظم انقالب درباره »سياست تغيير ناپذیر ایران در قبال آمریكا« و »برخورد 
قاطع با تروریست ها درصورت نزدیكي به مرزهاي ایران« اشاره كردند. خبرگزاري روسي 
»اسپوتنيك« با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبري درباره اهانت رئيس جمهور فرانسه به 

ساحت مقدس پيامبر اسالم)ص( و همچنين سياست آینده ایران در قبال آمریكا، نوشت كه 
آیت اهلل خامنه اي مواضع ضد اسالمي فرانسه و »حمایت پشت پرده اي از اقدامات موهن به 
پيامبر اســالم را محكوم كرد و همچنين آمریكا را به فرعون مصر تشــبيه كرد«. شبكه 
»الجزیره« به بازتاب بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي ایران پرداخت و نوشت: )آیت اهلل( 
خامنه اي انتشار تصاویر موهن به ساحت پيامبر اكرم)ص( را محكوم كردند. این شبكه قطري 
ضمن ترجمه بيانات رهبري به اظهارات جدید وزیر خارجه جمهوري اسالمي ایران درباره 
اینكه تهران با رئيس جمهور بعدي آمریكا درباره برجام مذاكره نخواهد كرد نيز اشاره كرد و 
به نقل از ظریف نوشت: تحریم هاي آمریكا نتوانست ایران را به زانو دربياورد. شبكه الميادین 
نيز با پوشش كامل بيانات  حضرت آیت اهلل خامنه اي در پایگاه خبري، تویيتر و تلویزیون خود 

به نقل  از ایشان نوشت: تغيير سياست آمریكا براي ایران مهم است نه تغيير اسامي.

در حاشيه سياست

عكس خبر

  دانشمندان جهان اسالم برای واكسن كرونا همفکری كنند
یك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بر لزوم برگزاري نشست هایي 
ميان نخبگان جهان اســالم بــراي مبادله معلومــات و اطالعات در 
راستاي رسيدن به واكسن و درمان كرونا تأكيد كرد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، غالمرضا مصباحي مقدم تأكيد كرد: دانشمندان جهان اسالم 
براي اختراع واكســن كرونا باید گردهم آیند و بتوانند پيش تر از سایر 

ملت ها در این زمينه به نتيجه برسند.

  چرايي كناره گيري جامعه مدرسين از انتخابات
مهدي آیتي، فعال سياسي اصالح طلب درباره دليل كناره گيري ضمني 
جامعه مدرسين حوزه علميه قم در انتخابات1400 گفت: شاید به این 
دليل باشد كه برنده انتخابات1400 از همين امروز معلوم است و نيازي 
نيست، افرادي خود را هزینه كنند و با بدنه جامعه درگير شوند و در جامعه 
در مورد آنها، قضاوت هاي نادرستي بشود. به گزارش برنا، آیتي تأكيد كرد: 
كناره گيري از انتخابات نوعي هوشمندي از سوي جامعه مدرسين است 
كه خود را كنار كشيد و وارد بازي انتخابات1400 نشد، در نهایت آنطور كه 
پيداست یكي از اصولگرایان به ميدان مي آید و با مشاركتي در سطح پایين، 

شاهد انتخاباتي در حد انتخابات مجلس یازدهم خواهيم بود.

   روايت متکي از پاسخ ايران به تهديدات بوش 
منوچهر متكي، وزیر امور خارجه پيشين كشورمان در گفت وگو با ایرنا به 
تهدیدهاي آمریكا عليه ایران اشاره كرده و گفته است: جورج دبليو بوش 
پسر وقتي بر سر ماجراي 11 سپتامبر به افغانستان حمله كرد مدعي بود 
كه پس از افغانستان نوبت ایران است. سپس به عراق حمله كرد و دوباره 
گفت هدف بعدي ایران است. هفته اي نبود كه بوش در مصاحبه اش از 
گزینه نظامي عليه ایران حرفي نزند. این دیپلمات پيشين اضافه كرد: 
مقام معظم رهبري موضوع تهدیدها را براي بررسي به دبيرخانه شوراي 
امنيت ملي فرستادند. در دبيرخانه جلسات تشكيل شد و وزراي دفاع، 
كشور، اطالعات و خارجه و فرماندهان عالي رتبه نظامي در این جلسات 
شركت داشتند. دو سؤال را بررسي كردیم. آیا آمریكا توانمندي بالقوه 
حمله به ایران را دارد؟ پاسخ مثبت بود! گفتند حتي آمریكا در جایگاهي 
است كه مي تواند بدون استفاده از خليج فارس اقدامات نظامي ایذایي 
عليه ایران انجام دهد. متكي ادامه داد: سؤال بعد این بود كه آیا آمریكا 
دست به چنين اقدامي خواهد زد؟ پاسخ به این سؤال فني و ظریف بود. 
گفتيم كه پاسخ به این سؤال بستگي دارد به اینكه آمریكا چه تصویري از 
عكس العمل ایران نسبت به اقدام خود پيدا كند و به آمریكا كمك كنيم 
تا تصویر درست و واقع بينانه از ایران پيدا كند. این تصویر را در قالب یك 
پيام سري به آمریكایي ها رساندیم كه اگر نسبت به ایران دست از پا خطا 
كنيد چه اتفاقي خواهد افتاد. و در نهایت جورج بوش آرزو به دل از كاخ 

سفيد رفت و 8سال بعد هم اوباما آمد و او هم رفت.

  تأثير آمريکا روي ايران تعيين كننده نيست
سعيد ليالز تحليلگر اقتصادي در گفت وگو با جماران، گفته است در 
اینكه تحوالت سياسي داخل ایاالت متحده آمریكا روي مسائل داخلي 
ایران اثر مي گذارد، تردیدي نيســت. او در عين حال گفته است این 
تأثيرات تعيين كننده نيست. ليالز گفته با نگاهي دقيق تر مي بينيم 
كه همه كشورها تقریبا منتظر تحوالت ســوم نوامبر هستند. اما این 
یك سوي ماجراست. سوي دیگر این است كه تأثير آمریكا روي ایران 
به هيچ وجه تعيين كننده نيست. از جنگ جهاني دوم بدین سو، هيچ گاه 
تحوالت و نوسات بين المللي در مناسبات داخلي ما تعيين كننده نبوده 
و تحوالت آمریكا نيز در این مسير مستثني نيست. این اقتصاددان ادامه 
داد: آمریكا قدرتي بسيار بزرگ اما رو به افول است كه از زمان رخ دادن 
انقالب اسالمي به این سو، نه تنها قدرتمندتر نشده بلكه بسيار ضعيف تر 
هم شده است. به همين دليل، تحوالت داخلي آمریكا مي تواند به عنوان 
عنصري كمكي، تشدید كننده یا تخفيف دهنده روي مسائل داخلي ایران 
اثر بگذارد، ازجمله مي تواند موجب پيروزي یا روي كار آمدن این و آن 
جناح سياسي شود. همچنين مي تواند روي اوضاع اقتصادي اثر بگذارد.

ادامه از 
صفحه اول

رهبر معظم انقالب در بخش پاياني سخنانشان، به جنگ اخير ميان ارمنستان و جمهوري 
آذربايجان اشاره كردند و با تأكيد بر اينکه اين موضوع حادثه اي تلخ و تهديدكننده امنيت 
منطقه است، گفتند: اين درگيري نظامي بايد هرچه زودتر تمام شود؛ البته همه سرزمين هاي 
جمهوري آذربايجان كه به وسيله ارمنستان تصرف شده بايد آزاد شود و به آذربايجان برگردد.

حضرت آيت اهلل خامنه اي لزوم حفظ امنيت ارامنه در اين ســرزمين ها و رعايت مرزهاي 
بين المللي از جانب دو طرف را نيز مورد تأكيد قرار دادند و افزودند: تروريســت هايي كه 
براساس گزارش هاي قابل اطمينان وارد منطقه شده اند، نبايد به هيچ وجه نزديك مرز ايران 

شوند و اگر آنها نزديك مرز شوند، قطعاً برخورد قاطع خواهد شد.

مرحله اصلي و فاز 
عملياتــي نهمين 
رزمایــش اقتدار 
هوایــي فدایيان 
حریــم والیــت، 
از روز دوشــنبه 
به مدت 2روز با نام 

مقدس یا »صادق آل محمــد)ع(« در منطقه عمومي اصفهان با 
شركت 7 پایگاه نيروي هوایي ارتش جمهوري اسالمي ایران و با 

محوریت پایگاه هوایي شهيد بابایي برگزار شد.

مجلس شوراي اسالمي به یك فوریت 
طرحي به نام طرح اقدام راهبردي براي مجلس

لغو تحریم ها رأي داده است كه براساس 
آن غني سازي  در تاسيسات فردو با غناي 20درصد از 
سر گرفته مي شود. ایران یك سال بعد از خروج آمریكا 
و نااميد شــدن از اینكه اروپایي هــا توانایي اجراي 
تعهداتشان در برجام را دارند، ۵گام در كاهش تعهدات 
خودش در برجام برداشت؛ اقدام مجلس در تصویب 
یك فوریت طرح »اقدام راهبردي براي لغو تحریم ها« 
را باید به عنوان گام ششــم ایران در كاهش تعهدات 
خواند. توقف فروش ذخایر اورانيوم غني شده و ذخایر 
آب ســنگين، عبــور از غني ســازي ۳.67، لغــو 
محدودیت هاي تحقيق و توسعه، گازدهي در فردو و 
توقف تمام محدودیت هاي عملياتي ایران در برجام 
۵گامي است كه ایران تاكنون برداشته است اما طي 
این ۵گام سطح غني ســازي  را باالي ۵درصد نبرده 
است. با این حال در ماده یك طرح مجلس آمده است: 
سازمان انرژي اتمي ایران موظف است ظرف مدت 2 
 ماه پس از تصویب این قانون، ساالنه به ميزان حداقل 
120كيلوگرم اورانيوم با غناي 20درصد در تاسيسات 
شــهيد علي محمدي فردو توليد و در داخل كشور 
ذخيره كند و نيز نيازمندي هاي صلح آميز صنایع كشور 
به اورانيوم با غناي بــاالي 20درصد را به طور كامل و 

بدون تأخير تأمين كند. 196نماینده مجلس یعني 
حدود 90درصد نمایندگاني كه در جلسه روز دوشنبه 
گذشته حضور داشتند به یك فوریت این طرح رأي 
مثبت دادند. در مقدمه این طرح كه ابوالفضل عمویي 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و از دیپلمات هایي كه 
در دوران جليلي و ظریف در متــن مذاكرات حضور 
داشــت، از طراحــان آن اســت به مجموعــه اي از 
كارشكني هاي آمریكا و اروپا در برجام اشاره شده و در 
مقابل به ادامه تعهدات از ســوي ایران و گزارش هاي 
1۵گانه آژانس بين المللي انرژي اتمي در تأیيد اجراي 
این تعهدات تأكيد شــده اســت. مالك شریعتي از 
موافقان این طرح بعد از تصویب یك فوریت طرح در 
تویيتي نوشــت: »پيام رأي 90درصدي  مجلس به 
فوریت طرح اقدام راهبردي براي لغو تحریم ها عبارت 
است از: عدم تفاوت بایدن یا ترامپ براي ملت ایران و 
الزام هر دو به تمكين نسبت به اراده ملت ایران، اقدام 
عملي )نه شــعاري( یكپارچه مجلس در ســالگرد 
یوم اهلل1۳ آبان، دست ایران در جنبه فني پر و شمشير 
باالي سر آمریكاست.« در ماده2 طرح مجلس هم به 
موضوع تحقق ظرفيت 190هزار سو غني سازي  اشاره 
شده است. موضوعي كه در ميانه مذاكرات هم مورد 
تأكيد رهبر معظم انقالب قرار گرفته بود. در ماده سوم 
این طرح به استفاده از سانتریفوژهاي نسل IR-6 اشاره 

شده و از سازمان انرژي اتمي خواسته شده است ظرف 
مدت ۳ ماه عمليات نصب، تزریق گاز، غني ســازي  و 
ذخيره سازي  مواد را تا درجه غناي مناسب، با حداقل 
1000عدد ماشــين IR-2M در بخــش زیرزميني 
تاسيسات شــهيد احمدي روشــن نطنز آغاز كند. 
براساس طرح مجلس، سازمان انرژي اتمي مكلف است 
در همين بازه زماني، هرگونه عمليات غني ســازي  و 
تحقيق و توسعه با ماشين هاي IR-6 را به تاسيسات 
شــهيد علي محمدي فردو منتقل كرده و عمليات 
غني سازي  را با حداقل 164ماشين از این نوع آغاز كرده 
و آن را تا انتهاي سال1۳99 به 1000ماشين توسعه 
دهد. در بخشــي از این طرح همچنيــن به كاهش 
نظارت ها هم اشاره شده اســت. ایران بعد از برجام و 
براساس گزارش هاي آژانس بي سابقه ترین نظارت هاي 
این نهاد بين المللي را در تاسيسات اتمي اش دارد. در 
طرح مجلس اشاره شده است ظرف 2 ماه از تصویب 
قانون، دولت جمهوري اســالمي ایران موظف است 
براســاس بندهاي ۳6 و ۳7 برجام، دسترســي هاي 
نظارتي فراتــر از پروتكل الحاقي براســاس برجام را 

متوقف كند.

بعد از ۵گام كاهش تعهدات در برجام از سوي دولت، گام ششم را مجلس برداشت

 بازگشت به غني سازي  20درصد

   سفر ظريف به حياط خلوت آمريكا
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه براي ديدار از 3كشور بوليوي، كوبا و ونزوئال عازم آمريکاي 
التين شده است. سخنگوي وزارت خارجه در اين رابطه گفته است: سفر وزير خارجه به بوليوي 
نشان مي دهد هر دو كشور آماده هستند تا روابط را به سطح خوبي برگردانند. قطعا شاهد تحوالت 
جدي در روابط ايران و بوليوي خواهيم بود. ظريف براي شركت در مراسم تحليف رئيس جمهور 

جديد بوليوي به اين كشور سفر مي كند.   

   تقدير وزارت خارجه آذربايجان از بيانات رهبر انقالب
  سيدعباس موسوي سفير ايران در باكو روز گذشته در توييتي نوشت: 
به دنبال بيانات مقام معظم رهبري درخصوص بحران جاري در  قره باغ 
آقاي خلف اف معاون وزير خارجه جمهوري آذربايجان در تماس تلفني 
با اينجانب، مراتب قدرداني دولت و ملت جمهوري آذربايجان را از اين 
بيانات مهم و عادالنه اعالم و بر دوستي و برادري دو كشور همسايه 

تأكيد كرد.
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 امروز آخرين جلســه مجلس 
پيش از تعطيلي يك هفته اي  و گزارش

حضور نمايندگان در حوزه های 
انتخابيه خود، اســت و احتماال اليحه اصالح 
ماليات بر ارزش افزوده در جلسات بعدی صحن 
بررسي خواهد شد. اين اليحه كه در مجلس 
قبل آماده  شد اما از سوی شورای نگهبان تأييد 
نشــد تا مجلس يازدهم درگير موضوع شود. 
اليحه اي كه در كميسيون داخلي و امور شوراي 
مجلس اصالح شده و سهم شهرداري ها  از محل 
ماليات بر ارزش افزوده از 3درصد به 4درصد 
افزايش يافته اســت. به هرترتيب حاال نوبت 
نمايندگان )نمايندگاني كه در كميســيون 
داخلي و امور شورا عضو نيستند( رسيده تا با 
آراي خــود، گامي مناســب بــراي افزايش 
درآمدهاي پايدار شهرداري ها بردارند  كه اگر 

چنين شــود، نمره 
مثبتــي در كارنامه 
آنها به سود شهرها و 
شهروندان به ثبت 

خواهد رسيد.
به گـــــــــزارش 
همشــهري، اليحه 
قانــون  اصــالح 
ماليات بــر ارزش 
افــزوده مي توانــد 
4درصدي  ســهم 
از  شــهرداري ها 
ماليات را تامين كند. 
در شرايط اقتصادي 

كنوني و با توجه به تالش شــهرداري ها براي 
جدا شــدن از درآمد هاي مقطعي وابسته به 
ساخت و ســاز، اين قانون آينده روشني براي 
شــهرداري هاي كشــور فراهم خواهد كرد. 
تصويب اين اليحــه در مجلس يازدهم نقطه 

روشني در كارنامه سال اول آن خواهد بود.
در همين ارتباط عضو فراكســيون مديريت 
شــهري مجلس از برگزاري جلسه مشترك 
مجلس با هيأت رئيسه شــوراي شهر در روز 
14آبان خبر داد و گفــت: اليحه درآمد پايدار 
شهرداري ها در حال بررســي در فراكسيون 

مديريت شــهري مجلس است كه اميدواريم 
هر چه زودتر وارد صحن شود؛ چراكه مجلس 
به كســب درآمد پايدار شــهرداري ها بسيار 
عالقه مند اســت. اقبال شــاكري، درباره 2 
اليحه اي كه با ايراد شوراي نگهبان به مجلس 
يازدهم رسيده است، گفت: »لوايح درآمد پايدار 
و مديريت يكپارچه شهري در كميسيون امور 
شوراها و آيين نامه داخلي مجلس مطرح شده 
اســت.« او كه خود عضو دوره چهارم شوراي 
شهر تهران بوده و به خوبي تأثير مثبت چنين 
لوايحي را در درآمدهاي پايدار كالنشــهرها 
درك مي كنــد، گفت: »در ســال1364 كه 
شهرداري ها مستقر شدند، به اين سمت رفتند 
كه از لحاظ مالي خودگردان باشند. مشكلي 
كه رخ داد اين بود كه اكثر منابع شهرداري ها 
از عوارض و جرايمي اســت كه به موضوعات 
معماري و شهرسازي 
و ساخت وساز ارتباط 
دارد و در نتيجــه به 
ســمت گســترش 
بي رويه ساخت و سازها 
و تخلفات زياد در شهر 
و رفتــن به ســمت 
درآمدهــاي ناپايدار 
سوق پيدا كرد.« عضو 
فراكسيون مديريت 
مجلــس  شــهري 
ادامــه داد: »منظور 
از درآمدهاي پايدار، 
درآمدهايي است كه 
بتواند به صورت عوارض يــا ماليات به صورت 
مستمر دريافت شود. زماني كه موضوع صدور 
پروانه، جريمــه، افزايش تراكــم و... مطرح 
اســت، درآمدها ناپايدار مي شــود كه اكنون 
بيش از 80درصد درآمد شــهرداري ها درآمد 
ناپايدار اســت كه به شــهرها لطمه مي زند و 
باعث ساخت و ســازهاي بي رويه و غيرقانوني 
و غيرمنطبق بر مقررات مي شــود.« او گفت: 
»قرار بــود در قانون بودجه شــهرداري ها هر 
ســال از اين درآمدهاي ناپايدار كم شود و به 
درآمدهاي پايدار افزوده شود. به طور مثال، در 

مورد درآمدهاي پايدار اكنون شهرداري بابت 
عوارض مختلف از دولت و مردم طلب زيادي 

دارد اما دولت در اين مورد 
سهم خود را نمي پردازد. 
به اين ترتيب حتي بخش 
پايدار درآمد شهرداري ها 
با اين عدم وصول تبديل 
به يك مســئله شده و 
اگرچه بسته هاي تشويقي 
براي جرايم درنظر گرفته 
شد، اما باز هم اين مسئله 

حل نشده است.«
به گفته شــاكري، اليحه درآمدهــاي پايدار 
شــهرداري ها و دهياري ها به همين دليل به 
مجلس آمد. سمت و سوي اليحه به ماليات و 
عوارض اســت كه يكي از اين منابع ماليات بر 

ارزش افزوده است.
او توضيح داد: »ماليات بر ارزش افزوده به اين 
ترتيب اســت كه فعاليت ها در هرجا كه انجام 
مي شــود، درآمد حاصله صرف همان جا شود 
اما هم اكنون ايــن درآمدها بــه دولت واگذار 
مي شود و دولت آن را توزيع مي كند. به همين 
دليل سهم شهرداري ها كم مي شود.« شاكري 
درباره افزايش سهم شــهرداري ها به 4درصد 
گفت: »اين يك درصد يكي از اقالم مهم است 
كه تأثير خيلي زيادي بر درآمد شــهرداري ها 
خواهد داشــت. در مجلس به اين موضوع كه 
شهرداري  ها داراي درآمد پايدار باشند، بسيار 
عالقه مند هســتيم و بر اين امر تأكيد داريم. 
تصويب اين لوايح جلوي تخلف شــهرداري ها 
و شوراها را هم مي گيرد.« شاكري در پاسخ به 
اين ســؤال كه آيا با توجه به مشكالت موجود 
مجلس در تصويب اين لوايح تســريع نخواهد 
داشت، گفت: »متأســفانه به نظر مي رسد اين 
لوايح به قانون بودجــه برخورد كند و تصويب 
آنها مقداري به تأخير بيفتد. هنوز اين لوايح وارد 
صحن نشدند و در فراكسيون مديريت شهري 
در حال بررسي است و اميدواريم هر چه زودتر 
وارد صحن شوند؛ شايد بعد از وقفه يك هفته ای 
در جلسات اصلی مجلس با اعضاي هيأت رئيسه 
شوراي شهر تهران جلسه اي داريم كه قطعا يكي 

از خواسته هاي آنها همين موضوع لوايح است.« 
به گزارش همشــهری، نمايندگان مجلس 
دهم اليحــه درآمد پايدار شــهرداري ها را 

با رأي باال تصويــب و به شــوراي نگهبان 
ارسال كردند. شوراي نگهبان  آن را مغاير با 
اصل100 تشخيص داد. شورا اعالم كرد كه 

اين اليحه مغاير با اصل100 قانون اساسي 
است؛ اصلي كه اختيارات شوراها را مشخص 

مي كند.

   اختصاص نيمي از ماليات به شهرداري ها منصفانه است
سيدمحمود ميرلوحي، رئيس كميته اقتصاد و تنظيم مقررات شوراي شهر تهران

در شــرايطي كه كرونا عالوه بر كاهش 
درآمدها، هزينه هاي اداره شهر را افزايش 
داده، شهري با مشخصات تهران نيازمند 
درآمدهايي اســت كــه از منابع پايدار 
به دست مي آيد. شــيوع كرونا و بحران 
اقتصادي ناشي از آن، ضربه اي به اقتصاد 
تهران بود و موجب كاهش تحقق بودجه مصوب شد. در همين شرايط، 
شوراي شهر با همكاري شهرداري بسته محرك اقتصادي را بررسي و 
تصويب كرد و از اين طريق توانست بخشي از كاهش درآمدهاي شهر 
را جبران كند. اما به هر حال شهر نيازمند منابع پايدار است. افزايش 
سهم شهرداري از ماليات بر ارزش افزوده يكي از منابع پايدار درآمد 
شهرداري ها به حساب مي آيد. بر همين اساس، مجلس دهم افزايش 
يك درصدي اين منبع درآمدي را تصويب كرد كه اقدام و تالش خوبي 
براي توزيع اين منبع درآمدي بود كه متأسفانه با ايراد شوراي نگهبان 
به مجلس برگشت. نكته مهمي كه در اين ميان وجود دارد، اين است 
كه دولت با اينكه خودش اليحه را داده بود، اما هنگامي كه با مشكالت 
اقتصادي مواجه مي شود، ترجيح مي دهد به جاي اينكه اين منبع به 
شهرداري ها اختصاص يابد، صرف مشكالت مالي خودش شود. اساسا 

شروع ماليات بر ارزش افزوده با جايگزيني طرح تجميع عوارض است 
و اين امر، نتيجه عوارضي است كه شــهرداري ها از توليد كنندگان 
و واحدهاي توليدي و صنعتي مي گرفتند. دولت محترم همه ارزش 
افزوده را متعلــق به خود مي داند و 3درصد آن را به شــهرداري ها 
مي دهد؛ درحالي كه تعلق نيمي از 9درصــد ماليات بر ارزش افزوده 
يعني 4.5درصد به شــهرداري ها توزيع منصفانه اي به نظر مي رسد. 
به خصوص اينكه 70درصد جمعيت كشــور در شــهرها هستند و 
كالنشهرها عمال حدود 45درصد جمعيت كشور را در خود جا داده اند. 
بنابراين اگر دولت از چنين منابع درآمدي پايدار خرج شهرهايي مثل 
تهران دل بكند، جاي دوري نمي رود. آن هــم براي تهران كه امروز 
سهم 40درصدي از توليد ناخالص كشور را دارد و سهم گردش مالي 
سپرده هايش 70درصد از كل كشور اســت. از سوي ديگر 40درصد 
صنعت و دانشگاه هاي كشور در اين شهر استقرار دارند. واقعيت اين 
است كه افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده انتظار بجايي 
بود كه مجلس دهم به درستي آن را تصويب كرد. اميدواريم، مجلس 
يازدهم هم اين طرح را كه اين روزها به صحــن مي آيد و درباره آن 
تصميم گيري مي شود، با افزايش سهم شهرداري ها تصويب و با اين 

اقدام، ميراث خير مجلس دهم را حفظ كند و آن را ادامه دهد.

مجلس يازدهم مي تواند با تصويب اليحه  اصالح شده ماليات بر ارزش افزوده، درآمد هاي پايدار شهرداري هاي كشور از اين محل را بهبود بخشيده و تثبيت كند

آزمون مجلس برای نجات مالی شهرها
گهي زين به پشت

ميثم قاسمي
شهروند دوچرخه سوار

شــنيده ايد كه مي گويند »گهي پشت به 
زين و گهي زين به پشــت«. چنين مثلي 
را شايد در زندگي تجربه كرده باشيد؛ اما 
احتماال هيچ وقت واقعا دوچرخه سالم تان راكول نكرده ايد. )مي دانم اصل 
اين مثل درباره زين اسب است؛ اما حاال من آن را در مورد زين دوچرخه 

به كار مي برم(.
من سال هاي سال با اتكا به جهت يابي كلي و آشنايي حدودي با تهران، 
از گم شــدن در كوچه پس كوچه هاي شــهر، لذت بــردم و زماني كه 
دوچرخه سوار شــدم هم همين كار را ادامه دادم تا اينكه چند ماه پيش 
خبري ديدم مبني بر راه اندازي اپليكيشن دوچرخه از سوي شهرداري. با 
خوشحالي آن را دانلود كردم؛ اما در نگاه اول، چيزي نبود كه انتظارش را 
داشتم. يك اپليكيشن بسيار ساده، با امكانات محدود كه مسير پيشنهاد 
مي دهد و براساس يك الگوريتم، ميزان انرژي مصرف شده و صرفه جويي 
در سوخت و جلوگيري از آلودگي هوا را محاسبه مي كند؛ اما ساده بودن 
را مي شد به پاي تازه كار بودن گذاشت و از مشكالت، صرف نظر كرد. پس 

تصميم گرفتم از مسيرهاي پيشنهادي آن استفاده كنم.
مسيرهاي پيشنهادي، گزينه هايي هســتند كه دوچرخه سوار را به 
يكي از خطوط ويژه دوچرخه در شهر مي رســانند و لزوما بهترين، 
سريع ترين و ساده ترين مسير نيستند. با همه اينها به استفاده از آن 
اصرار داشــتم تا اينكه در يكي از موارد، به خيابان ميرداماد و مسير 
دوچرخه آن هدايت شدم. از شــرق به غرب مي رفتم و مواظب بودم 
در مسير باريك دوچرخه، مشــكلي پيش نيايد كه به تقاطع اتوبان 
مدرس رسيدم. مسير صورتي رنگ )واقعا صورتي است؟ من هم مثل 
بيشــتر مردها، جزئيات رنگ ها را نمي دانم( ناگهان به پايان رسيد. 
اپليكيشن را نگاه كردم، مي گفت از اتوبان رد شو! اما حتي آدم پياده 
هم نمي تواند از عرض اتوبان رد شــود، چه رســد به دوچرخه سوار. 
اپليكيشن عزيز، طوري نگاهم مي كرد كه انگار مي گفت »اين مشكل 
خودته« و واقعا هم مشكل من بود. تصميم گرفتم از پل عابر استفاده 
كنم كه ديدم يك نوار باريك در كناره پله هــا براي قرار دادن چرخ 
دوچرخه، تعبيه شده است. با هر بدبختي كه بود، دوچرخه را به باال 
هدايت كردم. ظهر تابستان، با ماسك و كاله ايمني، عرق كرده و هن 
و هن كنان به باالي پل رسيدم و با چهره متعجب عابران مواجه شدم. 
عابراني كه روي پل عابر پياده، كارتن خواب، دستفروش و گدا ديده 
بودند؛ اما مردي كه دوچرخه اش را خركش مي كند، نه! پايين آمدن از 
پل، اما سخت تر بود؛ چون در سرپاييني نمي توان از آن نوار كنار پله ها 
استفاده كرد و خطر سقوط وجود دارد. خالصه هرطور بود، به پايين 
رسيدم. اندكي نشستم و آب خوردم تا نفس تازه كنم و بعد ادامه مسير 
دادم. در برگشت، به مســيرياب هاي خودم اتكا كردم و گرچه يك 

كيلومتر راهم دورتر شد؛ اما مجبور به كول كردن دوچرخه نبودم.

اقبــال شــاكري:در مورد 
درآمدهاي پايــدار اكنون 
شــهرداري بابــت عوارض 
مختلــف از دولــت و مردم 
طلب زيادي دارد اما دولت 
در اين مورد ســهم خود را 

نمي پردازد

آيين مراسم رونمايي سرديس هنرمندان ايران با حضور محمدجواد 
حق شــناس، رئيس كميســيون فرهنگی - اجتماعی شوراي شهر خبر

تهران، برزين ضرغامي، مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران، 
مجيد رجبي معمار، مديرعامل خانه هنرمندان و جمعي از هنرمندان كشــور در 
بوســتان هنرمندان واقع در تكه6 پايتخت برگزار شد. به گزارش همشهري، اين 
22ســرديس به دســت توانمند هنرمندان مجسمه ســاز در دومين سمپوزيوم 
مجسمه سازي  خلق شد و اكنون در ورودي پارك هنرمندان جانمايي و رونمايي 
شد. محمدجواد حق شناس، عضو شوراي شهر تهران درباره نصب اين سرديس ها 
در بوستان خانه هنرمندان گفت: »بدون شك نصب سرديس بزرگان هنر به خانه 
هنرمندان معنا و روح بخشيده است و بايد به مكان نصب سرديس ها و ويژگي هاي 

ارزشي كه صاحب سرديس دارد توجه ويژه داشت. «
حق شــناس گفت: برخي از ســرديس اين هنرمندان را در خيابان هاي شــهر و 
مكان هايي كه بنا به داليلي ربط موضوعي به آنها دارد در شهر ديده ايم اما انتخاب 
بوســتان هنرمندان براي ســرديس مفاخر هنري ايران و نصب آثار هنرمندان 
مجسمه ساز در كنار هم يك فرصت خوب و استثنايي براي شهروندان و نسل جوان 

امروز فراهم كرده است تا از نزديك با اين بزرگان آشنا شوند.« حق شناس در ادامه 
به حضور هنرمندان در فعاليت هاي هنري براي شهر تأكيد كرد و گفت: »پايتخت 
به چنين رويدادهايي الزم دارد. هنرمندان امروز با پيروي از هنر هنرمندان گذشته 
مي توانند با برپايي كارگاه هاي گروهي و خلق اثر با موضوعات مشــخص و معين 
آثار زيبايي را خلق كنند و با خلق اثرهايشان دريچه اي ديگر از هنر باز شود. نمونه 
بارز آن را با رونمايي از 22سرديس مفاخر هنري شاهد بوديم و خوشبختانه اداره 
زيباسازي شهر تهران با برگزاري سمپوزيم هاي مجسمه سازي  موفق عمل كرده 
است و به زودي نتايج مطلوبي به ثمر خواهد نشست.« او به نقش نظرات خانواده 
هنرمندان در خلق اثر و محافظت در مقابل مخاطرات شهري اضافه كرد و افزود: 
»از امروز خانه هنرمندان ميزبان 22اثر از شخصيت هاي ارزنده مانند هنرمندان 
سينما، تئاتر، خوشنويسي، گرافيك، مجسمه ســازي ، نقاشي و معماري است و 
هم اكنون برخي از اين بزرگان دار فاني را وداع گفته اند و براي مجسمه سرديس 
آنها با عكس هايي كه خانواده آنها در اختيار گذاشــته اند كار انجام شــده است و 
برخي ديگر با نقاشي از چهره هايشــان به صورت حضوري انجام شده. جنس اين 

سرديس ها از فايبرگالس است تا در مقابل مخاطرات محفوظ باشد.«

بوستان هنرمندان ميزبان 22سرديس مفاخر هنري 
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روز دوشنبه 100دستگاه اتوبوس و 
ميني بوس نو به ناوگان همگاني شهر 
تهران اضافه شدند تا سرانجام پس 
از 10سال، اين بخش كمي جان بگيرد. البته كه اين تعداد نسبت به 3500دستگاه 
اتوبوسي كه پايتخت نياز دارد تا هم شهروندان راحت تر در شهر تردد كنند و هم 
آسمان از دست آالينده ها نفس بكشــد، چندان زياد نيست، اما مي تواند نقطه 
شروعی در توسعه حمل ونقل عمومي تهران به حساب آيد. اين در حالي است كه 
قطار توسعه مترو هم با منابع مالي حاصل از اوراق مشاركت، نيرو گرفته و مي توان 
اميدوار بود كه از يكسو تا پايان سال دستكم 12ايستگاه جديد به بهره برداري 
برسند و از سوي ديگر در سال هاي آينده، اقدامات گسترده تري در خطوط 6، 9،7 
و 10 رخ دهد. در اين بين، امروز با ورود دستگاه حفار مكانيزه )تي بي ام( به ميدان 
اصلي شهرري، عمليات حفاري آخرين بخش پروژه توسعه جنوبي خط6 مترو 
نيز آغاز مي شود تا از مسيري 20ساله پيش روي مترو، گامي ديگر برداشته شود. 
ناگفته پيداست كه درصورتي مترو مي تواند به نقطه مطلوب هدف گذاري شده 
برسد كه در اين مسير 20ساله، دولت ها همراهي الزم را داشته باشند؛ برخالف 
آنچه طي سال هاي اخير صورت گرفته و مديريت شهري اغلب با دست خالي، مترو 

را توسعه داده و واگن هايش را تامين كرده است.

نگاهي به وضعيت متروی تهران از 3سال گذشته تا 20سال آينده

و؛ 20سال بعد متر

 ورود دستگاه حفار )تي بي ام( 
به ايستگاه شهرري

امروز با ورود دستگاه حفار مكانيزه )تي بي ام( به 
ميدان اصلي شــهر ري، عمليات حفاري آخرين 
بخش پروژه توســعه جنوبي خــط6 مترو آغاز 
مي شود. با ورود دستگاه حفار مكانيزه به ايستگاه 
شــهرري، خط6 مترو به طول 6كيلومتر توسعه 
مي يابد و با اتمام عمليات 4ايستگاه چشمه علي، 
شهيد غيوري، ميدان شهرري و در نهايت ايستگاه 
حرم مطهر، به بهره برداري مي رسد. در اين ميان، 
عمليات حفاري دربخش جنوبي خط6 مترو اكنون 
به ميدان شهر ري رسيده است كه در ادامه پس از 
حفر تونلي به طول 1200متر و رسيدن به ايستگاه 
حرم عبدالعظيم حسني)ع(، كار حفر اين بخش از 
خط6 مترو به پايان مي رسد. با احداث و بهره برداري 
از 4ايستگاهي كه در بخش توسعه جنوبي خط6 
برنامه ريزي شده است، تحول بزرگي در دسترسي 
اهالي شهر ري به شبكه مترو و پايتخت نشينان به 
حرم شــاه عبدالعظيم رخ خواهد داد. خط6 مترو 
حدود 38كيلومترطول دارد كه با اتمام عمليات در 
بخش جنوبي تعداد ايستگاه هاي آن به 31ايستگاه 
مي رســد و اين خط تبديل به يكي از بلندترين 

خطوط متروي خاورميانه مي شود.

ث
مك

افتتاح ۲۴ ايستگاه مترو تا ۱۴۰۰
از نخستين قطار ملي مترو در دهه فجر رونمايي مي شود. مديرعامل 
متروي تهران با تأييد اين خبر به همشهري گفت: »در دهه فجر از 
نخستين قطار ملي مترو كه با همت شركت هاي دانش بنيان ساخته 
شده، رونمايي مي شــود.« علي امام عنوان كرد: »خوشبختانه به 
موجب بازنگري صورت گرفته در طرح جامع حمل ونقل ريلي شهر 
تهران كه در روزهاي پاياني بهمن سال1398 به سرانجام رسيد، 
حاال شبكه متروي پايتخت براي حداقل 20سال آينده خود، برنامه 
و آدرس مشــخصي در اختيار دارد. درصورت تامين منابع مالي و 
در اولويت قرار گرفتن اين ماموريت ملي، امكان اجرايي شــدن 

صددرصدي آن وجود دارد.«
او با بيان اينكه شركت مترو در مطالعات جديد 4 خط جديد )8 تا 11( 
و 2خط اكسپرس را در افق كاري خود دارد، اضافه كرد: »در 3سال 
گذشته 32كيلومتر مسير و 17ايستگاه به شبكه مترو اضافه شده و 
براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، ايستگاه برج ميالد نيز در 
آبان افتتاح مي شود و اين در حالي است كه طبق برنامه، قرار شده در 
نيمه دوم سال، تعداد 12ايستگاه به بهره برداري برسد و در نيمه اول 
سال1400 نيز حدودا همين تعداد ايستگاه ديگر افتتاح خواهد شد.«
امام با بيان اينكه در اين مدت سعي كرديم دسترسي مردم به مترو 
تسهيل يابد و برهمين اساس تاكنون 7ورودي جديد ساخته شده 
و مي بايست طي يك سال آينده، 8ورودي جديد ديگر نيز ساخته 
شود، گفت: »همچنين در اين مدت 3 پست برق جديد كه كمك 
فراواني به حفظ ايمني تردد قطارها كرده و ضريب اطمينان مناسبي 

براي تامين نيروي محركه واگن ها به شمار مي آيد، در 
كنار ايجاد 50سامانه مرتبط با تكميل هواكش هاي 

ميان تونلي، آسانسورها و پله هاي برقي براي 
خطوط بهره برداري شده قبلي، ايجاد شده و 
2پست برق ديگر نيز در آستانه بهره برداري 

است.«
مديرعامل متروي تهران با بيان اينكه توسعه 
ناوگان حمل ونقل ريلي، يكي از دغدغه هاي 

هميشگي مديريت شهري در اين سال ها بوده 
است تا ضمن كاهش سرفاصله حركتي قطارها، 

آسايش بيشتري براي مسافران فراهم شده و از ازدحام 
جمعيت در واگن ها تا سرحد امكان جلوگيري شود، عنوان كرد: 

»در اين دوره مديريت شهري 133واگن به ناوگان مترو اضافه شد 
و از ســويي ديگر براي كاهش وابستگي به شركت هاي واگن ساز 
خارجي و صرفه جويي در خروج ارز از كشور، پروژه ساخت قطار ملي 
با تكيه بر توان متخصصان داخلي آغاز شد تا طي همكاري مشترك 
با معاونت علمي و فناوري نهاد رياست جمهوري، نخستين نمونه از 
يك رام قطار ساخت داخل به مرحله توليد برسد كه ان شاءاهلل تا ايام 

دهه فجر امسال به بار خواهد نشست.«
به گفته امام، »در اين مدت ساخت تجهيزاتي از قبيل قطعات واگن، 
ريل، آسانسور، پله برقي، سامانه هاي تهويه، سامانه هاي تامين و 
توزيع نيروي برق در كشور بومي سازي  شده و شركت هاي مختلفي 
كه توانسته اند استانداردهاي بين المللي و مورد تأييد شركت مترو 
را پاس كنند، شناسايي شــدند.« او با بيان اينكه يكي از اقدامات 

مهم، ساخت پايانه و پاركينگ براي قطارها بود، ادامه 
داد: »شايد در نگاه اول چندان مهم به نظر نرسد، 
اما واقعيت آن است كه اين موارد يكي از الزامات 
ضروري در بهره برداري از خطوط مترو به  شمار 
آمده و تأثير به سزايي در كاهش سرفاصله 
حركتي قطارها، امكان افزايش ناوگان و تعداد 
جابه جايي مســافر و همچنين رسيدگي به 

وضعيت سرويس و نگهداري واگن ها دارد.«
به گفته امام، خوشــبختانه بهره برداري از فاز 
نخســت پايانه اكباتان به عنوان نخستين پايانه 
زيرزميني متروی كشور در برنامه سال جاري شركت 
مترو قرار دارد و از سويي ديگر عمليات اجرايي ساخت پايانه 
50هكتاري آزادگان كه مربوط به خط3 مترو مي شود نيز در آبان ماه 
امسال آغاز خواهد شد تا فاز نخست آن درصورت تامين به موقع 
منابع مالي در سال1400 به بهره برداري برســد. او در مورد آغاز 
عمليات اجرايي احداث خط10 و توسعه شمالي خط7 نيز با بيان 
اينكه با احداث خط10 يك كريدور شرقي-غربي به طول 43كيلومتر 
در تهران ايجاد مي شود، گفت: »اين خط مترو قرار است در 5فاز 
تكميل شــود، مناطق يك تا 5 و همچنين منطقه22 كه مناطقي 
محروم و يا كم  بهره از شــبكه حمل ونقل ريلي به شمار مي آيند، 
شرايط جديدي را تجربه خواهند كرد. ضمن اينكه مطالعه به منظور 
احداث خطوط 8، 9 و 11 نيز به عنوان اولويت هاي اجرايي بعدي مترو 
در دستور كار است تا شبكه فعلي از حالت مركزگرا به شكل شبكه 

كامل و فراگير درآيد.«

ین اقدامات طی 3سال گذشته  مهمتر
 32كيلومتر مسير و 17ايستگاه به شبكه مترو افزوده شده است.

 7ورودي جديد در ايســتگاه هايي از قبيل استاد معين، ميدان 
شهدای دروازه شميران و مهديه ساخته شده است.

 50سامانه مرتبط با تكميل هواكش هاي مياني تونل، آسانسورها 
و پله هاي برقي در خطوط مختلف به بهره برداري رسيده اند.

 133واگن به ناوگان حمل ونقل ريلي مترو اضافه شده است.

یك سال بعد 
 12ايستگاه در خطوط3، 6 و 7 تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد.

 12 ايستگاه در نيمه نخست سال1400 به بهره برداري مي رسند.
 قرارداد ساخت 104دستگاه واگن با شركت واگن سازي  تهران نيز در دست انعقاد است.

 تا پايان دهه فجر نمونه نخستين قطار ملي به خطوط مترو وارد مي شود.
 احداث فاز نخست پايانه اكباتان در خط4 به عنوان نخستين پايانه زيرزميني متروي 

كشور در برنامه سال جاري شركت مترو قرار دارد.
 عمليات ســاخت پايانه 50هكتاري آزادگان در خط3 مترو در آبان ماه امسال اجرايي 

می شود  و فاز نخست با تامين منابع مالي در سال1400 به بهره برداري مي رسد.
 عمليات حفاري مكانيزه توسعه جنوبي خط6 تا پايان سال انجام مي شود.

20سال بعد 
  طبق مصوبه جامع حمل ونقل ريلي تهران، متروي پايتخت داراي برنامه 20ساله براي توسعه است.

  طبق طرح جامع، مجموع طول خطوط مترو بايد به 504كيلومتر برسد كه در واقع خطوط 8، 9، 10 و 11 
به طول 152كيلومتر به همراه 2خط اكسپرس به خطوط 54كيلومتر تا افق 1420 بايد احداث شود.

 طرح جامع حمل ونقل ريلي با هدف دسترسي شــهروندان تهراني به ايستگاه هاي مترو و وسايل شبكه حمل ونقل عمومي با طي 
مسيري حداكثر 800متر از درب منزل است.

 در طرح جامع ريلي 4خط جديد و 2خط اكسپرس، توسعه بخش شرقي خط4، توسعه بخش شمال غربي خط7 و توسعه بخش جنوبي 
خط6 در دستور كار قرار گرفته است.

  خط10 مترو بايد به طول 43كيلومتر و با 35ايستگاه و به عنوان شمالي ترين خط  در 5فاز تكميل مي شود.
  مطالعه براي ساخت خطوط 8، 9 و 11 نيز يكي از اولويت هاي اجرايي بعدي مترو براي ايجاد شبكه اي فراگير است.
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چهره روز

نقد خبر

معادله حمايت 4مجهولي
علي ربيعي، سخنگوي دولت دوازدهم 
مي گويد: در دولت تصميم هايي براي 
كنترل قيمت ها و حمايت از معيشت 
مردم اتخاذ شــده و در ايــن زمينه 
حداقــل 4 طرح مهم بــراي حمايت 
از معيشــت مردم پيگيري مي شود 

كه بخشــي از اين طرح ها در بودجه امســال و برخي در قالب 
بودجه1400 قابليت اجرا دارد. البته ربيعي جزئياتي از اقدامات 
دولت براي كم كردن فشار از زندگي مردم ارائه نداده و فقط به 
بيان  صورت مسئله قناعت كرده است. تنها نكته اعالمی او اين 
است كه در يكي از زمينه ها مكاتبات صورت گرفته و اجازه هاي 
الزم اخذ شــده و اميد اســت يكي دو هفته آينده اين برنامه ها 

عملياتي شوند.
سؤالي كه مطرح مي شود، اين اســت كه آيا 4طرح دولت براي 
كنترل قيمت و حمايت از معيشــت مردم، تفاوت ساختاري با 
انبوهي از طرح هاي كنترل و حمايتي چنددهه گذشــته دارد 
يا ريشــه و اســاس اين 4طرح نيز در قيمت گذاري دستوري، 
سركوب بازار و پول پاشي استوار است و فقط روي كاغذ مي تواند 
اوضاع را ســامان دهد. اگر هر كســي كه در قواي ســه گانه از 
تبعات سياســت هاي به ظاهر حمايتي دولت ها بي اطالع باشد، 
علي ربيعي بهتر از هر كســي از پيامدهاي اين سياست ها آگاه 
است. او كه سال ها مرتبط ترين وزير دولت در ارتباط با جامعه 
بوده و واقعيت هاي بــازاري و اجتماعي را در آمارهاي محرمانه 
و تخصصي وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعــي ديده و اينك 
نيز دســتيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهوري را است، بهتر 
مي تواند قضاوت كند كه اين 4سياســت قرار اســت قيمت ها 
را كنترل كنند و معيشــت مردم را بهبود دهنــد يا فقط اجرا 
مي شوند تا رانتي توزيع شود و با سرشكستگي توليد و دميدن 
در كوره تورم، شرايط بازارها و معيشــت مردم از اينكه هست 

بغرنج تر شود.

قيمت مســكن با رشــد تورم و جهش نرخ ارز 
رشد مي كند و با اين حساب، اثراتي كه پيروزي 
بايدن و ترامپ مي تواند بر اين دو شاخص عمده 
بگذارد، بر بازار مســكن نيز اثرگــذار خواهد 
بود؛ با اين تفاوت كه بازار مسكن به واسطه خصوصيت هاي خاص و 
چسبندگي قيمت، درصورت پيروزي بايدن، ميانه اي با كاهش قيمت 
ندارد؛ اما درصورت پيروزي ترامپ، همگام با رشد تورم و جهش ارز 

خود را باال مي كشد.
به گزارش همشهري، در فضاي مجازي و محافل اقتصادي، كساني كه 
به پيروزي بايدن عقيده دارند از گشايش در تحريم ها صحبت مي كنند 
و دالر 20هزارتوماني و ركود غيرتورمي؛ اما كساني كه ترامپ را پيروز 
انتخابات رياست جمهوري اياالت متحده مي دانند، پرواز قيمت دالر و 
پرش نرخ تورم را پيش بيني مي كنند و تداوم ركود تورمي. تفاوت اين 
دو هر اندازه كه باشــد بر واقعيت هاي بازار مسكن نيز اثرگذار خواهد 
بود با اين تفاوت كه اگر تجربه دوره هاي قبل نظير امضاي برجام تكرار 
شود، درصورت افول قيمت دالر، قيمت واقعي مسكن كاهش نمي يابد 

و فقط مظنه پيشنهادي فروشندگان تعديل مي شود.

مسكن و رفتار تاريخي
چسبندگي قيمت ها در اقتصاد ايران به واســطه رشد مداوم تورم و 
دورنماي ابهام آميز يك واقعيت تكراري اســت اما اين چسبندگي 
در همه بازارها وضعيت مشــابهي ندارد. در مورد بازار مسكن، اصل 
چسبندگي قيمت به شدت باالســت؛ چراكه از يك سو رشد قيمت 
مسكن از رشــد عوامل اثرگذار نظير نرخ ارز كمتر و بيشتر به دنبال 
همسان سازي خود با ارزش واقعي است و از سوي ديگر نقدشوندگي و 
ماهيت كاالي مسكن اجازه افول قيمت در دوره هاي ركود و گشايش 
را نمي دهد. به اين معادله بايد كسري حدود 5ميليون واحدي مسكن 
در كشور و سهم 85درصدي سرمايه گذاران بلندمدت از معامالت اين 
بازار را نيز اضافه كرد. البته با همه اين تفاصيل، چســبندگي قيمت 
مســكن فقط در مورد قيمت واقعي و معامله اي مسكن مؤثر است و 
در مورد مظنه فروش و قيمت پيشــنهادي فروشندگان كه همواره 

در دوره هــاي رونق تا 20درصد باالتر از قيمت واقعي اســت، صدق 
نمي كند؛ بر اين اســاس چنانچه عاملي به كاهش نرخ ارز نرخ تورم 
منجر شود، مظنه قيمتي بازار مسكن نيز فاصله خود تا قيمت واقعي 
را كاهش خواهد داد و به شدت تعديل مي شود؛ اما قيمت معامله اي 
كه در آمارها نيز به آن اتكا مي شود با مقاومت در مقابل كاهش، فقط با 
تثبيت در يك محدوده مشخص با شاخص هايي نظير نرخ ارز و تورم 
همسان سازي مي شود. براي مثال در دوره قبلي جهش قيمت دالر 
در ســال 91، وقتي قيمت دالر به مرز 4هزار تومان رسيد، ميانگين 
قيمت هر مترمربع زيربناي مسكوني در شهر تهران حدود 3.8ميليون 
تومان بود؛ اما وقتي قيمت دالر در سال 92تا مرز 3هزار تومان افت 
كرد، قيمت مسكن فارغ از نوسانات يكي دو درصدي در ماه، هيچ افتي 
متحمل نشد؛ چراكه در اين بازار برخالف بورس و بازارهاي ارز و طال، 
لزوماً در دوره هاي كاهشي، فروشندگان نه تمايلي به كاهش قيمت 
دارند و نه اجبار و انگيزه اي براي حراج امالك، در نتيجه قيمت مسكن 
حتي در محدوده حبابي، آنقدر باقي مي ماند تا با رشــد نرخ تورم و 

تخليه آن در نرخ ارز واقعي شود.

ترمز رشد مسكن با پيروزي بايدن
براي بازار مسكن پيروزي ترامپ يا بايدن فرقي نمي كند؛ بلكه مهم 
تأثيري است كه سياســت هاي اين افراد مي تواند بر قيمت ارز و نرخ 
تورم داخلي بگذارد. در شرايط فعلي نظر بازارها اين است كه پيروزي 
ترامپ به واسطه تداوم سياست هاي خصمانه او به تشديد تنگناهاي 
ارزي و در نتيجه رشــد قيمت دالر و نرخ تورم دامن مي زند و قيمت 
ساير كاالها و ســرمايه گذاري ها را نيز باال مي برد؛ اما انتخاب بايدن 
به واسطه احتمال بازگشت به ميز مذاكره و گفت وگو با ايران، مي تواند 
به كاهش تحريم ها و گشايش ارزي و اقتصادي منجر شود و در نتيجه 
روند صعودي قيمت ها را معكوس كند. در اين شــرايط، به واســطه 
خصايصي كه براي بازار مسكن برشمرده شد، درصورت انتخاب ترامپ 
و فرض تداوم رشد نرخ ارز، رشد قيمت مسكن نيز ادامه پيدا خواهد 
كرد اما با پيروزي بايدن، فقط ترمز رشــد مسكن كشيده مي شود و 
چسبندگي قيمت مسكن بدون تغييري چشمگير در مناسبات اين 

بازار نظير افزايش جدي توليد مسكن بخش خصوصي و كاهش قيمت 
زمين و نهاده هاي ساختماني رفع نمي شود.

شرط و شروط تخليه حباب مسكن
در مهرماه 1397، زماني كه قيمــت دالر از نزديكي  20هزار تومان 
يكباره تا مــرز 10هزار تومان افت كرد، قيمت مســكن به واســطه 
عقب ماندگي از تــورم دالر، نه تنها كاهش نيافت بلكــه تا  9ماه بعد 
نيز روند صعــودي خود را ادامــه داد تا خود را با تحــوالت بازار ارز 
همسان ســازي كند. در ادامه با خنثي ماندن بازار ارز، بازار مسكن 
نيز در تابستان 98با ثبات قيمت مواجه شد؛ اما از آبان 98و همزمان 
با تزريق تورم بنزين در اقتصاد، دوباره رشــد نرخ ارز و مسكن از سر 
گرفته شــد كه تا امروز نيز ادامه پيدا كرده اســت. رئيس اتحاديه 
مشــاوران امالك تهران با اشاره به اثرپذيري مســكن از دالر كه در 
سال هاي اخير به شدت افزايش يافته و حتي به حبابي شدن قيمت 
آن منجر شده اســت، مي گويد: وضعيت مسكن به گونه اي است كه 

به محض افزايش قيمت دالر، قيمت آن نيــز افزايش مي يابد اما در 
مقابل، كاهش قيمت دالر، بالفاصله به كاهش قيمت مســكن منجر 
نمي شود و به واسطه انتظار بازگشت قيمت دالر به مدار صعودي، بازار 
مسكن در برابر كاهش قيمت مقاومت مي كند. مصطفي قلي خسروي، 
در گفت وگو با همشــهري، مي افزايد: درصورت كاهش قيمت دالر، 
شرط تخليه حباب قيمت مسكن و همراهي آن با دالر اين است كه 
اين كاهش قيمت دالر واقعي و براي مدت طوالني تر ادامه پيدا كند 
و قيمت زمين و نهاده هاي مؤثر ساختماني نيز تعديل شود و كاهش 
پيدا كند. به عقيده خسروي، با ماندگاري قيمت دالر روي نرخ هاي 
پايين، حتي احتمال ســقوط قيمت مســكن و تخليه حباب آن نيز 
وجود دارد اما مشروط به تحقق شروط باال. رئيس اتحاديه مشاوران 
امالك تهران درباره تأثير انتخابات آمريكا بر بازار مسكن نيز مي گويد: 
براي اين اثرگذاري هيچ قطعيتي وجود ندارد و فقط اگر مستقيم يا 
غيرمستقيم به تغييرات واقعي در بازار ارز منجر شوند مي توانند در 

ميان مدت و بلندمدت بر بازار مسكن نيز تأثير بگذارند.

واكنش بازار مسکن به انتخابات آمریکا
بررسي ها نشان مي دهد درصورتي كه پيروزي ترامپ يا بايدن تأثير واقعي و 

ميان مدت بر بازار ارز داشته باشد، مي تواند قيمت مسكن را تحت تأثير قرار دهد

تورم

ابزار سوددهي صندوق هاي دولتي
خبر: هيأت دولــت در نشســت 11آبان ماه تصويــب كرد از 
زمان شــروع پذيره نويســي واحدهاي هريك از صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله در بورس )ETF(، همه حقوق مالكانه 
سهام ازجمله سود ســهام، حق تقدم و سهام جايزه، متناسب با 
سهام مورد انتقال، متعلق به صندوق مربوطه خواهد بود و سازمان 
خصوصي سازي  مكلف است نســبت به انتقال حقوق مالكانه به 

صندوق اقدام كند.
نقد خبر: باالخره بعد از تأخير فــراوان، هيأت دولت پرداخت 
حقوق مالكانه ســهام متعلق به صندوق هاي ســرمايه گذاري 
دولتي را تصويب كرد. ايــن مصوبه مي توانــد زمينه افزايش 
ســود صندوق هاي ســرمايه گذاري دولتي ازجمله دارا يكم و 
صندوق پااليشــي را فراهم كند. قبل از ايــن دولت با عرضه 
واحد هاي صندوق هاي ســرمايه گذاري دولتي توانســته بود 
 منابع مالي مناســبي براي كســري بودجه اش تامين كند اما

 وجود ايراداتــي در نحوه عرضه اين صندوق هــا ازجمله تعلق 
نيافتن حقوق مالكانه ســهام موجود در سبد اين صندوق ها به 
مالكان، به كاهــش ارزش خالص دارايي هــاي اين صندوق ها 

منجر شده بود.
 اين كاهش ارزش در نهايت به زيان سرمايه گذاراني منجر شد كه 
واحد هاي اين صندوق ها را خريداري كرده بودند. انتظار مي رود 
با اين تصميم زمينه رشد واحد هاي صندوق هاي سرمايه گذاري 
دولتي دوباره مهيا شود و دولت هم بتواند صندوق هاي بعدي را 
راحت تر بفروشد و منابع مالي مورد نيازش را براي جبران كسري 

بودجه تامين كند.

هنــوز تصميم جديد ســتاد 
اقتصادي دولت درباره تامين 
ارز تجاري و اجازه تهاتر ارزي 
ابالغ نشده، اختالف نظرها باال 
گرفته و خطــر افزايش واردات صــوري و تجارت 
غيررسمي و مبهم مي تواند ثبات شكننده بازار ارز را 
بر هم بزند. تهديدي جدي كه نشانه هايي از نگراني 
را مي توان در موضع گيري يك هفته اخير و به ويژه 
روز گذشــته عبدالناصر همتــي، رئيس كل بانك 

مركزي مشاهده كرد.
به گزارش همشهري، همتي ديروز در يك يادداشت 
اينســتاگرامي يادآور شــد: انصاف نيســت برخي 
ناهماهنگي هاي موجود بين برخي دستگاه ها و نيز 
تالش هايي كه بــراي دور زدن نظارت بانك مركزي 
بر گردش ريال و ارز انجام مي گيرد، به دليل صبوري 
بانك مركزي و رعايت مصالح كشور، غيرواقع، تحت 
عناويني نظير جلوگيري از روان شدن تجارت و عامل 
دپوي كاال به حساب بانك مركزي گذاشته شود. اشاره 
رئيس كل بانك مركزي به آنچه او فشارهاي بي مورد 
برخي زيان خواهان ياد مي كند، نشــان مي دهد كه 
بانك مركزي نگران است كه فضاي ابهام بر مبادالت 
ارزي و تجاري حكمفرما شود و سياست هاي ارزي و 

ريالي به بهانه تحريم ها دور زده شود.

خطر در كمين بازار ارز
البته آقاي رئيس كل در اين دغدغه تنها نيســت؛ 
چنان كه رئيس اتاق مشترك ايران و چين ضمن 
اعالم مخالفت خود با سياســت جديد ارزي گفت: 
تبعات واردات با ارز متقاضي تا يــك ماه آينده بر 
قيمت دالر نمايان خواهد شد. به گفته مجيدرضا 
حريري، وقتي دولت مخالفت خود را با اين سياست 
اعالم كرد يك عده تا زماني كه ارز تخصيص نيافته 
بود واردات انجام نمي دادند، اما يكســري متخلف 
بدون توجه به اين قانون كاالي خود را وارد كرده و 
در گمرك خالي و سعي كرده اند در 2  ماه گذشته 
با تحميل فشار به سياســتگذار، تخلف خود را به 
نتيجه برســانند. او مي افزايــد: مقاومت 18ماهه 
بانك مركزي براي ممانعت از واردات با ارز متقاضي 
در نهايت توسط يك عده متخلف و حمايت برخي 
مســئوالن ازجمله معاون وزير صنعت، رئيس كل 
گمرك، برخي از نمايندگان مجلس و اعضاي اتاق 
بازرگاني شكسته شد كه اين موضوع به طور حتم 
تبعاتي در پي خواهد داشــت. رئيس اتاق ايران و 
چين درباره تأثير اين سياســت بر نــرخ ارز تأكيد 

كرد: ما تجربه چنيــن اقدامي را در اوايل دهه70 و 
سال91 داشته ايم كه در هر دو مرحله نرخ ارز تا دو 
برابر افزايش يافت؛ در سال هاي مذكور بين درآمد ها 
و مصارف ارزي تعادل وجود داشت و بازار ارز هم تا 
اين حد متشــنج نبود. اين فعال بخش خصوصي 
تأكيد كرد: واردات با ارز متقاضي مسلما به بازار آزاد 
فشار وارد مي كند و در شرايط فعلي كه ارز در حال 
انفجار اســت، اجراي اين سياست منجر به جهش 

غيرقابل كنترل قيمت دالر خواهد شد.

همتي نگران چيست؟
هفته گذشــته، رئيس كل بانك مركــزي با بيان 
اينكه فعاالن اقتصادي بخش خصوصي با توجه به 
شرايط تجارت خارجي نياز دارند كه آزادي عمل 
براي بازگرداندن ارز داشــته باشند، گفت: پيش 
از اين نيز روش هاي مختلفي را براي بازگشــت 
ارز حاصل از صادرات امتحان كــرده بوديم اما با 
مواردي كه در جلسه ستاد اقتصادي دولت مطرح 
شد، قرار بر اين شده كه مقررات جديد بازگشت 

ارز حاصل از صادرات به گونه اي طراحي شود كه 
هم ارز ســريع بازگردد و به مواداوليه كارخانه ها 
تخصيص يابد و هم اينكه ديگر شــاهد مواردي 
همچون خالي فروشي و ادعاهاي خالف واقع در 

آن نباشيم.
بانك مركزي در 2ســال گذشــته تالش كرده با 
افزايش نرخ ارز در ســامانه نيما و شفاف تر كردن 
معامالت ارزي، نياز تجاري به ارز را از كانال سامانه 
يادشده سامان دهد و جلوي واردات و يا صادرات 
صوري را بگيرد. حاال اما به نظر مي رســد عليرضا 
رزم حسيني، وزير جديد صنعت نقش پررنگ تري 
پيدا كرده و مســئوليت دارد تا بر فرآيند واردات 
در قبال صادرات نظارت داشــته باشد. قرار بر اين 
است كه در ســامانه جامع تجارت، گردش ريالي 
و نرخ ارز مبادله شده در مبادالت تجاري خارجي 
به صورت آنالين و شــفاف در اختيار بانك مركزي 
قرار گيرد. موضوعي كه البته بانك مركزي اميدوار 
اســت وزارت صنعت از عهده آن برآيد زيرا همتي 
گفته ما در حدي كه بتوانيم كمك مي كنيم و در 
بخشنامه جديد نيز تأكيد كرديم كه ثبت سفارش 
بايد بر مبناي آورده اي كه از درآمدهاي ارزي كشور 
داريم، مديريت شــود تا مشــكالت برطرف  شود. 
دغدغه ديگر بانك مركزي شــفاف شــدن مسير 
تامين ارز تجاري است و به همين دليل تأكيد دارد 
بايد جلوي خروج ارز از كشور گرفته و منشا آن بايد 
مشخص شود و هيچ وارداتي نبايد بدون انتقال ارز 

و مشخص نبودن منشأ آن انجام شود.

اختالف بر سر تصميم ارزي بحث برانگيز نمايان مي شود

بازار ارز در سايه خطر واردات صوري 

مسكن

دالر

چشــم انداز تورمي اقتصاد ايران در بزنگاه بيم و اميد انتظارات قرار 
گرفته؛ بزنگاهي كه احتمال كاهش نرخ تورم، دست كم در يك سال 

آينده را، تضعيف مي كند.
اين مسئله را تازه ترين گزارش هاي بانك مركزي از متغيرهاي پولي 
و آمارهاي مركز آمار ايران از شاخص پيش نگر تورم اثبات مي كند. به گزارش همشهري، 
به نظر مي رسد سياستگذار پولي هم به اهميت موضوع واقف است؛ چنان كه شوراي پول و 
اعتبار براي كنترل اوضاع به انقباض شديد پولي رأي داده  تا از كانال اعمال محدوديت هاي 

تازه، بر ترازنامه بانك ها، جلوي رشد تورم فزاينده گرفته شود.

مهار نقدينگي با ترازنامه بانك ها
شوراي پول و اعتبار روز سه شنبه به بانك مركزي اجازه داد تا سياست احتياطي كنترل رشد 
ترازنامه شبكه بانكي را به اجرا درآورد. تصميمي كه به پيشنهاد عبدالناصر همتي گرفته 
شده و قرار است براســاس آن بانك مركزي به منظور اعمال مديريت و نظارت بر ترازنامه 
بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، سياست كنترل مقداري ترازنامه را با اولويت ساير 

دارايي ها و دارايي هاي خارجي در كنار ساير سياست هاي نظارتي مدنظر قرار  دهد.
البته محدودتر شــدن دامنه خلق پول از كانال افزايش بدهي بانك هــا به بانك مركزي 
براساس تصميم شوراي يادشده شامل اعمال محدوديت در وجه نقد، سپرده ها نزد بانك 
مركزي، اوراق بدهي دولتي، تعهدات مشتريان بابت گواهي اعتبار مولد و اعتبارات پيشران 
زنجيره توليد نخواهد شد.  به گزارش همشهري، انتظار مي رود بانك ها با اين تصميم بتوانند 
همچنان به افزايش سپرده خود نزد بانك مركزي، خريد اوراق بدهي دولت براي جبران 
كســري بودجه و همچنين تامين منابع جهت بخش توليد از كانال گواهي اعتبار مولد و 

اختصاص اعتبار به زنجيره توليد روي آورند.
براساس سياست كنترل مقداري ترازنامه بانك ها، از حاال به بعد بانك مركزي قادر خواهد 
بود رشد ترازنامه بانك ها و مؤسســات اعتباري غيربانكي را برحسب وضعيت مالي و نوع 
ماموريت آنها تعديل كند، به گونه اي كه براي بانك هاي با وضعيت مالي نامناسب محدوديت 

بيشتري و براي بانك هاي با وضعيت مالي مناسب تر، محدوديت كمتري اعمال كند.
تصميم تازه پس از آن اعالم شده كه اخيرا همتي، افزايش نرخ سود بانك ها را منتفي اعالم 
و تأكيد كرده بود براي كاهش فشار تورمي در بازارها از ساير روش هاي جايگزين سياست 

افزايش سود استفاده خواهد كرد. پيامد احتمالي سياست مديريت ترازنامه بانك ها، اعمال 
فشار بيشتر به بانك هاي ضعيف از كانال افزايش نرخ سپرده قانوني آنها نزد بانك مركزي 
و نظارت اين بانك بر دايره اختيارات بانكداران خواهد بود به اين اميد كه جلوي پمپاژ پول 

به ويژه در بانك هاي ضعيف كه ترازنامه آنها منفي است، گرفته شود.

پيش نگر تورم چه مي گويد؟
3گزارش مركز آمار ايران نشان مي دهد كه هزينه تمام شده كاالهاي صنعتي و معدني و 
حتي برخي كاالهاي خوراكي رو به افزايش است. به گزارش همشهري، تغييرات شاخص 
قيمت توليدكننده بخش صنعت در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( به 47.4درصد رسيده كه در مقايسه با فصل قبل، 39.6واحد درصد افزايش 
داشته درحالي كه نرخ تورم فصلي توليد صنعتي در تابستان امسال 37درصد برآورد شده 
كه نسبت به تابستان سال قبل 28.9درصد بيشتر شده است. به ويژه اينكه بيشترين تورم 
نقطه به نقطه در زيربخش هاي صنعتي توليد ماشين آالت اداري و محاسباتي، توليد فلزات 
اساسي و توليد ساير وسايل حمل ونقل رخ داده است. همچنين نرخ تورم توليد در بخش 
معدن هم رشد قابل توجهی داشته و اين شــاخص در تابستان امسال نسبت به تابستان 
پارسال 69.1درصد رشد كرده كه نسبت به فصل بهار رشدي 36.7درصدي داشته است. 
گزارش ديگر مركز آمار بيانگر نبض تورم توليد محصوالت مرغداري هاي صنعتي است كه 
نشان دهنده اين واقعيت است كه تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش مرغداري هاي 
صنعتي نسبت به فصل قبل )تورم فصلي( در فصل تابستان1399 به 34.7درصد رسيد كه 

در مقايسه با فصل قبل، 33.5واحد درصد افزايش داشته است.

جهت يابي مسير پول ها
گزارش بانك مركزي از متغيرهاي پولي و اعتباري در نيمه نخست امسال هم روايتگر به صدا 
درآمدن زنگ هشدار تورمي فزاينده است. آمار جديد مي گويد: پايه پولي در پايان شهريور 
امسال نسبت به شهريور پارسال 26.1درصد و نسبت به اسفند سال گذشته 5.4درصد قد 
كشيده است. ازجمله نكات بارز اين گزارش كه براي نخستين بار در گزارش بانك مركزي 
منعكس شده، اين است كه سهم خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي در رشد پايه پولي 
در پايان تابستان امسال نسبت به پايان تابستان سال گذشته 33درصد اعالم شده از سوي 
ديگر ضريب فزاينده نقدينگي رشــد پايه پولي در شهريور امسال نسبت به شهريور سال 
گذشته 8درصد و نسبت به اسفند پارسال 11.1درصد برآورد شده كه يك ركورد تاريخي 
اســت. گزارش بانك مركزي تأييد مي كند؛ پايه پولي در شهريور ماه99 به رقم 372هزار 
ميليارد تومان رسيده كه به نسبت شهريور پارسال 26.1درصد رشد كرده كه باالترين سهم 
از اين رشد ناشي از رشــد خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي بوده درحالي كه سهم 
خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي 5.5درصد كم شــده است و مطالبات بانك 
مركزي از بانك ها فقط 2.5درصد در رشد نقطه اي پايه پولي شهريور امسال سهم داشته 

است. رشد پايه پولي نمايانگر سياست انبساط پولي و اعطاي تسهيالت بانك ها در نيمه 
نخست امسال بوده كه اين سياست بر منابع بانك مركزي فشار وارد كرده و حاال قرار است 
در نيمه دوم سال اين وضعيت تغيير كند كه نتيجه آن محدود شدن قدرت وام دهي بانك ها 
و خلق اعتبار آنهاست. اما آنچه هشداردهنده خيزش دوباره تورمي در ماه هاي آينده است، 
جهش 80درصدي سهم پول از نقدينگي در مقابل رشد 28درصدي شبه پول در شهريور 
امسال نسبت به شهريور پارسال است به نحوي كه رشد پول در شهريور امسال نسبت به 

اسفند پارسال 40.6درصد و رشد شبه پول فقط 12.2درصد بوده است.
برآيند رشد پايه پولي رسيدن حجم نقدينگي در پايان شهريور امسال به رقم 2596هزار 
ميليارد ريال بوده كه نسبت به شهريور پارسال 36درصد و نسبت به اسفند سال گذشته 
17.1درصد رشد كرده است. نتيجه اين تغيير معنادار در اجزاي تشكيل دهنده نقدينگي 
به ميزان 2896هزار ميليارد توماني در شهريور امسال اينكه بانك مركزي اعالم كرده سهم 
پول از نقدينگي از 17.3درصد در پايان سال گذشته به 20.7درصد در پايان تابستان امسال 
رسيده و در مقابل از سهم شبه پول به طور محسوس كم شده و از 82.7درصد اسفند98 به 
79.3درصد كاهش يافته است. منظور از پول، اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و پولي 
است كه مردم در قالب حساب هاي سپرده جاري بانك ها نگه مي دارند و شبه پول شامل 

پس اندازهاي قرض الحسنه و سرمايه گذاري مردم نزد بانك ها مي شود.

چه اتفاقي رخ مي دهد؟
روزنامه همشهري هفته گذشته در گزارشي پيش بيني كرده بود كه بانك مركزي حداكثر 
تالش خود را به كار بسته تا با اعمال سياست هاي پولي انقباضي و كاهش قدرت وام دهي 
بانك ها و خاموش كردن موتور پولسازي  آنها جلوي شتاب بيشتر نرخ تورم را بگيرد. برآورد 
مي شود با رشــد 18درصدي نقدينگي اعالم شــده از بانك مركزي در پايان هفته سوم 
مهرماه حجم كل نقدينگي به رقم 2890هزار ميليارد تومان و رشد پايه پولي هم با رشدي 
9.5درصدي نسبت به پايان ســال قبل به رقم 385هزار ميليارد تومان برسد. با اين روند 
پيش بيني مي شود نرخ تورم تا پايان سال دست كم از مرز 35درصد عبور كند. بررسي ها 
نشان مي دهد اگر بانك مركزي جلوي رشد پرشتاب پايه پولي و نقدينگي را نگيرد، به دليل 
رشد ضريب فزاينده پايه پولي روند صعودي نرخ تورم، تندتر مي شود و حتي احتمال بروز 

تورم باالي 50درصدي در بهار سال آينده وجود خواهد داشت.
اينكه تدبير جديد شــوراي پول و اعتبار تا چه ميزان مي تواند دست بانك مركزي را براي 
جلوگيري از افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي باز بگذارد، سؤالي است كه پاسخ آن بستگي 
به رفتار مالي دولت از يك ســو و رويكرد اعتباري و نظارتي بانك مركزي خواهد داشت. 
هرگونه بي احتياطي در نظارت بر رفتار بانك ها يا فشــار براي تزريق هرچه بيشتر پول به 

اقتصاد گرفتار تورم فزاينده، مي تواند ايران را با باالترين نرخ تورم مواجه سازد.
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   شکاف سنگین تورم ایران و همسایه ها
عميق تر شدن شــكاف نرخ تورم در ايران با همسايگان خاكي و آبي 
باعث شده تا سياست مهار تورم در اولويت سياستگذار پولي قرار گيرد 
زيرا صندوق بين المللي پول برآورد كرده نرخ تورم ايران در سال2020 
ميالدي به 30.5درصد برسد كه حتي از نرخ تورم كشور جنگ زده يمن 

هم باالتر است.
 بانك مركزي همچنان اصرار دارد كه سياســت نخست پولي اين نهاد 
مهار تورم و تقويت ارزش پول ملي اســت به نحــوي كه همتي ديروز 
بارديگر اعالم كرد: اين بانك همچنان بر برنامه هاي اصولي خود، پيگيري 
سياست ها و اهداف مهم كنترل تورم، تقويت ارزش پول ملي و كمك به 

رشد توليد تأكيد دارد.

همشهري آينده اقتصاد ايران را از دوربين پيش نگر تورم 
و متغيرهاي پولي تحليل مي كند

بزنگاه تورمي

تغييرات مهم در متغيرهاي كليدي پولي

شاخص هاي پولي
درصد رشد در شهريور99 نسبت بهمانده به هزار ميليارد ريال

اسفند99شهريور98شهريور99اسفند98شهريور98
2951.23528.53720.626.15.4پايه پولي
21264.424721.525985.836.217.1نقدينگي

3333.54273600780.240.6پول
17930.920448.522951.92812.2شبه پول
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يك روز قبل از روز انتخابات در 
آمريكا قيمت دالر دوباره به مرز 
30هزار تومان رسيد و بورس با 
نزول مواجه شد. به نظر مي رسد 
سرمايه گذاران در بورس در حال نقدكردن دارايي هاي 
خود بودند تا تكليف انتخابات آمريكا روشــن شود و 
معامله گران بازار ارز هم چندان اميدي به گشايش هاي 
سياسي، بر اثر انتخاب جو بايدن يا باقي ماندن ترامپ 

در كاخ سفيد ندارند.
به گزارش همشــهري، فعاالن اقتصــادي اين روزها 
به شدت منتظر مشخص شدن نتايج انتخابات آمريكا 
هستند، شايد تاكنون هيچ گاه نتايج انتخابات آمريكا 
براي ايرانيان به ويژه فعاالن اقتصادي و سرمايه گذاران 
مهم نبوده است. علت توجه ويژه به انتخابات آمريكا، 
اعمال تحريم ها عليه ايران و وضع خاص اقتصاد ايران 
اســت كه به دليل كاهش فروش نفت، 3ســال است 
كه در ركود به ســر مي برد، به همين دليل صاحبان 
كسب و كارهاي كوچك و بزرگ، كه از شرايط كنوني 
صدمه ديده اند، با دقت نتايج انتخابات آمريكا را دنبال 
مي كنند تا ببينند آيا در نتيجه اين انتخابات گشايشي 
در وضعيت سياســي و به دنبــال آن اقتصادي ايجاد 

مي شود يا خير.

اثر دالري
به زعم اقتصاددانــان مهم ترين اثــر انتخابات آمريكا 
بر اقتصاد ايران روي قيمت دالر نمايان مي شــود كه 
مي تواند اثرات عميقي بر جاي جاي اقتصاد ايران داشته 
باشد. درطول 2سال گذشته همزمان با وقوع تحريم ها 
قيمت دالر با التهاب زيادي مواجه شده و خود به يك 
عامل تورم زا تبديل شده است. علت رشد دالر اين است 
كه در نتيجه تحريم ها درآمد هاي ارزي كشور كاهش 
پيدا كرد و جريان ورود ارز به كشور كم شد. در نتيجه 
كاهش جريان ورود ارز؛ عرضه ارز هم در بازار داخلي 
كم شــد و قيمت دالر افزايش يافت. اين رشد قيمت 
دالر خود به تورم موجود دامــن زد و به كاهش ارزش 

دارايي ها منجر شد.
با كاهــش ارزش دارايي ها قيمت هــا در اغلب بازار ها 
ازجملــه طال، ارز، مســكن و خــودرو با رشــد هاي 
افسارگسيخته مواجه شــد. به زعم اغلب كارشناسان 
رشد بازار سهام هم در نتيجه كاهش ارزش دارايي ها 
و تورم بوده است، بنابراين واضح است كه تحريم ها در 
نتيجه تحوالت سياسي اثرات مختلفي بر پيكره اقتصاد 

برجاي گذاشته و قطعا مهم ترين اثر آن تأثيراتي است 
كه از كانال نرخ ارز نمايان مي شــود، زيرا فقط تغيير 
قيمت دالر مي تواند بســياري از معادالت اقتصادي را 
دســتخوش تغيير كند و حتي روند توليد را با چالش 

روبه رو كند.

۲واكنش متفاوت
تحليلگران مي گويند سياســت هاي تنش زاي دونالد 
ترامپ اثرات تخريبي زيادي بــر اقتصاد ايران و حتي 
اقتصاد جهاني دارد، به همين دليل انتخاب او مي تواند 
به رشد قيمت دالر منجر شــود و اين افزايش قيمت 
دالر مي تواند موتور محركي براي رشــد بورس باشد، 
زيرا بورس با رشــد قيمت دالر رابطــه مثبت دارد و 
افزايش قيمت دالر مي تواند شاخص هاي بورس را به  

پرواز دربياورد.
در چنين شرايطی با توجه به آنكه نتايج نظرسنجي ها 
در طول روز هاي گذشته نشان مي داد جو بايدن رقيب 
دمكرات دونالد ترامپ پيروز ميدان است، قيمت دالر 
با ۵هزار تومان نزول مواجه شــد و تا محدوده 27هزار 
تومان هم رســيد. بازار ســهام هم همزمان با انتشار 
نتايج اين نظرسنجي ها با نزول بيشتري مواجه شد و 
ظرف روزهاي گذشته بر شــدت اين نزول اضافه شد. 
با اين حال يك روز مانده بــه زمان برگزاري انتخابات 

رياســت جمهوري آمريكا، بازار هــا واكنش متفاوتي 
نسبت به اين انتخابات از خود نشان دادند؛ به طوري كه 
در روز دوشــنبه 12آبان ماه قيمت هر دالر آمريكا به 
سرعت افزايش يافت و دوباره به محدوده 30هزار تومان 
بازگشت و شاخص بورس نيز در همين روز با يك نزول 

سنگين، 1۵هزار و ۵00واحد كاهش يافت.

علت واكنش متفاوت بازارها
سهامداران از چندهفته پيش در حال نقدكردن دارايي 
خود بودند تا نتيجه انتخابات آمريكا مشــخص شود 
و اين موضوع به خروج پول از بازار ســهام منجر شده 
بود و حتي تا يك روز قبل از برگزاري اين انتخابات به 
اوج خود رسيد، اما در بازار ارز شرايط متفاوت است و 
اغلب سرمايه گذاران چون اميدي به گشايش سياسي 
و انجام مذاكرات ندارند، معتقدند قيمت دالر چندان 
نزول نخواهد كرد، زيرا ورود ارز به كشور زماني افزايش 
خواهد يافت كــه درآمدهاي ارزي ايــران تحت تأثير 
گشــايش هاي سياســي افزايش يابد و چون چندان 
اميدي به انجام مذاكرات نيست، در نتيجه ورود ارز به 

كشور در كوتاه مدت افزايش نخواهد يافت.
مهدي سديدي، كارشناس بازارهاي مالي در اين باره به 
همشهري مي گويد: تلقي بازيگران بورس از انتخابات 
آمريكا بر تحليل مبتني بر دالر شــكل گرفته است؛ 

به طوري كه به تصور آنان پيروزي بايدن مســاوي با 
كاهش تنش سياسي و ريزش نرخ دالر تحليل مي شود 
و درخصوص پيروزي ترامپ بالعكــس. او می افزايد: 
به نظر مي رسد كليت رفتار اقتصادي جامعه نيز بر اين 
اساس استوار است و بالطبع توقع ريزش دالر با كاهش 
فروش شــركت هاي بورس و كاهش شاخص بورس 
تحليل مي شــود؛ اين فضاي غالب ذهنــي بازيگران 

اقتصادي است.
رامين خدابنده، مديرعامل يك شركت سبدگردان در 
بورس هم مي گويد: به هر حال به لحاظ رواني، انتخابات 
آمريكا روي روند معامالت بازار ســرمايه مؤثر بوده و 
اشخاصي كه در هفته هاي قبل نقد كرده اند، احتماال تا 
مشخص شدن نتيجه انتخابات رياست جمهوري آمريكا 
دوباره به خريد اقــدام نخواهند كرد. همين جو رواني 
منفي ايجادشده نسبت به اثرگذاري انتخابات آمريكا بر 
وضعيت اقتصادي كشور هم موجب شد بورس تهران 

نزولي فراتر از انتظارات تجربه كند.
او می افزايد: چنانچه بايدن پيروز انتخابات آمريكا باشد، 
يك شــوك رواني كوتاه مدت، بازارها را منفي خواهد 
كرد؛ اما با توجه به نزول سنگين قيمتي در سهام برخي 
شركت ها، شايد اين اثرگذاري در بازار سرمايه چندان 
نباشد ولي بازار ارز ممكن است ريزش بيشتري داشته 
باشــد و نرخ ارز در كوتاه مدت حتي به كمتر از ارزش 

بازار ارز با رشد و بورس با نزول به استقبال انتخابات2020 رفتند
واكنش متفاوت بازارها به انتخابات آمريكا  دستكش آشپزخانه

 50درصد گران شد
8ماهي مي شــود كه كرونا بيشــتر مــردم را 
دستكش به دست كرده و مخصوصا اين روزها 
كه با موج سوم اين بيماري و باال رفتن آمار ابتال 
و مرگ مواجهيم دستكش التكس و انواع ديگر 
دستكش يكبارمصرف از پرتقاضاترين كاالها شده اند. حاال ديگر كمتر 
كسي پيدا مي شود كه بي احتياط و بدون دستكش از منزل خارج شود 
ولي در روزگاري نه چندان دور، دســت هاي مردم يا به خاطر سرماي 

زمستان در دستكش فرو مي رفت يا براي ظرف شستن. 
پركاربرد ترين نوع دستكش براي مردم عادي تا همين چندماه پيش 
دستكش آشپزخانه يا همان دستكش ظرفشويي بود كه تا سال گذشته 
قيمتي در محدوده 10هزار تومان داشت و از آنجا كه كاالي به نسبت 
بادوامي هم محسوب مي شود، چندان گران به نظر نمي رسيد، اما نگاهي 
به قيمت هاي جديد انواع دستكش آشپزخانه در سوپرماركت ها نشان 
مي دهد ديگر خبري از قيمت هاي قبل نيســت. حاال متوسط قيمت 
انواع دستكش ظرفشويي صرف نظر از سايز آن دو برابر پارسال شده و 
به نزديكي 20هزار تومان رسيده است. مقايسه دستكش هاي يكسان 
از يك برند مشخص نشان مي دهد كه قيمت ها تقريبا هرماه افزايش 
داشته اســت. به طور مثال قيمت دستكش ســاق بلند ويولت توليد 
بهمن ماه سال گذشته 12هزار و ۵00تومان بوده، درحالي كه همان 
محصول توليد مرداد امسال 17هزار و 2۵0تومان و توليد يك ماه بعد 
يعني شــهريور 21هزار تومان قيمت خورده است؛ ديگر برندها هم 
افزايش قيمت زيادي داشته اند و رشد بيش از ۵0درصدي قيمت را در 
تمام برندها مي توان مشاهده كرد. البته هنوز هم اگر محصول توليد 
پارسال را در سوپرماركت پيدا كنيد همان قيمت پارسال يعني10تا 
12هزار تومان را مي پردازيد، اما جنس هاي خريد جديد تقريبا دوبرابر 
اين قيمت را دارند. بيشتر دستكش هاي موجود توليد برندهاي ايراني 
هستند، اما در بعضي سوپرماركت هاي برخي مناطق برندهاي خارجي 
را هم مي توان ديد كه قيمت هاي باالتر از 30هزار تومان دارند؛ البته 
اگر اهل خريد آنالين باشيد مي توانيد همين اجناس را با قيمت كمتر 
بخريد. حال قيمت  دستكش ها براساس ساق بلند بودن يا ساق كوتاه 
بودن كمي متفاوت است و انواع ساق بلند گران تر هستند، اما سايزهاي 
مختلف يك برند معموال قيمت يكساني دارند. دستكش هاي داراي 

اليه كتان در داخل هم از انواع پالستيكي قيمت بيشتري دارند.

قيمت انواع دستكش ظرفشويي در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند

18.750دورنگ ساق بلندويولت
19.000ساق بلند لبه دار- سايز متوسط و بزرگگيالن

20.000مدل TOEL 50سايز متوسطگيل ناز
17.600ساق بلند- طرح نرگس- سايز بزرگرزمريم
11.900ساق بلند- سايز متوسطپريل

25.000مدل NEAT سايز متوسطويدكس
31.500ساق بلند- سايز كوچكايزي گلين

17.250تك رنگ ساق بلندويولت
12.000ساق بلند - سايز بزرگ و كوچكدرسا
10.000ساق كوتاه- سايز متوسطپرين

كمبود و قيمت هاي چند ميليون 
توماني برخي انواع گوشــي هاي 
موبايل برندهاي مشهور و گراني 
ســاير گوشــي ها موجب شده 
تا تقاضاي ناشــي از نياز خانوارها به آمــوزش آنال ين 
دانش آمــوزان به خريد و تعمير گوشــي هاي كاركرده 
ســوق پيدا كند و ركود حاكم بر بازار گوشي موبايل و 

تبلت تشديد شود.
به گزارش همشهري، اين روزها كمتر خريداري از قدرت 
خريد و ريســك پذيري براي پرداخت 30تا 60ميليون 
تومان بابت گوشي آيفون برخوردار است. اين امر موجب 
تعويق تقاضاي خريد يا تعويض گوشي شده و اغلب مردم 
سعي مي كنند نياز خود را با گوشي هاي كاركرده يا تعمير 
و استفاده از گوشــي هاي موجود برطرف كنند. اين امر 
زمينه رشد تقاضا و رونق خريد و فروش و تعميرگوشي 
موبايل وتبلت هاي كاركرده را فراهــم كرده اما فعاالن 
صنفي با اذعان به تأثير كمبود و گراني گوشي و كاهش 
قدرت خريد بر تشــديد ركود بازار، به تعديل و تثبيت 
نرخ ارز و افزايش ثبت ســفارش و واردات موبايل بعد از 
نتايج احتمالي انتخابات رياست جمهوري آمريكا چشم 

دوخته اند.

كاهش 15برابري ثبت سفارش گوشي موبايل
رئيس كميســيون ســاماندهي و تنظيم بازار انجمن 
واردكنندگان تلفن همراه با بيان اينكه ثبت ســفارش 
واردات گوشي موبايل در شهريور و مهر نسبت به تيرماه 
امسال 10 تا 1۵ برابر كاهش پيدا كرده گفت: تخصيص 
نيافتن ارز و اعمال محدوديت هاي قانون سقف و سابقه 
در حوزه واردات گوشــي موبايل، باعث شده شركت ها 
نتوانند نسبت به ثبت سفارش كاالهاي جديد اقدام كنند. 
اگرچه اكنون بسياري از شركت ها ميزان سقف خود را 
پر كرده اند اما وارد نشدن گوشي موبايل باعث مي شود تا 

نياز آينده بازار به اين كاال تامين نشود. 
رضا قرباني با تأكيد بر اينكه بازار گوشي هاي گران قيمت 
در ركود به ســر مي برد، افــزود: يكــي از داليل مهم، 
گران شدن قيمت گوشــي، باال رفتن قيمت ارز است. 
نكتــه دوم مربوط به طرفــداران آيفون 12 اســت كه 
منتظر مشخص شدن وضع رجيستر شدن اين گوشي ها 
هســتند. او درباره اثر طرح رجيســتري گوشي هاي 
مسافري از 12مهر ماه امســال و رجيستري حضوري 
اين گوشي ها صرفا در مبادي ورودي بر كاهش واردات 
و عرضه گوشــي موبايل افزود: بنا بر اعالم سامانه همتا 
97 درصد گوشي هاي مسافري رجيستر شده در كشور با 
سوءاستفاده همراه بوده است. اما با اين روش اكنون بايد 
وارد كنندگان گوشي تلفن همراه نيز مانند تمام وسايل 
ديگر به محض ورود به كشور حقوق، عوارض گمركي و 
ســود بازرگاني را پرداخت كنند. او با بيان اينكه اجراي 
اين طرح كوچك ترين تأثيري بر بازار آيفون نداشــته 
است، افزود: در گذشته براي واردات تلفن همراه از مسير 

مسافري، ازگذرنامه مسافران سوء استفاده مي كردند تا به 
واسطه آن گوشي هاي گران قيمت را رجيستر كنند، اما 

اكنون امكان استفاده از اين روش وجود ندارد.

گرمي بازار دست دوم ها 
رئيس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم 
جانبي در گفت وگو با همشــهري از رشد نسبي تقاضا 
براي خريد گوشي و تبلت كاركرده و تعمير اينگونه اقالم 
گفت: نياز ماهانه بازار به گوشي موبايل در شرايط عادي 
1.۵ميليون دستگاه است اما تعطيلي متعدد بازار به دليل 
شيوع كرونا موجب شده با تقاضاي انباشته براي حداقل 
3ميليون دستگاه گوشي در بازار مواجه باشيم كه اين امر 
به اضافه افزايش نرخ ارز زمينه كمبود و گراني گوشــي 

موبايل و تبلت در بازار را فراهم كرده است. 
مهدي محبي افزود:تخصيــص نيافتن ارز براي واردات 
گوشي موبايل و كاهش مبادالت تجاري به دليل شيوع 
كرونا و از سوي ديگر افزايش تقاضا براي گوشي و تبلت با 
تعطيلي مدارس و آموزش آنالين زمينه كمبود و گراني و 
افزايش تقاضا براي گوشي كاركرده و تعمير گوشي هاي 
دســت دوم را فراهم كرده اســت. به گفته او عالوه بر 
مشكالت واردات گوشــي تامين قطعات و لوازم جانبي 
نيز با مشكل مواجه شده و زمينه افزايش هزينه تعمير 

گوشي و تبلت را فراهم كرده است.

فشار گراني بر تقاضاي انباشته گوشي موبايل
رئيــس اتحاديه فروشــندگان دســتگاه هاي صوتي، 
تصويري، گوشــي تلفن همراه و لــوازم جانبي هم در 
گفت وگوبا همشــهري، گفت: بايد بپذيريم كه قيمت 

سوپرماركت

تشديد ركود در بازار موبايل
افزايش نرخ ارز و كاهش عرضه گوشي تلفن همراه، تقاضاي خريد مشتريان 

كم درآمد را كاهش داده است

گوشــي موبايل تابع نرخ ارز اســت و افزايش قيمت و 
مشكالت تخصيص ارز واردات زمينه كمبود و افزايش 
قيمت انواع گوشــي تلفن همراه در بازار را فراهم كرده 
اســت. ابراهيم درســتي، با بيان اينكه گوشي وارداتي 
موجود در گمرك ترخيص شــده و اكنون گوشي براي 
ترخيص و عرضه به بازار وجــود ندارد، افزود: 9۵درصد 
نياز بازار به گوشي موبايل از طريق واردات تامين مي شود 
و واردات اين كاال نيازمند تامين و تخصيص ارز است اما 
بايد بپذيريم كه اكنون كشور در تنگناي ارزي قرار داشته 
و روزگار سختي را مي گذراند. بايد توجه كرد كه تامين 
دارو و سبد كاالي خانوار در اولويت نخست تخصيص ارز 
قرار دارد و نمي توان انتظار تخصيــص ارز براي واردات 

گوشي موبايل را داشت. 
نماينده وزير صمت دراتاق اصناف با بيان اينكه بديهي 
است وقتي وضعيت عرضه و تقاضاي گوشي تلفن همراه 
در بازار با يكديگر همخواني ندارد، بايد انتظار كمبود و 
افزايش قيمت ها را داشت. اما افزايش قيمت اين اقالم 
موجب تشديد ركود حاكم بر بازار شده و اميدواريم اين 
ركود و كاهش قدرت خريد مردم مانع از افزايش بيشتر 

قيمت گوشي تلفن همراه در بازار شود. 
درستي با بيان اينكه شرايط ناشي از شيوع كرونا، تعطيلي 
مدارس و دانشگاه ها وضرورت آموزش آنالين تقاضا براي 
انواع گوشي موبايل و تبلت را افزايش داده است، افزود: 
اين تقاضاي انباشته و افزايش قيمت ها ضرورت نظارت 
بر عرضه گوشي با نرخ ارز زمان واردات را دوچندان كرده 
زيــرا دوره زماني حداقل دوماهه مــورد نياز براي ثبت 
سفارش و واردات گوشــي موبايل از كشورهاي مبداء و 
نوسان نرخ ارز موجب آشــفتگي در بازار اين كاال شده 
است. به گفته او بايد نرخ ارز زمان ثبت سفارش و واردات 
گوشي موبايل مبناي تعيين قيمت فروش اين كاال در 
بازار قرار گيرد و ســازمان حمايت بايــد نظارت كند تا 
واردكنندگان گوشي را به قيمت تمام شده زماني كه ارز 
مورد نياز براي واردات اين كاال را خريداري كرده اند، به 

بازار عرضه كنند.

بازار

ذاتي برســد. به گفته او؛ به نظر مي رسد بورس تهران 
دالر 24 تا 2۵هزار تومان را در ارزشــگذاري سهم ها 
لحاظ كرده و اگر نرخ دالر در بازار، تحت تأثير انتخاب 
بايدن، كاهش بيشــتري داشته باشــد، بازار سرمايه 
هم پتانســيل ريزش بيشــتر خواهد داشت. ولي اين 
روند كوتاه مدت اســت و معتقدم بازارهــا دوباره به 
مدار افزايش بازمي گردند، چون درنظر داشته باشيد 
كه با مشخص شــدن نتايج انتخابات آمريكا، يكي از 

ريسك هاي اين بازار هم برطرف خواهد شد.

ربطي به انتخابات آمريكا ندارد
در مقابل برخي تحليلگران هم بــر اين باورند كه اين 
تحوالت ازجمله نزول بازار سهام واكنشي به انتخابات 
آمريكا نبوده است. مهدي دلبري، كارشناس بازار هاي 
مالي در اين باره به همشهري مي گويد: انتخابات آمريكا 
به طور مســتقيم بر اقتصاد ايران اثر ندارد و اين اثر با 
يك دست واســطه از طريق اقتصاد و بازار هاي جهاني 
به ايران منتقل مي شود. او ادامه مي دهد: اثر انتخابات 
آمريكا بيشــتر يك اثر جهاني اســت و ايران به دليل 
تحريم ها اثر مستقيمي از انتخابات آمريكا نمي پذيريد 
و درباره اثر انتخابات آمريكا بر بازار هاي ايران تا حدود 
زيادي بزرگنمايي شده است، چون اقتصاد ايران يك 
اقتصاد تحريمي است و اثرات انتخابات آمريكا به صورت 
ثانويه و با يك تأخير زماني از طريق بازارهاي جهاني 

منتقل مي شود. 
محمدحسين مجيدي، يك كارشناس بازار سرمايه هم 
در اين باره مي گويد: عامل اصلي ريزش بورس، انتخابات 
آمريكا نيست و عوامل بنيادي همچون افزايش نسبت 
قيمت به درآمد بازار و تصميماتي كه ريسك هاي اين 
بازار را افزايش داد، منجر به فروش هاي هيجاني و خروج 
نقدينگي از بازار شــد و نبايد انتخابات آمريكا را علت 

اصلي ريزش هاي بورس معرفي كرد.
حميد عليخاني، ديگر كارشــناس بازار ســرمايه هم 
با مجيدي هم نظر اســت. او با بيــان اينكه نزول هاي 
بورس ناشــي از برگــزاري انتخابات آمريكا نيســت 
مي گويد: ريزش هاي بــورس ارتباطي بــا انتخابات 
آمريكا ندارد؛ چرا بايد 3 ماه قبل از برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا، ريزش هاي بازار سرمايه را به 
انتخابات آمريكا ربط دهيم؛ درحالي كه در دوره قبلي 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا، واكنش بازار به اين 
اتفاق فقط 3روز به طول انجاميد و بعد از آن، بازار روند 

عادي به خود گرفت؟
با وجود ديدگاه هاي مختلف درباره اثر گذاري انتخابات 
آمريكا بر بازار ها، به نظر مي رسد فعاالن اقتصادي به ويژه 
سرمايه گذاران بازار هاي طال، ارز و سهام فارغ از اثرات 
واقعي اين رويداد واكنش بيش از اندازه اي به آن نشان 
داده اند و با پايان اين انتخابات سايه يك شوك بزرگ از 

سر بازار هاي ايران برداشته خواهد شد.

كالن

   بازار گوشي موبايل چشم انتظار نتايج انتخابات آمريكا
رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاه هاي صوتي، تصويري، گوشي همراه و لوازم جانبي در مورد ديدگاه وارد كنندگان مبني 
بر كاهش 10تا 15برابري ثبت سفارش واردات گوشي تلفن همراه در شهريور و مهر نسبت به تيرماه امسال و تأثير آن بر كمبود 
و گراني اين كاال در بازار گفت: واردات گوشي تلفن همراه به مبادي رسمي محدود شده و تنها اقالمي كه به شيوه قانوني وارد 
كشور مي شود، مجوز رجيستري و فعال شدن داشته و خبري از واردات و عرضه گوشي هاي موبايل قاچاق در بازار نيست. با 
اين شرايط بايد ارز مورد نياز براي واردات رسمي گوشي تلفن همراه به نرخ ارز آزاد حاصل از صادرات تامين شده و تخصيص 
يابد. درستي با بيان اينكه با وجود محدوديت هاي واردات گوشي تلفن همراه اكنون اين كاال در بازار وجود دارد اما افزايش 
نرخ ارز و كاهش قدرت خريد مردم موجب تشديد ركود حاكم بر بازار گوشي تلفن همراه و ساير تجهيزات مخابراتي شده 
است، افزود: افزايش شديد قيمت ها موجب سركوب تقاضا در بازار گوشي تلفن همراه شده است و اميدواريم با پايان انتخابات 
آمريكا تا هفته آينده و كاهش و تثبيت نرخ ارز شرايط براي تخصيص ارز و واردات گوشي موبايل نيز بهتر شود زيرا اين احتمال 
وجود دارد كه تغيير رئيس جمهوري آمريكا بر بهبود شرايط ارزي كشور و كاهش قيمت كاالها مؤثر باشد و مردم نيز بتوانند با 

متعادل شدن قيمت ها نياز خود به اينگونه اقالم را مرتفع كنند.

قيمت روز برخي انواع گوشي هاي آيفون در فضاي مجازي
محدوده قيمتي – تومان  حجم حافظه )گيگابايت(نوع و مشخصات گوشي 

Apple iPhone 6s64GB6.980.000 -8.950.000
Apple iPhone 7Plus128GB13.710.000 -15.500.000
Apple iPhone 8Plus64GB12.153.000 -21.900.000
Apple iPhone 8Plus256GB13.676.000 -23.390.000

Apple iPhone X64GB14.582.000 -21.800.000
Apple iPhone XS Max256GB28.000.000 -34.500.000

Apple iPhone 11Pro Max512GB50.500.000 -63.500.000
Apple iPhone 12Pro-6128GB48.000.000 –62.500.000
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پيش از آغاز ليگ بيستم، 2 تن از آخرين ماركوپولوهاي باقي مانده 
در فوتبال ايران بار ديگر اقدام به تغيير تيم كردند. بر همين اساس 
محمد قاضي، مهاجم فصل گذشته شهرخودرو به مس رفسنجان 
پيوســت. اين چهاردهمين تيم قاضي طي 16ســال گذشــته 
اســت. پيش از او نيز محمدرضا خلعتبري همبازي فصل قبلش 
پانزدهمين قرارداد حرفه اي عمرش را با ســپاهان بست. اين دو 
مهاجم سي وچند ساله از تيمي جدا شدند كه سرمربي جديدش 
يعني مهدي رحمتي 40 ســاله هنوز هم دلش نيامده رســما از 
فوتبال اعالم خداحافظي كند؛ اما خب گويا رحمتي مربي برخالف 
رحمتي بازيكن به جوانگرايي اعتقاد دارد! در هر صورت قاضي و 

خلعتبري تا آخرين نفس به سنت تغيير تيم پايبند هستند. 

تغيير تيم تا آخرين نفس

مرتضي تبريزي كه با مصدوميت مواجه اســت، قــراردادش با 
استقالل به پايان رســيده و گويا باشــگاه هم قصد تمديد آن را 
ندارد. تمديد با بازيكنان مصدوم وظيفه باشگاه است كه خب مثل 
خيلي از اصول فوتبال حرفه اي، اين يكي هم در ايران جدي گرفته 
نمي شود. در چنين شرايطي تبريزي يك استوري منتشر كرده 
با تيتر »زود گذشت« كه به نظر مي رسد نشان دهنده پايان كار او 
در استقالل است. البته بايد به آقا مرتضي گفت دوست عزيز؛ براي 
شما زود گذشــت، نه براي هواداري كه بعد از آن انتقال جنجالي 
و پرهزينه 2ســال منتظر هنرنمايي جنابعالي بود و در تمام اين 
مدت هم انتظارش بي حاصل ماند. انتقال تبريزي از ذوب آهن به 
استقالل قطعا جزو 10 انتقال شكست خورده يك دهه اخير است. 
او اگر االن ســالم هم بود با حضور شيخ ، قائدي و ارسالن شانسي 

براي بازي نداشت.

براي شما زود گذشت

جزئيات حكم محروميت عيســي آل كثير منتشر شده و در آن 
كنفدراسيون فوتبال آسيا مدعي شده در پايان بازي پرسپوليس 
و پاختاكور يك نفر شادي گل عيسي را به عنوان رفتار نژادپرستانه 
به كميته اخالق و انضباطي گزارش كرده است. كنفدراسيون در 
مورد هويت اين فرد چيزي نگفته، اما در فضاي مجازي گمانه زني 
شده كه گزارش دهنده مورد نظر  ايراني بوده است؛ معاون پيشين 
يكي از باشگاه هاي ليگ برتري كه در ماجراي شكايت النصر هم 
شكست پرسپوليس را پيش بيني كرده بود. او اما با انتشار پستي، 
قويا موضوع را تكذيب كرده. طبيعتا ما در مسند قضاوت در اين 
مورد نيستيم، اما فقط عاشق جمله پاياني تكذيبيه شديم:» اين 
كارها به خاطر ضربه زدن به محبوبيت من اســت. « بابا محبوب، 
اسطوره همه دوران ها... به اين دشمني ها اعتنا نكن؛ اينها چشم 

ديدن لشكر خاطرخواهان تو را ندارند.

مرسي اعتمادبه نفس

نكته بازي

  شفر: شايد روزي به ايران برگشتم
  سرمربي سابق استقالل در گفت و گو با همشهري مدعي شده اگر در روزهاي پاياني ليگ هجدهم 

اخراج نمي شد، اين تيم را قهرمان ليگ مي كرد

نقشتركمنها
دردفاعيهجديدآلكثير

 
باشگاه پرسپوليس درخواست تخفيف در محروميت 
عيسي آل كثير را به كميته استيناف AFC رسانده 
و اين هفته بايد اليحــه دفاعيات خــود را به اين 
كميته ارســال كند. به همين دليل روز پنجشنبه 
)فردا( وكيل باشگاه پرسپوليس جلسه اي با عيسي 
آل كثير برگزار خواهد كرد تا درباره اين دفاعيات به 
جمع بندي برسند. بعد از اينكه آل كثير توضيحات 
خود را درباره تقديم اين شــادي به برادرزاده اش 
تقديم AFC كــرد و اين توضيحــات موردقبول 
قرار نگرفت حاال قرار است باشــگاه پرسپوليس از 
تركمن هاي ايــران براي اثبات ادعــاي خود دليل 
بياورند. با توجه به اينكه اهالي بندرتركمن در ايران 
چهره اي شبيه به مردمان شرق آسيا دارند، باشگاه 
پرســپوليس با ارائه چندين عكس از مردمان اين 
ديار قصد دارد به AFC نشان دهد شادي گل عيسي 
كه پيش تر در نفت آبادان هم انجام مي شده هرگز 
توهين آميز نبوده و هيچ گزارشي از ناراحتي مردمان 
اين ديار ديده نشده است. آل كثير هم قرار است با 
موافقت باشگاه پرســپوليس در زمان مصاحبه اش 
برادرزاده خود را نيز به همراه بياورد تا بلكه به صداقت 
او درباره داليل شادي بعد از گلش پي ببرند. به هر 
ترتيب اين پنجشنبه آخرين فرصت آل كثير براي 
درخواست تخفيف يا تبرئه خواهد بود و در غير اين 
صورت او بايد 5ماه ديگر هم قيد بازي كردن براي 

پرسپوليس را بزند.

طارمي،ناراحتازحمايتها
مهدي طارمي بعــد از انتقال به پورتو شــرايط خوبي 
نداشــته و هنوز در تفكرات ســرمربي تيم جايي پيدا 
نكرده است. به همين دليل اعتراض هاي زيادي از سوي 
هواداران ايراني و غيرايراني طارمي شــكل گرفته كه 
از سرمربي پورتو خواســته اند نگاه مهربان تري به اين 
مهاجم داشته باشد. اما سرجيو كنسيسائو نظر ديگري 
دارد و در پاســخ به اين انتقادات گفته است: »مهدي 
طارمي هنوز فرصت شــروع بازي از ابتدا را ندارد. من 
كســي را به خاطر نظر مــردم در تركيــب ثابت تيمم 
نمي گذارم. من براساس لياقت انتخاب مي كنم. من از 
طريق درخواست هاي عمومي تركيب تيمم را انتخاب 
نمي كنم.« اين اتفاقات باعث نگراني مهدي طارمي شده 
و او معتقد است اين حمايت ها باعث خواهد شد مربي 

نظر بدي نســبت به او پيدا كند و 
جايگاهش بيش از اين به خطر 
بيفتد. مهاجم ايراني و آقاي گل 
فصل گذشــته پرتغال دوست 
ندارد ذهــن مربي را نســبت 

به خودش خــراب كند و 
مي خواهد بــا توجه به 
نايي هايــش بــه  توا
تركيب اصلي راه پيدا 
كند. به همين دليل 
نگران است كه اين 
حمايت ها براي او 

دردسرساز شود.

مسلمان-استقالل
جديبگيريم؟

محسن مســلمان باالخره از سپاهان جدا 
شــد و حاال يكي از بازيكنان آزاد حاضر در 
بازار نقل و انتقاالت است. مسلمان بعد از 
جدايي از پرســپوليس ديگر روي خوش 
فوتبال را نديد و در ذوب آهن و ســپاهان 
كامال نيمكت نشين شد. او حاال از سپاهان 
جدا شده و جالب ترين چيزي كه درباره اش 
شنيده مي شود شايعه پيوستن به استقالل 
است. محمود فكري، ســرمربي استقالل 
كه دوشنبه شب در يك برنامه تلويزيوني 
حاضر شده بود اين شايعه را نه تأييد كرد 
و نه تكذيب، تــا به اين ترتيــب احتمال 
استقاللي شدن ستاره سابق پرسپوليس باز 
هم جدي تر شود. مسلمان البته مذاكراتي 
هم با باشگاه سايپا داشته است. سايپا در اين 
فصل تصميم گرفته چند بازيكن باتجربه 
هم به تيــم جوانش اضافه كنــد و جذب 
حســين ماهيني هم در همين راستا بوده 
است. البته مذاكره اين باشگاه با مسلمان 
فعال به سرانجامي نرسيده و آنها نتوانسته اند 
از لحاظ مالي هافبك ســابق ســپاهان را 
راضي كنند. بايد ديد پروژه استقاللي شدن 
مسلمان در روزهاي آينده جدي تر خواهد 
شد يا او مجبور است به حضور در يك تيم 

متوسط رضايت بدهد.
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از ميان همه بازي هاي امشب ليگ قهرمانان شايد نشود 
بازي خاصي را براي تماشا برگزيد. مي توانيم راحت سر 
شــب بخوابيم. اما اگر با اين ديد به موضوع نگاه كنيم 
كه اين آخرين هفته ليگ قهرمانــان پيش از فيفادي 
بعدي است، شــايد همين بازي ها را هم به چشم مان 
بكشيم. مثال ســاعت21:25 دو بازي برگزار مي شود 
كه منچســتري ها مي توانند بازي با باشــاك شهير را 
براي تماشا انتخاب كنند و در بازي ديگر همين ساعت 
هم  زنيت به مصــاف التزيو مي رود؛ تيمي كه  ســردار 
آزمون چندبار روي كاغذ به آن منتقل شده است. تنها 
بازي قابل تماشاي آخر شب هم مســابقه اليپزيش با 
پاري سن ژرمن اســت كه تكرار ديدار نيمه نهايي فصل 
قبل ليگ قهرمانان است و در آن تيم پاريسي 3 بر صفر 
حريف آلمانــي خود را برد. اليپزيــش اين فصل كمي 
ضعيف تر از تيم چند ماه پيش است؛ البته در بوندس ليگا 
اوضاع مناســبي دارند اما در اروپا و در هفته گذشــته 
5 بر صفر به منچستريونايتد باختند. اين برنامه كامل 
بازي هاي امشب است: سويا-كراسنودار، چلسي-رن، 

زنيت-التزيو، كلــوب بروخه-دورتموند، بارســلونا- 
ديناموكيــف، فرانس واروش-يوونتــوس، باشــاك 

شهير-منچستريونايتد و اليپزيش-پاري سن ژرمن. 
كريستيانو رونالدو كه در بازي هفته پيش مقابل مسي و 
بارسلونا به دليل كرونا غايب بود، اين هفته برگشت و در 
سري آ به اسپيتزيا گل زد و تعداد گل هاي فصل خود را 
به 5گل در 3بازي رساند. در نقطه مقابل، مسي كه فقط 
يك گل در الليگا و يك گل در اروپا مقابل همين يووه از 
روي نقطه پنالتي به ثمر رسانده، هنوز موفق به گلزني 
در جريان بازي نشده است. تعداد گل هاي اين فصل او در 
الليگا يكي كمتر از سرخيو راموس و عجيب اينكه تعداد 
كارت زردهاي او يكي بيشتر است. به تازگي شرح دعواي 
او با ستين، سرمربي قبلي بارسا هم فاش شده كه او به 
سرمربي وقت تيمش گفته بود با بازيكناني كه از او بيشتر 
جام دارند، مودبانه تر حرف بزند و ستين پاسخ داده بود 
كه اگر ناراحتي مي داني درهاي خروج كدام سمت است 
كه البته آخر خودش از آن در خارج شد. امشب بارسلونا 
با تيمي بازي دارد كه 13بازيكن خود را در اختيار ندارد 

كه ۸تاي آنها به دليل مثبت شــدن تست كوويد-1۹ 
از ليســت تيم براي اين بازي خط خورده اند. آژاكس 
هم براي بازي امشــب 11كرونايي دارد. درحالي كه 
مردم در ووهان چين كــه زادگاه اصلي ويروس كرونا 
بود در حال گرفتن جشن هالووين و كنسرت هستند 
و ماسك هم نمي زنند، همه جاي دنيا و مخصوصا اروپا 
درگير موج دوم و ســوم اين بيماري همه گير است. از 
كرونايي هاي تــازه فوتبال غيــر از بازيكنان و اعضاي 
ديناموكيف و آژاكس مي توان بــه ادر ميليتائو از رئال 
مادريد اشاره كرد كه هردو تست او مثبت اعالم شده و 
توتي كبير كه همراه با همسر معروفش ايالري بالزي 
هم دچار ويروس چيني شــده اند. مارادونا نيز در تولد 
60سالگي اش در بيمارستان بستري شد اما نزديكان 
او اعالم كرده اند كه مشكل اين اسطوره كرونا نيست. 
2اسطوره ديگر فوتبال هم اين روزها دچار مشكل زوال 
عقل شده اند، يكي گرد مولر كه بكن باوئر از او به بهترين 
بازيكن تاريــخ بايرن مونيخ ياد كــرده و ديگري بابي 

چارلتون كه او هم آلزايمر دارد.

  فوتبال تحت تأثير كرونا و آلزايمر
  امشب از آخرين شب دور رفت مرحله گروهي ليگ قهرمانان لذت ببريم؛ فيفادي در راه است

به خودي خود هم هر بازيكني به طور مســتقيم بين پرسپوليس و استقالل 
جابه جا مي شود، در زمين شرايط ســختي پيدا مي كند. افزايش فشار روي 
چنين بازيكناني طبيعي اســت و آنها در ميدان بايد نشــان بدهند لياقت 

»تيتر يك« بودن را داشــته اند. همين موضوع هم باعث شده خيلي مواقع 
بازيكنان موسوم به ياغي در تيم جديد موفق عمل نكنند. در دهه ۹0 شايد 
فقط اين عليرضا نيكبخت واحدي بود كه بعد از جدايي از استقالل و حضور 
در پرسپوليس توانست گليمش را از آب بيرون بكشد، وگرنه نفراتي همچون 
علي انصاريان، گادوين منشا و كنعاني زادگان چندان موفق نبودند. همه اينها 
يعني محمد نادري همينطوري هم در نقطه شــروع كار سختي داشت، اما 
حواشي جانبي ايجاد شده براي او در مورد رضايتنامه كورتريك شرايط را بدتر 
كرد. مهدي عبديان، عضو هيأت مديره باشگاه استقالل گفته نادري خودش 
پول رضايتنامه 200هزار دالري اش را داده كه طبيعتا كمتر كسي مي تواند 

اين موضوع را باور كند. خليل زاده، ديگر عضو هيأت مديره هم همين ادعا را 
تأييد كرده، اما گفته باشگاه آنقدر به نادري پول داده كه يك چيزي هم براي 
خودش بماند! همه اينها يعني جذب نادري براي استقالل خيلي گران درآمده 
و همه بازيكنان و هواداران هم اين موضــوع را مي دانند؛ پس او بايد به اندازه 
هزينه اي كه داشته، بدرخشد و موفق عمل كند. اين داستان، فشارها را روي 
نادري افزايش مي دهد؛ بازيكني كه در درجه اول براي فيكس شدن بايد بر 
هروويه ميليچ غلبه كند كه كار راحتي هم نيست. در ليگ بيستم كمتر كسي 
به اندازه نادري زير ذره بين خواهد بود. آيا او قادر است از پس اين شرايط بر 

بيايد و خودي نشان بدهد؟ 

  يك دنيا فشار روي نادري
خريد جنجالي استقالل، فصل را در شرايط 

دشواري آغاز مي كند

منهاي فوتبال

  فرهاد قائمي: اخراج به خاطر عملكرد 
ضعيف؟ نشنيده ام

الريان قطر فرهاد قائمي را به خاطر عملكرد 
ضعيف كنار گذاشت؛ اين خبري بود كه روز 
گذشته خبرگزاري هاي ايران منتشر كردند 
اما قائمي، بازيكن ســابق تيم ملي واليبال 
ايران مي گويد دليل بركناري  اش را نمي داند. 
در خبري كه ايسنا از الراي نقل كرده، آمده 
است: »باشــگاه الريان چند روز قبل از آغاز 
فصل جديــد ليگ واليبــال تصميم گرفت 
فرهاد قائمي را از فهرست خود كنار بگذارد 
و قرارداد او را فســخ كند. الــراي دليل اين 
تصميم را عملكرد ضعيف قائمي در جام امير 
قطر اعالم كرد.« الريان دوم مهر امسال از 2 
ســتاره جديد خود رونمايي كرد كه يكي از 
آنها قائمي بود. اما اين بازيكن ايراني كه هنوز 
2 ماه از قراردادش نگذشته، حاال بايد از تيم 
برود و به شدت پيگير دليل بركناري خودش 
است. او به همشهري مي گويد: »من هم خبر 
را از روي ســايت ها خوانــد  ه ام اما نمي دانم 
دليل اين بركناري چيست. به مدير برنامه ام 
گفته ام تا با سرپرســت باشگاه صحبت كند 
و بپرســد كه چه خبر است. من هنوز خودم 
چيزي در اين بــاره نمي دانم.« قائمي فصل 
گذشته بازيكن تيم شهرداري اروميه بود اما 
به دليل مصدوميت نتوانست فصل را با اين 

تيم به پايان برساند.
CAS جودوي ايران در انتظار رأي  

دادگاه عالي ورزش درباره پرونده شــكايت 
فدراسيون جودوي ايران از فدراسيون جهاني 
تصميم مي گيرد. فدراســيون جهاني سال 
گذشــته جودوي ايران را تعليق كرد. دليل 
آنها اين بود كه مسئوالن ورزش ايران براي 
جلوگيري از رودررو شــدن سعيد ماليي در 
مسابقات قهرماني جهان با جودوكاري از رژيم 
صهيونيســتي او را مجبور به شكست كرده 
بودند. ايران كه اين اتهام را قبول نداشــت، 
پرونده شــكايت را باز كرد. روز 26شهريور 
جلسه رســيدگي به اين پرونده برگزار شد و 
CASبه 2فدراسيون يك ماه فرصت داد تا به 
توافق برسند اما روز دوشنبه اين هفته مهدي 
علي نژاد اعالم كرد كه 2 فدراســيون توافق 
نهايي نكرده اند و فدراســيون جودوي ايران 

بايد منتظر رأي دادگاه عالي ورزش باشد.

محمد زارعــي|  اين روزها وينفرد شفر بار ديگر 
به سوژه اي خاص در فوتبال ايران تبديل شده 
است. اســتقاللي ها مدعي هستند طلب شفر 
را به حســابش ريخته اند اما خود اين مربي در 
گفت و گوي اختصاصي با همشهري ورزشي مدعي 
شــده اين اتفاق هنوز به صورت كامل رخ نداده 
است. جالب اينكه شفر هنوز مدعي است اگر در 
هفته هاي پاياني ليگ هجدهم اخراج نمي شد، 

مي توانست استقالل را قهرمان ليگ برتر كند.

 داســتان دريافت مطالبات تان از 
استقالل به كجا رسيد. مثل اينكه هنوز پول 

كامل به حساب شما ننشسته است.
من هميشه آماده تعامل و تفاهم با باشگاه استقالل 
بوده و هستم. تا آنجايي كه مي دانم، باشگاه استقالل 
در حال واريز مطالباتم بوده اما در اين ميان مشكالتي 
وجود داشته كه هنوز به صورت كامل برطرف نشده 

است.
 پس هنوز به فيفا نامه نزده ايد؟

اين اتفاق پس از اتمام واريز كامل پول انجام خواهد 
شــد. همانطور كه گفتم هنوز بعضي از مسائل حل 

نشده است.
 گفته مي شود شما شرط كرده ايد 
تنها در شــرايطي به فيفا نامه خواهيد زد كه 
بدهي پسرتان هم پرداخت شود. اين موضوع 

صحت دارد؟
اين حرف بسيار مرا شــوكه كرده است. بهتر است 
كسي كه چنين ادعايي داشــته، براي حرف هايش 
ســند و مدرك بياورد. مــن به طور مســتقيم به 
مديرعامل باشــگاه گفتم پول قرارداد پســر من را 
6 ماه ديگر پرداخت كنيد و هيچ مشكلي از اين بابت 

وجود ندارد.
 تكليف طلب دســتيارهايتان به 

كجا رسيد؟
من از ماه هــا قبل و زمانــي كه آقاي ســعادتمند 
مديرعامل باشگاه بود، آمادگي خودم را براي تعامل 
اعالم كردم. من اســتقالل و هوادارانش را دوست 
دارم و با وجود بدرفتاري هايي كه با من شــد، براي 
اين باشگاه بزرگ احترام قائل هستم. من از باشگاه 
خواسته ام مطالبات دستياران ايراني ام هم پرداخت 
شود و همينطور در زمان مناسب، مطالبات پسرم. 
همه اعضاي كادر من با نهايت وجود براي استقالل 

تالش كردند و لياقت دارند دستمزدشان را بگيرند.
 پس از گذشــت بيش از يك سال 
خيلي ها اعتقاد دارند اخراج شفر در آن مقطع 
از استقالل اشــتباه بود. در اين خصوص چه 

نظري داريد؟
من از هواداران استقالل خاطرات خوبي دارم و دوران 
بسيار خوبي با آنها داشتم. استقالل و هوادارانش تا 
ابد در قلب من هستند. قبال هم گفته ام، ايمان دارم 

اگر مي ماندم، مي توانستم با استقالل قهرمان ليگ 
شــوم. همانطور كه فصل قبل از آن قهرمان حذفي 
شديم و در آسيا هم شگفتي ساختيم. به اينكه چه 
اتفاقاتــي در آن زمان افتاد هــم االن كاري ندارم و 

صحبتي نمي كنم.
 پيگير وضعيت استقالل هستيد. 
اين تيم پس از شما 3 سرمربي داشته و حاال 

قرار است با فكري فصل جديد را شروع كند.
من از سرمربي جديد اســتقالل شناختي ندارم اما 
از دور و تا حدي اخبار استقالل را پيگيري مي كنم. 
استقالل لياقت بهترين ها را دارد و اميدوارم در اين 
فصل به قهرماني برسد. استقالل توانايي و شايستگي 

قهرماني را دارد.
 ورود مربيــان خارجي به فوتبال 
ايران ممنوع شده اســت. با وجود اين فكر 
مي كنيد روزي اين شانس را داشته باشيد به 

ايران برگرديد؟
در فوتبال هرچيزي ممكن است و شايد اين اتفاق 

بيفتد.
 برانكو اعتقاد داشت فوتبال ايران 
به سمت آماتوري حركت مي كند. شما با اين 

موضوع موافق هستيد؟
به نظرم فوتبال ايران شايســتگي و پتانسيل بااليي 
دارد و مي توانــد به روزهــاي خوبي برســد اما با 

برنامه ريزي دقيق و فراهم كردن امكانات.
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250اتوبــوس مي تواند نياز 
حمل ونقل عمومي يك شهر گزارش

متوسط را تامين كند اما در 
ابرشهري مانند تهران، اين عدد تنها سهم 
بسيار كوچكي در ميان انبوه وسايل نقليه  
است. پايتخت 5500اتوبوس دارد و براي 
رسيدن به نقطه مطلوب بايد حدود 9هزار 
اتوبوس داشته باشــد. 10 سال از آخرين 
كمك هاي دولتي بــه حمل ونقل عمومي 
تهران مي گذرد و شــهرداري بايد با توان 
خود اتوبوس هايي را تهيه كند كه هر كدام 
3 تا 5 ميليارد تومان قيمت دارند. اكنون 
100دستگاه اتوبوس و ميني بوس جديد به 
تهــران اضافه شــده و تــا 3 مــاه ديگر 
150دستگاه ديگر هم به آن افزوده خواهد 

شد. شــهردار تهران در مراسم رونمايي از 
100دســتگاه اتوبوس و ميني بوس جديد 
گفت: در شرايط كرونايي دولت يك ريال از 
تعهدات خود به شهرداري تهران را عملي 
نكرد با اين حال شهرداري تالش كرد بدون 
كمك دولت حمل ونقل عمومي را توسعه 

دهد.
پيروز حناچي با اشــاره بــه قرارداد هاي 
متعــددي كــه بــراي ســاخت اتوبوس 
تنظيم شده  اســت، افزود: قرارداد ساخت 
800دســتگاه اتوبــوس و ميني بــوس را 
داريــم كــه 500 دســتگاه آن اتوبوس و 
300 دســتگاه ميني بوس است. مناقصه 
80 اتوبوس دو كابين براي خطوط تندرو 
و مناقصه 200 اتوبــوس تك كابين هم در 

دستور كار قرار دارد.
او  دربــاره بحران كرونا گفــت: فوتي هاي 
كرونا تا نيمه ارديبهشت كاهش داشت و به 
9نفر هم رسيد اما االن آمار درگذشتگان رو 

به افزايش است. در شرايطي كه نمي توان 
كشور را به صورت كامل تعطيل كرد، رعايت 
فاصله هاي اجتماعي يكــي از محورهاي 
كنترل بحران است. رعايت فاصله اجتماعي 
هم زماني ممكن اســت كه بتوانيم تعداد 
اتوبوس هــا و متــرو را 3 برابــر موجودي 
فعلي كنيم كه در كوتاه مدت امكان ندارد. 
در بلندمدت تــالش كرديم كــه قرارداد 
خريد 630 واگــن از چين را نهايي كنيم و 
همچنين دو قرارداد ساخت 100 واگن در 

داخل و خريد اتوبوس را هم دنبال كرديم.
شــهردار تهــران درباره مصوبــات دولت 
براي خريد اتوبوس افــزود: ما در مواردي 
كه قانون شــده است هم مشــكل داريم. 
به عنوان مثال براي گرفتن اوراق مشاركت 
بانك ها از ما ضمانت هــاي 100 درصدي 
مي خواهنــد درحالي كــه طبــق قانون 
50درصد بازپرداخت اوراق مشــاركت با 
دولت است. ضمنا طبق مصوبه اي مربوط 
به سال 96بخشي از مبالغ مربوط به كاهش 
مصرف ســوخت از وزارت نفــت دريافت 
مي شود. ما در  2سال گذشــته اين مبلغ 
را دريافت كرديم ولي ميزان آن به نسبت 
كاري كه شــهرداري براي كاهش مصرف 

سوخت انجام مي دهد كافي نيست.
حناچي ادامــه داد: با همــكاري معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري و جهاد 
دانشگاهي تالش كرديم كه داخلي سازي  
واگن مترو را از 35 درصــد به 80 درصد 
برســانيم و اميدوارم تا بهمن امســال از 

نخستين واگن ملي بهره برداري كنيم.

مصوبه 19هزار اتوبوس
رئيس شــوراي شــهر تهران نيز با اشاره 
به اينكه براي مقابله بــا كرونا بايد ناوگان 
حمل ونقــل عمومي توســعه يابد، گفت:  
سال 99سال جهش توليد نامگذاري شده 
ولي اقدام مؤثري در حوزه ساخت اتوبوس 
انجام نگرفته و از 10شركت ساخت اتوبوس 
در كشــور 9شــركت به حالــت تعطيلي 

درآمده اند.

محسن هاشــمي در اين مراســم كه در 
بوستان گفتگو برگزار شد، تصريح كرد: در 
دوره رئيس جمهور قبلي 10هزار دستگاه 
اتوبوس براي شهرهاي ايران توسط دولت 
تأمين شد كه بخشي از آنها سهم تهران بود 
وحتي به شهر ما رفســنجان هم اتوبوس 
رسيد. در دولت فعلي متأســفانه با وجود 
مصوبه تأمين 19هزار اتوبوس براي شهرها، 
هنوز يك دســتگاه اتوبوس هــم تحويل 

شهرداري تهران داده نشده است.
هاشمي با اشــاره به اينكه از 100دستگاه 
اتوبوس و ميني بوسي كه توسط شهرداري 
تهران تأمين شده فقط 20دستگاه گازسوز 
و بقيه ديزلي اســت، افزود: از اين 19هزار 
اتوبوس 5هزار مــورد آن مربوط به تهران 
بوده و مديريت شــهري بايــد پيگير اين 
مسئله باشد. عدم اجرايي شدن اين مصوبه 
باعث فرســودگي ناوگان  اتوبوسراني شده 
است. تعداد اتوبوس هاي تهران بايد 9هزار 
دستگاه باشد اما حدود 5500مورد است 

كه 3هزار دستگاه آن هم فرسوده شده اند.
او گفت: 3 ســال پيش مصوبــه در حضور 
رئيس جمهور و با حضور 7مســئول ديگر 
امضا شد و همه متعهد شدند اين 19هزار 
اتوبوس با استفاده از پول صندوق ذخيره 

ارزي و وام بانكــي ســاخته شــود. ايــن 
اتوبوس هــا در اختيار شــهرداري ها قرار 
مي گيرد تا هر ســال 60هــزار كيلومتر با 
آن طي كنند. به ازاي هر كيلومتر، وجهي 
)براساس واحد سنت( تعيين مي شود كه از 
طرف وزارت نفت به صندوق ذخيره ارزي 
برگردانده مي شود. سازمان برنامه و بودجه 
هم امضا كرده كه تضامين الزم را بدهد. اين 
كامال روشن اســت و االن ما در شهرداري  
بايد بتوانيم با شــركت هاي اتوبوس ســاز 
قرارداد ببنديم و مصوبه شكل اجرايي پيدا 
كند. اصل اين مصوبه در سال 95و 96تأييد 
شــد كه مربوط به قبل از خروج ترامپ از 

برجام است.

مديرعامل گــروه صنعتي ايران خودرو هم 
در اين مراسم گفت: بعد از 10 سال، خط 
توليد اتوبوس در شركت ايران خودرو ديزل 
احيا شــده و قرار براين اســت كه هر ماه، 
40دستگاه محصوالت مسافري توليد شود. 
اميدواريم كه اين تعداد تا فروردين 1400، 

به بيش از 60 دستگاه در  ماه برسد.
فرشــاد مقيمي افزود: ارز مــورد نياز  اين 
اتوبوس ها از 50 هــزار يورو بــه كمتر از 
40هزار يورو رسيده اســت. ايران خودرو 
ديزل هم توانســته ســطح داخلي سازي  
اتوبــوس را از 29 به 38 درصد برســاند و 
اميدواريم تا پايان سال به 46 درصد و سال 

آينده به 60 درصد برسد.

شهردار تهران: در شرايط كرونايی دولت يك ريال از تعهدات خود به شهرداری تهران را عملی نكرد

شهردار تهران در مراسم رونمايي از 100 دستگاه اتوبوس و ميني بوس جديد اعالم كرد

   عكس ها/ همشهري: امیر پناهپور

اتوبوس  هاي جديد در راهند
گفت و گو

شرط موفقیت پروژه هاي محلي

محمد سرابي
خبرنگار

اجــراي پروژه هــاي خــرد يــا 
كوچك مقیــاس، رويكــرد جديد 
مديريت شهري اســت. اين پروژه ها 
با رفع كمبود محــات، حس تعلق 
شــهروندان را افزايــش مي دهد و 
محله ها را به فضاي بهتري براي زندگي 
تبديل مي كند. محقق شدن اين اهداف 
و تماشاي دستاوردهاي مثبت و موفقیت اين پروژه ها، نیازمند 
منطبق بودن آنها با خواسته و نیاز شــهروندان است. كاوه 
حاج علي اكبري مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران در 
گفت وگو با همشــهري دراين رابطه توضیحات تكمیلي  را 
ارئه كرد. او مي گويد: »اگر پروژه هاي خرد و كوچك مقیاس 
متناسب با خواسته و نیاز اهالي نباشند و در اصطاح به محله 

و مردم پشت كنند، موفق نخواهند بود.«

بارها تأكید كرده ايــد پروژه هاي كوچك مقیاس 
سبب بهبود كیفیت زندگي شــهروندان مي شود. آيا چنین 

پروژه هايي در ايجاد حس ايمني و امنیت هم نقشي دارند؟
قطعا در هر محله موضوع ايمني و امنيت اهميت دارد و نوسازي 
بافت هاي فرسوده شــهري هم نقش داشــته و دارند و خواهند 
داشــت. مفهوم ايمني و امنيت بسيار گســترده است و از داخل 
منزل شــروع و به اجتماع ختم مي شــود. ايمني در خانه سبب 
مي شود مبادا سقف روي سر خانواده آوار شود و در بيرون از خانه 
هم با شناسايي فضاهاي رهاشده و ناامن و تبديل آنها به فضاهاي 

شهري، امنيت اجتماعي ايجاد مي شود.
برخي از فضاهاي شهري ايجادشده آنطور كه بايد و 
شايد نقشي در امنیت اجتماعي مردم ندارند. چگونه مي توان 

اين مشكل را برطرف كرد؟
روش هاي مختلفي براي ايجــاد و ارتقاي امنيت اجتماعي وجود 
دارد كــه مهم ترين آن حضورپذيري مردم در فضاهاي شــهري 
است. به عبارت ديگر هر چقدر مردم در فضاهاي شهري ايجادشده 
بيشتر حضور داشته باشــند، امنيت باال مي رود و حضور افراد با 

رفتارهاي نابهنجار كمرنگ تر مي شود.
از چه طريق مي توان زمینه حضورپذيري مردم را 

فراهم كرد؟
باور داريم نمي توان مردم را مجبور به انجام كاري كرد. بنابراين تالش 
مي كنيم با اســتفاده از جذابيت هاي معمــاري و برخي از فعاليت ها 
كه مطابق با نياز و خواسته شــهروندان باشد، زمينه حضور آنها را در 
فضاهاي شــهري فراهم و مردم را به اين كار ترغيب كنيم نه مجبور. 
وقتي فضاي ايجادشده براي مردم جذاب باشد و بتوانند براي دقايقي 
در آن قدم بزنند و دوچرخه سواري كنند، حضورشان پررنگ تر مي شود.

با توجه به صحبت هاي شما جانمايي پروژه ها هم 
اهمیت دارد.

دقيقا همينطور است. هر فضاي تملك و تخريب شده اي براي ايجاد 
فضاهاي شهري مناسب نيســتند. فضاهاي شهري در پروژه هاي 
كوچك مقياس باشــند بايد در جا و مكاني باشــند كه از نظارت 
اجتماعي خوبي برخوردار يا امكان ايجاد اين نظارت در آنها وجود 
داشته باشد. در پروژه هاي خرد اگر فضاهاي شهري مبتني بر نياز 
مردم و محله نباشد و در اصطالح پشت به مردم و محله باشد، حتما 
شكست مي خورد و موفق نخواهد بود. بنابراين باتوجه به ظرفيت 

و پتانسيل محله ها و مكان ها پروژه ها تعريف و اجرايي مي شوند.
در قالب يك مثال بیشتر توضیح دهید.

به طور مثال پروژه اميركبير به دليــل منطبق بودن با نياز مردم و 
محله و همچنين جانمايي درست و اصولي با استقبال خوب مردم 
مواجه شد و رضايت شهروندان نشــان مي دهد اين پروژه موفق 
بوده است. پروژه خيابان 17شــهريور نمونه ناموفقي است كه از 
يك سو مطالبه مردم نبود و از ســوي ديگر جانمايي آن درست 
صورت نگرفت و به همين دليل پــس از بهره برداري با موجي از 

مخالفت ها مواجه شد.
اخیرا بازديدي از پروژه پشت گذر نواب داشتید؛ 
پروژه اي كه در راســتاي افزايش ارتقاي امنیت اجتماعي 
به ويژه زنان تعريف شده اســت. ارزيابي شما از اين پروژه 

چگونه است؟
اين پروژه مطالبه مردم است اما ظرفيت و پتانسيلي در آن وجود 
ندارد تا مردم را براي حضور ترغيب و تشويق كنيم. بنابراين تالش 
كرديم از امكانات و داشته هاي محله براي ايجاد فضاهاي شهري 
استفاده كنيم و همين امر كارها و دستيابي به اهداف را سخت تر 
مي كند اما غيرممكن نيســت. به طور كلي كارهاي انجام شــده 
مطلوب و رضايتبخش بــوده و اميدواريم بتوانيم اين فضا را براي 

نظارت و امنيت اجتماعي مساعدتر كنيم.

 مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران در گفت وگو با همشهري 
 از اجراي پروژه هاي كوچك مقياس مي گويد

 شروع ثبت نام 
در نخستین جشنواره مجازي روباتیك 
نخستين جشنواره مجازي روباتيك و TEHRAN TEBO با همكاري 
سازمان زيباسازي شهرداري تهران برگزار مي شود. به گزارش همشهري، 
با توجه به شيوع بيماري كوويد-19 و تعويق كليه مسابقات داخلي و 
خارجي روباتيك قرار است اين مسابقات به صورت مجازي انجام شود. 
فرزاد طالبي، معاون فرهنگي و هنرهاي شــهري ســازمان زيباسازي 
در اين رابطه گفت: »با توجه به اهميت پيشــبرد اهداف آموزشي در 
علوم نوين و همچنين استفاده از خالقيت دانش آموزان و دانشجويان 
در زمينه هاي گوناگون علمي، با همكاري مركز پژوهشــگران جوان و 
گروه آموزشي سيگما اين جشــنواره برگزار مي شود.« به گفته طالبي، 
اشاعه فرهنگ زيباشناســي و ارتقاي كيفيت محيط زيست شهري در 
راستاي هويت ايراني- اسالمي، بازسازي چشم اندازهاي عمومي، نقاط 
عطف بصري و نشانه هاي شهري، ايجاد تناسب، امنيت و آرامش رواني، 
هماهنگي بين عناصر مختلف شهري و در نهايت ارج نهادن به زندگي 
و ارزش هاي تمدن ايراني- اسالمي از ديگر اهداف اين جشنواره است. 
او با بيان اينكه طبق مصوبه شوراي سياستگذاري جشنواره به 10نفر 
منتخب اين مسابقات جوايز نقدي اهدا مي شود، عنوان كرد:  »تعدادي 
از نفرات منتخب اين جشــنواره، امكان حضور در دوره هاي تخصصي 
مسابقات جهاني روباتيك سال آينده را دارند و از بين آنها، افرادي براي 
شركت در مسابقات جهاني 2021 روباتيك، انتخاب مي شوند.« ثبت نام 
در اين جشنواره از ديروز شروع شده و تا 16آذرماه ادامه خواهد داشت. 
افراد عالقه مند براي كسب اطالعات بيشتر و ثبت نام مي توانند به نشاني 

اينترنتي tehrantebo.ir مراجعه كنند.

   سیدمناف هاشمي، معاون حمل ونقل و ترافیك شهردار تهران  
تحويل ۲۵۰ دســتگاه اتوبوس و میني بوس باتوجه به عقب ماندگي هاي طوالني در حوزه 
حمل ونقل عمومي، مديريت شهري را خوشحال نمي كند، تحقق اين قرارداد بسیار سخت 
و طاقت فرسا بود. اگر قرار باشــد كه امروز ۳۵۰۰ دستگاه اتوبوس با هزينه هر دستگاه ۳ تا 
۵ میلیارد تومان براي پايتخت تأمین شــود، نمي توان تمام عوارض حمل ونقل عمومي را از 
شهروندان دريافت كرد. متروي تهران دست كم 1۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالي نیاز دارد 
تا براساس بهاي امروز تكمیل شود. درنظر بگیريد اگر ساالنه حداكثر ۵ هزار میلیارد تومان 
از محل اوراق مشاركت، اماك و بودجه شهرداري براي تكمیل مترو هزينه شود، چقدر زمان 
خواهد برد. از طرف ديگر بايد ۴۰ هزار دستگاه تاكســي در تهران نوسازي شود كه ساالنه 
۲هزار دستگاه تاكسي در شهر تهران نوســازي مي شود. براي گرفتن تسهیات نوسازي با 

۳بانك رايزني شد كه ۲ بانك كارآفريني امید و مهر نهايي شد 
و تسهیات ۵۰ میلیون توماني امسال به 7۰ میلیون تومان 

افزايش يافت. پس از نهايي شدن قرارداد با ۲ بانك، قیمت 
تاكسي از 7۰ میلیون تومان به 9۴ میلیون تومان افزايش 
يافت و درحال حاضر 1۲۵ میلیون تومان شــده است. 
با تمام اين مشكات نوسازي 1۵ هزار دستگاه تاكسي 
در دستور كار قرار گرفته است. تاكنون ۲ هزار دستگاه 

سفارش گذاري و تحويل داده شده است. 
از دولت تقاضا مي شود كه اگر كمكي 

نمي كند، قیمت ها را افزايش ندهد.

تهران 3500 اتوبوس جديد نياز دارد

كاهش توليد پسماند يك دغدغه جهاني است. شهرهاي 
بزرگ دنيا با سياستگذاري متنوع سعي مي كنند توليد پسماند

كمتري در زمينه پسماند داشــته باشند، اما براي وارد 
كردن آسيب كمتر به زمين و محيط زيست كار دشواري دارند. به عنوان 
مثال كره جنوبي با دريافت هزينه اي از مردم براي پسماندهاي توليد 
شده، با كاهش قابل توجه، پيشگام ماليات پســماند شد. اجراي اين 
سياست براي خيلي از شــهرهاي بزرگ دنيا مانند تهران امكان پذير 
نيست. در شهر تهران البته چندي پيش طرح كاپ يا كاهش پسماند به 
اجرا درآمد تا معضالت پسماند در پايتخت به حداقل برسد. خردادماه 

امسال طرح حذف مخازن زباله از معابر شهري و تعبيه مخازن جديد در 
شهرك ها، مجتمع هاي ساختماني، فروشگاه هاي شهروند و ميادين 
ميوه و تره بار در 4منطقه به صورت پايلوت اجرا شد. قرار شد چند ماه اين 
طرح اجرا شود و اگر نتيجه داد، در مناطق ديگر با حذف مخازن زباله در 
معابر شهري مخازن جديد تعبيه شود، اما تنها يك منطقه ديگر تاكنون 
به اجراي اين طرح  پيوسته است. در واقع بيشتر مناطق شهر تهران هنوز 
نتوانسته اند طرح ورود مخازن جديد)تفكيك زباله خشك و تر( را به اجرا 
درآورند و اجراي اين طرح با كندي پيش مي رود. البته شهرداري هاي 
مناطق تالش مي كنند اين طــرح را به صورت پايلــوت در برخي از 
مجتمع هاي تجاري ، مســكوني و شــهرك ها اجرا كنند، اما هنوز به 
آمادگي كافي دســت نيافته اند. در اين مسير شهروندان مي توانند در 
اجراي اين طرح با شهرداري همراه شــوند، زيرا شهروندان به مخازن 

فعلي زباله در معابر عادت كرده اند. به خصوص اينكه قرار دادن زباله در 
مخازن فعلي براي شهروندان آســان تر به نظر مي رسد، زيرا زباله  تر و 
خشك در يك مخزن قرار مي گيرد. اما در مخازن جديد دو و سه مخزن 
در كنار هم است و زباله بايد به صورت تفكيك شده در اين مخازن قرار 
بگيرد. هم اكنون اين طرح در مناطق 6، 16، 21 و 22 اجرا مي شود و 
سازمان پسماند آموزش، تجهيز و تحويل مخازن به مناطق 1، 8، 11، 
13، 17 و 20 را به عنوان مناطق در حال برنامه ريزي براي اجراي طرح 
كاپ در دســتور كار قرار داده اســت. در عين حال، بازديد مستمر و 
شبانه روزي از نحوه جمع آوري پسماندها و نحوه همكاري شهرك هايي 
كه طرح در آنها در دســت اجراســت، صورت مي گيرد. اجراي طرح 
شنبه هاي بدون پسماند در مناطق و استقرار دستگاه هاي خوددريافت 
پسماند خشك )rvm( در برخي ميادين ميوه و تره بار و... از فعاليت هاي 
ديگر در راستاي اجراي طرح كاپ است. با همه اينها، به نظر مي رسد 
تاكنون اجراي طرح كاپ به نتيجه كافي نرسيده است و نتيجه آن قرار 

است كاهش پسماند در شهر تهران، تفكيك زباله از مبدا و... باشد.

ايســتگاه هاي میاني تفكیك زباله امكانات بیشــتري 
مي خواهد 

 زهرا صدراعظم نوري، رئیس كمیسیون سامت و محیط زيست 
شوراي شهر تهران: 

واقعيت اين است كه من 5هفته اي اســت كه از جلسات شوراي شهر 
دور هســتم و به دليل ابتال به بيماري كوويــد-19 در جريان آخرين 
وضعيت اجراي طرح كاپ قرار ندارم. اما طرح كاپ در راســتاي طرح 
جامع مديريت پسماند قرار دارد و هدف آن كاهش توليد پسماند است. 
همچنين هدف آن اصالح الگوي مصرف و فرهنگســازي جداسازي 
پسماند خشك از  تر است. مراحل مختلفي در اين طرح پيش بيني شده و 
هدف اين است كه در مناطق پرجمعيت و پرتراكم كه بيشترين پسماند 
توليد مي شود، اين طرح اجرا شــود. به اين ترتيب كه تفيك زباله ها با 
تعبيه مخازن جديد زباله انجام بگيرد و همينطور در ساير بخش هاي 
مختلف استمرار پيدا كند تا اينكه كل شهر تهران را تحت پوشش قرار 
دهد. در واقع بتواند در فازهاي بعدي و در بحث استحصال برق از زباله، 
اقدامات الزم را انجام دهد و در بحث بازيافت برنامه هايي خواهد داشت. 
در ايستگاه هاي مياني بايد امكانات بيشتري لحاظ شود تا زباله ها در اين 
محل تفكيك شده و به مرور زمان مخازن از سطح معابر و عمومي شهر 
جمع آوري شود چراكه خود اين عاملي است براي زباله ربايي و استثمار 

كودكان كار و به كار گيري آنها در جداكردن پسماند و فعاليت هايي از 
اين دست.

تاش براي به حداقل رساندن دفن پسماند
 صدرالدين علیپور، مديرعامل ســازمان مديريت پســماند 

شهرداري تهران: 
اجراي طرح كاپ 6گام دارد كه يكســري از آن انجام شده و يكسري 
هم مانند مخزن گذاري در مرحله تكميل است. واقعيت اين است كه 
5مرحله از اين طرح به خوبي پيش  رفته است؛ مثال در مورد پسماند 
حجيم، هوشمندسازي، آموزش و... فعاليت ها به خوبي جلو مي رود. نه  
ما كه در تمام دنيا هم تالش مي كنند پسماند كمي از مبدأ توليد شود. 
حاال اگر پسماند زيادي توليد شد، وظيفه همه عوامل اجرايي اين است 
كه دوباره بتوانيم از پسماند توليد شده استفاده كنيم. يعني پسماندي 
كه قابل بازيافت است بازيافت شود و پسماندي كه قابليت تبديل شدن 
به كمپوست را دارد كمپوست شود و پسماندي را هم كه شامل اين دو 
گزينه نمي شود، با روش هاضم يا زباله ســوز بتوانيم  به انرژي تبديل 
كنيم. در واقع بازيابي مواد و انرژي در بحث مديريت پســماند دستور 
اصلي است. در مرحله پيش از اين نيز كاهش توليد را همانطور كه اشاره 
كردم، داريم. داستان طرح كاپ يا طرح كاهش پسماند نيز همين است. 
براي همين در همه حوزه ها ما بايد كاري انجام دهيم تا پسماندي كه 
درنهايت دفن مي شود، به حداقل برسد. اينكه زمين آلوده نشود، توليد 
شيرابه نكنيم، آب زيرزميني آلوده نشود و با اين روش ها پسماند توليد 
شــده را به انرژي يا ماده برگردانيم. اينكه چه زماني به نتيجه نهايي 
مي رســيم را نمي توان دقيق گفت. مانند وضعيت ترافيك اســت كه 
نمي توانيم بگوييم ترافيك چه زماني تمام مي شود. اما ما مي توانيم با 
يكسري روش مديريتي كارهايي انجام دهيم كه ترافيك كمتر شود. 
آنجا ما با روند بهبودي به جلو پيش مي رويم، اما ما كه عامل توســعه 

نيستيم. در حوزه مديريت پسماند هم روال همين است.
توليد پسماند بيشتر، روش بسته بندي حجيم، افزايش جمعيت و ... 
رقم آن را باال مي برد. اما ما با انجام اقداماتي قصد داريم پسماند توليد 
شده را بازيافت، كمپوســت، تبديل به انرژي و... كنيم. قبل از اين هم 
دولت و مجلس با يكسري قوانين، امتيازات، سيستم هاي تشويقي و 
به روز كردن قانون مديريت پسماند، مسئوليت توليدكننده و شهروند 
را مشخص كنند. در عين حال، سياست اين باشد كه از ابتدا پسماند 

كمي توليد شود.

سرعت پايين كاپ در برخي مناطق 
طرح كاپ )كاهش پسماند( يكي از طرح هاي مهم در مديريت شهري است كه توسط شهرداري تهران 

اجرا مي شود اما در برخي مناطق سرعت الزم را در اجرا ندارد

توزيع 1۵هزار ماسك از سوي سازمان بهداشت 
جهاني در گرمخانه ها

 ايمني و مديريت بحران در بازار تهران
 بررسي مي شود

 كمپین جمع آوري 1۰۰۰جفت كفش ورزشي
 براي زندانیان

در همكاري مشترك ميان سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي 
شهرداري تهران و جمعيت هالل احمر ماسك هاي اهدايي سازمان جهاني رفاه

بهداشت در گرمخانه زنان منطقه12 توزيع شد. به گزارش همشهري، با 
حضور سعيد شرف دوســت معاون حمايت هاي اجتماعي ســازمان رفاه، خدمات و 
مشاركت هاي اجتماعي، وحيد سليمي معاون جذب و سازماندهي سازمان داوطلبان 
جمعيت هالل احمر و مديران اجتماعي منطقــه12 درگرمخانه مختص زنان در آن 
منطقه، 15هزار ماسك اهدايي سازمان بهداشت جهاني ميان افراد ساكن در گرمخانه 
توزيع شــد. شرف دوســت، معاون حمايت هاي اجتماعي ســازمان رفاه، خدمات و 
مشاركت هاي اجتماعي با تأكيد بر مصونيت گرمخانه نسبت به شيوع كرونا از ابتداي 
دوره اپيدمي اين ويروس تاكنون گفت: »خوشبختانه با تمهيداتي كه از آغاز شروع كرونا 
در گرمخانه هاي تهران اعمال شده است و همچنان با حساسيت نكات بهداشتي در حال 
رعايت است شاهد مصون ماندن گرمخانه ها از شيوع اين ويروس بوديم و تالش مي كنيم 
ضمن آموزش افراد ساكن در گرمخانه ها از مشاركت آنها در اعمال دستورالعمل هاي 

بهداشتي استفاده كنيم.« 

پنجمين رويداد تهران نوآور با موضوع »ايمني و مديريت بحران در بازار 
تهران« در آبان و آذر99 برگزار مي شود. به گزارش همشهري، در اين دوره ايمني

از رويــداد »اينو تهران« كه بــا همكاري شــهرداري منطقه12 برگزار 
مي شود، به رفع مسائل و چالش هاي مرتبط با بازار تهران در حوزه ايمني و مواجهه با 
بحران ها به شــيوه هوشمند پرداخته خواهد شد. در سلســله رويدادهاي اينوتهران، 
چالش هايي با اولويت شــهري مطرح شــده و از استارتاپ ها و شــركت هاي نوآور و 
مجموعه هاي دانش بنيان درخواست مي شود راه حل هاي نوين و كاربردي در جهت رفع 
آنها ارائه كنند. اين پيشنهادها درصورت داشتن شرايط اجرايي، منجر به انعقاد قرارداد 

همكاري با سازمان ذي نفع مي شود.
اين رويداد، پنجمين همايش از سلسله رويدادهاي تهران نوآور است كه توسط مركز و 
دبيرخانه تهران هوشمند در مجموعه شهرداري تهران و براي پاسخگويي به نيازهاي 
فناورانه اين نهاد برگزار مي شود. متقاضيان و عالقه مندان مي توانند با مراجعه به درگاه 
»تهران هوشمند« به نشــاني smart.tehran.ir ضمن كسب اطالعات بيشتر، براي 

شركت در اين رويداد ثبت نام كنند.

مديرعامل سازمان ورزش شهرداري تهران از تشكيل كمپيني جهت 
جمع آوري كمك ها براي تهيه 1000جفت كفش ورزشي براي زندانيان ورزش

به همراه ارائه برخي خدمات ورزشــي در محيط ندامتگاه ها توســط 
شهرداري خبر داد. 

به گزارش همشــهري، امير محسني در نشست مشــترك با مدير ندامتگاه تهران 
بزرگ گفت: »تشكيل كمپيني انسان دوستانه براي جمع آوري كمك ها جهت تهيه 
يك هزار جفت كفش ورزشــي براي زندانيان به همراه ارائه برخي خدمات ورزشي 
ازجمله برگزاري مسابقات ورزشــي در محيط ندامتگاه از ســوي سازمان ورزش 
شهرداري تهران مدنظر قرار دارد.« او با اشاره به تدابير و رهنمودهاي شهردار تهران 
در توجه به زمينه سازي براي مشاركت و حضور گروه هاي مختلف شهروندان همچون 
زندانيان در فعاليت هاي ورزشي اضافه كرد: »تهران، شهري براي همه است و اين 
موضوع به عنوان شعار و سياســت محوري فعاليت هاي دوره فعلي مديريت شهري 
دنبال و براي تحقق آن تالش مي شود كه با هماهنگي معاونت اجتماعي و فرهنگي 

شهرداري، اقداماتي در توجه به ورزش زندانيان داشته باشيم.« 

محمود مواليي
خبر نگار
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 كولبري كمرهاي خم شده از 
سنگيني بار در پيچ و خم گزارش

كوه هاي صعب العبور نيست؛ 
اينكه چه دردي براي همه عمرشان به جان 
مي خرند تا سفره شان خالي نماند را هم 
بايد ديد. اينها را »مولود قاسمي« مي گويد 
كه زندگي اش را در اورامان كردســتان 
گذرانده و حكايت هاي عجيبي از كولبران 
غيربومــي اين منطقه در ســينه دارد. 
زيرزمين خانه اش دفترچه خاطراتي است 
كه از رفت وآمد كولبران پر شده. همان  
اتاقكي كه به قــول خودش جاي زندگي 
نيست اما چون ارزان اجاره مي دهد مورد 
استقبال اســت. قصه هاي زيادي دارد از 
زندگي تلخ آنهايــي كه همخانه موقتش 
مي شوند يا هم مســير سختي هايشان. 
ماهي يك بار شايد هم دوبار 10، 12كولبر از 
شــهرهاي ديگر اتاقك را براي 2هفته 
500هزار تومان اجاره مي كنند؛ پولي كه 
براي همان 2هفته هم كافي نيست تا خرج 
۳خانوار تحت سرپرســتي اش را بدهد. 
پرايد قديمي اش هــم كمك خرج خانه 
شده، كولبرها را تا پاي كوه مي رساند و در 
مسير برگشت هم دنبالشان مي رود. با اين 
همه، غمش مشــكالت مردم اســت و 
جوان هايي كه چاره اي جــز كولبري و 
كارگري ندارند، امكاناتي كه مردم شهرش 
از آن محــروم مانده اند و مشــكالت 

اقتصادي كه هر لحظه سخت تر مي شود.

بازگشايي مسير كولبري
اين منطقه )اورامان( تــا همين چند وقت 
پيش روستا بود اما حاال شهر شده؛ شهري 
بدون امكانات. قبض آب، برق، گاز و تلفن به 
قيمت شهر اما امكانات هيچ. يك خودپرداز 
بانكي نداريم و براي گرفتن پول نقد بايد به 
مريوان برويم. زندگي  در اينجا سخت است. 
پير و جوان يا كولبري مي كنند يا سرايدار 
خانه   تهراني ها شده اند. از چند سال پيش 
به اين طرف كه مســيرمان براي كولبري 
باز شد، شرايط كمي بهتر شده، هم اهالي 
كولبري مي كنند و هــم كولبران غيربومي 
به اينجا مي آيند كه در مدت اقامتشان اتاق  
اجاره مي كنند. البته كرايه ها گران اســت. 
به همين خاطر به زيرزمين بدون امكانات 
خانه من رضايت مي دهند، چون اجاره زياد 
نمي گيرم. گناه دارنــد. مي دانم چه رنجي 
مي كشــند و چقدر دست شان خالي است 
كه براي كولبري آمده انــد. انگ قاچاقچي 
مي خورند اما اينها فقــط مي خواهند يك 

لقمه نان سر ســفره خانواده هايشان 
ببرند.

نگران شان مي شوم 
هر وقت مي آيند، خواب ندارم. 

چون شــب ها مي رونــد و بعد از 
5، 6ســاعت برمي گردند كه بايد 
دنبالشــان بروم. به خاطــر اينكه 
بارهايشان را از دست ندهند بايد 
شــبانه حركت كنند كه خودش 
احتمال پــرت شــدن از كوه را 
چندبرابر مي كنــد. گاهي اوقات 

مجبورند 24ساعت در برف و سرما بمانند تا 
بارشان را سالم به مقصد برسانند و حداقل 
پولش را بگيرند. گريه هايشــان را ديده ام 
وقتي كه بارشــان را از دست داده اند. چند 
ساعت سختي و مشقت براي هيچ. تازه شايد 
صاحب بار هم ديگر به آنهــا اعتماد نكند. 
همه شان مثل فرزند خودم هستند، وقتي 
مي روند نگران شان مي شوم. اينكه خداي 
نكرده از كوه پرت نشوند. نكند كه برنگردند.

زمستان همه مي آيند
آنقدر تعــداد كولبران زيادشــده كه قابل 
شمارش نيســتند. زمســتان ها چندبرابر 
مي شــوند، چون راحت تــر كار مي كنند. 
اشــتباه نكنم بعضي هفته ها صدها كولبر 
هم اينجا هستند. با اينكه پول خوبي در اين 
كار نيست اما شرايط زندگي آنقدر سخت 
شده كه از شهرهاي اطراف مانند كرمانشاه، 
لرستان، چهارمحال و بختياري، سنندج و 
كامياران، حتي از آذربايجان هاي شرقي و 
غربي به اينجــا مي آيند تا با 2هفته كار 
سخت پولي براي گذران 
زندگي شان به دست 
بياورند. هركدام هم 
دليــل خودشــان را 
دارند، يكــي بيكاري، 
يكي تهيــه جهيزيه 
يكــي  دختــرش، 
تاميــن هزينه هاي 
درمان مــادرش و.... 
چاي، ســيگار، پارچه 
و تلويزيون مي آورند. اما 
ســود اصلي براي صاحب 
بار است. واقعيت كولبري 
اورامان همين اســت؛ 
جابه جايــي چنــد تُن 
بار بــراي صاحب بار كه 
اكثرشان هم از بازرگانان 
مركــز كشورهســتند. 
وقتي مي گويم ســخت، 
شــما فقــط يــك كلمه 
مي شــنويد اما اگر يك بار 

كنارشان باشــيد و ببينيد كه چه صدماتي 
بــه جسم شــان وارد مي شــود، گريه تان 
مي گيرد. كوه هاي مرتفــع اين منطقه در 
زمستان بسيار ســخت گذر مي شوند؛ اما 
اينها با بارهاي 40، 50كيلويي روزي يك بار 
مي رونــد و مي آيند و بــراي هركيلوي آن 
نهايت 7 تا 10هزار تومــان مزد مي گيرند. 
سال هاســت جوان هايــي را مي بينم كه 
مي رونــد و برنمي گردنــد. همان هايي كه  
در برف گير كردند يا از كوه پرت شــدند. 
فرهــاد را يادتان مي آيد؟ همــان نوجوان 
كولبر 14ساله  كه ســال گذشته در بهمن 
گير كرد و فوت شــد. مردم 4روز دنبالش 
مي گشتند. همين چند روز پيش هم يكي 
از كولبران پرت شد و به شدت آسيب ديد. 
به بيمارســتان مريوان منتقلش كردند و 

مي گفتند كه شايد ديگر نتواند راه برود.

پير مي شوند 
در تمام اين ســال ها از كولبر 8 و 12ساله 
تا كولبر 75ســاله مســتأجر و مسافر من 
بوده اند. بعضي هايشان مدرك دانشگاهي 
دارند و وقتــي آنها را مي بينــم دلم براي 
جواني و سوادشان مي ســوزد. اما بيكاري 
امان شان را بريده است. 2هفته اي كه اينجا 
هستند اگر بتوانند بارشان را تحويل دهند، 
حداكثر 2 تــا ۳ميليون درآمــد دارند. اما 
مگر چقدر مي شــود كولبر ماند و كولبري 
كرد؟ امان مي برد، اســتخوان مي شكند، 
كمر خــم مي كند. اگر بخواهنــد دائم كار 
كنند نهايتا يك ســال دوام بياورند. همين 
چند وقت پيــش يكــي از جوان هايي كه 
اينجا آمده بود، براي اينكه پول بيشــتري 
بگيرد، روزي 50كيلــو بار جابه جا مي كرد. 
چند باري آمــد و ديگر از او خبري نشــد. 

ســراغش را از دوســتانش گرفتم، گفتند 
ديگر نمي تواند كار كند. فقط 28سال سن 
داشــت اما زانوهايش آب آورد. وقتي براي 
MRI به تهران رفته بود دكتر از او مي پرسد 
چند سال داري؟ مي گويد نزديك ۳0سال. 
عكس اســتخوان هاي كمــر و زانويش را 
كه مي بيند مي گويد اين زانوها 60ســال 
براي تو كار كرده اند و ديگر نمي تواني كار 
ســنگين انجام دهي. خانه نشــين شده و 
كاري از دستش برنمي آيد؛ جواني كه هنوز 
۳0سال هم ندارد چطور بايد با اين شرايط 

زندگي كند؟

يا كولبر يا كارگر 
كولبرها مظلوم هســتند، به آنها مي گويند 
قاچاقچي. يك بار همنشين سختي هايشان 
شــويد تا بفهميد كه چقدر مرد هســتند. 
چه آنهايي كه از شــهرهاي ديگر مي آيند 
و چه مــردم همين منطقه، چــاره اي جز 
كولبري ندارند. شــغل اول مردم اورامان 
كولبري اســت و در كنار آن كارگري. در 
همين روستاي خودمون جواني هست كه از 
كوه پرت و قطع نخاع شده. گدايي مي كند 

تا زندگي اش  بگذرد. مشكل ما غم نان است 
و شما هم بنويســيد تا حداقل درد مان را 
نشان دهيد. در اورامان نه امكانات هست و 
نه كار. جوان هايمان چاره اي جز كولبري يا 
مهاجرت ندارند. بسياري از آنها حتي براي 
كارگري، بنايي و گچكاري يا كشاورزي به 
عراق مي روند. هرچه باشد انجام مي دهند 

تا حداقل خرج شان را بياورند.
تازه اينهــا كه مي شــنويد حكايت مردان 
است. زنان را هم بايد ببينيد. اينجا خانم ها 
از مســيرهاي ديگر كولبــري مي كنند و 
۳5كيلو هم بار مي برنــد. همين چند روز 
پيش يكي  از آنها مســافر من بود و خودش 
مي گفــت شــوهرش مريض اســت و كار 
ديگــري از دســتش برنمي آيــد. اگر كار 
نكند بچه هايش گرســنه مي مانند. عجيب 
نيست كه زنان هم در كنار مردان و پابه پاي 
آنها كولبري مي كنند. هركدام شــان را كه 
بخواهيد نشان تان مي دهم كه با چه شرايط 
ســختي كول مي برند. مســيري كه زن ها 
مي روند كمي راحت تر اســت و سربااليي 
كمتري دارد. اما احتمال از دســت دادن 

بارشان زياد است.

روايت دست اول همشهري از اتاقك هاي اجاره اي ويژه كولبران در  اورامان را بخوانيد
سقف موقت كولبران

مريم سرخوش
خبر نگار

گپ

پيش بيني هاي هواشناسي هنوز خبري از باران پاييزي در اهواز 
نمي دهد، اما با توجه به وضع قرمز خوزستان از نظر شيوع كرونا، 
دانشگاه علوم پزشكي يك بيمارستان خود را به حالت آماده باش 
درآورده است تا پس از نخستين باران پاييزي، پذيراي بيماران 
تنفسي باشد. شــهرداري اهواز هم از هرس سنگين درختان 
كنوكارپوس خبر مي دهد؛ درختي كه دانشگاه علوم پزشكي اهواز 
و شوراي سالمت استان آن را متهم اصلي آلرژي اهوازي ها عنوان 
مي كنند. با اين همه، نظر اساتيد دانشگاه شهيدچمران به عنوان 
دانشگاه تخصصي كشــاورزي چيز ديگري است. گفت وگوي 
»ايرانشهر« را با »مهرانگيز چهرازي« مديرگروه باغباني دانشگاه 

شهيدچمران اهواز بخوانيد.

خانــم چهرازي شــما 
هميشه با آلرژي زا بودن كنوكارپوس 
مخالف بوده ايد درحالي كه مسئوالن 
خوزســتان ادعا مي كنند با هرس 
كنوكارپوس آمار مراجعه به مراكز 
درماني كاهش يافته است. درباره 

چرايي مخالفت خود توضيح مي دهيد؟
تاكنون هيچ مستندي درباره حساسيت زا بودن اين گياه و دانه هاي 
گرده آن ارائه نشده است. اين گياه به طور وسيع در چند ايالت آمريكا، 
عربستان و همچنين شهرهايي مانند بوشهر، بندرعباس و گچساران 
كاشته شده و تاكنون هيچ كدام از ساكنان اين شهرها موردي از آلرژي 
به اين درخت را گزارش نكرده اند. نكته بعد اينكه چندسال است اين 
گياه به طور كامل هرس مي شود، اما همچنان بعد از نخستين بارندگي 

پاييزي شهروندان زيادي به مراكز درماني مراجعه مي كنند.
همين 2نكته مدعايي اســت كه ثابت مي كند بــود و نبود گل هاي 
كنوكارپوس تأثيري در آلرژي اهوازي ها ندارد. مشكل تنفسي در اهواز 
نتيجه آلودگي فلرهاي نفتي، فعاليت كربن بلك، صنايع فوالد و نيشكر 

است و نمي دانيم چرا محيط زيست اين موضوع را مطرح نمي كند.
آمار مراجعه شــهروندان به بيمارستان در يكي 
دو سال گذشته هم نشــان مي دهد هرس درختان نتوانست 
جلوي بروز آلرژي را بگيرد. اما چرا در گذشته خبري از اين 

آلرژي نبود؟
داليل مختلفي مي تواند داشــته باشــد كه هنوز بررسي نشده. مثال 
فلرهاي نفتي هنوز اصالح نشده اند. كربن بلك يك بار تعطيل و پلمب 
شد، اما بعد از مدتي گفتند به دليل صادرات نمي توانند آن را تعطيل 

نگه دارند و دوباره فعاليتش از سر گرفته شد.
در گزارش قبلي گروه ايرانشــهر يك كارشناس 
مطرح كرد كه برگ هاي اين درخت به دليل چسبناك بودن 
آلودگي را روي خود نگه مي دارد و اين آلودگي ها با نخستين 
باران پاييزي واكنش شيميايي نشــان مي دهند. آيا واقعا 

برگ هاي كنوكارپوس چنين ويژگي اي دارد؟
اينكه برگ هاي كنوكارپوس آلودگي را به خود جذب مي كند، درست 
است، اما اين اتفاق به دليل گياه پااليي مي افتد. يعني كنوكارپوس مواد 
شيميايي يا فلزات سنگين آلودگي نفتي را در خاك يا هوا مي گيرد و 

به مواد ديگر تبديل و هوا و خاك را تميز مي كند.
ما اين آزمايش را در محوطه پتروشيمي ماهشهر كه هوا آلوده است، 
انجام داديم و با كنوكارپوس هاي چارك كه در هواي تميز هســتند، 
مقايسه كرديم و متوجه شديم گياه در برابر آلودگي مقاومت مي كند. 
در آزمايشي ديگر، گياه در معرض آلودگي  نفتي را با نمونه شاهد در 
منطقه اي پاك مقايسه كرديم و نتيجه اين بود كه فقط مقداري از رشد 
گياه كم شد. پس اتفاقا كنوكارپوس مي تواند به بهبود وضع هوا و خاك 
محيط كمك كند. نتيجه اين مطالعه در قالب يك پايان نامه تهيه شده 

و در آينده اي نزديك منتشر خواهد شد.
 نتايج اين مطالعات در اختيار دانشــگاه علوم پزشكي اهواز 

قرار گرفته است؟
بله. در سميناري كه سال گذشته با اين موضوع برگزار شد، نتايج را ارائه 
داديم. از سوي ديگر، اواخر شهريور امسال در نشستي كه مسئوالن 
علوم پزشــكي هم حضور داشــتند اين موضوع را مطرح كرديم، اما 
پاسخ شان اين بود كه به دليل شيوع كرونا و از آنجايي كه هنوز هيچ چيز 
قطعي نيست، هرس بايد مثل سال هاي قبل انجام شود. به نظر مي رسد 
در كنار هرس سنگين كنوكارپوس مافياي چوب هم فعال است، زيرا 

مثال درخت با 6متر ارتفاع تا ارتفاع 1.5متر هرس مي شود.

محمد كاموس
دبير گروه ايرانشهر

مديرعامل شركت عمران، آب 
و خدمــات كيش از ســاخت خبر

۳اســكله تفريحــي جديد در 
منطقه آزاد كيش خبــر داد. به گزارش گروه 
ايرانشهر، ابوالفضل طيبي گفت: ۳موج شكن 
قديمي واقع در منطقه ماريناي كيش در حال 
تبديل بــه ۳ اســكله تفريحي هســتند تا 
جاذبه هاي جديد و انگيزه هاي سفر به كيش 

را افزايش دهند.
وي با بيان اينكــه گردشــگران توقع دارند 
در هربار ســفر به كيش با جاذبه هاي جديد 
در فضاي شهري مواجه شــوند، اظهار كرد: 
آزادسازي ســواحلي كه بيش از 20سال در 
اختيار پروژه هــاي بخش خصوصــي بود و 
برنامه ريزي براي توســعه گردشگري در آن، 
برپايي ســمپوزيوم هاي مجسمه ســازي در 
جزيره، رفع نازيبايي هــاي محيطي و ايجاد 
فضاي سبز شاداب و رسيدگي به المان هاي 
شهري ازجمله مواردي بود كه براي رفاه حال 

گردشگران و شهروندان انجام شد.
مديرعامل شــركت عمــران، آب و خدمات 
كيش بــا تأكيد بــر اينكه ســواحل جزيره 
محل بهره برداري عموم مردم اســت، افزود: 

آزادسازي ۳8هزار و 800مترمربع از سواحل 
كيش، عالوه بر احقاق مطالبه عمومي، فراهم 
شــدن زمينه احداث طرح هاي گردشگري 
و افزايش درآمد و اشــتغال زايي براي جزيره 
كيش را نيز به همــراه دارد. طيبي همچنين 
از توســعه خدمات حمل ونقل عمومي و رفع 
مشكل چندساله جزيره كيش در اين زمينه 
خبر داد و گفت: نبود حمل ونقل هوشــمند 
جزيره كيش را با مشــكالت بسياري مواجه 
كرده بود كه در اين زمينه بــا انعقاد قرارداد 
همكاري، سامانه هوشمند تاكسي اينترنتي 

در كيش راه اندازي شد.

دانشگاه علوم پزشكي اهواز، كارشناسان و اساتيد دانشگاه شهيد 
چمران همچنان به دنبال متهم رديف اول آلرژي ها در اهواز هستند

كنوكارپوس نمي تواند دليل آلرژي ها باشد

ساخت ۳اسكله تفريحي در كيش

اتاقی كه به كولبران اجاره داده می شود.

مولود قاسمی حكايت های عجيبی از كولبران غيربومی در سينه دارد.

چه كنم اگر نيايند؟
»مولود« اينها را مي گويد و مي داند كه نان درآوردن از كولبري سخت و بازي با مرگ 
است. اما اگر همين كولبرها نيايند، مولود چه كند؟ وقتي هستند، مسافر و مستأجر 
دارد اما روزي كه نباشند سفره او هم خالي  مي ماند. »صورت هايشان وقتي كه از 
كوه پايين مي آيند را هيچ زماني فراموش نمي كنم، روي ابروهايشان خاك و پشت 
كمرشان مشت مشت برف نشسته. بياييد اينجا و گريه هاي مردانش را ببينيد به 

وقت درد و غصه هايشان و به وقت نداري، تا بدانيد چه روزگار سختي است!«

ث
مك
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نیرهخادمی
خبرنگار منابع طبيعي

مديركل اوقاف مازندران: 
اعالمكنندگانتحريفوقفآقمشهد

سودجوهستند
درپي انتشــار 8 مورد تحريف در وقف جنگل هــاي هيركاني كه روز 
يكشنبه در روزنامه همشــهري منتشر شــد، اداره اوقاف مازندران 
نيز موضع گيري كــرد. اين گزارش تاكنون مورد اســتقبال معاونت 
حقوقي رياســت جمهوري قرار گرفته و قرار اســت 24آبان ماه نيز 
جلسه كارشناسي نهايي درباره سرنوشت اين پرونده با حضور مقامات 

دستگاه هاي مختلف برگزار شود.
ابراهيم حيدري، مديركل اوقاف مازنــدران در مصاحبه اخير خود، 
ضمن پذيرش بازنويســي وقفنامه در سال1218 كه 358سال پس 
از وقف اصلي اســت، به پايگاه هاي خبري محلــي مازندران گفت: 
»وقفنامه1218 هيچ تفاوتي با اصل وقفنامه نداشته و كامال همخواني 
دارد.« البته وي درباره هيچ يك از 8 مورد دستكاري جزئياتي اعالم 
نكرده اما پردازندگان به اين بندهاي تحريفي را »ســودجو« خوانده 
اســت كه به گفته او، »مي خواهند فضا را به سمتي هدايت كنند كه 

به ضرر موقوفه شود.« 
در عين حال بررسي هاي حقوقي كه از ســوي محمد داسمه، وكيل 
محيط زيســتي و روزنامه همشــهري به عمل آمد، به وضوح موارد 
اختالفي كتيبه و نســخه بازنويســي شده ســال1218 را مشخص 
مي كند. همچنين محمد قنبريان كه طرف قــرارداد متولي موقوفه 
است، به همشــهري اعالم كرده كه برخي موارد اختالفي در كتيبه و 

نسخه1218 وجود دارد.
رضا افالطوني، معاون حقوقي ســازمان جنگل ها حاال در تازه ترين 
موضع گيري خود نيز  اعالم كرده است كه »سازمان جنگل ها نيز در 
اصالت و صحت وقفنامه ايرادهايي را وارد مي داند، اما سازمان اوقاف 
در مورد آقمشــهد مقاومت مي كند و زيربار نمي رود.« بدين ترتيب 
قرار است يك هيأت كارشناسي 24آبان ماه نظر خود را درباره موارد 
اختالفي اعالم كند. مسعود منصور، رئيس سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيــزداري نيز به پايگاه خبري ســازمان جنگل ها گفته اســت: 
»پيش بيني مي كنيم در مورد آقمشــهد راي هاي صادره قبلي حتما 
اصالح مي شوند.« به گفته منصور، »بر سر تعيين تكليف جنگل هاي 
هيركاني همراهي خوبي از طرف سازمان اوقاف صورت نگرفته است. 
چون قرار بود آنها نتايج بازديد هاي كارشناسي را بپذيرند كه متأسفانه 
اينطور نشد و ما هم ناگزير شديم موضوع را از طريق قضايي پيگيري 
كنيم.«  پرونده وقف 5600هكتار جنگل هيركاني كه روي ميز رئيس 
قوه قضاييه قرار داشــت، چندي پيش با پذيرش ماده477 و »خالف 
شرع بين« بودن، به ديوان عالي كشور ارجاع شــد تا با بررسي همه 
مداركي كه پيش از اين مفقود شده بود و حاال همه در اختيار مرجع 
قضايي اســت، رأي نهايي صادر شــود. ســازمان جنگل ها و فعاالن 
محيط زيســت اميدوارند در رســيدگي جديد به پرونده آقمشهد، 
5600هكتار جنگل هيركاني آقمشــهد به عنوان انفال با رأي نهايي 

دستگاه قضايي به منابع طبيعي كشور بازگردد.

سیدمحمدفخار
خبرنگار

صيادها برگشته اند. بهار قايق به آب انداخته اند و در انتظار 
محیط
ماهی تورهايشان را پهن تاالب كرده اند. هامون هنوز در زيست

چشم و خيال آنها دريايی بزرگ است. درياچه كه خشك 
شد، صيادی و كشاورزی زير ســايه ريزگرد و خشكسالی ديگر رونقی 
نداشت. بســياری مهاجرت كردند و حاال از آن بســيار، برخي دوباره 

برگشته اند. 
هدايت سيالب ها به همراه بارش های خوب 2سال اخير هامون را نجات 
داد، گرچه هنوز افغانستان حقابه هامون را نمی دهد و هنوز كشاورزان 
طايفه های افغانســتانی، هيرمند را با كاميون و كانيترهای خالی، بند 
می آورند تا راه آب را منحرف كنند. سيستان در شمال استان كه در ايام 
قديم به انبار غله ايران معروف بود، اين روزها حال و روز بهتری نسبت 
به گذشته دارد. اما آن طرف كوه های »ملك سياه« در بلوچستان، وضع 
كمی متفاوت است و از آنجا  كه بارندگی های كمتری داشته، كانون های 

گردوغبار فعال تری نسبت به سيستان دارد. 

نیازبلوچستانبهايستگاههایسنجشگردوغبار
احمدعلی موهبتی، اســتاندار سيستان و بلوچســتان معتقد است كه 
سازمان حفاظت محيط زيست در شمال اين استان با انجام نهالكاری، 
احداث كانال برای هدايت ســيالب ها، پمپاژ آب در مســير شن های 
روان و احيای نيزارها توانســته به بهبود شــرايط كمك كند. اما وضع 
در بخش جنوبی استان چندان خوب نيست و مردم از وجود گرد و غبار 
رنج می برنــد. به ويژه در مناطقــی چون »كنــارک«، »باهوكالت«، 
»دشتياری«، »زرآباد«، »سراوان«، ادامه مسير »سيستان به ميرجاوه«، 

بخشی از »ايرانشهر«، »بمپور«، »الشار« و »فهنوج«. 
موهبتی می گويد:  »اميدواريم در بخش جنوب اســتان هم اقداماتی 
چون مالچ پاشی و تثبيت خاک يا جنگل كاری انجام شود تا شرايط بهتر 
شود. اين نوع گردوغبار بسيار ريز است و از آنجا كه حالت چسبندگی 
دارد، مضرتر از شن و ماسه است. اما چون در منطقه بلوچستان دستگاه 
سنجش آلودگی هوا نداريم، شــدت آن مشخص نيست. برای افزايش 
ايستگاه ها تقاضا كرده ايم و حتی استانداری هم برای آن اعتباری در نظر 
گرفته اســت. اما به تنهايی نمی توانيم و بايد مسئوالن كل كشور برای 

حل اين مشكل كمك كنند.« 
با 2 ايســتگاهی كه در بهمن و اسفند ســال98 در هامون و ايرانشهر 
راه  اندازی شد، تعداد ايستگاه های سنجش آلودگی هوا به 5 مورد افزايش 
يافت. اما در حال حاضر برای ارزيابی وضعيت آاليندگی در كل سطح 

استان 20 ايستگاه سنجش مورد نياز است.
وضعيت منطقه شمالی و جنوبی اســتان سيستان و بلوچستان از نظر 
اسماعيل حسين زهی، نماينده مردم سيستان وبلوچستان  در مجلس 
نيز متفاوت اســت.  او مي گويد: »ســازمان حفاظت محيط  زيست در 
شمال استان اقدامات خوبی انجام داده و با توجه به بارندگی و نگهداشت 
فضای سبز درياچه هامون، شــرايط بهتر شده است. در بلوچستان اما 
بارندگی كمتر بود و سيلی هم كه آمد به سرعت رفت، بنابراين چندان 
شرايط خوبی ندارد و نياز اســت كه از فرسايش خاک جلوگيری شود 
و مالچ پاشی و درختكاری انجام شــود.« او معتقد است كه در 3بخش 
استان ريزگرد وجود دارد. »در شمال استان ريزگردها متاثر از بادهای 
120روزه است، در پايين جازموريان به علت خشكسالی های متعدد با 

كمترين وزش باد گردوغبار برمی خيزد و برخی هوتك های خشك شده 
چابهار هم با كمترين جريان بادی، قابليت ايجاد ريزگرد دارند. عالوه 
بر اينها گردوخاک در روتك خاش هم بر اثر بادهای 120روزه، زندگی 
مردم را تحت تاثير قرار داده است. اما تاكنون هيچ دولتمردی درباره آن 
صحبت نكرده و نياز است كه محيط زيست شهرستان خاش درباره آن 
گزارش تهيه كند.«  كانون های گردوغبار در شمال و جنوب سيستان و 
بلوچستان به علت وسعت زياد استان كمتر متأثر از يكديگرند. به ويژه 
اينكه كوه های »ملك ســياه«، مثل ديواری در مقابل ريزگردها عمل 
می كند و مانع ورود گردوخاک از سيستان به بلوچستان می شود. اين 
كوه ها با شكستن انرژی باد از شدت غبار كاسته و مسير آن را به سمت 

مرز ايران، افغانستان و پاكستان منحرف می كند.

اقداماتديدهنشدهدرسیستان
بادهای 120روزه و فصلی امسال هم بر هوای سيستان وبلوچستان تاثير 
گذاشت. گردوغبار در تيرماه، آسمان برخی شهرهای اين استان را تيره 
كرد و در خردادماه شهرســتان های »چابهار« و »دشتياری« را تحت 
تاثير قرار داد. وحيدپورمردان، مدير كل حفاظت محيط زيست استان 
سيستان وبلوچستان می گويد: تاكنون هزار هكتار نهالكاری، قرق 75 
هزار هكتار از بستر تاالب هامون، كانال كشی برای انتقال آب، اليروبی 
مسيرهای ورودی آب به تاالب و حذف مداخالت فيزيكی در درياچه 

هامون انجام شده است.  اعتبار هزينه شــده برای طرح های استان در 
حوزه گردوغبار هم به گفته او، 101 ميليارد تومان است كه در سال هاي 
97 و 98 اختصاص يافت و حاال هزينه شــده است. »اگر بگوييم باران 
به تنهايی توانست هامون را زنده كند، درست نيست و اين كه بگوييم 
فقط هدايت آب و سيالب در اين زمينه بيشترين تاثير را داشته است 
هم درست نيست؛ اين دو با هم توانستند به احيای هامون كمك كنند. 
مثال در سال97 كه آب ها هدايت نشده بودند، بارش ها به سيالب های 
ويرانگر تبديل شد. اما در سال98 اين سيالب ها توسط كانال ها هدايت 
شــد و شــرايط خوبی برای هامون رقم خورد. در كل همكاری ساير 
دستگاه ها برای انجام اقدامات مقابله با گردوغبار بسيار خوب بود در هر 
بخش اقدامات به صورت 100درصدی انجام شده است. اگر چه در كل، 

اقدامات صورت گرفته در حوزه سيستان كمتر ديده می شود.«
موهبتی، استاندار سيستان وبلوچســتان هم بهبود وضعيت به دليل 
بارندگی ها را از داليل اصلی تغيير شرايط نسبت به سال های گذشته 
می داند. او مي گويد: »اقدامات مردمی در كنار همت سازمان حفاظت 
محيط زيست، منابع طبيعی و ستاد مديريت بحران هم در اين زمينه 
موثر بود و البتــه دولت هم اعتبارات خوبی به حل مشــكل ريزگردها 
اختصاص داد اما مهمترين اتفاق اين ســال ها بارندگی ها بود. آلودگی 
هوای استان، بهار امسال حدود 8 روز از حد مجاز فراتر رفت در صورتی 
كه در مدت مشابه سال قبل 37روز و يك سال قبل تر 78 روز بود. اين 

تغيير شرايط نشان می دهد هم بارندگی و هم تالش برای انتقال آب به 
كانون های ريزگرد نتيجه داده است. پيش از اين كسی جرات نداشت 
سازه های فيزيكی كه در هامون ايجاد شده بود را خراب كند. اما با مصوبه 
شورای تامين و همكاری سازمان حفاظت محيط زيست، اين سازه ها 
تخريب شد و با پراكنده شدن آب در منطقه، 40هزار هكتار از اراضی 

زير آب رفت.«

وضعیتدرافغانستان
حيات سيستان وبلوچستان به ويژه در قسمت شمالی آن تا حد زيادی 
به حيات تاالب هامون وابسته است. اين تاالب بين المللی حدود 5700 
كيلومتر مربع وســعت دارد و حدود 3800 كيلومتر مربع آن در خاک 
ايران است؛ تاالبی كه از سال های دور منشا اشتغال دامداران، كشاورزان 
و صيادان زيادی بود. اما از 2دهه پيش روند خشكســالی در آن شدت 
گرفت و به يكی از اصلی ترين كانون های گردوغبار استان تبديل شد. 
به دنبال خشكسالی های سيستان و بلوچستان در 150 سال گذشته، 
هر بار اختالفاتی بر ســر حقابه هامون بين ايران و افغانستان مطرح و 
در نتيجه قراردادهای جديدی درباره آن منعقد شــده است. سال 51 
به دنبال خشكسالی گسترده و مهاجرت مردم اين استان به شهرهای 
شمالی ايران، آخرين و چهارمين قرارداد ايران و افغانستان درباره حقابه 
بدون حكميت انگلستان منعقد شد. براساس اين قرارداد حقابه ايران 
از رود هيرمند ساالنه 820 ميليون مترمكعب تعيين شد اما از آن زمان 
تاكنون افغانستان در اين باره كوتاهی كرده كه البته حضور طالبان از 
سال78 در افغانستان و قطع كامل آب، شرايط را در اين سمت مرز بدتر 
كرد. از سال1383 و پس از ساقط  شدن طالبان در حكمرانی افغانستان 
بار ديگر فرصت گفت و گو فراهم شد اما هيچ كدام اين نشست ها نتيجه 

دلخواه را نداشت.  
در اين سال ها هربار كه منطقه شرايط اقليمی بهتری تجربه كرد، آب 
اضافی و سيالب از هيرمند وارد ايران شد. در غير اين صورت افغانستان 
آب را به روي ايران مي بست. در 3سال اخير با بارش هاي خوب صورت 
گرفته و سرريز شدن سيالب از قسمت افغانستان به هامون در ايران و 
همچنين انتقال سيالب های داخلی از طريق كانال های هدايت آب ها، 
شرايط خوبی ايجاد شــد اما اگر بارش هاي خوب ادامه  نداشته باشد، 

دوباره وارد دوره خشكسالی خواهيم شد.
اسماعيل حسين زهی، نماينده مردم سيستان وبلوچستان در مجلس 
هم معتقد است كه شرايط هامون وابسته به افغانستان است كه در اين 
باره كوتاهی می شــود.»توافقنامه ای امضا شده كه هر دو كشور بايد به 
تعهداتشان در آن عمل كنند اما بی توجهی به اين تعهدات، مشكالت 
زيست محيطی را رقم زده است. حكومت مركزی افغانستان هم چندان 
قدرتی برای مديريت ماجرا ندارد چون هر ايالتی برای خود تصميمی 
می گيرد و در حقيقت سه، چهارم كشور در دست طايفه هاست. بنابراين 
بايد ديپلماســی خود را در برابر آنان قوی كنيم وگرنه مشــكل حاد 

خواهد شد.« 
بسياری معتقدند، گرچه گرفتن حقابه به مديريت حكومت افغانستان 
بستگی دارد. اما ايران هم با تلفيق ديپلماسی تجاری و سياسی ضريب 
موفقيت در اين زمينه را باال خواهد بــرد. پورمردان، مديركل محيط 
زيست استان سيستان و بلوچســتان می گويد: تعداد زيادی از مردم 
افغانســتان در ايران زندگی می كنند و وابســتگی هايی در اين زمينه 
وجود دارد و اين وابســتگی های تجاری می تواند به حل مشكل حقابه 

هامون نيز كمك كند.

دريافتعوارضپسماندازكاالهايمخرب
محیطزيست

فهرست كاالهاي مشــمول پرداخت عوارض پسماند مشخص و در 
مرحله اول مبالغي به حساب خزانه داري كل كشور واريز شد. حسن آلودگی

پسنديده، مديركل مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط زيست 
با اعالم اين خبر به ايسنا گفت: ســازمان امور مالياتي براساس فهرست كاالهاي 
مشمول پرداخت عوارض پسماند، منابعي را از توليدكنندگان اين كاالها دريافت 
كرده و اين مبالغ به حساب خزانه داري كل واريز شده است. وي افزود: نشست هايي 
براي تعيين اولويت هاي هزينه كرد عوارض پسماند بين دستگاه هاي اجرايي در 
حال برگزاري است. به گفته حسن پسنديده، منابع مالي پيش بيني شده مي تواند 
براي ايجاد زير ساخت هاي مناسب مديريت پسماندهاي عادي، صنعتي و ويژه در 

تمام نقاط كشور هزينه شود.

ايرالينهايگرانفروشلغومجوزميشوند
معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري در نامه اي 

به ايرالين  هــاي داخلي اعالم كرد كه اين ســازمان با شــركت هاي گردشگری
هواپيمايي گرانفروش برخورد جدي مي كند و فعاليت آنها را محدود 
خواهد كرد. در اين نامه آمده است: سازمان هواپيمايي كشوري نسبت به دغدغه هاي 
جدي و جاري شركت هاي هواپيمايي حساس و فعال است، ليكن متذكر مي شود كه 
حيات شركت هاي هواپيمايي مستقيما در گرو اقبال و رضايت مردم و مسافرين است 
و هرشركتي كه اين مهم را مدنظر قرار ندهد محكوم به از دست دادن بازار است. در 
نامه ابوالقاسم جاللي به مالكان ايرالين هاي داخلي تأكيد شده است: مكرر گزارشاتي 

دريافت شده كه شركت هاي هواپيمايي اقدام به برگزاري جلسات تعيين كف نرخي 
نموده اند كه اين عمل مصداق مشخص اخالل در جهت بستن گستره انتخاب مشتري 
بوده و در حقوق بين الملل متضاد با قوانين Antitrust و در قوانين كشــور عزيزمان 
مغاير صريح حقوق مصرف كننده است. بدين وسيله متذكر مي گردد درصورت اثبات 
محتواي فوق بر سر نرخ و كيفيت خدمت، سازمان هواپيمايي كشوري در مقام مدعي 
حفظ حقوق مسافرين هوايي، موضوع را به مراجع قضايي منعكس و در تداوم فعاليت 
شركت هواپيمايي مربوطه محدوديت جدي قائل خواهد شد. شركت هاي هواپيمايي 
در ماه هاي گذشته اقدام به افزايش سرســام آور نرخ بليت هواپيما كرده اند كه اين 

موضوع با مخالفت وزير راه و وزير ميراث فرهنگي مواجه شد.

بازگشتبارشهابهكشور
مديركل پيش بينی و هشدار سريع ســازمان هواشناسی با اشاره به 

تدوام آلودگی هوا و غبارمحلی در شــهرهای صنعتی و پرجمعيت آبوهوا
كشــور، از بارش برف و باران در نقاط مختلف و كاهش نسبی دما در 
نيمه شمالی كشور خبر داد. صادق ضياييان به ايسنا گفت: امروز در شمال غرب، 
ارتفاعات زاگرس شمالی در غرب كشور و در گيالن و غرب مازندران بارش پراكنده 
باران گاهی همراه با وزش باد پيش بينی می شود. به گفته ضياييان، فردا پنجشنبه 
نيز با گذر سامانه بارشــی از شمال غرب كشور در اســتان های آذربايجان غربی، 
آذربايجان شرقی، اردبيل، نيمه غربی زنجان، كردســتان و كرمانشاه بارش باران 
گاهی همراه بــا رعدوبرق و وزش باد شــديد پيش بينی می شــود و در ارتفاعات 
آذربايجان غربی و اردبيل بارش برف دور از انتظار نخواهد بود. او گفت: در شــمال 
غرب كشور بارش و گاه وزش باد تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و استان های ايالم، 
كرمانشاه و كردستان نيز با بارش باران همراه با رعدوبرق و وزش باد شديد مواجه 

مي شوند.

هامون در گردوغبار ديپلماسي
نماينده سيستان و بلوچستان در مجلس: حكومت افغانستان قدرت پرداخت حقابه هامون را ندارد

10 میلیون يورو برای اجرای طرح معیشت جايگزين
تغییراقلیمسیستانوبلوچستانحقیقتگريزناپذيراستوبهدنبالآنبايدالگویهایكشتباالگوهایمحیطسازگارشودتاحیات
هامونتاحدیتضمینشود.سازمانمللواتحاديهاروپاهمبهمنظورحفاظتازتاالبهامونوحمايتاززندگیمردماينمنطقه10میلیون
يوروبرایاجرایطرحمعیشتجايگزيندرسیستانوبلوچستاناختصاصدادندواحتماالبهزودیطرحهايیازقبیلتوسعهصنايعدستی
منطقهوكشتجايگزيندرمنطقهانجامخواهدشد.طبقگفتهنمايندهمردمسیستانوبلوچستاندرمجلسصندوقتوسعهملینیزدر
اينزمینههزينههايیانجامداده،اماهنوزنتیجهدلخواهبهدستنیامدهاست.بهگفتهنمايندهسیستانوبلوچستاندرمجلس،»بودجه
زيادیازسویصندوقتوسعهملیبرایتبديلآبیاریسنتی36هزارهکتاربهآبیاریتحتفشاراختصاصدادهشدهاماهنوزبهاتمام

نرسیدهاستوامیدواريمزودترالگوهایكشتتغییركندتااينامربهنفعمردمتمامشود.«
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  تأثير همسان سازي 
بر سفره بازنشستگان

 گزارش همشهری از متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
و رنج معیشت که همچنان پابرجاست

خبر

انتقاد دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي 
از آموزش مجازي

بیش از 8 ماه از شیوع کوويد- 19و تعطیلي مراکز آموزشي، مدارس 
و دانشگاه ها مي گذرد و حاال دبیرشوراي عالي انقالب فرهنگي از 
آموزش مجازي انتقاد دارد. همه اينها در شــرايطي است که در 
اين مدت نرم افزار شاد به عنوان آموزش از راه دور از سوي آموزش 
و پرورش درنظر گرفته شــد که دانش آموزان مناطق مختلف با 
نیازهاي خاص را با بحران و چالش مواجه کرد. سعیدرضا عاملي 
به ايلنا مي گويد کــه وقتي صحبت از آموزش مجازي مي شــود 
منظور نرم افزار شاد نیســت، بلكه منظور آموزش و پرورش دوم 
است يعني بازتولید آموزش و پرورش از نظر آموزشي و پژوهشي 
و حتي منابع انســاني و فرايندهاي اداري که در اين فضاي دوم 
بايد مورد توجه قرار گیرند:» وقتي از فضاي دوم صحبت مي کنیم 
درباره واقعیات گسترده اي صحبت مي شــود که منبع اصلي آن 
فضاي واقعي آموزش و پرورش است و بايد بدانیم چگونه مي توانیم 
آن را در فضاي دوم بازتولید کنیم تا کیفیت آموزش احراز شــود. 
»به گفته او، فضاي مجازي، مكمل فضاي واقعي اســت و به دلیل 
ظرفیت هاي خاصي که اين فضا دارد، به همه کنشــگران امكان 
فعالیت مي دهد، از اين رو ايــن منبع انبوه، به تمــام افرادي که 
به اين محیط وصل مي  شــوند، امكان کارآمدي بــاال مي دهد. او 
مي گويد:»در کالس هاي حضوري، با وجود اينكه ممكن اســت 
معلم توانايي خوبي داشته باشد يا حتي نداشته باشد، امكان دارد 
آموزش با کیفیت بدي منتقل شود. بنابراين در آموزش تكمیلي 
مي توان از بهترين کیفیت ها در فضاي دوم استفاده کرد، پس نبايد 
نگاه موقت به اين مسئله داشته باشیم و بگويیم اين ظرفیت صرفا 
براي دوره  کرونا است. « عاملي پیشنهاد تهیه يك بسته آموزشي 
خاص براي اين موضوع را مي دهد و مي گويد که در بلندمدت بايد 
به آموزش تكمیلي توجه و از ظرفیت پیش درآمد اســتفاده کرد. 
دبیرشــوراي عالي انقالب فرهنگي در خصوص شــرايط آموزش 
در دوره پســاکرونا توضیح مي دهد:»همه  چیز به موفقیت ما در 
آموزش در اين دوره بســتگي دارد، اگر با اين کیفیت فعلي پیش 
برويم همه آرزو مي کنند بــه کالس درس برگردند. »به گفته او 
يك بخش آموزش غیرحضوري، آموزش در منزل است. افراد در 
خانه مي مانند و مي توانند به هر نحوي از آموزش بهره ببرند و اتفاقاً 
آموزش از اين نظر تنوع بسیار خوبي دارد. ارتباطات اجتماعي هم 
نیازمند آموزش هايي است که توســط آموزش مجازي مي توان 
به آن دست يافت. به اعتقاد دبیر شــوراي عالي انقالب فرهنگي، 
آموزش هنگام رانندگي، آموزش در منزل، آموزش به افرادي که 
در محیط هاي پیراموني هستند و به آموزش حضوري دسترسي 
ندارند، اقتضائاتي است که آموزش در فضاي دوم آنها را زنده نگه 
مي دارد، اما همانطور که گفته شد در دانشگاه هاي درجه يك کشور 

نیازمند استفاده از ظرفیت آموزش در فضاي دوم هستیم.

محمدصادق خسروي عليا
خبر نگار

   بعد از سال ها چشــم انتظاري باالخره 
متناسب ســازي  حقوق بازنشســتگان جامعه

تامین اجتماعي و کشوري به ثمر نشست. 
بازنشســتگان تامین اجتماعي از مرداد و بازنشستگان 
کشوري از مهرماه امسال طبق احكام جديد شاهد افزايش 
حقوق ها بودند. آنطور که محمد شــريعتمداري، وزير 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي مي گويد درپي اجرايي شدن 
متناسب سازي  حقوق بازنشســتگان، میانگین حقوق 
بازنشستگان 77درصد افزايش يافته است. اما اين افزايش 
حقوق ها در روزگار پرتالطم تورم و توفان گراني ها تا چه 
اندازه توانسته مشكالت معیشتي بازنشستگان را برطرف 
کند؟ اين پرسشي است که در ادامه برخي بازنشستگان و 

کارشناسان به آن پاسخ مي دهند.
اظهارنظرهاي بازنشستگان در اين رابطه، متفاوت است، 
اما همه آنها در يك موضوع متفق القول هستند؛ اينكه اگر 
متناسب سازي  حقوق ها انجام نمي شد، قطعا معیشت 
آنها ده ها برابر دشوار تر از شرايط فعلي مي بود. هرچند 
بازنشستگان اين اتفاق بزرگ را قدر مي دانند، اما فشار 
اقتصادي همچنان در زندگي آنها يكه تازي مي کند. آقاي 
حمیدي، بازنشسته تامین اجتماعي با سابقه اي 30ساله، 
ماهانه 3میلیون و 300هزار تومان حقوق دريافت مي کند؛ 
مرد میانسالي که در تهران زندگي مي کند، همسرش را 
از دست داده و درگیر هیچ گونه بیماري نیست: »به لطف 
خدا سقفي باالي ســرم دارم. در روزهايي که مثل االن 
مســكن نرخش 10برابر جان آدمي نبود، صاحب خانه 
شدم. خدا رو شكر بچه هايم سر خانه و زندگي شان رفته اند 
و دست شان به دهان شان مي رسد. اما باور کنید با وجود 
اينكه حقوق ها از مرداد افزايش داشته، اگر بچه ها نبودند، 
نمي توانستم از پس مخارج روزمره ام برآيم؛ چون بیكارم و 
مشغله اي ندارم در دخل و خرج ها خیلي دقیق مي شوم؛ 
مثال هزينه آب، برق، گاز، تلفن، اينترنت و شارژ ساختمان 
به صورت میانگین در  ماه 600هزار تومان است. هزينه 
اياب و ذهاب براي تهیه مايحتــاج و انجام امور معمولي 

زندگي با توجه به شیوع کرونا دست کم 500هزار تومان 
در  ماه است. مواد غذايي هم که سر به فلك کشیده و همه 
مي دانند و نیازي به گفتن نیســت. زندگي واقعا بسیار 
سخت شــده و اين حقوق کفاف زندگي يك نفر را هم 

نمي دهد.«
شرايط زندگي براي بازنشستگاني که مستأجر هستند 
و فرزند بیكار در خانه دارند، بسیار دشوارتر است. آقاي 
عباســپور مي گويد: »همه آنقدر خوش شانس نیستند 
که در اين سن و سال خانه داشته باشند. با 61سال سن 
مستأجرم. فكر نمي کنم غیرطبیعي هم باشد. راستش 
هر وقت آمدم خانه بخرم بدشانسي آوردم و موج گراني 
آمد. قسمت بود يا هرچه االن ما مستأجريم؛ يك خانواده 
5نفري. 2دختر دم بخت تحصیلكرده و بیكار دارم و يك 
پسر تحصیل نكرده بیكار. هر روز خانه مان میدان جنگ 
است؛ دست تنگي از يك طرف و بیكاري و سر و سامان 
نگرفتن بچه هايي که 30سال را رد کرده اند هم از طرف 
ديگر. تنها پناهگاهم پارك بود؛ آن هم کرونا آمد و بايد 
در خانه بشینم و جنگ اعصاب داشته باشم. اگر در توانم 
بود کمك شان مي کردم. پدرشان منم؛ کسي که بعد از 
35سال زحمت به هیچ جا نرسید. چه توقعي مي توانم از 

اين بیچاره ها داشته باشم؛ آن هم در اين شرايط.«
مرد پا به سن گذاشته که بازنشســته کشوري است، از 
چالش هاي زندگي اش مي گويد: »دخترم مي خواهد به 
خانه بخت برود. يخچال 50میلیون، تلويزيون 15میلیون 
و... . با حقــوق 5میلیون توماني بــه زحمت مي توانیم 
شكم مان را سیر کنیم و فرصتي براي زندگي نیست. قبال 
مسافرکشي مي کردم االن به خاطر کرونا اين کار را هم از 

دست داده ام.«
آقاي افكاري يك بازنشسته تامین اجتماعي خوش ذوق 
است و در مورد همسان سازي  حقوق ها مي گويد: »آمدي 
جانم به قربانت ولي حاال چرا...  اي کاش حقوق ها قبل از 
اين تورم همسان سازي  مي شد؛ آن وقت فرصت داشتیم 
خیلي از مشــكالت را حل يا حداقل چند ســال خوب 
زندگي کنیم. حقوق ها فرض کن اصال دوبرابر شده که 
نشده، اما خرج زندگي چي؟ 10برابر شده. چه فايده؟ از 
اين دست مي دهند، از آن دست پس مي گیرند.«  اعتراض 

بازنشسته ها به اين نوع زندگي از سر خودخواهي نیست 
آنها فقط نگران خودشان نیستند: »ماها آردمان را بیخته  
و الك مان را آويخته ايم. االن در سن و سالي به سر مي بريم 
که آسودگي بچه ها و نوه ها ما را آسوده خاطر مي کند، اما 
افسوس. روزهاي سختي است؛ نه حال و وضع خودمان 
خوب است و نه حال و وضع بچه هايمان. فشار از همه طرف 

محاصره مان کرده. مشكالت خودمان به کنار با مشكالت 
معیشت بچه هاي حقوق بگیرمان که االن مزد ماهانه شان 
کفاف يك زندگي حداقلي را نمي دهد، چه کنیم؟ يك 
بازنشسته خودش تنها نیست، فرزند بیمار، فرزند بیكار، 
مطلقه، خلف و ناخلف دارد و همــه اينها خرج دارد... .« 
به طور کلي بازنشســتگان از متناسب سازي  حقوق ها 

خرســند هســتند، اما به گفته آنها اين افزايش حقوق 
نتوانسته حريف تورم و افزايش قیمت ها شود. معیشت 
اين قشر آسیب پذير جامعه همچنان درگیر تالطم هاي 
اقتصادي است و برخي از بازنشستگان معتقدند اگر تورم 
کنترل نشود و اين روند ادامه داشته باشد، دولت ناگزير 

است دوباره و حتي چندباره حقوق ها را افزايش دهد.
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تورم از افزايش حقوق ها سبقت گرفت
اكبر شــيرمحمدي، مديركل امور فني صندوق بازنشستگي كشوري با بيان اينكه 
بايد بازنشسته ها درباره تأثير متناسب سازي  حقوق ها در معيشت شان نظر بدهند، 
مي گويد: »االن اوضاع اقتصادي به نحوي است كه حتي تجار و سرمايه داران هم گاليه 
مند هستند. با اين حال ميانگين حقوق بازنشستگان كشوري در سال96 يك ميليون  
و800هزار تومان بود و االن 5ميليون  و400هزار تومان است. يعني 300درصد ميانگين 
حقوق بازنشستگان كشوري افزايش يافته است.  »شيرمحمدي با اشاره به اينكه با 
متناسب سازي  حقوق بازنشستگان ميانگين حقوق بازنشسته ها را به كارمندان بسيار 
نزديك كرده ايم و بازنشستگان بابت آن رضايت دارند، توضيح مي دهد: »طبيعتا اين 
اقدام باعث رضايتمندي بسياري از بازنشستگان شده است. اما بايد اين نكته را در نظر 
گرفت كه تورم به همه اقشار جامعه فشار مي آورد. به نظر بنده هم اكنون حقوق دريافتي 
بازنشستگان تا حدودي مناسب است چون ميزان اين حقوق ها به دريافتي كارمندان 
نزديك شده است. همچنين اين اتفاق نشان مي دهد كه توجه دولت نسبت به دوره هاي 
قبل به  بازنشسته ها بسيار باالتر از بوده است.« مديركل امور فني صندوق بازنشستگي 
كشوري با تأكيد به اينكه طبيعتا اگر به علم اقتصاد هم نگاه كنيم با افزايش حقوق ها 
افزايش نقدينگي به وجود مي آيد و تورم به خودي خود بيشــتر مي شود، مي گويد: 
»برخي از اقتصاددانان با افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان مخالف هستند. 

به عقيده آنها افزايش حقوق ها، افزايش تورم را به همراه دارد. اما با وجود اين دولت 
تصميم گرفت كه حقوق ها را افزايش دهد و اين اقدام بزرگي است.« علي دهقان كيا، 
رئيس كانون بازنشستگان تأمين اجتماعي استان تهران نيز در واكنش به اين موضوع 
مي گويد: »متناسب ســازي  براي بازنشســتگان تامين اجتماعي صورت گرفته و 
بي ترديد اين اقدام با تالش بسيار به ثمر رسيده است. افزايش حقوق ها باالخره سر 
سفره بازنشسته ها رفت، اما كمرنگ است. دليل آن هم تورم افسارگسيخته اي است 
كه شاهديم و هزينه سبد خانوار ما تقريبا دوبرابر يا بيشتر شده است. به همين داليل 
متناسب سازي  حقوق بازنشستگان چندان به چشم نيامد.« دهقان كيا ادامه مي دهد: 
»هرچند برخي كارشناسان و مسئوالن تحليل مي كنند كه افزايش حقوق ها تورم را 
بيشتر مي كند اما اين نمي تواند تحليل درستي باشد. مگر قبل از اينكه حقوق ها را 
افزايش بدهند، تورم نبود!؟ مگر هر روز و هر ساعت قيمت ها تغيير نمي كرد و نمي كند!؟ 
پس با اين ديدگاه ها نمي توان اقشار حقوق بگير و آسيب پذير را در تنگنا و فشار قرار 
داد.« در پايان رئيس كانون بازنشستگان تأمين اجتماعي استان تهران عنوان مي كند: 
»درخواست ما بازنشستگان تامين اجتماعي از شوراي عالي كار اين است كه با توجه به 
افزايش تورم امسال جلسه اي برگزار كنند تا تصميمي براي افزايش دستمزد كارگران 
و بازنشستگان تامين اجتماعي گرفته شود. چون حقوق ها ثابت است و تورم با سرعت 
در حال پيشروي. همانطور كه در گذشته در تركيه طي يك سال 3بار حقوق ها افزايش 

يافت چون تورم امان مردم را بريده بود.« 

ث
مك



11 2 چهارشنبه 14 آبان 99  شماره 8076 #هوشمند 3 0 2 3 6 2 9

 شــايد هيچ كس تصــورش را هم 
نمي كرد اينترنت ماهواره اي به زودي اينترنت

به خانه ها و دست كاربران معمولي 
برســد. طي روزهاي اخير امــا كاربــران بتا يا 
تسترهاي اينترنت ماهواره اي استارلينك )متعلق 
به شركت فضايي اسپيس ايكس( تجربيات خود 
در مورد استفاده از اينترنت ماهواره اي استارلينك 
را در شبكه هاي اجتماعي به اشتراك گذاشته اند. 
بعضي از آنها تأييــد كرده اند كه اين ســرويس 
ماهواره اي در مناطق دورافتاده با ســرعت باال و 
تأخير پايين كار مي كند. يكي از اين كاربران در 
پلتفرم »رديت« نوشته است كه تجهيزات جديد 
استارلينك و يك منبع تغذيه قابل حمل را به يك 
منطقه جنگلي در آيداهو برده و توانسته با سرعت 
دانلود 120مگابيت بر ثانيه در وسط جنگل بدون 
تجهيزات ارتباطي و حتي آنتن موبايل به اينترنت 

وصل شود.
او نوشته است: استارلينك به خوبي كار مي كند. من 
يك تماس ويدئويي در اين منطقه داشــتم و چند 

آزمايش هم انجام دادم.
به گزارش آرس تكنيكا، ســرويس استارلينك اين 
امتحان را در مكاني با موفقيت پشت سر گذاشت كه 
اين كاربر نتوانسته هيچ سرويس تلفن همراهي را 
 US و T-Mobile كه به شبكه هاي Google Fi از
Cellular متكي است، دريافت كند. او نوشته است 

كه اينجا هيچ شبكه تلفن همراهي وجود ندارد.
اين كاربر با آزمايش هايي كه در يك منطقه نسبتا 
باز و كم درخت جنگل انجام داده، ســرعت دانلود 
120مگابيت بر ثانيه، آپلــود 12مگابيت بر ثانيه و 
تأخير 37ميلي ثانيه را تجربه كرده اســت. با اين 
حال، هنگامي كه در يك منطقه انبوه تر و پردرخت 
جنگل اين آزمايش ها را انجــام داد، نتيجه خوبي 
نگرفته است، زيرا سرويس استارلينك براي اتصال 
به ماهواره هاي اســپيس ايكس نياز به يك فضاي 
كم مانع دارد. اين كاربر نوشــته است: من در اين 
نقطه هر بار فقط به مدت 5ثانيه مي توانستم متصل 
  شوم، بنابراين مطمئن شــويد كه براي استفاده از 

اين سرويس آسمان در ديد شما قرار داشته باشد.

هزينه كم و تجهيزات محدود
اين كاربر همچنين در مورد تجهيزات و هزينه اين 

سرويس نوشته اســت: همه  چيز از كيفيت ساخت 
فوق العاده اي برخوردار است. همينطور باتوجه به 
هزينه باالي گوشــي موبايل كه حــدود هزار دالر 
است، واقعا از قيمت 500دالري اين تجهيزات قابل 
حمل متعجب هستم. البته هفته گذشته مشخص 
شد كه هزينه استفاده از سرويس بتاي استارلينك 
ماهانه 99دالر است كه به هزينه 499دالري ديش، 

سه پايه و روتر اضافه مي شود.
گرچه نصب ديش روي يك ســقف، كمي پيچيده 
به نظر مي رســد، اما بقيه كارها بسيار ساده است. 

حتي يك سه پايه هم براي ديش درنظر گرفته شده 
كه امكان حمل ونقل آن را مي دهد. ديش خودش 
به صــورت اتوماتيك پس از روشن شــدن تنظيم 

مي شود و كاربر كار سختي درپيش ندارد.
 اين كاربر نوشته اســت: بوت آپ تقريبا يك دقيقه 
زمان مي برد و جهت يابي مكانيكي آن از يك دقيقه 
تا 15دقيقه طول مي كشد. همچنين موقعيت يابي 
به صورت خودكار انجام مي شود. از ارائه آنتن تا منبع 
تغذيه يك سيم اترنت و از منبع تغذيه تا روتر يك 
سيم اترنت ديگر وجود دارد. سيم آنتن هم به آنتن 

وصل و ثابت شده اســت. به جز تعيين مكان براي 
تجهيزات و تعيين نام شــبكه واي فاي و رمز ورود، 
هيچ تنظيم ديگري نياز نيست و همه موارد به طور 

خودكار انجام مي شود.
اگرچه كاربراني كه تجربه هاي خود را به اشتراك 
گذاشــته اند، چيزي از اندازه ديش ننوشته اند اما 
تصاوير نشان از كوچك و قابل حمل بودن آن دارد.

سرعت باورنكردني
همين كاربر اين آزمايش هــا را در خانه هم انجام 

داده اســت. او مي گويد: هنگامي كه ديش را روي 
سطح زمين و با كمترين مانع بين ديش و آسمان 
قرار دادم، توانستم ســرعت دانلود 135مگابيت بر 
ثانيه، ســرعت آپلود 25مگابيت بــر ثانيه و تأخير 
21ميلي ثانيــه را تجربــه كنم. يــك كاربر ديگر 
كه ســاكن منطقه مونتاناســت، نتيجه آزمايش 
خود را اينگونه اعالم كرده اســت: ســرعت دانلود 
174مگابيت بر ثانيه، سرعت آپلود 33مگابيت در 
ثانيه و تأخير 39ميلي ثانيه. اين كاربر نوشته است 
كه در منطقه روســتايي مونتانا، استارلينك براي 
هميشه بازي را تغيير مي دهد. پيش از اين هم در 
جهان اينترنت ماهواره اي وجود داشــته، اما بسيار 
سرعتي پايين، فوق العاده گران و با تجهيزات بزرگ 
بوده است و به ندرت قابل استفاده به حساب مي آمد. 

درحالي كه خيلي ها آمدن اينترنت ماهواره اي را دور از ذهن مي دانستند، حاال 
تعدادي از كاربران با ديشي كوچك آن را با سرعتي باال تجربه كرده اند؛ اينترنت 

ماهواره اي فيلترينگ را  غيرممكن مي كند؟ اينترنت ماهواره اي در دست كاربران
عمادالدين قاسمي پناه

خبر نگار

جهان استارتاپي

مشاركت تسترها در ساخت دوربين يك 
استارتاپ 

ماه گذشته استارتاپ انگليســي فوتوگرام )Photogram( كه 
دفتر مركزي آن در لنــدن قرار دارد، نمونه اوليــه اي از دوربين 
درحال طراحي »آليــس« را معرفي كرد. ايــن دوربين به يك 
تلفن همراه هوشــمند متصل اســت و به صورت بي ســيم براي 
كنترل و پيش نمايش تصاوير از آن استفاده مي كند. حاال و طبق 
برنامه ريزي هااين استارتاپ برنامه بتاي محدودی را پيش از شروع 
براي تامين سرمايه به منظور توليد دوربين هايش در سال آينده 
ميالدي ارائه كرده است تا مشــتريان اوليه را درگير روند توسعه 
و پيشــرفت كار كند. به گزارش وب ســايت نيو اطلس، از زمان 
ارائه اطالعات درخصوص اين دوربين، ويشال كومار، مديرعامل 
استارتاپ فوتوگرام، اي ميل هاي فراواني را از افراد مختلف دريافت 
كرده اســت كه درخواســت هايي مبني بر آزمايش اين دوربين 
داشته اند؛ موضوعي كه اكنون درخصوص اين پروژه، امكان پذير 
نيست، زيرا طرح اين دوربين هنوز به صورت كامل تكميل نشده، 
اما اين عالقه اوليه منجر به راه اندازي يــك برنامه بتای 9 ماهه 
شده است تا اين فرصت را به افراد بدهد كه به آينده اين محصول 
كمك كنند. طرح بتا در مجموع به 50درخواست كننده محدود 
خواهد بود و هزينه اي براي مشاركت به منظور كمك به شركت 
در پرداختن به برخي از اجزاي محصول و همچنين بهبود كيفيت 
آن در پي دارد. دسترسي كامل اعضاي برنامه بتا مستلزم حضور 
آنها در لندن يا امكان ســفر به پايتخت انگلستان است. آنها بايد 
بتوانند براي شركت در مرحله نهايي آزمايش دوربين و پيش توليد 
آن به لندن سفر كنند كه در مجموع هزينه اي بالغ بر هزار دالر را 
براي شان در پي خواهد داشت. برنامه بتا در 3مرحله طرح ريزي 
شده اســت. اين برنامه در اختيار مشاركت كنندگان قرار خواهد 
گرفت. مرحله نخســت در روز ســي ام نوامبر آغاز خواهد شــد. 
متعاقب آن شركت برنامه خود را همگام با 50مشاركت كننده اش 
در راستاي رسيدن به محصول نهايي پيش خواهد برد. هنگامي 
كه دوربين آليــس روي خط توليد قرار بگيــرد- كه البته طبق 
آخرين اظهارنظرهاي مقامات اســتارتاپ فوتوگرام، آگوســت 
ســال2021خواهد بود- اعضاي برنامه بتا هر كدام يك نسخه از 
محصول را با نام خود شان كه روي بدنه دوربين حك شده است، 

دريافت خواهند كرد.

  رونمايي از بازي قلعه حيوانات
كتاب مشــهور قلعه حيوانات، نوشته جورج اورول، حاال به عنوان 
يك بــازي، روز دهم دســامبر در دســترس عالقه منــدان به 
ويدئوگيم ها قــرار خواهد گرفت. به گزارش وب ســايت اندرويد 
پليس، اين يك بازي استراتژيك اســت كه در آن شما بايد يكي 
از حيوانات را انتخاب كرده و ماجراهــاي مربوط به آن را دنبال و 
مديريت كنيد. اين بازي توســط شركت انگليسي Nerial توليد 
شده است و اين شــركت يك تيزر 22ثانيه اي از آن را نيز منتشر 

كرده تا شما با سيستم بازي و گيم پلي آن بيشتر آشنا شويد.

  استخراج اتريوم با كامپيوترهاي فرودگاه!
ماينينگ يا اســتخراج رمزارزها نياز بــه پردازنده  هاي قدرتمند 
دارد و اين مسئله خيلي اوقات باعث سوءاستفاده از سيستم هاي 
قدرتمنــد به صورت غيرقانوني شــده اســت. حاال بــه گزارش 
كوين تلگــراف، پليــس ايتاليا مردي را دســتگير كــرده كه از 
كامپيوترهاي فرودگاه شهر »المزيا ترمه« در منطقه »كاالبريا« 
براي اســتخراج رمزارز اتريوم سوءاســتفاده مي كرد. براساس 
گزارش هاي منتشر شــده، اين مرد تكنيسين شركت نظارت بر 
كامپيوترهاي اين فرودگاه بوده اســت و ايــن كار را با نصب يك 
بدافزار انجام داده اســت. بررســي هاي پليس نشان مي دهد كه 
متهم دســتكم 2 »فارم ماينينگ« راه انــدازي و آنها را از طريق 
سيســتم هاي مديريت خدمات فرودگاه به شبكه هاي خارجي 
متصل كــرده و براي تأمين برق سيســتم ها از شــبكه فرودگاه 

استفاده كرده است.

  راداري كه اجسام زائد داخل مواد غذايي را شناسايي 
مي كند

مهندسان مؤسســه آلماني فراهوور يك سيستم راداري جديد 
ساخته اند كه با اسكن مواد غذايي، اشياي خارجي احتمالي موجود 
در آن را كه براي سالمت انسان ضرر دارد، شناسايي مي كند. به 
گزارش وب ســايت نيواطلس، گاهي اوقات به دليل سهل انگاري 
كارخانه هاي توليد مواد غذايي، سنگ، شيشه، چوب، پالستيك 
و... داخل مواد غذايي مي رود. تا به امروز براي كنترل نهايي مواد 
غذايي به منظور خارج كردن مواد زائد احتمالي از اشــعه ايكس 
استفاده مي شد، ولي اين اشــعه توانايي شناسايي فلزات را ندارد 
و نمي توان براي يافتن پالســتيك، چوب، پارچه و شيشه نيز از 
آن استفاده كرد. سيســتم راداري SAMMI از امواج راديويي با 

فركانس باال براي شناسايي انواع مواد استفاده مي كند.

  ابداع يك روميزي براي كمك به رعايت رژيم غذايي
محققان دانشــكده دارتموث نيوهمشــير يك روميزي اختراع 
كرده اند كه اشياء و مواد قرار گرفته روي خود را شناسايي مي كند. 
به گزارش وب ســايت نيو اطلس، با توليد اين پارچه روميزي كه 
كاپاكتيوو )Capacitivo( ناميده مي شود، ديگر چيزي روي ميز 
گم نمي شود و درصورت گم شدن، روميزي به شما هشدار مي دهد 
كه بايد دنبال چه چيزي بگرديد! يكي ديگر از كاربردهاي كليدي 
اين روميزي مي تواند كمك به رعايت رژيم غذايي باشد؛ چراكه 
اين پارچه درصــورت اطالع از رژيم غذايي افــراد به آنها توصيه 
مي كند، موادي را كه بر روي شان قرار گرفته و ناقض رژيم غذايي 

است مصرف نكنند!

100ثانيه خبر

هفته آينده در تاريخ 10نوامبر 
)20آبان( اپل در رويدادي با سخت افزار

 »One More Thing« نــام
نخســتين  و  مي كنــد  سنت شــكني 
مك بوك هــاي مجهز به پردازنــده داخلي 
مبتني بر ARM را معرفي مي كند. به گزارش 
بلومبــرگ، اپل در اين برنامــه از 3 لپ تاپ 
جديد خود شامل يك مك بوك اير 13اينچي 
و 2مك بوك پرو با سايزهاي مختلف 13 و 16 
اينچي رونمايي مي كند. اين رويداد از آنجايي 
سنت شكني به حساب مي آيد كه اپل پس از 
مدت هــا تــالش، درنهايــت مي خواهــد 
مك  بوك  هاي جديدش را بــا پردازنده اپل 
مبتني بر ARM به بازار عرضه كند تا فاصله 
مك ها را بيش از گذشته با ساير دستگاه هاي 
خود مانند آيفــون و آيپدها كم كند. اپل در 

كنفرانس ساالنه توسعه دهندگان جهاني با 
اعالم اين خبر كه قصد دارد چيپســت هاي 
مخصوص مك خود را بسازد و آن را جايگزين 
پردازنده هاي داخلي كه اين شركت به طور 
سراســري در لپ تاپ ها و دســكتاپ ها از 
ســال2005 بهره مي برد، كند سروصداي 
زيادي به پا كرده بود. تيم كوك، مديرعامل 
شركت اپل در رويداد WWDC 2020 كه 
 ARM جايگزينــي پردازنده هــاي اينتل با
تأييد شد، اعالم كرد كه فرايند تغيير توليد 
محصــوالت و اســتفاده از چيپســت هاي 
اختصاصي اپل در تمامي دستگاه ها، حدودا 
2سال طول مي كشد. با استفاده از پردازنده 
ARM اپل، توانايــي اجــراي برنامه ها در 
سيستم عامل iOS طراحي شده براي آيفون 
و آيپــد روي سيســتم هاي مك تســهيل 

   روتر كه امكان اتصال وای فای 
را می دهد، با يك سيم اترنت به 

منبع تغذيه متصل می شود.

   پكيج كامل تجهيزات كه برای آزمايش 
كنندگان اوليه فرســتاده شده، 499 دالر 
قيمت دارد و از اندازه مناســبی برخوردار 

است.

   منبع تغذيه ســر راه آنتن و روتر قرار 
می گيرد. اين آداپتور با يك سيم اترنت به 
آنتن وصل می شــود و با يك سيم ديگر به 

روتر متصل می شود.

   بــه گفته كســانی كه اين 
تجهيــزات را آزمايش كرده اند 
قطر ديش استارلينك حدود نيم 

متر است.

   در انتظار كميته اينترنت ماهواره اي؟ 
عالوه بر اسپيس ايكس، 
چندين شركت ديگر در 
جهان مشــغول توسعه 
اين نوع جديد اينترنت و 
ارسال ماهواره هاي آن به 
مدار زمين هستند. شبكه 
ماهواره هاي استارلينك 

هم هنوز كامل نشــده و درصــورت تكميل احتماال 
سرعت بسيار باالتري خواهد داشــت. پيش از اين 
ورودي هاي اينترنت در دســت كشــورها بود اما با 
اينترنت ماهواره اي اين امــكان وجود دارد كه ديگر 
دولت هــا نتوانند كنترلي بر اينترنــت، چه از لحاظ 

محتوايي و چه از لحاظ فني، داشته باشند.
امير ناظمي، معاون وزير ارتباطات و رئيس ســازمان 
فناوري اطالعات چندي پيش در يادداشتي در روزنامه 
همشهري با عنوان »دنياي تلويزيو ن سازهاي بدون 
برنامه« نوشت: فناوري هاي مختلف به سمت كاهش 
كنترل پذيري كشورها بر اينترنت پيش مي رود، اما 
دير يا زود اينترنت ماهواره اي عرضه خواهد شد. فرض 
كنيد ۲سال يا ۵سال ديگر اين اينترنت بيايد؛ آن وقت 
اين پلتفرم سازها يا همان تلويزيون سازها مي خواهند 
چه كنند؟ مي خواهند به سمت آن شليك كنند؟ ما اما 
عهد كرده ايم تا غافلگير شويم! بعد كميته و قرارگاه 
اينترنت ماهواره اي ايجاد كنيم و بعد پس از ۲۰سال 
بشود مثل تلويزيون هاي ماهواره اي كه حاال ۸۵درصد 
مردم مخاطبشان هســتند؛ اما هنوز در تريبون هاي 

رسمي ممنوع است و خالف قانون!«
كنايــه معــاون وزيــر ارتباطــات بــا عنوان 
»تلويزيون ســازها« به كســاني در كشور است كه 
مي خواهند از طريق فضاي مجــازي بر جامعه تأثير 
بگذارند؛ اما به جاي توليــد محتوايش به فكر ايجاد 

پلتفرم مي افتند.

 از بين رفتن فاصله لپ تاپ ها
با تبلت و موبايل

اپل هفته آينده در يك رونمايي ديگر لپ تاپ هايي با پردازنده داخلي مبتني بر 
ARM را معرفي مي كند تا يكپارچگي ميان گجت ها به فاز جديدي وارد شود 

 macOS Big مي شود. با به روزرساني نسخه
Sur كه بيــش از هر زمان ديگــري باعث 
 macOS و iOS، iPadOS نزديك تر شدن
به يكديگر مي شود، شرايط بهتر هم خواهد 
شد. ممكن است اپل در ساخت چيپست هاي 

كامپيوتري تازه وارد باشــد، اما توانســته 
پردازنده هاي خود را از زمــان توليد آيپد و 
آيفون4 بســازد. در حقيقت ايــن يكي از 
بزرگ تريــن مزيت هــاي رويكــرد اپل در 
طراحي است و حاال اين ظرفيت را دارد كه 

همه آنهــا را به يك اندازه مفيــد به مك ها 
 ARM مبتني بر CPU بياورد. رفتن به سمت
- كه اين شركت از آن به نام »سيليكون اپل« 
ياد مي كند - سومين پلتفرم سخت افزاري 
بزرگ در مك هاســت. قبال 
اپل به نمايشي پرقدرت تر و 
بهتر از كيفيت باتري براي 
چيپســت هاي داخلي نياز 
 Power داشت. نقشــه راه
بــراي  به ســادگي   PC
دســتگاه هايي كــه اپــل 
مي خواست بســازد كافي 
نبود. پــس از ايــن تغيير، 
لپ تاپ هــاي اپل دچار يك 
تغييــر اساســي در طراحــي شــدند. 
مك بوك ايرهاي فوق نــازك و طراحي هاي 
تــك بدنه آن بــراي صفحــات مك بوك و 
مك بوك پرو به  صحنه آمد كه همه آنها تأثير 

زيادي در كل صنعت كامپيوتر داشتند.
حاال اپل همه آن پيشرفت هاي خوش بينانه 
در قدرت باتري و پردازنده را مي خواهد در 
تغيير به سمت ARM تكرار كند. اكنون اپل 
همان وعده هاي مربوط به بهبود پردازش و 
دوام بهتر باتري را انگيزه جديدترين تغيير 

جهت اســتفاده از ARM عنوان كرده است 
كه مي تواند نشانگر پيشــرفت مشابهي در 

طراحي باشد.
همه برنامه هايي كه هم اكنون روي موبايل هاي 
اپل اجرا مي شــوند، حاال روي مك هاي جديد 
نيز قابل اجرا هســتند. پلتفرم هاي مشترك با 
يكديگر مي توانند شاهد انبوهي از برنامه هاي 
 macOS و IOS ، جديد مك باشند كه در آيپد
جهاني هســتند. زماني كه توسعه دهندگان 
پيش از اين انگيزه اي براي ســاخت برنامه اي 
مختص مك نداشتند، معماري جديد مبتني 
بر ARM يعني گســترش برنامه هاي آيفون و 
آيپد به سيستم عامل دسكتاپ كار كاربران را 
بسيار آسان تر خواهد كرد. چه كسي مي داند، 
شــايد اپل همچنان به قرض كــردن ايده از 
آيفون ادامه دهــد و در نهايت صفحه نمايش 
لمســي را به موج آينــده كامپيوترهاي خود 
اضافه كنــد. درحالي كه اپل چيپســت هاي 
فوق العاده اي بــراي آيفون هــا و آيپدهايش 
ساخته است، اما قدرتمندترين كامپيوترهای 
مبتني بر ARM كه هم اكنون در بازار موجود 
 اســت مربوط بــه لپ تاپ هاي قابــل حمل

SurfaceX و گلكســي بوك S سامســونگ 
است.
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بعد از 15 سال تورليدري 
و ســفر مداوم، بيشتر از 
6ماه اســت، دســت از 
برپايي سفرهاي گروهي 
برداشــته ام و اگر جايي 
رفته باشم در گروه هاي 
كوچك 5، 6نفره بوده به 
سمت قله اي آن هم با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و 
ماسك و مراقبت هاي ويژه سفر براي ما مثل خوراك 
است. عشق به سفر و جاده و رســيدن در وجودمان 
است و حاال در اين شــرايط و مشخص نيست تا چه 
زماني، از سفر خبري نيست؛ حداقل به شكلي كه در 
گذشته اتفاق مي افتاد. اصال هم معلوم نيست در آينده 
اوضاع سفر رفتن آن هم به شكل گروهي چه صورتي 
پيدا خواهد كــرد. چقدر ســليقه ها تغيير مي كند و 
چقدر مردم از نظر اقتصادي توان سفر رفتن خواهند 
داشت. اقتصاد نابسامان قيمت ها را به شدت باال برده، 
آژانس هاي مسافري هم ناچارند براي ادامه حيات شان 
قيمت ها را چندين برابر كنند و همين مسئله بر نوع 

سفرها تأثير خواهد گذاشت.
وضعيت فعلي گردشــگري، درســت مانند شرايط 
گردشــگري بعد از جنگ جهاني دوم است. آن زمان 
هم به دليل شــرايط ايجاد شــده در جهان، چندين 
ســال گردشــگري تعطيل شــد و بعد از آن شاهد 
شــكل گيري نوع ديگري از گردشــگري بوديم كه 
مســائل محيط زيســتي را درنظر مي گرفت و از دل 
آن اكوتوريســم بيرون آمد. شــايد بتــوان وضعيت 
حاالي گردشــگري را به آن دوره تشــبيه كرد. در 
خوش بينانه ترين حالت ما تا يك ســال و نيم آينده 
درگير اين ويروس خواهيم بود و مشخص نيست چه 
زماني واكسن به دســت ما برسد و با پيش بيني انجام 
شده كه مي گويند براي توزيع واكسن كرونا به تمام 
مردم دنيا، به 8هزار هواپيماي بويينگ نياز اســت، 
زمان ورود اين واكســن به كشور ما مشخص نيست. 
بنابراين ممكن است سال ها طول بكشد تا شرايط در 
كشور ما عادي شود و بتوان دوباره گردشگري را مانند 
گذشته راه انداخت. بر همين اساس برنامه آژانس ها 
و تورليدرها بايد با درنظر گرفتــن اين فاصله زماني 
باشد. شايد همين مسئله هم سبب شده در دنيا شكل 
ديگري از گردشگري ايجاد شود كه همان گردشگري 
مجازي اســت. ما در ماه هاي اخير شكل هايي از اين 
نوع گردشــگري را شــاهد بوديم كه نمونه آن اقدام 
موزه لوور براي بازديد از موزه بود و به نظر مي رســد 
اينگونه اقدامات به تدريج توســعه قابل توجهي پيدا 
خواهند كرد. يا در كنار اين نوع گردشگري، سفرهاي 
اختصاصي و شخصي سازي ســفر هم به شدت رونق 
خواهد گرفت يعني ســفر به صورت ويژه براي تعداد 
مشخصي از افراد با درنظرگرفتن شرايط ايجاد شود. 
به هر حال ســفر به طور كامل تعطيل شدني نيست. 
افرادي كه عادت به ســفر دارند، هميشه راهي براي 

جبران سفر نرفتن پيدا مي كنند.
افزون بر اينها شــيوع كرونا در كنار پيامدهاي خرد و 
كالن اقتصادي، فشــار مضاعفي بر درآمد تورليدرها 
وارد كرده اســت. هر چند كه اغلب آنها اين حرفه را 
به عنوان شــغل دوم دنبال مي كردنــد و در روزهاي 
مشخصي مثل تعطيالت آخر هفته يا نوروز بيشترين 
ميزان سفر را داشــتند اما عده اي هم هستند كه اين 
حرفه شغل اصلي شان است و حتي حاال هم مي بينيم 
كه گاهي بدون درنظر گرفتن مســئله مســئوليت 
اجتماعي در گروه هــاي كوچك و بــزرگ اقدام به 
برپايي سفر مي كنند. آنهايي هم كه دست از اين كار 
كشيده اند در فشــار اقتصادي زيادي به سرمي برند. 
حتي خبر دارم كه يكي از آژانس هاي ســفر، كسب و 
كارش را تعطيل و آن را تبديل به محل بســته بندي 

زيتون كرده است.
به نظر مي رســد، ما نمي توانيم انتظار زيادي از دولت 
براي نجات اين كسب و كارها داشته  باشيم؛ چرا كه 
نجات صنعت بزرگي كه اينچنين آســيب ديده و در 
خود فرورفته در شــرايط كنوني با انبوهي از مسايل، 
در اولويت برنامه هاي دولت نيســت و افزون بر اين 
سياست هاي متناقض هم شرايط را پيچيده تر كرده 
است. از يك سو از مردم مي خواهند سفر نروند از سوي 
ديگر اخيرا بانك گردشــگري سفر كارت 20ميليون 
توماني با نرخ ســود 4درصد را عرضه مي كند. به نظر 
مي رســد چالش اصلي در تمام بخش ها چالش ميان 
سالمت و اقتصاد است. حاال گردشگري هم در اين تله 
افتاده و كسب و كارهاي زيادي كه مرتبط با سفر بوده 
هم تعطيل شده؛ از راننده اي كه مسافر جابه جا مي كند 
تا آژانس ها، مسئوالن اقامتگاه ها و ليدرهاي محلي، به 
همه اينها ضرر سنگيني وارد شده است. در اين شرايط 
آژانس هاي مسافري هم ناچارند هزينه ها را باال ببرند 
تا حداقل اگر سود نمي كنند بتوانند هزينه هايشان را 
جبران كنند. به طور كلي شيوع كرونا از يك سو برخي 
تهديدها در حــوزه گردشــگري را تبديل به فرصت 
كرده و از ســوي ديگر چالش هــاي اقتصادي جدي 
براي فعاالن اين حوزه ايجاد كرده و البته چشم انداز 

نامعلومي را پيش رويمان گذاشته است.

كرونا، گردشگري و 
خوراكي كه ديگر نيست

عباس ملكي آشتياني
كارشناس ارشد اكوتوريسم

روایت آمار جديد وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكي 
نشان مي دهد تهران، اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، 
خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرســتان، اردبيل، 
خوزستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، گيالن، 
بوشــهر، زنجان، ايالم، خراســان رضوي، مازندران، 
چهارمحال و بختياري، البرز، آذربايجان غربي، مركزي، 
كرمان، خراسان شــمالي، همدان، يزد و كردستان در 
وضعيت قرمز قرار دارند. بنابر اين آمار، با فوت 422بيمار 
كوويد-19 در روز گذشته، مجموع جان باختگان كرونا 
به ۳6هزار و 160نفر رسيده است و از ميان 89۳2بيمار 
جديد مبتال به كرونا در كشور ۳294نفر بستري شده اند.

يزد؛ آلوده ترين استان ايران 
با وجود اعالم 27استان در وضع قرمز و 4استان در وضع 
نارنجي و زرد، در روزهاي گذشــته قاسم جان بابايي، 
معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 
يزد را آلوده ترين استان از نظر شيوع كرونا توصيف كرد 
كه با توجه به جمعيت، شــيوع مبتاليان در آن بسيار 

باالست.
سخنگوي دانشگاه علوم پزشــكي يزد با اشاره به فوت 
1۳بيمار و شناسايي 269مبتالي جديد، وضع استان را 
در دو سه ماه گذشته قرمز توصيف مي كند و به همشهري 
مي گويد: »در  ماه گذشته تعداد بستري ها نسبت به 2 ماه 

پيش حدود 6برابر شده است.«
ابراهيم سلماني فرهنگ يزد ي ها و رفت وآمد خانوادگي 
به ويژه در ايام تعطيــل را مهم ترين عامل افزايش آمار 
مبتاليان مي داند و مي افزايــد: »آمار اصلي مبتاليان 

جديد مربوط به انتقال فاميلي است.«
به گفته وي، درصد رعايت پروتكل هاي بهداشــتي از 
سوي يزدي ها تا  ماه قبل 40درصد بود، اما هفته قبل 
به 60 و هم اكنون به حدود 70درصد رســيده و در اين 
شرايط مي توان اميدوار بود از 2 تا ۳هفته  آينده آمار، روند 
كاهشي داشته باشــد. با توجه به شرايط يزد و بستري 
حدود هزار بيمار كرونايي در مراكز درماني، اين استان 
هم در روزهاي گذشته با محدوديت هايي چون تعطيلي 
همه گروه هاي شغلي به جز گروه اول مواجه شد و ستاد 
استاني مقابله با كرونا هم محدوديت هاي ديگري به اين 
تعطيلي اضافه كرد. هم اكنون طبق اعالم رئيس پليس 
راه يزد، از ورود خودروهاي غيربومي به يزد جلوگيري و 
درصورت اصرار رانندگان عالوه بر اعمال قانون، خودروی 
آنها هم به پاركينگ منتقل مي شود. سرهنگ سيد علي 
آسيايي تأكيد مي كند مردم براي اعمال محدوديت تردد 

با پليس همكاري كرده اند.

آمار مبتاليان در كرمانشاه، همچنان صعودي است
كرمانشــاه هم اوضاع بهتري نســبت به يزد ندارد. در 
روزهاي گذشته اين استان از نظر آمار مبتاليان و تعداد 
بســتري ها روند صعودي داشته اســت؛ به طوري كه 
آمار بيماران بســتري از 800مورد در هفته گذشته به 
1120مورد رسيده. با وجود اينكه بيمارستان ها فعال 
كمبود تخت ندارند، اما پيش بيني مي شود استمرار اين 
روند ممكن است استان را در روزهاي آينده با چالش 
جدي مواجه كند. كرمانشاه افزون بر ۳هزار تخت دارد 

كه بيش از هزار مورد در اشغال بيماران كرونايي است.
سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه با اشاره به 
استمرار محدوديت هاي كرونايي در استان به همشهري 
مي گويد:  »اعمال محدوديت هــا فورا تأثير نمي گذارد 
و احتماال تا يك ماه آينده بايــد منتظر نتيجه مثبت 
محدوديت ها باشــيم.« مهدي محمدي با بيان اينكه 
روز گذشته 10مورد فوت و 295بستري در استان ثبت 
شده است، مي افزايد: »جمع موارد فوت در كرمانشاه 
به 908نفر و بســتري ها به 17هزار و 177نفر رسيده 
كه متأسفانه 157نفر با حال نامساعد در بيمارستان ها 
بستري هستند.« او از فعال شدن 2دستگاه اكسيژن ساز 
در بيمارستان هاي اسالم آباد و پاوه در يكي دو روز گذشته 
خبر مي دهد و اظهار مي كند: »اگر آمار بستري ها روند 

بررســي همشــهري از وضعيــت اســتان هاي كشــور نشــان 
مي دهــد آمــار كرونــا در كشــور همچنــان افزايشــي اســت

وضعيــت قرمــز اســتان ها تغييــر نكــرد
كشور صعودي نبوده و نمودارهاي ابتال، يك روند ثابت 
و حتي گاهي كاهش ماليم را نشان مي دهند، به همين 
دليل اميدواريم در آينده نزديك اســتان از وضع قرمز 
خارج شود.« سعيد كشميري با اشاره به فوت 4نفر در 
روز گذشته مي افزايد: »اسفند سال گذشته 500تخت 
ويژه به بيماران كرونايي اختصاص يافت و در ماه هاي 
گذشته هم تخت هاي آي .سي.يو در استان دوبرابر شد 
و تا امروز مشــكلي از نظر ظرفيت بستري نداشته ايم. 
هم اكنون 2۳0بيمار مبتال به كرونا در كل استان بستري 
هســتند.« وي با تأكيد بر اينكه بوشهر در هفته هاي 
گذشته در فهرست شهرهاي فوق بحراني قرار نداشته 
است، از اعمال محدوديت هاي تردد برون شهري در مركز 

استان از روز دوشنبه )12آبان( خبر مي دهد.
بنابر اعالم كشميري، قرار است با تامين تست هاي مورد 
نياز در كشور غربالگري وسيعي در بوشهر انجام شود كه 
اين غربالگري به كنترل بيماري در استان كمك زيادي 

خواهد كرد.

نگرانــي از رونــد افزايــش بيمــاري در 
سيستان وبلوچستان 

برخالف بوشهر، سيستان وبلوچستاني ها بايد نگران 
قرمزشدن وضعيت استان شان باشد. اين را مسئوالن 
علوم پزشكي استان مي گويند و تأكيد مي كنند اگر 
دستورالعمل هاي بهداشتي رعايت نشود، مرگ هاي 
بيشتري در راه اســت. رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
زاهدان با اشــاره به شناســايي 188مبتالي جديد 
و فوت 2نفر در روز گذشــته مي گويــد:  »هم اكنون 
246بيمار تنفسي در بيمارستان هاي استان بستري 
هســتند كه نتيجه آزمايش 12۳نفــر از آنان مثبت 

است.«
سيد محمد هاشمي شهري، تعداد بستري ها را در روز 
گذشــته با 60درصد افزايش همراه مي داند و توضيح 
مي دهد در روزهاي اخير نه تنها بستري بيماران كرونا 
شتاب بيشتري به خود گرفته، بلكه اين بيماران مشكالت 
جسمي شديدتر و گرفتاري هاي باليني بيشتري هم 
دارند. مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
هم در گفت وگو با همشهري از روند افزايشي بيماري 
از ابتداي پاييز خبر مي دهد و می گويد: »متأســفانه 
كانون هاي خانوادگي مهم ترين عامل ابتالي به كرونا 
هستند به طوري كه 80-70درصد بيماران سابقه مثبت 

بيماري كرونا در خانواده را ذكر مي كنند.«
هادي عباسي، زاهدان را به دليل تراكم جمعيت و مسير 
حركت بقيه شهرستان هاي اســتان، كانون كروناي 
سيستان وبلوچستان عنوان و تأكيد مي كند اگر مردم 
دستورالعمل هاي بهداشــتي را رعايت كنند، مي توان 

اميدوار بود روند صعودي بيماري كند شود.

   
بررسي ها نشان مي دهد اغلب ستادهاي استاني عالوه 
بر محدوديت هاي اعالم شده از سوي ستاد ملي مقابله 
با كرونا، محدوديت هاي ديگري را هم در شهرهاي 
بحراني يا فوق بحراني اعمال كرده اند. مازندران يكي از 
استان هايي است كه بعد از اعتراض مجمع نمايندگان 
و با تصويب ستاد ملي كرونا  ورود خودروهاي غيربومي 
را از دوشــنبه ممنوع اعالم كرده است. محدوديت 
تردد بين استاني در 25استان كشور اعالم شده و قرار 
است تا جمعه شب ادامه داشته باشد. هرچند بسياري 
اميدوارند اين محدوديت ها بتواند آمار مبتاليان به 
كرونا را در كشور كاهش دهد، اما همچنان مسئوالن 
اســتاني تأكيد مي كنند بدون رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي اميدي به كاهش روند ابتال و مرگ ومير 
نيست. براســاس آخرين آمار اعالم شده 55درصد 
مردم، پروتكل هاي بهداشتي را رعايت مي كنند و به 
گفته ايرج حريرچي، معاون كل وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي تا زماني كه اين عدد به 80درصد 

نرسد نمي توان به كنترل بيماري اميدوار بود.

صعودي داشته باشد، ممكن اســت با مشكل مواجه 
شويم. « بيمارستان هاي امام خميني )ره(، دكتر محمد 
كرمانشاهي و معتضدي استان كه فعال پذيراي بيماران 
كرونايي نيســتند به حالت آماده بــاش درآمده اند تا 
درصورت نياز، كمبود تخت براي بســتري كرونايي ها 

را جبران كنند.

ركوردشكني تعداد بستري ها در ايالم 
از ايالم هم خبرهاي خوبي به گوش نمي رســد. روز 
گذشته ايالم شاهد ثبت آمار بيشــترين بستري در 
دوران همه گيري كرونا بــود و همين روند صعودي، 

مسئوالن علوم پزشكي را نگران روزهاي آينده كرده 
است. معاون بهداشتي دانشــگاه علوم پزشكي ايالم 
با بيان اينكه روز گذشــته بيشــترين تعداد بستري 
كرونا با ۳81مورد در بيمارســتان هاي اين اســتان 
ثبت شده اســت ، می گويد: »مقايسه هفته اول آبان 
با هفته اول مهر نشــان دهنده افزايــش 2.7برابري 
مرگ، 1.5برابري ابتال و 2.5برابري بستري و اشغال 

تخت هاي بيمارستاني است.«
جميل صادقي فر همچنين از كاهش سن مبتاليان 
استان از 68 به 59سال هم خبر مي دهد و مي افزايد: 
»سهم موارد مرگ كرونايي افراد بدون داشتن بيماري 

زمينــه اي از 10درصد به حدود ۳0درصد رســيده 
است.«

ايالم در شرايطي 2شهرستان فوق بحراني، 5شهرستان 
قرمز و ۳شهرستان نارنجي دارد كه به گفته مسئوالن، 
بيمارستان هاي استان ظرفيت خالي براي بستري ندارند. 
همين آمار و ارقام هم موجب شده است عالوه بر اعمال 
محدوديت تردد برون شــهري در 2شهرستان ايوان و 
دره شهر، ستاد اســتاني مقابله با كرونا، بازار شهر ايالم 
را هم به مدت يك هفته تعطيل كند. بنابر اين تصميم، 
گروه هاي صنفي 2، ۳، 4 و تمامي صنوف غيرضروري در 

ايالم به مدت يك هفته تعطيل هستند.

اميدواري بوشهر به خروج از وضعيت قرمز
هرچند طبق آمار وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــكي فقط 4اســتان هرمزگان، فارس، گلستان و 
سيستان و بلوچســتان در وضعيت نارنجي و زرد قرار 
دارند، اما مسئوالن بوشهر اميدوارند تا دو سه هفته آينده 
به اين جمع اضافه شوند. رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
بوشهر در اين باره به همشهري مي گويد:  »شرايط ابتال و 
بستري در بوشهر در روزهاي گذشته برخالف روند كلي 

 سبقت آمار كرونا 
سيده زهرا عباسي از مـحدوديـت ها

خبرنگار

فعاليت آنها محدود نشده، بلكه شاهد حضور 
گسترده خانواده ها در اين مكان ها هستيم. 
اين در حالي است كه به گفته كارشناسان 
بيش از 30تا 40درصد افراد مبتال، فاقد عالمت 
هستند و حضور آنها در ميان مردم مي تواند 

باعث ابتالي آنها به اين بيماري شود.

يك بررسي موردي: پارك الله
 از غروب به بعد كم كم ســروكله خانواده ها 
پيدا مي شود؛ يكي سبد مسافرتي در دست 
دارد و ديگري زيرانداز و آن يكي فالسكي 
از آب جوش و شايد هم چاي دم كرده. وضع 
و حال بچه ها هم كه معلوم است؛ يكي سوار 
اسكوتر اســت و ديگري با دوچرخه اش از 
البه الي ميله هاي ورودي پارك عبور مي كند. 
يكي عروسك به بغل دارد و ديگري كوله اي 

از اسباب بازي را به دوش مي كشد.
كنار يكي از ورودي هــاي پارك، مردي كه 
چهره و لهجه اش نشــان مي دهد از اهالي 
غرب كشور است، مشــغول باد زدن زغال 
است. زغال ها سرخ سرخ شده اند و صداي 
ترق تــرق دانه هاي بــالل روي زغال هاي 
گداختــه، رهگذران را بــه خريد ترغيب 
مي كند. مرد بالل فروش، داخل سطلي كه 
روزگاري شايد سفيد بوده، آب نمك ريخته. 
بالل هاي آماده را داخل آب نمك مي گذارد و 
بعد به دست مشتري مي دهد. از زن و مردي 
كه بالل خريده اند، مي پرسم، از ابتال به كرونا 
نمي ترســند؟ مي گويند: »همين آب نمك 
كرونا را از بين مي برد. نمك ضد عفوني كننده 
است و اگر ويروسي هم باشد با همين نمك ها 
از بين مي رود.« به دستورالعمل هاي ستاد 

ملي كرونا اشاره مي كنم. آقا مي گويد: »ما اگر 
قرار بود كرونا بگيريم تا االن گرفته بوديم. 
همكار من خيلي رعايت مسائل بهداشتي را 
مي كرد، اما درنهايت هم خودش و هم خانمش 
كه ماه ها از خانه بيــرون نيامده بود، كرونا 
گرفتند. پس رعايت كردن يا نكردن مسائل 

بهداشتي ربطي به ابتالي به كرونا ندارد.«
هرچه هوا تاريك تر مي شود، جمعيت داخل 
پارك بيشتر مي شود. اين سو و آن سو جوان ها 
در حال ورزش و مشــغول بدمينتون بازي 
كردن هستند و در كنار آنها خانواده ها بساط 
شب نشيني را پهن كرده و گفت وگو مي كنند. 
در قسمتي از پارك چندين خانواده كنار هم و 
با فاصله كمي بساط پهن كرده و نشسته اند. 
آقاي مسعودي سرش را روي بالش كوچكي 
گذاشته و مشغول تماشاي آسمان نيمه ابري 
است. شايد دارد فكر مي كند اگر ابرها بيشتر 
از اين به هم نزديك شوند و باران ببارد، بايد 
بساط تفريح شــان را جمع كنند و بروند. 
همسرش مشغول چيدن ميوه داخل ديس 
مالمين صورتي رنگ اســت و در يك كاسه 
هم كمي تخمه آفتابگــردان ريخته و ميوه 
و تخمه را سر مي دهد ســمتي كه آقا دراز 
كشيده. هيچ كدام از اعضاي خانواده هايي 
كه تقريبا كنار هم نشسته اند، ماسك ندارند. 
خانم مسعودي مي گويد: »از ماندن در خانه 
خسته شده ايم. شنيده ام كرونا در هواي باز 
خيلي وجود ندارد و منتقل نمي شود؛ براي 
همين آمديم پارك.« بــه خانواده هايي كه 
اطرافشان بدون ماسك نشسته اند، اشاره 
مي كنم. مي گويد: »ان شــاءاهلل كه اينها هم 
ناقل نيستند. اصال شايد ما هم در ماه هاي قبل 

كرونا گرفته ايم و خودمان متوجه نشده ايم. 
بايد از زندگي مان لذت ببريم؛ مگر چند سال 
ديگر زنده ايم.« آقاي مسعودي هم سرش را 
از روي بالش بلند مي كند و مي گويد: »عمر 
دست خداست. اگر قرار باشد كرونا بگيريم 
در خانه هم بمانيم و در و پنجره ها را ببنديم، 
باز هم مي گيريم و اگر مشيت خدا هم نباشد، 
اگر كنار هزار بيمار كرونايي هم باشيم و ماسك 
نزنيم، كرونا نمي گيريم.« كمي آن طرف تر چند 
خانواده در كنار هم نشسته اند و مشخص است 
كه با يكديگر نسبت فاميلي دارند. در جمع 
آنها هم از ماسك خبري نيست و تنها ظرف 
كوچكي از الكل كنار ســبد پيك نيك قرار 
دارد كه قرار است جور همه بي مباالتي ها را 
بكشد. اين خانواده ها هم معتقدند در فضاي باز 
امكان انتقال ويروس بسيار كمتر از فضاهاي 
بسته است و به جاي اينكه مهماني را در خانه 
بگيرند، تصميم گرفته اند در پارك دور هم 
جمع شوند. رضا مكرمي مي گويد: »آنطور 
كه شنيده ام در فضاي باز كمتر احتمال انتقال 
بيماري هست؛ براي همين تصميم گرفتيم 
بعد از مدت ها دوري از هم يك شب نشيني با 
خواهرها و برادرها داشته باشيم. چند نفرمان 
كه سر كار مي رويم هم چند روز قبل آزمايش 
داده ايم و نتيجه آزمايش مان منفي بوده؛ به 
همين خاطر با خيــال راحت آمده ايم پارك 
تا هم ديداري تازه كنيم و هم بچه ها بتوانند 
بعد از چندماه خانه نشيني هوايي تازه كنند.«

مي پرسم از كجا مطمئنيد كه هيچ كدام از 
افراد، ناقل بي عالمت نيســتند؟ مي گويد: 
خانم ها و بچه ها كه در خانه بوده اند و جايي 
نرفته اند. مي مانيم ما مردها كه ســر كار 

مي رويم و جواب آزمايش هايمان منفي بوده؛ 
پس ناقل نيستيم و خيالمان راحت است.

سرسره بازي با كرونا
زمين  بــازي بچه ها در پارك هــا يكي از 
محل هايي است كه مي تواند به مكاني براي 
انتشار ويروس در بين خانواده ها تبديل شود. 
ضدعفوني كردن وسايل بازي اگر چه ايده 
خوبي است اما نبايد احتمال زمين خوردن 
بچه ها و تماس دست هايشــان با زمين يا 
قسمت هايي از وسايل بازي كه ضد عفوني 
نشده اند را ناديده گرفت. با وجود اين، هنوز 
هم هستند خانواده هايي كه فرزندانشان را 
به پارك مي آورند و اميدوارند ناقل بيماري 
نشوند. در محوطه اي كه وسايل بازي بچه ها 
تعبيه شده، چند دختر و پسر مشغول تاب 
و سرسره بازي هستند. صداي خنده و شادي 
بچه ها محوطه بــازي را پر كرده. هيچ كدام 
از بچه ها ماســك ندارند و مدام حين بازي 
دست هايشان را به ميله هاي تاب و سرسره 
مي گيرند. از مادر يكي از بچه ها كه مراقب 
فرزندش است، از ضدعفوني شدن وسايل 
بازي سؤال مي كنم. شيشه الكلي كه در دست 
دارد را نشانم مي دهد و مي گويد: »همان اول 
كه آمدم با همين الكل ميله هاي تاب و سرسره 
را ضد عفوني كردم. به پسرم هم توصيه كردم 
كه دستش را به صورتش نزند و بعد از بازي 
هم دست و صورتش را حسابي مي شويم. 
راستش از خانه ماندن خسته شديم و يك 
امشب را تصميم گرفتيم به پارك بياييم. تا 
اينجا هم كه آمديم گفتيم بچه ها كمي بازي 

كنند، بلكه دلشان باز شود.«

 كرونا  
ود؟ به پارك ها نمی ر

اینسو

آمــار مبتاليــان  ديروز

89۳2
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

49547۳
آمــار جان باختگان ديروز
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سفرمعاونوزیربهداشتبهیزد
معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دوشنبه شب با توجه به وضعيت فوق بحراني يزد به 
اين استان سفر كرد. قاسم جان بابايي در اين سفر ضمن بررسي وضعيت كرونا در استان، خدمات به بيماران 
را هم ارزيابي كرد. او در بازديد از بيمارستان هاي يزد و سركشي از شهرستان هاي يزد در جلسه اي با حضور 
متخصصان عفوني، داخلي، ريه و فوق تخصص آي.سي.يو حضور يافت. معاون درمان وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي در اين سفر قول تامين تجهيزات كمك تنفسي بيماران كرونايي را به مسئوالن استان داد.

ث
مك

 افزايش آمار مبتاليان به كرونا نيز نتوانسته 
خانواده ها را از شب نشــيني در پارك ها 
منصرف كند. ازدحام شبانه در پارك ها در 
شب هاي خنك پاييزي اين پرسش را پيش 
مي كشد كه شــايد كرونا از بين رفته و ما 
خبر نداريم؟  با شيوع كرونا در سال گذشته 
ستاد ملي كرونا اعالم كرد كه تمام پارك ها 
و بوستان هاي شهر بايد به طور موقت بسته 
شوند، اما سي و يكم فروردين و پس از فروكش 
نسبي بيماري ستاد اعالم كرد تمام پارك ها 
و بوســتان ها با رعايت دستورالعمل هاي 
بهداشــتي مي توانند بازگشــايي شوند؛ 
مشروط به اينكه استفاده از پارك ها مبتني 
بر دســتورالعمل هاي بهداشتي و رعايت 
فاصله گذاري اجتماعــي و منع برگزاري 
تجمعات باشــد. اين روزها با شروع موج 
سوم كرونا و افزايش آمار ابتال و مرگ ومير 
كرونا، نه تنها پارك ها و بوستان ها تعطيل و 

مهديه تقوي راد 
خبرنگار



يك دهه مديريت محافظه كارانه 
از سال 80 با رفتن سيف اهلل داد و آمدن محمدمهدي 
حيدريان، سينماي ايران در سياستگذاري و صدور 
پروانه ســاخت و نمايش محافظه كار شــد. نظارت 
بر آثار ســينمايي در ايران كه در سه دهه گذشته 
همواره محل دعواهايي ميان سينماگران و مسئوالن 
فرهنگي بوده اســت. چالش اصلي شــايد اين بود 
كه پس از پيروزي انقاب اســامي، هيچ گاه قواعد 
مشخصي براي نظارت بر فعاليت هاي هنري وجود 
نداشــت و اين قواعد با تغيير مســئوالن فرهنگي 
تغيير مي كــرد. همين امر باعث مي شــد خطوط 
قرمز نامشــخص بماند. محمدمهدي حيدريان كه 
پس از حضور طوالني در وزارت ارشــاد دهه 60 به 
تلويزيون رفته بود، مديري ميانه رو شناخته مي شد 
كه عاقه اي به بازسازي زيرســاخت هاي صنعتي 
سينماي ايران داشت. در دوران او، 2 اتفاق مهم رخ 
داد؛ اول، نمايش فيلم جنجالي »مارمولك« )ساخته 
كمال تبريزي( كه به زبان طنز به جايگاه روحانيت 
در جامعه مي پرداخت و پس از 2 هفته نمايش بر اثر 
فشارها از پرده سينما برداشته شد و دوم، اتفاق هايي 
كه در هشتمين جشن ســينماي ايران رخ داد و به 
احضار و دستگيري اعضاي هيأت مديره خانه سينما 
انجاميد. ايــن دو حادثه حيدريــان را مجبور كرد 
سختگيري بيشتري كند. به تدريج شوراي تصويب 
فيلمنامه به شكل غيررســمي احيا شد. انتخابات 
رياست جمهوري ســال ۱۳8۴ و پيروزي محمود 
احمدي نژاد تير خاصي بود بر سينماي دوم خرداد. 
اما عملكرد دولت دوم اصاحات در حوزه ســينما 
همچنان خنجــري بر قلب هنرمندان اســت. مثا 
مجيد مجيدي درباره اين دوره مي گويد:  »از اواخر 
دهه 70 تغيير مديريتي به شكل بنيادين در كشور 
و سينما آغاز شد و آسيب هاي جدي به سينما وارد 
كرد. در ابتداي دهه 80 با آمدن احمدي نژاد شيب 
تحوالت و فضاي سياسي كشور بسيار تند مي شود 
و فرهنگ و هنر تبديل به يك عنصــر درجه دوم و 
سوم شد كه نه صاحيت الزم را داشت و نه شناختي 
از اين حوزه و از آنجا كه فضاي سياســي بر فضاي 
فرهنگي غالب شــد. آنها با پتانسيل بااليي از كينه 
وارد سينما شدند و ما شاهد بوديم كه از يك طرف به 
زيرساخت هايي همچون خانه سينما و بنياد فارابي 
حمله كردند و از طرف ديگر تخم خشم و نفاق را در 
بين سينماگران پراكندند. نتيجه آن رفتار در طول 
8 سال باعث شد كه ما امروز شاهد يك نابساماني در 

همه عرصه ها و به خصوص سينما باشيم«.

ورود دوربين هاي ديجيتال و نسل جوان
در دهه80 فيلم ســاختن آسان تر شد و فيلمسازان 
جوان آسان تر وارد عرصه سينماي حرفه اي شدند. در 
پژوهش هاي مربوط به سينماي ايران زيبايي شناسي 
حركت دوربين نســل هاي مختلف فيلمســازان با 
طيف هاي متنوع فكري موفق به ســاخت آثار خود 
شدند. توسعه حركت دوربين كه ماهيتي معناساز 

داشــت و در راســتاي عميق تر شــدن ارزش هاي 
تصويري فيلم ها عمل مي كــرد. و حركت هايي كه 
به عنوان امري بديع شــده و معيارهــاي متداول و 
مرســوم را به چالش كشــيدند. به طور كلي تأثير 
تكنولوژي )دوربين هاي ديجيتال، تغيير در مونتاژ 
با آمدن كامپيوتر و به مرور كنــار رفتن مووياهاي 
قديمي( بر ســينماي ايــران اثرگذار بــود. هرچه 
فيلمسازان دهه شصتي به ندرت موفقيتي را تجربه 
مي كردند، جاي خود را به فيلمسازان جوان دادند. 
دهه سوم ســينماي ايران بعد از انقاب اسامي با 
درخشش تازه نفس ها آغاز شــد، اين دوره همزمان 
با غيبت بزرگان بــود، اما يك خوبي داشــت و آن 
معرفي چند فيلم خوب از چنــد كارگردان تازه كار 
بود. »نفس عميق« به كارگرداني پرويز شــهبازي 
در سال۱۳8۱ پديده جشنواره شد و اصغر فرهادي 
با »رقص در غبار« مورد اســتقبال قــرار گرفت. در 
سال۱۳8۳، غيبت ســينماگران قديمي جشنواره 
را از تك و تا انداخته بود. در ســال۱۳8۴ فرهادي 
با »چهارشنبه ســوري« ســيمرغ بلورين بهترين 

كارگرداني را دريافت كرد.

ساخت فيلم هاي كمدي كم كيفيت 
بخش بزرگي از فيلم هاي پرفروشــي كه در دهه80 

بر پرده ســينما ها رفتنــد كمدي بودنــد و ركورد 
پرفروش ترين فيلم سينمايي ايران را »اخراجي ها«ي 
مسعود ده نمكي كه نظر تقريبا همه منتقدان نسبت 
به آن منفي بود به نام خــود ثبت كرد. نكته اصلي و 
غيرقابل انكار اين بود كه اين فيلم با تمام ضعف هاي 
كيفي و فني اش با سليقه بخش بزرگي از مردم ايران 
همســاز بود. اخراجي هاي دو هم روي پرده فروش 
خوبي داشــت. اما اگر در آن دهه بــه »مارمولك« 
اجازه اكران بيشــتري داده مي شد، شايد ركوردي 
كه اكنون در اختيار اخراجي هاست از آِن مارمولك 

كمال تبريزي بود.

خانه سينما و دولت احمدي نژاد 
شكل گيري خانه سينما در سال۱۳68 و ثبت و آغاز 
فعاليت رســمي  آن به مهرماه ۱۳72 بازمي گردد. 
اين نهاد دربرگيرنده 2۹ تشكل صنفي سينماگران 
است. با اين همه شمقدري خانه سينما را غيرقانوني 
 خواند و احمدي نــژاد در زمان اعــام انحالش 
مخالفتي با اين اقدام وزارت ارشاد نكرد. از نخستين 
اقدام هاي جواد شمقدري كه قرار بود تحت نظارت 
عالي احمدي نژاد قطار منحرف شــده سينما را با 
ريل گذاري جديد كرده و به مسير درست هدايت 
كند، تشكيل نهادهاي صنفي موازي زيرنظر وزارت 

ارشاد بود. به گفته  شمقدري تا سال88 كه او امور 
سينما را به دست گرفت، هم در حوزه مديريتي و هم 
خصوصي كه خانه سينما جلوه گاه آن بود، در سلطه 
كساني قرار داشــت كه در مقابل ديدگاه هاي او و 
همفكرانش قرار داشتند. او در دانشگاه علم و صنعت 
گفت: »جايگاه خانه سينما غيرقانوني بوده و مراحل 
قانوني شدن را به طور كامل طي نكرده«. مخالفت با 
ادامه كار خانه سينما از نظر او تقابل دو تفكر بود كه 
يكي ۳0سال بر سينماي ايران حاكم بوده و ديگري 

تفكری كه او مأمور پياده كردن آن شد.«

دهه80 و كارنامه پروپيمان اصغر فرهادي
در اين دهه اصغر فرهادي به عنــوان نماد هويت 
هنري و فني ســينماي ايران، تا حــدودي اعتبار 
بين المللي سينماي ايران را احيا كرد. فرهادي در 
دو تجربه »شهر زيبا« و »رقص در غبار« و تاشش 
در نگارش فيلمنامه »دايره زنگي« و »چهارشنبه 
سوري« سينما را باز هم اجتماع محور كرد. اثري 
كه هنوز هم از قاب هاي طايي سينماي دهه80 
به شــمار مي رود. فرهادي در »درباره الي« نيز به 
همان تم آشناي خود يعني خيانت و دروغ وفادار 
مانــد و در »جدايي نادر از ســيمين« كنكاش گر 
احواالت جامعه، باز هم شــاهكاري ديگر از منظر 
فيلمنامه نويسي مي آفريند كه جزئيات دقيقش در 
شخصيت پردازي، از بيداري ذهني جامعه شناسي 
حكايت دارد و همين توانايي هاي سينمايي است 
كه اصغر فرهادي را نگين ســينماي ايران در دهه 

80ساخته است.

نقش پررنگ زنان
آيدا در »نفــس عميق« پرويز شــهبازي،  رؤيا در 
»شب هاي روشنِ« فرزاد مؤتمن، اتي در »بوتيك« 
حميد نعمت اهلل، ارغواِن »به رنگ ارغوان« ابراهيم 
حاتمي كيا، شيريِن »دايره زنگي« پريسا بخت آور، 
الي »درباره الي« اصغر فرهادي، يلدا در »اينجا بدون 
من« بهرام توكلي سينما را به شخصيت هايي مجهز 
كرده بود كه قهرمان مي نمودند. نگاهي كه با انتخاب 
زاويه اي تازه، نگاه دختران ايران را تربيت مي كرد. 
ساختارشــكني هاي اين زنان در كنار مادرانگي 
سپيده در »ميم مثل مادر« ماقلي پور و ترانه »من 
ترانه ۱۵سال دارم« صدرعاملي سعي كردند چهره 
زن را كامل تر كنند و حاتمي كيا با نرگس »ارتفاع 
پست« آن را دگرگون مي كند تا بازي هاي تازه اي 
به اين چهره بيفزايد. چهره زنانه اي كه همراهي اش 
را از هانيه »ســنتوري« مهرجويي مي گيرد و نارو 
زدنش را از مهناز »شب يلدا«. چهره اي كه استقال 
و خودرأيــي اش را از ســيمين »جدايــي...« وام 
می گيرد و سرخوردگي و تنهايي اش را از روح انگيز 
»چهارشنبه سوري« و فشار و له شدن را از مامان در 
ضيافت مهمانانش؛ »مهمان مامان«. چهره زنانه 
و قهرمان  محور زن دهه80 ســينما را به تصويري 

ظريف تر مجهز كرده است.
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اينجا بدون من 
سينماي ايران دهه80 را با آرامش شروع كرد و با تنش به پايان رساند

   در شروع دهه80، اوضاع نه تنها 
نگران كننده به نظر نمي رسيد كه 
اميدوار كننده هم بود. ســال80 
»سگ كشــي« فيلمــي از بهرام 
بيضايي پس از ۱0سال )جمله اي كه مهم ترين تبليغ فيلم بود( روي پرده آمده 
و پرفروش ترين فيلم اكران تهران شد. در همين سال ناصر تقوايي ۱2سال بعد 
از »اي ايران« پشت دوربين رفت و »كاغذ بي خط« را كليد زد و به پايان رساند. 
بهمن فرمان آرا بعد از »بوي كافور، عطر ياس« در تدارك »خانه اي روي آب« 
بود و مهرجويي هم فيلم تازه اش را مي ساخت. از نسل اولي ها فقط كيميايي 
در ايران مشــغول كار نبود كه او هم براي ساخت فيلم »عاشق مترسك« به 

كانادا رفته بود.
  فضاي اجتماعي بعد از مسائل و مشكات ســال هاي 78و 7۹، در سال80 
كمي باز و قدري گشــوده شد. علتش هم انتخابات رياســت جمهوري بود كه 
معموال از چند ماه مانده به برگزاري اش، تحوالت و جنب و جوشي را به جامعه 
هديه مي دهد؛ حتي اگر مثل انتخابات سال80، كاما مشخص بود رقابتي در كار 
نيست و هيچ كدام از انبوه نامزدها توانايي شكست دادن رئيس جمهور مستقر 
را ندارند. سال80 انتخابات طبق پيش بيني ها برگزار شد و رأي رئيس جمهور 
فراتر از پيش بيني ها بود. دولت دوم اصاحات مســتقر شد و طولي نكشيد كه 
موج تغييرات شروع شد. تغيير در مديران ارشاد و رفتن داوطلبانه سيف اهلل داد 
از معاونت سينمايي، داستان سينماي ايران را عوض كرد. در دوره داد سينماي 
ايران هم كاهش تصدي گري دولت، حذف نظام ناعادالنه درجه بندي فيلم ها و 
جدي گرفتن اصناف را تجربه كرده بود و هم تنوع مضامين و امكان جســارت 
و نزديك شدن به زيســت واقعي ايراني را لمس كرده بود. سال80 هنوز تمام 
نشده بود كه سينماي ايران ناچار به بازگشت به گذشته شد. سال8۱ كه از راه 
رسيد ارشاد حتي نمي توانست فيلم برگزيده جشنواره اش )خانه اي روي آب( را 
بي دردسر و بدون مميزي اكران كند. عقبگرد شروع شده بود و سينماي ايران 
بسياري از دستاوردهايش در انتهاي دهه 70 را در اوايل دهه80 پس داد. جسارت 
از فيلم ها كنار رفت و حتي فيلمي كه در خدمــت و در جهت تبليغ روحانيت 
ساخته شده بود تحمل نشد؛ فيلمي كه مي توانست همه ركوردهاي قبلي فروش 
را بشكند كه نشكست و در اوج فروش هر روز يك سينما از دست داد تا به شكلي 
تدريجي توقيف شود. در همين دوران حاتمي كيا »به رنگ ارغوان« را ساخت و بنا 
به تشخيص و مصلحت جلوي اكرانش گرفته شد. طعنه آميز اينكه به رنگ ارغوان 
در اوج آرامش اجتماعي دو دهه اخير ايران به محاق رفت و در سال پر حادثه88 

مشكلش حل شد و بعد از بردن تقريبا همه سيمرغ هاي اصلي، روانه اكران شد.
   ســينماي ايران بحران مخاطب را در اين دهه با تمام وجودش لمس كرد. 
رسانه هاي رقيب قدرت گرفتند و هر چه گذشت سينما از نفس افتاد. در نيمه اول 
دهه 80، حضور پررنگ رسانه هاي رقيب، از تعدد شبكه هاي تلويزيوني تا آمدن 
ماهواره و دسترسي آسان به فيلم هاي هاليوودي، سينماي ايران را در مواجهه با 
رقبايي قدرتمند وارد يك بازي نابرابر كرد. تماشاگر به مرور عادت سينما رفتن 
را به فراموشي سپرد. زنگ خطر از شهرستان ها آغاز شد و دامنه اش به پايتخت 
رسيد. تعطيل شدن سينماهاي شهرستان و سالن هاي قديمي تهران از خبرهاي 
تلخ تكرار شونده اين دهه بود. دهه ريزش مخاطب، قهر تماشاگر، دولتي تر شدن 
سينما و مسدود شدن تقريبا اغلب دريچه هايي كه در دوران سيف اهلل داد گشوده 
شده بود. پرفروش ترين فيلم ســال 80 در شهرستان ها »مريم مقدس« اساسا 
محصول تلويزيون و نسخه سينمايي سريال پربيننده شبكه2 بود. »توكيو بدون 
توقف« پرفروش ترين فيلم سال82 با تكيه بر محبوبيت گسترده مهران مديري، 
محبوب ترين چهره تلويزيون در ابتداي دهه80، خوب فروخت. »كاه قرمزي و 
سرو ناز« هم با تكيه بر نوستالژي بچه هاي ديروز و جوان هاي امروز و خاطره اي 
كه طهماسب و جبلي در تلويزيون زنده نگهش داشته بودند، پرفروش ترين فيلم 
سال شد. در دوراني كه بازار طنزهاي شبانه تلويزيوني داغ شده بود و خيابان هاي 
تهران به خاطر ســريال هاي مديري، غفوريان و ديگر سرگرمي سازان آن زمان 
خلوت مي شــد، آمار توليد فيلم كمدي هم باال رفت. به نظر مي رسيد خنده بر 
هر درد بي درمان دواست ولي ميزان اقبال عمومي از كمدي هاي زير استاندارد 

مي توانست نشانه بي حوصلگي تماشاگر هم باشد.
   بي حوصلگي و بي انگيزگي عمومي در سال8۴ به اوج خودش رسيد. شهردار 
تهران، رئيس جمهور ايران شد. دوراني تمام و زمانه اي ديگر آغاز شد. وضعيت 
سياسي، اجتماعي تازه با خودش الزاماتي را آورد و در دو جبهه و جريان متفاوت 
2 فيلمساز چهره شــدند. در يك سو مســعود ده نمكي با كمدي هاي جنگي 
اجتماعي اش و سوي ديگر اصغر فرهادي كه با درام هاي پايين شهري كارش را 
آغاز كرد و به ملودرام هايي درباره طبقه متوســط رسيد. در سال هايي كه زنگ 
خطر براي فيلمسازان برآمده از دهه 60، به صدا درآمده بود و فيلم ها به سختي 
تحوالت اجتماعي را انعكاس مي دادند، تك چهره ها جريان سازي  مي كردند. در 
همين دوران با ظهور تكنولوژي هاي نوين، ورود جوان ها هم به عرصه فيلمسازي 
حرفه اي آسان تر شد. ســينماي ايران در حال پوســت انداختن بود و در پس 

آرامشش به مرور تن به تغييرات مي داد.
 سينماي موســوم به بدنه در اين سال ها بنگاه شــادماني به راه انداخت و 
سينماي روشنفكري، رنگ افســردگي به  خود گرفت. مثال روشن دسته دوم 
فيلم هاي بهرام توكلي از جوان هايي بود كه در اين دهه به سينما آمدند. سينماي 
شخصيت هاي افسرده و آشفته راه خودش را مي رفت و مخاطب هرچند محدود 
اما پيگير خودش را مي يافت. آن طرف هم ســري »اخراجي ها« و كمدي هاي 
فرح بخش ايستاده بودند. در غيبت ســينماي ميانه، فيلم ها ميان عامي گري و 

نخبه گرايي در نوسان بودند.
 »اخراجي ها 2« ركورد تعداد تماشاگر را در طول بيش از دو دهه شكست و 
»درباره الي« از راه رسيد تا تصوير طبقه متوسطي را پيش ديدگان عموم بگذارد 
كه احساس شكســت، بحران هاي اخاقي اش را عميق تر از گذشته كرده بود. 
حوادث انتهاي دهه80، به دوقطبي اي دامن زد كه سينما هم از گزندش مصون 
نماند. دو قطبي اخراجي ها- جدايي پايان بخــش دهه80 بود. »اخراجي ها ۳« 
شكست طبقه متوسط را به طعنه و ريشخند مي گرفت و جدايي نادر از سيمين، 
نزاع طبقاتي را به تصوير مي كشــيد. دهه80 كه به پايان رسيد سينماي ايران 
فيلمسازي را يافته بود كه در دل التهاب هاي سياسي، اجتماعي راهش را يافته 
بود؛ فيلمسازي كه مقبوليت داخلي را با اعتبار جهاني همراه كرده بود. دهه80 
دهه اصغر فرهادي بود. در زمانه اي كه من فردي، فرديت و تشخص در فيلم ها 
كمرنگ شده بود و درك عوالم فيلمسازي شناسنامه دار و صاحب اعتبار چون 
مسعود كيميايي دشــوار تر از هميشه شده بود، مســعود ده نمكي گيشه ها را 
تسخير مي كرد تا پوپوليسم سياسي در ســينما هم نمود داشته باشد. دهه80 

دهه ده نمكي هم بود.

شيب
 تند

سينماي دهه80 
چه روزهايي را 

بين دو دولت
 تجربه كرد؟

  تصميم داشتيم دفترهاي سينمايي را كترينگ كنيم
 به تأكيد مي توان گفت كه تجربه هر سينماگر در اين 
دوره با ســينماگر ديگر، متفاوت است و نمي توانيم 
تجربه كار در اين دوران را به نگاه همه طيف ها بسط 
دهيم. بنابراين آنچه مي توان گفت، بيشتر نقب زدن به تجربه اي شخصي است. به طور كلي سينماي دهه 
80در ابتداي دوره ده ساله با سر كار بودن دولت اصالحات و حضور سيف اهلل داد، به عنوان معاون سازمان 
سينمايي، شروعي متفاوت داشت. سيف اهلل داد در جلوه و اســتقالل سينما، رفرم ايجاد كرد و در دوران 
خود باعث تقويت هر چه بيشتر ژانرهاي جديدي مثل اجتماعي يا آثاري شد كه با نگاهي باز و مردمي تر به 
مسائل حاد جامعه مي پرداختند؛ راه هاي تازه اي براي تعامل با مخاطب گشوده شد. اما در ادامه، به تدريج 
با رفتن داد و روي كار آمدن معاون جديد، فضاي سينما هم محدودتر شد و فيلم ها ديگر از طراوت و تازگي 
الزم بی بهره بودند. البته در همين دوره هم محدود فيلم هايي سر برمي آورند و در شكل جهاني مي توانند 
بدرخشند. اما از منظر كلي، وضعيت حاكم بر سينما در اين دوره به تدريج منجمد و بسته شد. بي شك هر 
سينماگر از فعاليتش در اين دوره تجربه متفاوتي دارد. اوايل دهه80 بود كه من ساخت »نان، عشق، موتور 
هزار« را تجربه كردم. اين فيلم در همان دوران در بخش كمدي، سياســي با اقبال روبه رو شد و توانست با 
تماشــاگرانش ارتباط برقرار كند و فيلم كالتي در دوران خود شود. اما پس از آن تا سال ها نتوانستم فيلم 
دلخواهم را بسازم. در دوره ساخت فيلم »تقاطع« كه در پايان دوره احمدي نژاد قرار داشتيم، آنقدر شرايط 
سخت شده بود كه به خاطر دارم با چند سينماگر شاخص در دفتر كارم صحبت كرديم كه كترينگ برپا كنيم. 
پيشنهادي كه در ابتدا به شكل شوخي مطرح شده بود، كم كم با احتمال روي كار آمدن نامزد تازه، رياست 
جمهوری، جدي شــد. ما كه مطمئن بوديم با پيروزي تندروها در انتخابات سينماي ايران تقريبًا تعطيل 
مي شود، به اين فكر مي كرديم كه با تعطيلي سينما، هر كارگردان يك بخش پروژه را با تهيه غذايي به عهده 

گرفته و از دفترسينمايي هم به عنوان پخش كترينگ غذا استفاده كنيم.
البته بعدا با روي كار آمدن روحاني هم ديديم كه اشتباه كرديم و گشايشي كه فكر مي كرديم اتفاق نيفتاد. 
بسياري از فيلم هايي كه در آن دوران ساخته شــد، گرفتار جرح و تعديل هاي اساسي و توقيف شده بودند 
يا هرگز رنگ پرده را نديدند يا اكراني مرده و محدود يافتند تا صرفا فشارشان از دوش دولت برداشته شود. 
بعضي فيلم ها زماني روي پرده آمد كه ديگر اثرگذاري خود را نداشتند. نمايش هايي مرده كه عمالً بر پرده پيكر 
بي جان فيلم در معرض ديد همه قرار مي گرفت. براي »به رنگ ارغوان« ابراهيم حاتمي كيا چنين اتفاقي رخ 
داد. »زادبوم« هم كه در نيمه دوم دهه 80 با مرارت بسيار و 3سال كار توليد كردم و مورد استقبال قرارگرفت، 
سيمرغ برد و جايزه ملي نگاه ملي را از آن خود كرد، به شكلي كمدي در همان دولت كه چنين جايزه اي به اثر 
داده بود، توقيف شد و زماني روي پرده آمد كه ديگر تهي از هر تأثير سياسي و اجتماعي شده بود. »مارمولك« 
هم دچار اتفاقات ويران كننده اي شد تا اين دهه را در نگاه من تبديل به آغاز انحطاط سينماي ايران كند. به 
استثناي كارگردان هايي چون كيارستمي يا فرهادي كه راه خود را مي پيمودند، در اين دوره سينماي ايران از 

هر نظر حركتي رو به زوال تدريجي را آغاز كرد.

سعيد مروتي 
روزنامه نگار
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روزگار 
پريشاني

دهــه80 را بايــد يــك دوران عجيب و 
متناقض به شمار آورد. درتداوم التهابات 
اجتماعي، عده اي از فيلمســازان مانند 
اصغر فرهادي، بهمن فرمــان آرا، جعفر 
پناهي، ناصر تقوايي، رخشان بني اعتماد، 
بهرام بيضايــي، احمدرضــا معتمدي، 
پرويز شــهبازي، ابراهيــم حاتمي كيا، 
رســول صدرعاملي و... در نمايش دنياي 
ذهني خود و سمت گيري هاي اجتماعي 
حضور موفقــي دارند و بعضــا بهترين 
فيلم هاي شان از اين جنبه ها را در همين 
دوره پريشاني مي سازند كه اصغر فرهادي 

شاخص ترين شان است.

دهه هياهو
 براي سايلنت هاي 

بالفطره

نسل تغيير

دهه 80
 دهه فرهادي

همه  چيز شبيه يك »خواب سفيد« بود. 
روي ديگر ســكه زندگي، با دانشــجويي 
و اســتقال و عاشقي رخ نشــان داد اما 
همه  چيــز در وهم پيــش مي رفت. براي 
نوشتن از عشق و شعر »كاغذ بي خط« با 
سپيدي اش رازآلود بود و حيراني در خانه 
دانشجويي شــده بود طعم گنگ داشتن 

»خانه اي روي آب«. 

   دهه هشــتاد بــراي ســينماي ايران، 
بدعت هاي تازه اي به همراه داشته است. 
نسلي متفاوت از كارگردانان در اين دهه 
به ميــدان آمدند كه فيلم هاي شــان در 
جايگاهي باالتر از آثار بزرگان شــناخته 

شده سينماي ايران قرار گرفت. 

 »رقــص در غبار« نخســتين فيلم اصغر 
فرهادي در مقام يك فيلمساز در سال8۱ 
ساخته شــد. در آخرين سال دهه80 هم 
»جدايي نادر از سيمين« پنجمين ساخته 
اين كارگردان توانست براي نخستين بار 
اسكار را به كارنامه سينمايي مان سنجاق 

كند.

تيتر يك
نگار حسينخاني 

روزنامه نگار

   از نيمه دهــه70 تا نيمه هاي دهــه80، دولت 
اصالحات شرايطي فراهم كرده بود تا آثار فرهنگي 
توليدشده فضاي تازه اي را تجربه كنند. در اين دهه 
بود كه زنان در سينما قهرمان فيلم ها شدند و ما با 
گام هايي بلندتر به سينماي جهان راه پيدا كرديم و 
از مرزهايمان خارج شديم. دهه  80 دوره افول جذب مخاطب، تعريف شده است؛ در آمار وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي نسبتي معكوس از جمعيت و مخاطبان سينما. اما اگر فروش ريالي فيلم ها را جداي از 

ميزان مخاطب بررسي كنيم، شاهد نسبت معكوسي بين توليد و ميزان مخاطب و فروش خواهيم بود. بنا 
بر آمار ارائه شده، در دو دهه 70و 80تعداد بليت فروخته شده و مخاطبان نشان از اين دارد كه در پايان 
سال 1389 فروش بليت بيش از 10ميليون قطعه بوده كه اين رقم در سال 1371رقمي بيش از 54ميليون 
قطعه را نشان مي دهد. روندي كه با افزايش حدودا 40درصدي جمعيت ايران نسبت به دودهه 60 و 70، 
و طي 20سال، ريزش 80درصدي مخاطبان سينما را در پي داشته است. به طوري كه در پايان دهه 70، 
تعداد بليت فروخته شده 400ميليون و 621هزار و 94بليت و در پايان دهه 80، 145ميليون و 333هزار 

و 44بليت است. اما در اين دهه چه بر سينماي ايران گذشت؟

ابوالحسن داوودي 
كارگردان و تهيه كننده سينما

وی آبر
الـی

سال های
 جدايی

بهترين هاي 
سينماي ايران 
در دهه80 به 

انتخاب 20 منتقد و 
روزنامه نگار

۱.  دهه80 را با عقبگرد از آنچه در انتهاي 
دهه70 شــاهدش بوديم آغاز كرديم. 
التهابي كه 2ســال پاياني دهه70 را به 
سال هايي سراســر حادثه مبدل كرده 
بود فروكش كرد. تحــوالت اجتماعي، 
سياسي اثرش را بر عرصه فرهنگ هم 
گذاشت و ســينماي ايران متاثر از فضا 
و تغييــر در مديريت فرهنگــي، ناچار 
شــد خودش را با حال و هــواي اوايل 
دهه80 منطبق كند. سيف اهلل داد كنار 
رفت و بعد از دوران كوتاه محمدحسن 
پزشك، ســكان هدايت سينماي ايران 
به محمدمهدي حيدريان سپرده شد. 
مدير نظارت و ارزشيابي دهه60، معاون 
امور سينمايي شــد تا بر آشفتگي ها و 
جنجال هاي سينما كه كار را به بازداشت 
يك روزه يك كارگردان هم كشانده بود، 
نقطه پايان بگــذارد و عما همين هم 
شد. تا پايان دولت اصاحات، مهم ترين 
جنجال ها را يك فيلم )مارمولك( و يك 
رخداد )جشن سينماي ايران( آفريدند. 

فيلم ها آرام گرفتند و گيشه ها هم.
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وی الی آبر
سال های جدايی

روزگار پريشاني
  1- جرم )مسعود كيميايي(

2- جدايي نادر از سيمين )اصغر فرهادي(
3- كاغذ بي خط )ناصر تقوايي(

4- مزرعه پدري )رسول مالقلي پور(
۵- ارتفاع پست )ابراهيم حاتمي كيا(

6- طالي سرخ )جعفر پناهي(
7- حكم )مسعود كيميايي(

8- چهارشنبه سوري )اصغر فرهادي(
9- آواز گنجشك ها )مجيد مجيدي(
10- خون بازي )رخشان بني اعتماد(

و اتوبوس شــب )كيومرث پوراحمد(، مرهم )عليرضا 
داوود نــژاد(، نفــس عميق)پرويز شــهبازي(، دوئل 
)احمدرضــا درويــش(، به رنــگ ارغــوان )ابراهيم 
حاتمي كيا(، مرگ كسب و كار من است )امير ثقفي(، 
بيست )عبدالرضا كاهاني(، چند كيلو خرما براي مراسم 
تدفين)سامان سالور(، سعادت آباد )مازيار ميري(، قارچ 
سمي )رسول مالقلي پور(، عيار14 )پرويز شهبازي(، يه 
حبه قند )رضا ميركريمــي(، وقتي همه خوابيم)بهرام 
بيضايي(، من ترانه پانزده سال دارم )رسول صدرعاملي(، 
رقص در غبــار )اصغر فرهادي(، محاكمــه در خيابان 
)مسعود كيميايي(، كيفر )حسن فتحي(، خانه اي روي 
آب )بهمن فرمان آرا(، بيــد مجنون )مجيد مجيدي(، 
ديوانه اي از قفس پريد )احمــد رضا معتمدي(، خيلي 
دور، خيلي نزديك)رضا ميركريمي(، الك پشت ها هم 
پرواز مي كنند)بهمن قبادي(، ده )عباس كيارستمي(، 
بي پولي )حميد نعمت اهلل(، رســم عاشق كشي )خسرو 
معصومي(، شــهر زيبا )اصغر فرهادي(، ســفره ايراني 
)كيانوش عياري(، گيالنه )رخشان بني اعتماد(، بماني 
)داريوش مهرجويي(، هيچ )عبدالرضا كاهاني(، درباره 
الي )اصغر فرهادي(، شب هاي روشن )فرزاد مؤتمن(، 
ايســتگاه متروك )عليرضــا رئيســيان(، نيمه پنهان 
)تهمينه ميالني(، پستچي ســه بار در نمي زند )حسن 
فتحي(، اينجا بدون من )بهرام توكلي(، چه كسي امير را 
كشت؟ )مهدي كرم پور(، طال و مس)همايون اسعديان(

   دهــه80 را بايد يك دوران عجيــب و متناقض به 
شــمار آورد. درتداوم التهابات اجتماعــي، عده اي از 
فيلمسازان مانند اصغر فرهادي، بهمن فرمان آرا، جعفر 
پناهي، ناصر تقوايي، رخشان بني اعتماد، بهرام بيضايي، 
احمدرضا معتمدي، پرويز شهبازي، ابراهيم حاتمي كيا، 
رســول صدرعاملي، مجيد مجيدي، ســامان سالور، 
رسول مالقلي  پور، رضامير كريمي، عليرضا داوودنژاد، 
كيومرث پوراحمد، عبدالرضــا كاهاني، بهمن قبادي، 
حميد نعمت اهلل، خسرو معصومي، حسن فتحي، مازيار 
ميري، امير ثقفي، بهــروز افخمي و... در نمايش دنياي 
ذهني خود و سمت گيري هاي اجتماعي حضور موفقي 
دارند و بعضا بهترين فيلم هاي شــان از اين جنبه ها را 
در همين دوره پريشاني مي ســازند كه اصغر فرهادي 
شاخص ترين شان اســت. اما از ميان فيلمسازان نسل 
اول بيش از همه مســعود كيميايي را در خيره شدن 
به دنياي پيرامون خود و ارائه يك رئاليســم مناسب و 
سرراست اجتماعي، دچار ترديد و پريشاني مي بينيم 
كه »سربازهاي جمعه« نمونه بارز آن است. درصورتي 
كه فيلمسازان هم نســل او همچون بهمن فرمان آرا با   
»خانه روي آب«، ناصر تقوايي با »كاغذ بي خط« و بهرام 
بيضايي با »وقتي همه خوابيم« از اين حيث حضوركم و 
بيش مؤثرتري دارند. در واقع، كيميايي اين دوران را با 
متمايل شدن به دنيا و قصه ها و شيوه هاي روايي متفاوت 
و دور از رئاليسم عيني معاصر، در حال نوعي محك زدن 
و تجربه اندوزي ناگزير مي بينيم. انگار فيلمســازي با 
مؤلفه ها و پيشينه تاريخي او هم مي خواهد در صحنه 
باشــد و هم در يك تنگناي ذهنــي، آن جوالن دهي 
مطلوب را ندارد و از اين شــاخه به آن شــاخه مي پرد. 
البته اين وضعيت ســردرگم، برنامه آينده بسياري از 
فيلمسازاني كه همين جا از آنها نام بردم مي شود. گويي 
جامعه سياست زده  همچنان در كانون بحران، بيش از 
همه حوزه فرهنگ و هنر را ناامن و متشّتت و هنرمند را 

دچار انزوا، انفعال و پريشاني ذهن مي كند.

جواد طوسی

سينمای
دهه 80

این شماره

بهترين هاي 
سينماي ايران 
در دهه80 به 

انتخاب 20 منتقد و 
روزنامه نگار

  1- الك پشت ها هم پرواز مي كنند)بهمن قبادي(
2- مهمان مامان )داريوش مهرجويي(

3- نفس عميق )پرويز شهبازي(
4- خواب سفيد )حميد جبلي(

۵- چهارشنبه سوري )اصغر فرهادي(
6- اسب حيوان نجيبي است)عبدالرضا كاهاني(

7- درباره الي )اصغر فرهادي(
8- بي پولي )حميد نعمت اهلل(

9- جدايي نادر از سيمين )اصغر فرهادي(
10- سنتوري )داريوش مهرجويي(

شهرام فرهنگی

  بدون ترتيب
1- خانه اي روي آب)بهمن فرمان آرا(

2- شب هاي روشن )فرزاد مؤتمن(
3- مــن ترانــه پانزده ســال دارم )رســول 

صدرعاملي(
4- مهمان مامان )داريوش مهرجويي(

۵- پرسه در مه )بهرام توكلي(
6- گيالنه )رخشان بني اعتماد(

7- درباره الي )اصغر فرهادي(
8- تنها دو بار زندگي مي كنيم )بهنام بهزادي(

9- خون بازي )رخشان بني اعتماد(
10- آفسايد )جعفر پناهي(

نيوشا صدر

1.  دهه80 را با عقبگرد از آنچه در انتهاي دهه70 
شــاهدش بوديم آغاز كرديم. التهابي كه 2سال 
پاياني دهه70 را به سال هايي سراسر حادثه مبدل 
كرده بود فروكش كرد. تحوالت اجتماعي، سياسي 
اثرش را بر عرصه فرهنگ هم گذاشت و سينماي 
ايران متاثر از فضا و تغيير در مديريت فرهنگي، 
ناچار شد خودش را با حال و هواي اوايل دهه80 
منطبق كند. ســيف اهلل داد كنار رفــت و بعد از 
دوران كوتاه محمدحسن پزشك، سكان هدايت 
سينماي ايران به محمدمهدي حيدريان سپرده 
شد. مدير نظارت و ارزشيابي دهه60، معاون امور 
سينمايي شد تا بر آشفتگي ها و جنجال هاي سينما 
كه كار را به بازداشت يك روزه يك كارگردان هم 
كشانده بود، نقطه پايان بگذارد و عمال همين هم 
شد. تا پايان دولت اصالحات، مهم ترين جنجال ها 
را يك فيلــم )مارمولك( و يك رخداد )جشــن 
سينماي ايران( آفريدند. فيلم ها آرام گرفتند و 

گيشه ها هم.
 2. از سال84، سينماي ايران وارد فاز تغييرات شد. با 
روي كار آمدن دولت مهرورز به جاي دولت اصالحات، 
طبيعي بود كه خيلي چيزها تغيير كند. ولي دامنه اين 
تغييرات در حوزه سينما، به نسبت كمتر از حوزه هاي 
ديگر بود. بــا حضور اصولگرايان در وزارت ارشــاد 

هم ســينماي ايران ريل گذاري اش را عوض نكرد. 
محافظه كاري سينماي ايران را از تحوالت گسترده اي 

كه انتظارش مي رفت مصون داشت.
3. دو سال پاياني دهه80 با دولت دوم احمدي نژاد و 
التهابات سياسي، اجتماعي گسترده اي همراه شد. 
جعفري جلوه جاي خودش را به جواد شــمقدري داد 
و اختالفات سينمايي ها با مديران ارشاد به باالترين 
سطح ممكن رسيد. اوج گرفتن اين اختالفات در نهايت 

به بسته شدن خانه سينما انجاميد.
 4- فيلم هاي دهه 80 را كه مرور مي كنيم، با نمونه هاي 
شاخصي مواجه مي شويم. سينماي ايران در چهارراه 
حوادث سياسي، همچنان به راه خود ادامه داده و اين 
دهه هم فيلمسازان و پديده هاي خود را دارد. دهه80 
دهه ظهور مسعود ده نمكي و اصغر فرهادي است. اولي 
گيشه را فتح كرد و دومي هر جايزه اي كه مي شد برد و 

هر توجهي كه مي شد به  خود معطوف كرد.
۵- نتيجه نظرسنجي دهه80 با قاطعيتي مثال زدني 
نشــان مي دهد كه اين دهه متعلق به فرهادي است. 
»درباره الي« با فاصله در صدر نشسته و نزديك ترين 
رقيبش هم »جدايي نادر از سيمين« است؛ فيلمي كه 
ســينماي ايران دهه80 را با آن به پايان مي برد و به 
استقبال دهه 90 مي رود. فيلم هايي كه در انتهاي يك 
دهه ساخته و در ابتداي دهه بعدي اكران مي شوند در 

اين سلسله نظرسنجي ها آرايي پراكنده داشته اند. 
پرده آخر محصول سال69 و اكران شده در سال70 هم 
در بهترين هاي دهه60 آرايي را به خود اختصاص داده 
بود و هم در دهه70 رأي داشت. آرايي تقسيم شده در 
دودهه كه به نفع فيلم هم تمام نمي شــود. در همين 
نظرسنجي هم مثال »سگ كشي« بيضايي و »بچه هاي 
بد« از محصوالت سينماي ايران در سال79 و اكران 
شده در سال 80 كه در فهرست دهه70 آرايي داشتند 

در دهه80 هم رأي آورده اند.
6- از فيلم هاي فرهادي كــه بگذريم، بقيه فيلم ها با 
آرايي نزديك به هم، از تنــوع و تكثر انتخاب ها در 
دهه80 خبر مي دهند. چنين تنوع و گستردگي آرايی 
را در دهه 60 و حتي 70 هم نمي شود مالحظه كرد. شايد 
به همين دليل تعداد انتخاب هاي عده اي از دوستان، 
بيشتر از 10فيلم است؛ انتخاب هايي كه البته فقط 10 
فيلم اولشان شمارش شده و بقيه صرفا جهت اطالع 

قيد شده.
7- انتخاب هاي دهه80، يك فهرست دهه هفتادي 
هم دارد. نظر خسرو دهقان جا مانده از نظرسنجي 
قبلي اســت كه اينجا آمده. انتخاب هايي براي ثبت 
در تاريخ از منتقدي كه خوشبختانه هنوز و همچنان 
حضوري فعــال و مؤثر در ادبيات ســينمايي اين 

سرزمين دارد.

  1- حكم )مسعود كيميايي(
2- جرم )مسعود كيميايي(

3- طالي سرخ )جعفر پناهي(
4- مزرعه پدري)رسول مالقلي پور(

۵- بوتيك )حميد نعمت اهلل(
6- رأي باز )مهدي نوربخش(

7- نان و عشق و موتور 1000 )ابوالحسن داوودي(
8- شهر زيبا )اصغر فرهادي(
9- درباره الي)اصغر فرهادي(

10- جدايي نادر از سيمين )اصغر فرهادي(

وتی سعيد مر

   برگزيدگان دهه80
1   درباره الي )اصغر فرهادي 1387( 17 راي

2   جدايي نادر از سيمين )اصغر فرهادي 1389( 10 راي

3   بوتيك )حميد نعمت اهلل 1381( 8 رأي 

چهارشنبه سوري) اصغر فرهادي1383( 8 راي
كاغذ بي خط )ناصر تقوايي 1380( 8 راي

6   شب هاي روشن )فرزاد مؤتمن 1381( 7 راي

من ترانه پانزده سال دارم )رسول صدرعاملي 1380( 7 راي
8   نفس عميق )پرويز شهبازي 1381( 6 راي

مهمان مامان )داريوش مهرجويي 1383(6 راي
10    شهر زيبا )اصغر فرهادي 1382( ۵ راي

خانه اي روي آب )بهمن فرمان آرا 1380( ۵ راي

  1- مزرعه پدري)رسول مالقلي پور(
2- كاغذ بي خط)ناصر تقوايي(

3- بچه هاي بد )عليرضا داوود نژاد(
4- سگ كشي )بهرام بيضايي(
۵- زير نور ماه)رضا ميركريمي(

6- عيار 14 )پرويز شهبازي(
 7- سنتوري )داريوش مهرجويي(

8- اشك سرما )عزيز اهلل حميد نژاد(-
9- بي پولي )حميد نعمت اهلل(

10- صورتي )فريدون جيراني(
11- مارمولك )كمال تبريزي(

12- مكس )سامان مقدم(

پويان عسگری

  به ترتيب سال
1- خانه اي روي آب )بهمن فرمان آرا(

2- نفس عميق )پرويز شهبازي(
3- شب هاي روشن )فرزاد مؤتمن(

4- بوتيك )حميد نعمت اهلل(
۵- دوئل )احمد رضا درويش(

6- ماهي ها عاشق مي شوند )علي رفيعي( 
7- درباره الي )اصغر فرهادي(

8- به رنگ ارغوان )ابراهيم حاتمي كيا( 
9- آواز گنجشك ها )مجيد مجيدي(

10- يه حبه قند )رضا ميركريمي(

شهرام جعفری نژاد

  1- جدايي نادر از سيمين )اصغر فرهادي(
2- درباره الي )اصغر فرهادي(

3- مهمان مامان )داريوش مهرجويي(
4- فرش باد )كمال تبريزي(

۵- گيالنه )رخشان بني اعتماد(
6- من ترانه پانزده سال دارم )رسول صدرعاملي(

7- شب هاي روشن )فرزاد مؤتمن(
8- خيلي دور، خيلي نزديك )رضا ميركريمي(

9- اسب حيوان نجيبي است )عبدالرضا كاهاني(
10- خانه اي روي آب )بهمن فرمان آرا(

شاهين امين

  بدون ترتيب
1- درباره الي )اصغر فرهادي(

2- جدايي نادر از سيمين)اصغر فرهادي(
3- مهمان مامان)داريوش مهرجويي(

4- من ترانه پانزده سال دارم )رسول صدرعاملي(
۵- شهر زيبا )اصغر فرهادي(
6- بوتيك )حميد نعمت اهلل(

7- نفس عميق )پرويز شهبازي(
8- خواب تلخ )محسن امير يوسفي(

9- گيالنه )رخشان بني اعتماد(
10- ورود آقايان ممنوع )رامبد جوان(

و چهارشنبه سوري )اصغر فرهادي(، چيز هايي هست 
كه نمي داني )فردين صاحب الزماني(، اينجا بدون من 
)بهرام توكلي( و اســب حيوان نجيبي است )عبدالرضا 

كاهاني(

شاهين شجری کهن

  بدون ترتيب
1- ارتفاع پست )ابراهيم حاتمي كيا(

2- نيمه پنهان)تهمينه ميالني(
3- چند كيلو خرما براي مراسم تدفين )سامان سالور(

4- شب هاي روشن )فرزاد مؤتمن(
۵-  صندلي خالي )سامان استركي(

6- كاغذ بي خط )ناصر تقوايي(
7- نفس عميق)پرويز شهبازي(

8- تنها دو بار زندگي مي كنيم )بهنام بهزادي(
9- درباره الي )اصغر فرهادي(
10- بوتيك )حميد نعمت اهلل(

پوريا ذوالفقاری

 1- كاغذ بي خط )ناصر تقوايي(
2- اشك سرما )عزيز اهلل حميدنژاد(

3- گيالنه )رخشان بني اعتماد(
4- يك شب )نيكي كريمي(

۵- چهارشنبه سوري )اصغر فرهادي(
6- كارگران مشغول كارند )ماني حقيقي(

7- رئيس)مسعود كيميايي(
8- سنتوري )داريوش مهرجويي(
9- طال و مس )همايون اسعديان(

10- مرهم )عليرضا داوود نژاد(

   انتخاب هاي دهه 70:
بدون ترتيب خاص

 1- گروهبان )مسعود كيميايي(
 2 - پرده آخر )واروژ كريم مسيحي(

 3 -نياز)عليرضا داوود نژاد(
 4 -نرگس )رخشان بني اعتماد(

 ۵ - هور در آتش )عزيز اهلل حميدنژاد(
 6 - مسافران )بهرام بيضايي( 

 7 - از كرخه تا راين )ابراهيم حاتمي كيا(
 8 - يك بار براي هميشه )سيروس الوند(

 9- ليال )داريوش مهرجويي(
 10- كيميا )احمدرضا درويش(

 11- قرمز )فريدون جيراني(

و دهقان خسر
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دهه هياهو براي سايلنت هاي بالفطره
همه  چيز شبيه يك »خواب سفيد« بود. روي ديگر سكه 
زندگي، با دانشجويي و استقالل و عاشقي رخ نشان داد 
اما همه  چيز در وهم پيش مي رفت. براي نوشتن از عشق و 
شعر »كاغذ بي خط« با سپيدي اش رازآلود بود و حيراني 
در خانه دانشجويي شده بود طعم گنگ داشتن »خانه اي 
روي آب«. ما جوان بوديم اما خيلي زود دلبسته شديم 
به اين قمار كه اگر مي دانستيم سرنوشت ما را چه كسي 
مي بافد از او مي خواستيم براي ما را بشكافد. »گاهي به 
آسمان نگاه كن« اسم رمز له نشدن مثل گوجه فرنگي 
زير بار درس و عشق و فقر بود و همين هم شده بود همه 
»مارمولك« بازي ما روي ديــوار روزگار. مثال دلخوش 
بوديم به »شــهرزيبا« اما همه سهم ما از اين دلخوشي، 
شــد پك هاي عميق تنهايي در انزواي »كافه ستاره«. 
ما وسواس »بيست« داشــتيم، آرماني فكر كرديم اما 
نتوانســتيم زندگي كنيم و اينگونه بــود كه فهميديم 
»عيار14« براي مــس وجود ما لقمه بزرگ اســت. ما 
بايد گم مي شديم در ســاحل و دريا و فقط از خودمان 
چند خاطره باقي مي گذاشتيم از رابطه و لبخند و بغض 

»درباره الي«.
حاال كه يك دهه پر از هياهــو را مرور مي كنم معترفم 
كه ما آرام بوديم، بي صدا، سايلنت يا خفه خون گرفته، 
ولي اين يادآوري خواستني است. درست مثل هورت 
كشــيدن چاي داغ با »يه حبه قند« در صبح پاييزي 

كوهستان... .

مسعود مير

دهه 80؛ دهه فرهادي
   »رقص در غبار« نخســتين فيلم اصغر فرهادي در 
مقام يك فيلمساز در ســال81 ساخته شد. در آخرين 
ســال دهه80 هم »جدايي نادر از سيمين« پنجمين 
ساخته اين كارگردان توانست براي نخستين بار اسكار 
را به كارنامه سينمايي مان ســنجاق كند. از اين جهت 
دهــه80 را مي توان، دهه تولد و ظهــور يك پديده در 
سينماي ايران دانست. درباره اصغر فرهادي حرف هاي 
زيادي مي توان زد. مي توان گفت كه او در طول دهه80 
بي اعتنا به حواشي و هياهوهاي مزاحم سينماي ايران 
ياد گرفت روي پرده نقره اي به زبان جهاني قصه بگويد، 
مي توان گفت كــه باالخره تالش و تجربــه يك دهه 
فيلمسازي او باعث شــد براي نخستين بار معتبر ترين 
جايزه بين المللي ســينماي جهان را به دست بياوريم. 
مي توان گفت كه با ساخته شدن »جدايي...« باالخره 
روزهاي برگزاري مراسم اسكار و ناكام ماندن پي درپي 
فيلم هايي كه ما به آكادمي معرفي مي كرديم به پايان 
رسيد. به هر حال ما در سينماي دهه 80 »جدايي...« 
فرهــادي را داريم و فيلــم او آنقدر جايزه بــرد كه نام 
سينماي ما را به اندازه همه تاريخ سينماي ايران بر سر 
زبان  مردمان نقاط مختلف دنيا انداخت. گمان مي كنم 
حتي آنهايي كه با قصه، مضمون يا پيام فيلم »جدايي...« 
يا اصال خود فرهادي مشكل داشــتند نتوانستند انكار 
كنند كه حاصل كار او باال تر از ســطح سينماي ايران 
و به چيزي نزديك تر بود كه در دنيا به آن »ســينما« 
مي گويند. فرهادي در همين چند شاهكاري كه در دهه 
80 وارد كارنامه اش كرد نشــان داد فيلمسازي وسيع 
است، نگاه فراخي دارد، از انسان حرف مي زند و همين 
مي تواند هر مرزي را در هم بشكند و او را تبديل به يك 
هنرمند جهاني كند. براي همين هم مسلما در انتخاب  
بهترين هاي دهه 80، فرهادي مي تواند سهمي بيشتر از 

ديگر فيلمسازان ايراني داشته باشد.
1- جدايي نادر از سيمين )اصغر فرهادي(

2- درباره الي )اصغر فرهادي(
3- چهارشنبه سوري )اصغر فرهادي(

4- شهر زيبا )اصغر فرهادي(
۵- رقص در غبار)اصغر فرهادي(

6- من ترانه پانزده سال دارم )رسول صدرعاملي(
7- شب هاي روشن )فرزاد مؤتمن(

8- مهمان مامان)داريوش مهرجويي(
9- طال و مس )همايون اسعديان(

10- اينجا بدون من  )بهرام توكلي(.

دانيال معمار

نسل تغيير
   دهه 80 براي سينماي ايران، بدعت هاي تازه اي به 
همراه داشته است. نسلي متفاوت از كارگردانان در اين 
دهه به ميدان آمدند كه فيلم هاي شان در جايگاهي باالتر 
از آثار بزرگان شناخته شده سينماي ايران قرار گرفت. 
اگر در دهه هــاي قبل، آثار داريــوش مهرجويي، ناصر 
تقوايي، مسعود كيميايي، بهرام بيضايي، مجيد مجيدي، 
رســول مالقلي پور و ابراهيم حاتمي كيا بر ســر زبان ها 
مي افتاد و بيشترين توجه ها را به خود جلب مي كرد، در 
دهه 80 نسل جديد فيلمســازان از راه رسيدند و فصل 
جديدي را براي آثار سينمايي رقم زدند. اين نسل موفق 
شدند به غيراز تزريق تفكر و نگاه جديد به سينما، از نظر 
تكنيكي نيز رويه هاي جديدي به سينماي ايران اضافه 
كنند. در اين دهه اصغر فرهادي، رضا ميركريمي، حميد 
نعمت اهلل و عبدالرضا كاهاني هر كدام با نگاه منحصر به 
فرد خود توانستند، برگ هاي جديدي در دفتر سينماي 
ايران از خود به يادگار بگذارند. از اين نسل اصغر فرهادي 
تا دريافت ارزشــمندترين جايزه سينمايي جهان پيش 
رفت. ساير هم  نسالنش هم توانستند افتخارات داخلي 
و بين المللي زيادي كسب كنند و فيلم هايشان جزو آثار 

ماندگار سينماي ايران قرار بگيرد.
ارتفاع پست )ابراهيم حاتمي كيا(

خواب سفيد )حميد جبلي(
مارمولك و يك تكه نان )كمال تبريزي(

مهمان مامان )داريوش مهرجويي(
الك پشت ها هم پرواز مي كنند )بهمن قبادي(

خيلي دور، خيلي نزديك و يه حبه قند )رضا ميركريمي(
درباره الي، جدايي نادر از ســيمين و چهارشنبه سوري  

)اصغر فرهادي(
بي پولي )حميد نعمت اهلل(

اســب حيوان نجيبي است، بيســت و هيچ )عبدالرضا 
كاهاني(

آتشكار )محسن اميريوسفي(

محمد عدلی

سينمای
دهه 80

این شماره

   1- درباره الــي )و رقص در غبار و شــهر زيبا و 
چهارشنبه سوري( از اصغر فرهادي

2- كنعان )و كارگران مشغول كارند( از ماني حقيقي
3- به رنگ ارغوان از ابراهيم حاتمي كيا

4- جرم )و ســربازهاي جمعه، حكــم، محاكمه در 
خيابان( از مسعود كيميايي

۵- كاغذ بي خط از ناصر تقوايي
6- طالي سرخ )و آفسايد( از جعفر پناهي

7- هر شــب تنهايي )و من ترانه پانزده سال دارم و 
ديشب باباتو ديدم آيدا( از رسول صدرعاملي

8- مزرعه پدري از رسول مالقلي پور
9- سيماي زني در دوردست از علي مصفا

10- نفس عميق از پرويز شهبازي
... و رأي باز از مهدي نوربخــش، بوتيك )و بي پولي( 
از حميد نعمت اهلل، الك پشــت ها هم پرواز مي كنند 
از بهمن قبادي، ماهي ها عاشــق مي شــوند از علي 
رفيعي، باغ هاي كندلوس از ايرج كريمي، شــام آخر 
)و ســاالد فصل( از فريدون جيراني، حوالي اتوبان از 
سياوش اسعدي، كيفر از حسن فتحي و سعادت آباد 

از مازيار ميري
  پي نوشت: فيلم هايي را كه خودم نوشته ام، بيرون 

از دايره بازي گذاشته ام.

و نقيبی بهزاد عشقیخسر
   بدون ترتيب

1- زندان زنان )منيژه حكمت(
2- بوتيك )حميد نعمت اهلل(
3- شهر زيبا )اصغر فرهادي(

4- ماهي ها عاشق مي شوند )علي رفيعي(
۵- تقاطع )ابوالحسن داوودي(

6- چهارشنبه سوري )اصغر فرهادي(
7- به همين سادگي )رضا ميركريمي(

8- درباره الي )اصغر فرهادي(
9- اينجا بدون من )بهرام توكلي(

10- جدايي نادر از سيمين )اصغر فرهادي(

   1- نفس عميق)پرويز شهبازي(
2- كاغذ بي خط )ناصر تقوايي(

3- شب هاي روشن )فرزاد مؤتمن(
4- درباره الي )اصغر فرهادي(

۵- من ترانه پانزده سال دارم )رسول صدرعاملي(
6- اسب حيوان نجيبي است )عبدالرضا كاهاني(

7- جدايي نادر از سيمين )اصغر فرهادي(
8- چهارشنبه سوري )اصغر فرهادي(

9- دايره زنگي )پريسا بخت آور(
10- بوتيك )حميد نعمت اهلل(

و سنتوري )داريوش مهرجويي(، مهمان مامان )داريوش 
مهرجويي(، ماهي ها عاشق مي شوند )علي رفيعي(

نگار حسينخانی

سجاد صداقت
 1- من ترانه پانزده سال دارم )رسول صدرعاملي(

2- كاغذ بي خط)ناصر تقوايي(
3- خانه اي روي آب)بهمن فرمان آرا(

4- نفس عميق)پرويز شهبازي(
۵- مهمان مامان)داريوش مهرجويي(

6- دوئل)احمد رضا درويش(
7- به رنگ ارغوان)ابراهيم حاتمي كيا(
8- چهارشنبه سوري)اصغر فرهادي(

9- خون بازي)رخشان بني اعتماد(
10 - درباره الي)اصغر فرهادي(

علی عمادی

يك انتخاب آسان
   انتخاب بهترين هاي سينماي ايران در دهه80آسان تر 
از دهه پيش است چه آنكه شــاخص ترين آثار اين دهه 
تقريبا معلوم اند و صرفا تفاوت ســليقه ها اختالف راي ها 
را مي سازند. شاخص ترين فيلمساز اين دهه نيز بي ترديد 
اصغر فرهادي است پس زياد عجيب نيست كه نام فرهادي 

در اين فهرست بيشتر ديده شود.
بهترين هاي دهه 80سينماي ايران به ترتيب عبارتند از:

1- درباره الــي )اصغر فرهادي(؛ ايــن بهترين كار اصغر 
فرهادي است چون در هيچ صحنه اي سر مخاطب كاله 
نمي گذارد. قصه اش آنچنان جان دارد كه بيننده مي تواند 
روابط كاراكترها را در زماني غيــراز آنچه مقابل دوربين 
ضبط شده به درســتي حدس بزند؛ حتي گذشته  شان را. 

اين جهاني ترين فيلم فارسي زبان فرهادي است.
2- مارمولك )كمال تبريزي(؛ انتخاب اشــتباه يك اسم، 
مذهبي ترين اثر سينماي ايران را به توقيف برد. اين كمدي 
جذاب، بهترين، اميدبخش ترين و شيعي ترين پايان بندي 

همه تاريخ سينماي ايران را دارد.
3- چهارشنبه سوري )اصغر فرهادي(؛ اين فرهادي ترين اثر 
فرهادي است؛ اهميت بي بديل به جزئيات و شگفت زدگي 
مخاطب از داوري هايش در انتهاي ماجــرا و بازهم دايره 

بسته اي كه فرهادي متخصص نمايشش در سينماست.
4- جدايي نادر از سيمين )اصغر فرهادي(؛ هرچند فرهادي 
يك جايي در فيلم براي غافلگيــري مخاطب، از نمايش 
صحنه اي امتناع كرده و در پايان به آن اشاره مي كند اما 
تركيب بازي ها و قصه در اين فيلم، همچنان آن را يكي از 

بهترين هاي سينماي ايران مي سازد.
۵- خيلي دور، خيلي نزديك )رضا ميركريمي(؛ يك فيلم 
جاده اي كم نقص كه شعارهاي ديني اش را جيغ نمي كشد 
و ســعي دارد آن را به باور برســاند. بازي مسعود رايگان 

فراموش نشدني است هرچند تظاهرات زيادي ندارد.
6- يه تكــه نان)كمال تبريزي(؛ يكي از ســورئال ترين و 
درعين حال عرفاني ترين فيلم هاي سينماي ايران است 
كه معصومانه ترين هومن ســيدي و »حاج اســماعيل 

دوالبي« ترين رضا كيانيان را به نمايش مي گذارد.
7- بوتيك )حميد نعمت اهلل(؛ تلفيقي ايرانيزه از سينماي 
مارتين اسكورسيزي و مســعود كيميايي كه روايتش را 

قرباني صراحت اجتماعي فيلم نمي كند.
8- آتشــكار )محســن اميريوســفي(؛ طنزي شــوخ و 
سرخوشانه كه در پس كمدي اش لحني تند و تيز نسبت 
به موضوعات اجتماعي دارد آنچنــان كه به مذاق برخي 

اصال خوش نيايد.
9- طالي ســرخ )جعفر پناهي(؛ حســين آقاي فيلم در 
طول 2دهه بعد، هزاران بار تكثير شده است. حاال اطراف 
ما پر از آنهاست و شايد خودمان اگر بر چنين آثاري انگ 
سياه نمايي نمي زدند شايد حاال حال و روز بهتري داشتيم.

10- عيار 14)پرويز شهبازي(؛ وسترني ايراني با نمايش 
بي پرده اي از رياكاراني كه نقــاب مذهبي مي زنند. فيلم 

شايد آنطور كه سزاوارش بود ديده نشد.
و در ادامه دوست دارم فيلم هايي ديگر را هم به اين فهرست 
بيفزايم؛ بي پولــي )حميد نعمت اهلل(، شــهرزيبا)اصغر 
فرهادي(، دوئــل )احمدرضا درويش(، كافــه ترانزيت 
)كامبوزيا پرتوي(، كافه ستاره )سامان مقدم(، سنتوري 
)داريوش مهرجوئي(، مرهم )عليرضا داوودنژاد(، يه حبه 
قند )رضا ميركريمي(، طال و مس )همايون اسعديان( و 

مكس )سامان مقدم(.

سينماي نقاب
   به ترتيب سال ساخت:

1- اشكان، انگشتر متبرك و چند داستان ديگر )شهرام 
مكري، 1386(

2- درباره الي )اصغر فرهادي، 1387(
3- فصل باران هاي موسمي )مجيد برزگر، 1388(
4- جدايي نادر از سيمين )اصغر فرهادي، 1389(

۵- كپي برابر اصل )عباس كيارستمي، 1389( 

در دهه80 فيلم هاي زيادي نيست كه دوست شان داشته 
باشم. نيمه اول اين دهه، دولتي روي كار بود كه نشان داد 
ايجاد تغييرات جدي به آساني ممكن نيست و در هنگام 
رفتنش نااميدي و سرخوردگي از خود به جا گذاشت. در 
نيمه دوم، دولتي ســر كار آمد كه تندروي رويه معمولش 
بود و ظنين به سينما. در اين وضعيت، سينما بعد از بيست 
و اندي ســال دوباره بايد اهليتش را ثابت مي كرد تا مبادا 
گرفتار تعزير و تعطيل شــود. راه گريــز از اين مخمصه، 
فرم گرايي هاي خام و تقليــدي از نمونه هاي فرنگي بود، 
بي آنكه ميــان جان )محتــوا( و صورت )فــرم( ارتباطي 
ارگانيــك برقرار باشــد. در اين دهه بســياري از فيلم ها 
نقاب بر چهره داشــتند تا نــه مميزان و نه مــردم آنها را 
نشناسند و از قَِبل اين شناخته نشدن بتوانند بار خودشان 
و صاحبانشان را ببندند. به همين دليل و داليلي ديگر، در 
دهه 80فيلم هاي زيادي نيســت كه دوست شان داشته 

باشم.

محمدناصر احدی

   1- اصغر فرهادي
درباره الي - جدايي نادر از سيمين

2- سيدرضا ميركريمي
يه حبه قند، به همين سادگي

3- حميد نعمت اهلل
بوتيك، بي پولي
4- بهرام توكلي

پابرهنه در بهشت، پرسه در مه
۵- كمال تبريزي

گاهي به آسمان نگاه كن
6- رسول صدرعاملي

من ترانه پانزده سال دارم
7- فرزاد موتمن
شب هاي روشن

8- عزيزاهلل حميدنژاد
اشك سرما

9- سامان مقدم
كافه ستاره

10- احمد اميني
اين زن حرف نمي زند

مرتضی كاردر 
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سال هاي دور از سينما
اكران دهه 80 به روايت آمار و ارقام

سینمای
دهه80

این شماره

دهه80 سال هاي قهر مخاطب با سينماست. با آنكه فيلم هاي مهمي در اين دهه ساخته شدند 
و سينماي ايران در اين دهه فيلمسازان مطرحي به دنيا معرفي كرد اما آنچه روي پرده رفت جز 
يكي،دو استثناء، با ذائقه مخاطب عام همخواني نداشت. در دهه80 هم پرفروش ترين فيلم هاي 
سال ابتدا و سال پاياني، يك كارگردان داشــت و هر دو راجع به پيامبران بني اسرائيل بود ولي 
پديده بي رقيب اين دهه، 2فيلم اول سري »اخراجي ها«ست. در اين دهه ظرفيت سالن هاي سينما كم و نرخ بليت 6برابر افزايش يافت و 
همين موضوع موجب شد با وجود ريزش شديد مخاطبان، چرخ سينما در اين دهه نيز بچرخد و حتي برخي فيلم ها ركوردهاي ميلياردي 
بزنند. اين بار، مروري داشته ايم بر آمار فروش ساالنه سينما ها در دهه80 كه اطالعات آن برمبناي داده هاي سالنامه هاي آماري فروش فيلم 

و سينماي ايران - كه هر سال در معاونت توسعه فناوري و مطالعات سينمايي تهيه مي شود - تنظيم شده است.

پرمخاطب ترين فيلم هاي دهه 80

پرمخاطب ترين سينماگران ايراني

1380138113821383138413851386138713881389وضعيت ساالنه سينماهاي كشور

278245228207193188180179176183تعداد سينما در كشور

312280263245228233236242245260تعداد سالن هاي نمايش در كشور

244107،464 ،421106 ،524108 ،992109 ،496119 ،084123 ،132132 ،152142 ،236151 ،167ظرفيت سالن هاي سينماي كشور )نفر(

21.61718.08713.25216.48915.13715.95514.45615.13818.17910.985تعداد كل تماشاگران سينما )ميليون نفر(

8.3148.5256.95610.25310.62614.55715.32220.19130.34824.643ميزان كل فروش سينما در سال )ميليارد تومان(

3854715256227029121060133416692243متوسط قيمت بليت )تومان(

26.64730.44526.44941.84946.60562.47864.92583.435123.87194.780متوسط فروش هر سالن سينما )ميليون تومان(

648229،311 ،230285 ،900186 ،320139 ،042121 ،62486 ،40677 ،39848 ،71456 ،49متوسط فروش هر صندلي سينما )تومان(

20042،252 ،55474 ،25662 ،47861 ،39068 ،30266 ،38667 ،59550 ،28664 ،69متوسط تماشاگر هر سالن سينما )نفر(

12912093125123133132140171102متوسط نشستن تماشاگر بر هر صندلي

0.340.280.20.260.230.250.220.230.280.17دفعاتي كه هر ايراني در سال به سينما رفته

252250252228245192151137145145تعداد فيلم هاي اكران شده ايراني  در سينماها

4248575241323043137تعداد فيلم هاي اكران شده خارجي  در سينماها

اقتصاد سينماي ايران در دهه80
در سال1369 بيش از 81ميليون نفر به ســينما رفتند اما 20سال بعد، 
تعداد سينماروها در سال به كمتر از 11ميليون نفر رسيد؛ اين درحالي 
بود كه جمعيت ايران در اين مدت حدود 40درصد افزايش يافت؛ يعني 
اگر قرار بود همان اندازه كه مردم ايران در ســال69 به سينما مي رفتند 
در ســال89 بروند، ســينماي ايران بايد در اين ســال پذيراي بيش از 
113ميليون مخاطب مي شــد. در دهه 80ســينماهاي مستهلك نيز 
يكي يكي از چرخه اكران بازمي ماندند. چند سينماي فعال در شهرستان 
در اين دهه تعطيل شدند تا يكي،دو استان كال بدون سينما شوند. با كم 
شدن تعداد سالن هاي نمايش در اين دهه ظرفيت سينماي كشور نزديك 
به 36درصد كاهش يافت؛ يعني بيش از يك سوم. درحالي كه در دهه 70 
به ازاي هر 350ايراني يك صندلي سينما وجود داشت، در پايان دهه 80 
به هر 665ايراني فقط يك صندلي سينما مي رسيد. در چنين شرايطي 

قاعدتا سينما نبايد حال و روز خوبي داشته باشد اما چنين نشد و درآمد 
سينما افزايش هم يافت، آن هم به لطف افزايش قيمت بليت. در اين بازه 
20ساله نرخ بليت سينما بيش از 100برابر شد و از كمتر از 22تومان به 
بيش از 2200تومان رسيد. مقايسه درصد افزايش قيمت بليت سينما با 
نرخ تورم ساالنه نشان مي دهد كه تقريبا در طول اين دهه، نه تنها بليت از 
تورم جانمانده كه جز دو، سه سال، بسي تندتر از آن رفته است. )نمودار 1( 
بدين ترتيب با وجود ريزش بيش از نيمي از تماشاگران در طول اين دهه، 
با رشد 6برابري قيمت بليت ســينما در اين بازه زماني، درآمد اين هنر- 
صنعت در طول دهه 80نزديك به 3برابر افزايش يافت؛ با اين حساب در 
دهه 80، سالن و تماشاچي به طور چشمگيري كم، اما پول سينما به طرز 
هنگفت و عجيبي زياد شد. در اين دهه به طور ميانگين از هر 4تا 6ايراني، 

يكي از آنها در سال يك بار به سينما رفته است.

جز 2فيلم اخراجي ها كه پديده دهه80 هستند هيچ فيلمي نتوانست در طول اكران خود در اين دهه 2ميليون 
مخاطب جذب سينما كند. اين درحالي است كه در دهه قبل »افعي« با 8سال اكران قريب به 6.5ميليون نفر 
بيننده داشت و اكران 5ساله »مي خواهم زنده بمانم« بيش از 3ميليون و 200هزار مخاطب داشت كه دهمين 
فيلم پرفروش اين دهه شد. ازسوي ديگر با تغيير سياست اكران فيلم، فروش فيلم ها به شبكه نمايش خانگي 
و افزايش امكانات، موضوع اكران دوم به بعد فيلم هاي سينمايي در شهرستان ها نيز رو به افول گذاشت. با اين 
حساب در طول اين دهه تنها 3فيلم »كاله قرمزي و سروناز«)سال دوم، 371هزار نفر(، »دختر ايروني« )سال 
اول 994هزار نفر و سال دوم 211هزار نفر( و »سگ كشي« )سال اول 921هزار نفر و سال دوم 141هزار نفر( 
توانستند در اكران سال بعدي خود بيش از 100هزار مخاطب به ســينما بياورند و ديگر فيلم ها كمتر از آن 
بودند. به عنوان مثال »آواز قو« با آنكه از سال 80تا 89روي پرده سينماها بود اما در طول اين دهه يك ميليون و 
477هزار و390مخاطب سينمايي داشت كه 98درصد مخاطبان اين فيلم، آن را در همان سال 80 ديدند و 
فقط 30هزار نفر در اكران هاي 81تا 89به تماشاي آن نشستند. در نمودار 2تعداد تماشاگران پرمخاطب ترين 
فيلم هاي سينماي ايران در دهه 80 مقايسه شده و مورد جالب توجه در اين ميان »مارمولك« است؛ حتي اكران 

نيم بند اين فيلم نيز آن را همچنان ميان 10فيلم پرمخاطب اين دهه جاي مي دهد.

برخالف دهه 70كه بسياري از تماشاگران سينما براي ديدن جمشيد هاشم پور بليت مي خريدند و 
به سينما مي رفتند در اين دهه مضمون فيلم ها، انتخاب ها را تعيين مي كرد و اين مضمون بيشتر از 
جنس كمدي بود. حال اگر اين كمدي سمت و سويي هم داشت قاعدتا استقبال بيشتر هم مي شد؛ 
اتفاقي كه براي دو فيلم اخراجي ها افتاد. با همين دو فيلم، مسعود ده نمكي پرمخاطب ترين فيلمساز 
اين دهه است. پس از وي آرش معيريان با فاصله اي زياد از او قرار مي گيرد. نقطه اشتراك اين دو 
فيلمساز، استفاده از ويژگي هاي فيلمفارسي در ساخت كمدي است كه اولي به آن جهت سياسي و 
دفاع مقدسي هم بخشيد و دومي به صورتي خيلي كمرنگ از دستمايه هاي اجتماعي سود جست.

در بين بازيگران مرد، پرمخاطب ترين، امين حيايي است كه حتي اگر بازي او در دو فيلم اخراجي ها 
را هم به حساب نياوريم به دليل حضور در قريب 40فيلم در دهه 80 بازهم پرمخاطب ترين بازيگر 
خواهد بود. البته همين كه در تفاوت دهه ها، مخاطب از هاشــم پور به حيايي مي رسد خود جاي 
تامل دارد. پس از حيايي در بين بازيگران مرد با اختالفي زياد محمدرضا گلزار قرارمي گيرد. در 
ميان بازيگران زن، بيشترين اقبال با فاطمه معتمدآريا و مهناز افشار است و اين دو نسبت به ديگر 

هم صنفان خود در فيلم هاي پرمخاطب بيشتري حضور داشته اند.

علي عمادي 
روزنامه نگار

خالصه وضعيت سينماي ايران در دهه80 به تفكيك هر سال

پرمخاطب ترين هاي فيلم هاي ايراني دهه 80به تفكيك سال ها

نمودار 1 - مقايسه درصد افزايش قيمت بليت سينما و نرخ تورم ساالنه در دهه 80

نمودار 2 - مقايسه تعداد تماشاگران پرمخاطب ترين فيلم هاي سينماي ايران در دهه 80

تعداد تماشاگران كارگرداننام فيلمسال
)نفر(

قيمت بليت ميزان فروش )تومان(
)تومان(

750373 ،196 ،501684 ،835 ،1شهريار بحرانيمريم مقدس1380
100535 ،885 ،455834 ،561 ،1ايرج طهماسبكاله قرمزي و سروناز1381
600547 ،262 ،993725 ،325 ،1سعيد عالم زادهتوكيو بدون توقف1382
800568 ،806 ،096 ،5911 ،930 ،1آرش معيريانكما1383
150642 ،099 ،704871 ،355 ،1آرش معيريانشارالتان1384
650869 ،203 ،651 ،2311 ،899 ،1تهمينه ميالنيآتش بس1385
5001،083 ،593 ،032 ،8712 ،876 ،1مسعود ده نمكياخراجي ها1386
5001،382 ،505 ،906 ،3681 ،379 ،1سعيد سهيليچهارچنگولي1387
7001،413 ،146 ،884 ،2977 ،328 ،5مسعود ده نمكياخراجي ها 13882
1502،018 ،628 ،849 ،0692 ،349 ،1شهريار بحرانيملك سليمان1389

اكران فيلم خارجي
در دهــه 80 همچنــان فيلم خارجــي روي پرده مي رفــت اما هــم از تعداد فيلم هــا و هم از 
تماشاگران شان سال به سال كم مي شــد؛ به گونه اي كه در پايان اين دهه صرفا 7فيلم خارجي 
اكران شد كه همه آنها جمعا 15هزار تماشاگر نداشتند. مهم ترين دليل اين كمبود استقبال، به 
رواج سي دي و پس از آن دي وي دي فيلم هاي خارجي در آن سال ها مربوط مي شود كه بدون جرح 
و تعديل هاي مرسوم در اختيار عالقه مندان به فيلم هاي خارجي قرار داشت. افزون بر اين فيلم هاي 
خارجي اكران يافته در اين دهه چندان به مذاق عالقه مندان و مخاطبان عام سينما نزديك نبود.

 تعداد تماشاگران كشورنام فيلمسال
)نفر(

ميزان فروش 
)تومان(

قيمت بليت )تومان(

650323 ،016 ،74569 ،213هندوستانخدا گواه1380
100910 ،980 ،40754 ،60آمريكا-اسپانياديگران1381
950783 ،370 ،40043 ،55آمريكادارودسته نيويوركي1382
5001،267 ،448 ،88464 ،50آمريكامصايب مسيح1383
7001،210 ،569 ،40135 ،29آمريكاهوانورد1384
5001،802 ،615 ،53349 ،27آمريكاكينه1385
2001،853 ،225 ،86544 ،23آمريكاكينه1386
0001،984 ،892 ،53020 ،10آمريكااتاق 13871408
5002،250 ،922 ،78526 ،10آمريكاكينه 13882
0004،000 ،904 ،72634 ،8اسپانيا- مكزيكيتيم خانه1389

رانچسكانناطيش
فناگورتسافيبسي
هياللاجرجنرف
جالنوتويمورت
وريجاحرفمگنه

ربوكزوقتلكسا
چولبراوسهكيرا

يرتربيقتتسبنب
ناخكتربارتاجن
نديهرشمساركب
ايپنامرالوما

صرادمنهمقلات
نيسپوتسپصتخم

اخيراهبرغصايلع
فيلكتيطولژراش
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افقي:
 1- مجــراي مصنوعي عبور 
آب- همسايه برزيل و آرژانتين

2- دزديدن- نــام خداوند در 
دين يهود- كاريز

3- لوس- پي درپي- ســرايت 
بيماري

4- نامي دخترانــه- مراقب- 
پايتخت قطر

5- ماه شاعرانه- در بيان علت 
به كار مي رود- سراسيمگي- 

قليل
6- بلندقامت- جاي ماسوره- 

شوهر
7- تيراندازي- نــام كوچك 
پاستور- شهري در چهارمحال 

و بختياري
8- نخستين مجله سينمايي 
ايران كه ســال1309 توسط 

علي وكيلي منتشر شد
9- بنا- اندك- بياباني وسيع 

در شمال مكه
10- ضميــر متكلم مع الغير- 

پرده گوش- دختران عرب
11- هواپيمــاي ســريع - 

بزرگان- ترسنده- نت ششم
12- مايه دردســر- خالص- 

واحد نظامي
13- واحــد اندازه گيري وزن 
الماس- داســتاني نوشــته 

ماكسيم گوركي- راز نهفته

14- مغازه دار- زمان آغازين- 
جادوگر قوم بني اسرائيل

15- رماني از آندره ژيد، نويسنده 
فرانسوي- دوستي خالص

  
عمودي:

1- ابزار دقيق براي اندازه گيري 
زمان هاي بسيار كوتاه- حشره 

شكارچي 
2- ساختمان ها- اندازه سطح- 

نوميدي
3- دستگاه شكل دهي فلزات- 
مشاور- پلي در محور سوادكوه

4- نام آذري- سدي در استان 
همدان- انگشت اشاره

5- غرغــر- ضرباهنــگ- پل 
دوزخ

6- هرگز نشود- خالصه گويي- 
تكرار حرفي

7- پشت ســرهم- شهري در 
سوئيس- كشوري در جنوب 

غربي جزيره بريتانيا
8- هديــه دادن- ميزبــان 
المپيــك1972- ســازمان 

فضانوردي آمريكا
9- امپراتـــــوري قديــم- 

هميشگي- بلند شدن
10- ســوداي ناله - كدخدا- 

رهبر سرخ جامگان
11- ورزشي رزمي- در توضيح 
كالم به كار مي رود- پســوند 

شباهت
12- بي شرمي- باشكوه و مجلل 

- مخفف اگر
13- همراه عروس- بزرگواري- 

سوغات تابستان
14- خطــاب غيرمودبانــه- 
برانــدازي حكومــت از طريق 

نظامي- شهري در فارس
15- وسيله  ورزشي براي دويدن 
در فضاي بسته- عبور كاال از مرز 

بدون پرداخت حق گمركي

 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 | 3785
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

627814593
489753162
135269874
758342916
341986257
962175438
873491625
216538749
594627381

متوسط

      7  1
 1  4  2    
  6    8 9  
5    3     
 4  1  7  6  
    5    3
 9 7    4   
   8  5  1  
3  8       192534687

364798512
587162439
946325178
723481965
851679324
479213856
238956741
615847293

ساده

متوسط

235968741
819472536
476513892
582639174
943187265
761254983
197326458
624895317
358741629

سخت

    1  5   
   7 5  1 6  
 3       4
 5     9   
   9 8 6    
  2     3  
8       2  
 1 6  3 8    
  4  2     

ساده

1  2 5 3   8  
3   7  8 5   
  7 1   4  9
 4  3 2   7  
 2 3    9 6  
 5   7 9  2 4
4  9   3 8   
  8 9  6   1
    4 7 2  3
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سگهايولگرددرپرندبهشهروندانحملهميكنند
سگ هاي ولگرد اغلب در نقاط شهر جديد پرند پرسه مي زنند و در فاز 
5 )کوزو( چهارراه محالتي کوچه شقايق هشتم به رهگذران حمله ور 
می شــوند به گونه اي که مجبوريم با چوب به دست از کنار گله هاي 
ســگ عبور کنيم و زن و بچه هايمان از اين وضعيت آرامش ندارند. 
لطفا مسئوالن براي اين بحران به ظاهر ساده، اما فكری جدي بكنند.
نوكارازپرند

ادامهتعطيليهابهنفعهمهاست
ادامه تعطيلي در همه شهرهاي کشــور به خصوص مراکز استان ها 
به نفع مردم و مسئوالن است و از مسئوالن تقاضا داريم با قاطعيت به 
اين طرح ادامه دهند و با جديت با خاطيان برخورد کنند تا با عنايت 

پروردگار شيوع کرونا کاهش يابد.
سالميازتهران

كلنگزنيصدهاپروژهدرتبريزتبليغاتشورايشهراست
کلنگ زني صدها پروژه بدون توجه به امر نظارت و به سرانجام رسيدن 
آن در سال آخر فعاليت شــوراي شهر تبريز راحت ترين کاري است 
که شهرداري و شورا براي تبليغات خود براي شوراي بعدي مي تواند 
انجام دهد، قصه و حكايتي است از ناديده گرفتن شعور شهروندي! 
ياسينيازتبريز

غرفهماهيدرميدانترهبارزرگندهتخلفميكند
غرفه ماهي فروشــي ميدان تره بار زرگنده از ارائــه فاکتور فروش 
خودداري مي کند و علت آن هم اضافه کردن رقمي براي پاك کردن 
ميگو و ماهي است که قانوني نيست؛ بنابراين فاکتوري ارائه نمي کند 
که اين تخلف پنهان بماند. وقتي هم اعتراض کنيد تا حد درگيري 

فيزيكي با مشتري پيش  مي روند. 
فاطميازتهران

لنگروديهاكروناراجدينگرفتهاند
به رغم درگذشت چندين نفر از هر فاميل در اثر ابتال به کرونا در 
شهرستان لنگرود، کمتر کســي در اين شهرستان پروتكل هاي 
بهداشتي را رعايت مي کند و گويا در اين شهرستان کرونا نيامده 
است. به عنوان کادر درمان از مردم شهرم تقاضا مي کنم کرونا را 
جدي بگيرند و بدانند هر آن ممكن اســت به آن مبتال شوند. آيا 
ســند از اين معتبرتر که از هر فاميل چند نفــري کرونا گرفته يا 

فوت شده اند.
ساداتيازلنگرود

خيابانهايانديشهشهريارپرازچالهوناصافي
بعضي از خيابان هاي انديشه شــهريار پراز چاله و ناصافي حاصل از 
کندن خيابان برای فاضالب و ... است که به بهانه کرونا مدت هاست 
به حال خود رها شــده که اکنــون باعث خســارت زدن به مردم و 

ماشين ها شده است.
تقويازانديشهشهريار

ساكناناطرافپاركدامپزشكآرامشندارند
پارك دامپزشك همواره پرسروصداست و به جاي آنكه باعث آرامش 
ساکنان خيابان آذربايجان و اســكندري باشد، بالي جان آنها شده 
است. از طرفي تا نيمه هاي شب صداي جيغ بچه ها مي آيد. از سوي 
ديگر اغلب تا نيمه هاي شــب صداي بلندگوهاي مستقر در حاشيه 
پارك در روزهاي مناســبتی ســروصدا ايجاد مي کند. برنامه هاي 
شادســتان و ... هم که به جاي خود. واقعا چه گناهي کرده ايم که از 

چند نسل قبلمان ساکن اين خيابان بوده اند؟
جباريازخياباناسكندري

صدهاتنپيازرويدستمانماندهاست
صدها تن پياز روي دستمان مانده است؛ درحالي که کشت پياز در 
منطقه ما براساس تعيين اولويت هاي صورت گرفته از سوي جهاد 
کشاورزي صورت مي گيرد. اگر قرار بود پياز ما خريدار نداشته باشد 
واقعا چرا بايد اجازه مي دادند اين ميزان پياز کشــت شود که اکنون 
خريدار نداشته باشد. به دادمان برسيد که محصولمان در حال جوانه 

زدن و گنديدن است.
كهنسالازفالورجاناصفهان

فردوسيپوررابهمردمبازگردانيد
وقتي يك نفر در برنامه زنده اينســتاگرامي 12هزار بيننده در چند 
دقيقه دارد آيا مسئوالن نبايد به خواست مردم احترام بگذارند و او 
را به جاي دلخواه خودش و مردم بازگردانند. عادل فردوسي پور کنار 

فوتبال جزو خاطرات شيرين مردم در 2دهه اخير است.
كهنديرازتهران

وامازدواجبدونپارتيوآشنانشدنياست
از خرداد ماه که عقد کرده ايم براي وام ازدواج ثبت نام کرده ايم. يك بار 
در بانك ملت ثبت نام کرده ايم و به دليل سختگيري بيش از اندازه اين 
بانك درمورد ضامن ها ثبت نام ما را لغو کرده و دوباره ثبت نام کرده ايم. 
پس از آن تا امروز هيچ خبري از پيامك دريافت وام نيست درحالي که 
يكي از نزديكان ما يك هفته بعد از عقد وام ازدواجشان را به سادگي 
از بانك دريافت کردند زيرا رئيس بانك آشنا درجه  چندمشان بود. 

کجاي اين انصاف و عدالت است.
دوستمحمديازكرج

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

ارسال پيام کوتاه خوانندگان......................................
02123023337
02123023916

با مردم

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

کوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

آوارخانهقديمي
برسركارگرجوان

کارگر جوانــي که با چند نفر ديگر مشــغول 
تخريب ساختماني بود، به دليل بي احتياطي 

زير آوار گرفتار شد و جانش را از دست داد.
به گزارش همشهري، اين حادثه روز چهارشنبه 
در ســاختماني در حال تخريب در شــهرك 
حكيميه اتفاق افتــاد و به دنبال آن گروه هاي 
امداد و نجات راهي محل حادثه شــدند. آنجا 
ســاختماني 2 طبقه بود که کارگران مشغول 
تخريب بودند که ناگهان ديوار و سقف طبقه 
دوم بر سرشــان آوار شــد. اين حادثه آنقدر 
ناگهاني رخ داد که يكي از آنها نتوانسته خود را 

نجات دهد و زير آوار گرفتار شد.
آتش نشانان ايستگاه هاي 56و10که دقايقي 
پس از حادثــه خود را به آنجا رســانده بودند 
از همان لحظات نخســتين تالش هاي خود 
براي نجات کارگري که زيــر آوار مانده بود را 
آغاز کردند. رضا اميري يگانه، معاون منطقه 3 
عمليات آتش نشاني تهران در اين باره گفت: با 
رسيدن به محل حادثه مشاهده شد در طبقه 
اول يك ساختمان 2طبقه که کارگران در حال 
تخريب آن بودند، به علــت عدم  رعايت اصول 
ايمني، ديوار و سقف طبقه دوم روي طبقه اول 
فرو ريخته و يكي از کارگران در هنگام کار در 

اين محل، زير آوار گرفتار شده بود.
او در ادامه گفت: آتش نشانان پس از بررسي و 
دريافت اطالعات اوليه، جست وجو براي يافتن 
کارگر گرفتار زير آوار را آغــاز کردند و پس از 
ساعتي تالش، موفق شدند کارگر 19ساله را 
از زير خروارها خاك بــه بيرون منتقل کنند، 
اما متأســفانه او در همان لحظات اوليه جان 
خود را از دست داده بود و تالش آتش نشانان 
براي نجات جــان وي بي نتيجه ماند. به گفته 
اميري، آتش نشانان پس از ايمن سازي کامل 
محل حادثه و ارائه تذکرات ايمني به مسئوالن 

ساختمان به ماموريت خود پايان دادند.

خريدلباس
باچكپولهايجعلي

زن و مرد جــوان با چك پول هــاي تقلبي از 
مغازه داران لباس مي خريدند و در فروشگاه هاي 
اينترنتي مي فروختند. به گزارش همشهري، 
چند روز قبل يكي از کسبه بازار نازي آباد در 
تماس با کالنتري 130نازي آباد گفت که او و 
چند نفر ديگر زن و مردي را که قصد داشتند 
با چك پول هاي قالبي لباس بخرند دستگير 
کرده اند. ماموران با حضور در لباس فروشــي 
با زن و مردي جــوان روبه رو شــدند و از آنها 
مبلغي چك پول تقلبي کشــف شــد. آنها با 
چك پول هاي قالبي قصد داشتند کت و شلوار 
بخرند اما با هوشياري مغازه دار به دام افتادند. 
شــواهد نشــان مي داد آنها پيش از اين نيز با 
چك پول هاي جعلي از مغازه داران لباس خريده 
بودند. يكي از کسبه گفت: مدتي قبل اين زن و 
مرد به مغازه ام آمدند و حدود 4ميليون تومان 
لباس خريدند و به من چك پول دادند اما بعد 

فهميدم چك پول هاي شان جعلي است. 
 وقتي متهمان تحت بازجويــي قرار گرفتند 
ابعاد تازه تري از نقشه شان برمال و معلوم شد 
آنها لباس ها را پس از خريد در فروشگاه هاي 
اينترنتي مي فروختند. يكــي از آنها گفت: ما 
تعدادي چك پول قالبي از يكي از شــهرهاي 
غربي کشور خريديم و از ابتداي آبان ماه هر شب 
به بازار نازي آباد مي رفتيم و با اين چك پول ها 
لباس مي خريديم و در فروشگاه هاي اينترنتي 
به قيمتي پايين تر مي فروختيم. قصد داشتيم 

به کارمان ادامه دهيم که  دستگير شديم.
ســرهنگ پيمان لطيفــي، رئيس کالنتري 
130نازي آباد در اين باره گفــت: متهمان به 
تهيه و استفاده از چك پول هاي جعلي اعتراف 
کردند و گفتند چك پول هاي تقلبي را از غرب 
کشــور تهيه و خرج کرده انــد. وي ادامه داد: 
تاکنون 6نفر از مغازه داران زن و مرد جوان را 
به عنوان متهم شناسايي کرده اند و هم اکنون 
آنها در بازداشت به سرمي برند و تحقيقات در 

اين خصوص ادامه دارد.

زن جوانــي کــه با همدســتي 
خواستگار سابقش، شوهرش را به جنايي

قتل رسانده بود، تصور مي کرد با 
داستانســرايي مي تواند پليس را گمراه کند اما 

خيلي زود دستش رو شد.
به گزارش همشــهري، صبــح 27مهرماه بود 
که اهالي ســاختماني در خيابان شــهيد مدني 
تهران صداي فريادهاي زني جــوان را از طبقه 
سوم خانه شان شــنيدند. او جيغ مي کشيد و از 
همسايه ها کمك مي خواست. آنها براي کمك به 
اين زن خود را به طبقه سوم رساندند اما پس از 
ورود به داخل خانه با پيكر خونين و نيمه جان مرد 
صاحبخانه مواجه شدند. او با ضربه چاقو به شدت 
زخمي شده بود و همســرش وحشت زده فرياد 
مي کشيد. همسايه ها با ديدن اين صحنه اورژانس 
را خبر کردند و مرد مجروح به بيمارستان انتقال 
يافت. تالش تيم پزشكي اما براي نجات او بي فايده 
بود و وي به دليل شــدت جراحــت و خونريزي 
جانش را از دســت داد. در اين شــرايط گزارش 
مرگ اسرارآميز اين مرد به بازپرس جنايي تهران 
اعالم شد و او دستور تحقيقات در اين خصوص 

را صادر کرد.

روايتاول؛قاتلناشناس
نخســتين فردي که بايد از او تحقيق مي شــد، 
همســر قرباني بود؛ زني که با جســد همسرش 
روبه رو شــده و با جيغ و فرياد همسايه ها را خبر 
کرده بود. او در بازجويي هاي اوليه مدعي شــد 
که قاتلي ناشناس، شوهرش را کشته و فرار کرده 
است. وي به کارآگاهان گفت: صبح درحالي که 
همسرم خواب بود براي خريد خانه را ترك کردم. 
ساعتي بعد وقتي به خانه برگشتم با در نيمه باز 
روبه رو شــدم. تعجب کردم و وقتي قدم در خانه 
گذاشــتم با پيكر خونين شــوهرم روبه رو شدم 
که چاقو خورده بود. او از شــدت درد به خودش 
مي پيچيد و هرچه از او مي پرسيدم کار چه کسي 

بوده، جوابم را نمي داد. وحشت زده سؤالم را تكرار 
مي کردم و مي گفتم چه کسي چنين باليي سرت 
آورده است اما او فقط فحاشي مي کرد. لحظاتي 
بعد، از شــدت خونريزي بيهوش شد و من با داد 
و فرياد از همســايه ها کمك خواستم. تا جايي 
که مي دانم شوهرم با کسي خصومتي نداشت و 
احتمال مي دهم که در نبود من فردي او را کشته 

و فرار کرده است.

روايتدوم؛قاتلآشنا
گفته هاي همســر مقتول عجيب و مشــكوك 
بود، چراکــه مأموران در ادامــه تحقيقات خود 
متوجه شــدند که اين زوج به شــدت با يكديگر 
اختالف داشته اند. همســايه ها بارها صداي جر 
و بحث آنها را شــنيده بودند و همين مســائل 
داليلي شــد تا بازپرس جنايي دستور بازداشت 
زن 26ساله را صادر کند. وي وقتي به اداره دهم 
پليس آگاهي تهران منتقل شد و تحت بازجويي 
قرار گرفت روايت ديگــري را مطرح کرد و گفت 
جوان آشنايي به نام سامان، شوهرش را به قتل 
رســاند و فرار کرد. وي گفت: زماني که شوهرم 
چاقو خورد، مــن در خانه و داخــل اتاق خواب 
بودم. شوهرم در پذيرايي بود که ناگهان صداي 
فرياد او را شنيدم. فورا به سمت پذيرايي رفتم و 
ديدم شوهرم خون آلود روي زمين افتاده است. 
به او گفتم کار چه کســي بود که گفت ســامان. 
وي ادامه داد: ســامان، خواستگار سابقم بود که 
چند وقت قبل با من تماس گرفت و من چون با 
شوهرم اختالف داشتم شروع کردم به صحبت با 
او و درد دل کردن درباره شرايط زندگي ام. تصور 
مي کنم که همين باعث شد که از همسرم کينه 
به دل بگيرد و روز حادثه بدون اينكه به من حرفي 
بزند وارد خانه ما شده و شوهرم را به قتل برساند.

اعترافاتقاتل
اگرچه مشخص بود که زن جوان همه حقيقت 

را نمي گويد اما وقتي نام قاتــل را به زبان آورد 
دستور بازداشت او صادر شد. تحقيقات حكايت 
از اين داشــت که ســامان پس از قتل از تهران 
خارج شده و گريخته است. فرار او نشان مي داد 
که کســي جز وي قاتل نيســت و جست وجو 
براي يافتن مخفيگاه او ادامه داشــت تا اينكه 
مأموران موفق شــدند ردپاي وي را در يكي از 
شهرهاي شمال شرقي کشــور به دست آورند. 

با هماهنگي قضايي مأمــوران راهي مخفيگاه 
وي شــدند و صبح دوشــنبه او را در عملياتي 
غافلگيرانه دستگير کردند. ســامان اقرار کرد 
که با همدستي زن جوان، نقشه قتل شوهر او را 
کشــيده و اجرا کرده اند. او پس از اين اعترافات 
براي انجــام بازجويي به پايتخت منتقل شــد 
تا درخصوص جنايتي که مرتكب شــده تحت 

بازجويي قرار بگيرد.

نجات معجزه آساي 3دختربچه
5روز پــس از زلزلــه 

شــديدي کــه ترکيه و پيگيري
يونــان را لرزاند، تالش 
امدادگران بــراي خارج کــردن افراد 
مدفون شــده از زير آوار در حالي ادامه 
دارد که نجات 3دختربچه، ده ها ساعت 
پس از زلزله، باعث خوشــحالي مردم و 

امدادگران شده است.
به گزارش همشهري، زمين لرزه حدود 
7ريشتري که بعدازظهر جمعه گذشته 
ترکيــه و يونــان را لرزاند، بيشــترين 
خســارت را در شــهر ازمير وارد کرد. 
جايي که دستكم 20ساختمان بزرگ 
مسكوني ويران و عده زيادي از مردم زير 
آوار اين ساختمان ها گرفتار شدند. پس 
از اين زمين لرزه، تيم هاي امدادي راهي 
مناطق آسيب ديده شــدند و عمليات 
نجات و آواربرداري شروع شد. در همان 
ســاعت هاي اوليه ده ها نفر که مجروح 
شده بودند به بيمارستان انتقال يافتند، 
اما هنوز از سرنوشــت افــرادي که زير 
آوار بودند خبري نبود. در اين شــرايط 
عمليــات آواربرداري ادامــه يافت. روز 
گذشته رسانه هاي ترکيه اعالم کردند 
که تا کنون اجســاد 102نفر از زير آوار 
بيرون کشيده شده اســت.  با اين حال 

مهم ترين اخباري که در روزهاي دوشنبه 
و سه شنبه گذشته در رسانه هاي ترکيه 
انتشار يافت، ماجراي نجات معجزه آساي 

3دختر بچه بود.
نخســتين دختري که نجات او موجي 
از شــادي را در شــهر ازميــر به همراه 
داشــت، آيديل سيرين 14ســاله بود. 
پيش از نجات آيديل، جست وجوگران 
جســد بي جان خواهر 8ساله او را از زير 
آوار خانه شــان بيرون کشــيده بودند 
و به هميــن دليل اميدهــا براي نجات 
آيديل اندك بود، اما 58ساعت از وقوع 
زمين لرزه گذشته بود که آنها توانستند 
به محلي که آيديل در آنجا مدفون بود 
برسد. نجاتگران وقتي آوار را کنار زدند، 
در کمال شــگفتي متوجه شــدند که 
دختربچه 14ســاله زنده است و او پس 
از نجات در ميان خوشحالي مردمي که 
در محل جمع شده بودند به بيمارستان 

منتقل شد.
دومين دختربچه، اليف 3ســاله بود که 
حدود 65ساعت پس از زمين لرزه زنده 
از زير آوار در شهر ازمير بيرون کشيده 
شد. 2 روز قبل تر امدادگران موفق شده 
بودند مادر و 2خواهــر او را زنده از زير 
آوار بيرون بكشند، اما از سرنوشت اليف 

خبري نبود. با اين حــال امدادگران در 
ادامه جســت وجوها موفق شدند صبح 
دوشنبه او را نيز زنده از زير آوار آپارتمان 
محل ســكونتش بيرون بياورند. معمر 
سليك، آتش نشاني که موفق شده بود 
اليــف را زنده پيدا کند بــه خبرنگاران 
گفت: وقتي در جســت وجوي ساکنان 
آپارتمان بوديم، من حدس زدم که شايد 
دختربچه 3ســاله آنها جايي بين تخت 
و کمدش باشــد. براي همين شروع به 
کنار زدن آوار در آن قســمت کردم و او 
را ديدم که به پشت خوابيده بود. وقتي 
او را بلند کردم، فهميدم که زنده است. 
صورتش را تميز کــردم و گردوغبار را 
از کنــار زدم و وقتي بغلــش کردم و به 
نزديكــي آمبوالنس بــردم، دختربچه 
انگشــت مرا گرفته بود و رها نمي کرد. 
زنده ماندن اليف معجزه اي بود که خودم 

به چشم ديدم.
با انتقال اليف به بيمارســتان مشخص 
شــد که وي دچار هيچ گونه شكستگي 
و آســيب جدي نشــده و هم اکنون در 

بيمارستان تحت نظر است.
چندين ســاعت پــس از نجــات اين 
دختربچه، اين بــار نجات دختربچه اي 
4ساله، اشــك شــوق را بر گونه هاي 

نجاتگران جاري کرد. آيدا، دختر بچه اي 
بود که در آشــپزخانه آپارتمان شــان 
در ازمير گرفتار آوار شــده بود. نصرت 
آکســوي، امدادگري که موفق شد او را 
پيدا کند به خبرنــگاران گفت: زماني 
که در حــال جســت وجو در آپارتمان 
بوديم، صداي ناله  دختربچه اي را از زير 
آوار شنيدم. صدا از داخل آشپزخانه به 

گوش مي رسيد و با کنار زدن آوار وارد 
آنجا شــدم. دختربچه اي کنار ماشين 
ظرفشويي محبوس شده بود. دستش 
را به ســمت من بلند کرد و اسمش را 
پرســيدم و وقتي ديدم به هوش است، 
آوار را کنار زدم و او را بيرون کشيدم. آيدا 
حالش خوب بود و آسيب جدي نديده 

بود و او را در اختيار اورژانس قرار دادم.

آمارقربانيانزلزلهتركيهازمرز100نفرگذشت

درخواست قصاص براي چوپان قاتلمرگ پسر نوجوان پيست را تعطيل كرد

جوانباهمدستيخواستگار
زن

سابقششوهرشرابهقتلرساند

اجرايروشناييبرايراههايبرونشهريالزامينيست
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي کشور پيرو 
چاپ پيام مردمي با عنوان »خاموشي بســياري از جاده ها« در 
ستون با مردم پاسخ داده است: »ضمن سپاس از انعكاس ديدگاه ها 
و نقطه نظرات هموطنان و ظرفيت ايجاد شده براي پاسخگويي 
به مردم به استحضار مي رساند: براساس استانداردهاي بين المللي 
اجراي روشنايي براي هيچ کدام از رده هاي راه هاي برون شهري 
الزامي نيســت وليكن در صورت تامين اعتبار اجراي روشنايي 
براســاس اولويت در تونل ها، تقاطع ها، نقــاط مه گير و ورودي 
شهرها در راه هاي شــرياني )آزادراه ها و بزرگراه ها( برنامه ريزي 

و اجرا مي شود.

به دنبال مرگ پسر نوجوان در پيست موتور سرعت مجموعه ورزشي 
ثامن االئمه)ع( مشهد، هيأت موتورســواري و اتومبيلراني خراسان 

رضوي از تعطيلي اين پيست تا اطالع ثانوي خبر داد.
به گزارش همشهري، جمعه گذشــته نوجوان 16ساله اي در پيست 
موتورسواري مشهد جانش را از دست داد و گفته هاي شاهدان از اين 
حكايت داشــت که او بر اثر برخورد با يكي از موتور هايي که از داخل 
پيست منحرف شده بود، جان باخته است. شاهدان مدعي بودند که 
آن روز 2موتور سوار در پيست با هم برخورد کرده و بعد از سر خوردن از 
پيست منحرف شدند که در اين ميان يكي از آنها به شدت با اين نوجوان 
برخورد کرد و او را که در حال فيلمبرداري از مسابقه بود دچار سانحه 

و درنهايت مرگ کرد.
چند روز پس از اين حادثه، رئيس هيأت موتورسواري و اتومبيلراني 
خراســان رضوي درباره اين حادثه گفت: نقص فني موتورسيكلت، 
عامل حادثه در اين پيست و فوت يك نوجوان بود. فرضعلي گرايلي 
ادامه داد: در روز جمعه 9آبان ماه، برنامه تمريني موتورســواران در 
پيست ثامن االئمه)ع( مشهد طبق روال هميشگي برگزار شد که در 

اين برنامه تمريني نوجواني به همراه عموي موتورسوار خود به پيست 
آمده و در جايگاه ويژه همراهان نظاره گر تمرين موتورسواران بود. در 
لحظه استارت موتورسواران، يكي از موتورها به دليل نقص فني به يكي 
ديگر از موتورها برخورد کرد و هر 2موتورسوار از پيست منحرف شدند 
و به شدت با اين نوجوان تماشاگر برخورد کردند که باعث وارد آمدن 
صدمه شديد به وي شــد و اين نوجوان پس از انتقال به بيمارستان، 

به دليل ضعف جسماني و شدت جراحات متأسفانه فوت کرد. 
هرچند رئيس هيأت موتورسواري و اتومبيلراني خراسان رضوي در 
ابتدا نقص زيرساخت ها در پيست را رد کرده و گفته بود که اين پيست 
از استانداردهاي الزم برخوردار اســت و دليل اين اتفاق، فقط نقص 
فني موتورسيكلت بوده اســت، اما روز گذشته هيأت موتورسواري و 
اتومبيلراني خراســان رضوي با صدور اطالعيه اي اعالم کرد: با توجه 
به حادثه تأسف بار اخير، بهينه سازي  و باال بردن ضريب ايمني پيست 
برعهده کميته فني هيأت است و همه مسئوالن کميته موتورسرعت 
هيأت نيز تا اطالع ثانوي تعليق شده اند و پيست موتورسرعت تا اطالع 

ثانوي تعطيل است.

تحقيقــات در پرونده مرد چوپــان که متهم اســت زن تهراني را 
مقابل چشمان دختر 8ســاله اش به قتل رسانده، تكميل و براي او 

کيفرخواست صادر شد.
به گزارش همشــهري، 31ارديبهشت ماه امســال زني جوان در 
آپارتماني در شرق تهران به قتل رســيد. به دستور قاضي ساسان 
غالمي، بازپــرس جنايي پايتخت، تحقيقات براي کشــف راز اين 
جنايت آغاز شد. بررسي ها حكايت از اين داشت که زن جوان 2سال 
قبل به خاطر اختالفاتي که با همسر اولش داشــته از او جدا شده 
بود. او 5روز قبل از حادثه اين آپارتمان را اجاره کرده بود و به گفته 
صاحبخانه، وي به همراه مردي جوان که مدعي بود همسرش است 
در آنجا ساکن شده بود. اما مرد جوان ناپديد شده و از او خبري نبود. 
از سوي ديگر معلوم شــد که مقتول پس از جدايي از همسر اولش 
ازدواج نكرده بود و به نظر مي رسيد مردي که نقش شوهرش را بازي 
کرده، در اين حادثه نقش دارد. اين مرد 24ساله که حميد نام دارد 
و اهل روستايي در يكي از استان هاي غربي کشور است اوايل تيرماه 

دستگير شد و در بازجويي ها به قتل زن تهراني اقرار کرد.

وي که چوپان اســت در بازجويي ها گفت: حــدود 3 ماه قبل در 
اينستاگرام با ليال)مقتول( آشنا شدم. به صورت اتفاقي چشمم به پيج 
ليال افتاد و عكس خودم را که استوري کرده بودم برايش فرستادم. 
ليال عكسم را اليك و از آن تعريف کرد. همين ماجرا آغاز آشنايي 
ما بود تا جايي که من براي ديدن ليال از روستايمان به تهران آمدم. 
تصميم داشتم با او ازدواج کنم اما دچار اختالف شديم. من عاشق 
ليال بودم اما متوجه شدم که او عالقه اي به من ندارد. به او سوء ظن 
داشــتم و همين باعث شــد تا روز حادثه با او درگير شوم و مقابل 
چشمان دخترش، جانش را بگيرم. به همين دليل خيلي پشيمانم و 

عذاب وجدان رهايم نمي کند.
پس از کشف راز جنايت، اولياي دم نيز در دادسراي جنايي تهران 
حاضر شدند و براي متهم درخواست قصاص کردند. متهم نيز با قرار 
قانوني روانه زندان شــد. پس از تكميل تحقيقات بازپرس جنايي 
کيفرخواست پرونده را صادر کرد. براســاس کيفرخواست صادر 
شده، چوپان قاتل به زودي در دادگاه کيفري به اتهام قتل عمدي 

محاکمه خواهد شد.

ادعاي عجيب زن جوان
زنجوانروزدوشنبهبهدادســرايجناييتهرانمنتقلشدووقتيپيشرويبازپرسجناييتهران
قرارگرفتروايتتازهايرابازگوكرد.اومدعيشدكهشوهرشبهاوخيانتميكردهوبههميندليلبا

همدستيخواستگارسابقش،جاناوراگرفتهاست.

انگيزهاتازجنايتچهبود؟
ما قصد کشتن شوهرم را نداشتيم. فقط مي خواستيم از او زهر چشــم بگيريم. احساس مي کردم که شوهرم به من 
خيانت مي کند. ديگر نمي توانستم رفتارهاي او را تحمل کنم و دلم مي خواست درس عبرتي به او بدهم که دست از 

کارهايش بردارد.
اماظاهراكسيكهخيانتميكردهتوبودينهشوهرت؟

من قصدم خيانت نبود. سامان خواستگار سابقم بود اما من پس از ازدواج با شوهرم ديگر رابطه اي با او نداشتم. يك زماني 
او را دوست داشتم اما خانواده ام با ازدواج ما مخالفت کردند و قسمت نشد که باهم ازدواج کنيم. بعد از ازدواج با شوهرم 
نيز از او خبري نداشتم و نمي دانم شماره تلفنم را از کجا آورد که با من تماس گرفت. من هم که دلم پر بود از اذيت هاي 
شوهرم، سفره دلم را پيش سامان باز کردم و از مشكالتم گفتم. وقتي سامان حرف هايم را شنيد پيشنهاد داد از شوهرم 
جدا شوم اما مي دانستم او طالقم نمي دهد. بعد سامان پيشنهاد کرد که شوهرم را به قتل برسانيم تا باهم ازدواج کنيم. 

اما من نه دلم مي خواست با سامان ازدواج کنم و نه مي خواستم شوهرم را به قتل برسانم.
پسچهاتفاقيافتادكهشوهرتبهقتلرسيد؟

از قبل با سامان نقشه کشيده بوديم که زماني که شوهرم خواب است در را به روي سامان باز کنم و بعد او بيايد و شوهرم 
را کتك بزند همين. او روز حادثه در پشت بام ساختمان ما مخفي شده بود. چند دقيقه اي که گذشت و مطمئن شدم 
کسي در راه پله ها نيست به سامان پيام دادم که بيايد. او هم خودش را رساند و وارد خانه ام شد وبه سمت شوهرم که 
خواب بود هجوم برد و با چاقو ضرباتي به او زد. بعد از آن فورا فرار کرد و من با داد و فرياد همسايه ها را خبر کردم. ابتدا 

به دروغ گفتم که خانه نبودم و بعد گفتم که داخل اتاق بوده ام.
چراحقيقتراكتمانكردي؟

اصال فكرش را نمي کردم دستم رو شود. فكر مي کردم اگر داستانسرايي کنم پليس حرفم را باور مي کند اما تصوراتم 
اشتباه بود و دستم رو شد.
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 داستانسرايي 
پس از قتل شوهر
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ميل به نوعي از واقع گرايي و تصويركردن منظره هايي 
كه شــبيه عكس هاي واقعي به نظر برسند، گرايشي 
در نقاشــي امروز ايران اســت كه روز به روز فراگيرتر 
مي شــود. واقع گرايان جديد كه آنهــا را فراواقع گرا 
)هايپررئاليســت( مي نامنــد، پــس از تجربه هاي 
گوناگون در نقاشي قرن بيستم و بيست و يكم و عبور 
از مكتب هاي گوناگون سربرآورده  و نقاشي هايي ساده 
به دست مي دهند كه در نوع انتخاب شان از منظره ها 
و تركيب بندي رنگ ها و ژرفا نمايي از يكديگر متمايز 
مي شــوند. فراواقع گرايي )هايپررئاليسم( در نقاشي 
امروز دنيا، دست كم در 30 ســال گذشته، گرايشي 
متمايز اســت، اما در يكي، دو دهه اخير بسيار مورد 

توجه نقاشان ايراني قرار گرفته است.
نكته اي كه در نسل نو واقع گرايان جالب توجه است، 
ميل آنها به تصوير كردن منظره هاي شهري است. در 
فراواقع گرايي ايراني اغلب خود شــهر موضوع نقاشي 
اســت و ســاختمان ها ، بناها و منظره هاي شــهري 
دست مايه خلق اثر قرار مي گيرد. منظره هاي شهري، 
معماري هاي گذشــته ها، ســاختمان هاي متروكه، 
شــكلي از زيبايي شناســي كه فراموش شده است، 
فضاي سبزي كه روزبه روز كمتر مي شود و... ازجمله 
درونمايه هاي نســل نو واقع گرايان در سال هاي اخير 
بوده اســت. مثاًل جواد مدرســي كه يكي از نقاشان 
شاخص و پيشروي نسل تازه است، متروكه هاي شهر را 
به تصوير مي كشد. طاهر پورحيدري به ساختمان هاي 
قديمي نظر دارد، اما هميشه درختان، به ويژه سروها را 

در منظره ها نشان مي دهد و...
وقتي به نمايشگاه هاي هفته هاي اخير نگاه مي كنيم، 
شــماري از نمايشــگاه ها ذيل چنين رويكردي قرار 
مي گيرند. مهدي چيت سازها در نمايشگاه »كوچه ها« 
كه در »گالري اُ« داير اســت ، بافت فرســوده شهري  
را دســت مايه خلق نقاشي كرده اســت كه در ميان 
فراواقع گرايان كمتر سابقه داشته. او مي داند كه چگونه 
با اغراق در رنگ هاي مكدر مثاًل قهوه اي ها و ســبزها 
فضاي جنوب شــهري خلق و با جاري كردن رنگ ها 
حتي جوي هاي فاضالب و آب هاي هرز جاري را تصوير 
كند. يكي از وجوه درخور ستايش نقاشي هاي او توجه 
به تراكم فضاهاست و رنگ ها و شكل هاي گوناگوني كه 

كنار هم قرار مي گيرند تا نشان دهنده تراكم باشند.
در مقابــل در نقاشــي هاي امين معظمي بــا عنوان 
»خيابان هاي تهران« كه هفته گذشــته در گالري اُ به 
نمايش درآمده، تصوير تهران متفاوت است و تركيب 
آبي و سفيد در بسياري از نقاشي هاي او تصوير روشني 
از شهر به دست مي دهند. تماشــاگر نقاشي هاي او در 
هر كجاي ايران يا جهان كه باشد، از تماشاي نقاشي ها 
تصوير كاملي از تهران امروز به دست مي آورد از جنوب 
تا شمال، از برج طغرل شهر ري تا گورستان ارامنه، از 
سينماها و ايستگاه هاي اتوبوس و ويرانه ها و عمارت هاي 
بلندي كه در كنار ويرانه ها سربرآورده اند و مسجدها و 
نشــانه هاي امروزي تر مثل شعار »تهران شهري براي 
همه« و تابلوهاي شهري ديگر در منظره هاي او بيشتر 

به چشم مي خورند.

امين معظمي به شــكلي از نقاشــي امپرسيونيستي 
نزديك شده كه در نقاشي امروز ايران به طور كلي سابقه 
و نمونه چنداني نداشته است. اگر او بتواند منظره هاي 
خود را در اندازه هاي بزرگ خلق كند و قدرت و دقت 
بيشتري در پرداخت جزئيات به دست آورد، در ميان 

معاصران متمايز خواهد شد.
آثار رزيتا نصرتي در نمايشگاه »نوزده شب« كه تا هفته 
گذشــته در تاالر اين جا داير بــوده طبيعت گرايانه تر 
از دو نقاش ديگر است. ســاختمان ها و ماشين ها در 
بستر شب هاي خلوت منظره هاي او را شكل داده اند، 
اما درختان اصل و اســاس نقاشي هاي شبانه اوست و 
حضورشان در نقاشي ها آشــكارتر از هر چيز ديگري  
است. همه نقاشي هاي او جايي در حوالي بلوار كشاورز 
اســت و منظره هايي كه بعضي از آنهــا را به راحتي 
مي توان شناخت، مثل سينما بلوار. نقاشي هاي رزيتا 

نصرتي كارهاي ارجمند ثميال اميرابراهيمي را تداعي 
مي كند كه بيشتر عمر شب هاي تهران را تصوير كرده 
اســت. با اين همه هيچ كدام از اين نقاشان در دقت و 
مهارت به پاي نقاشــاني مثل ايمان افسريان يا جواد 
مدرسي نمي رســند و هنوز فرصت بيشــتري براي 
كسب مهارت هاي نقاشانه مي خواهند. اما توجه شان 
به گوشه هاي آشكار و پنهان شــهر و زندگي شهري 
و انتخاب چشم اندازهايي كه كمتر مورد توجه ديگر 

نقاشان بوده اند، درخور توجه است.
توجه فراواقع گرايان ايراني به تصوير كردن شهر سبب 
شده است شاهد مجموعه اي از نقاشي ها در سال هاي 
اخير باشــيم كه به مرور شــايد جرياني متفاوت در 
نقاشي امروز ايران شــكل دهد كه هم از نظر رويكرد 
نقاشانه و هم از نظر نقاشــي شهري مجموعه اي قابل 

مطالعه است.

تصوير كردن منظره هاي تهران، از عمارت هاي متروكه تا 
ساخت وساز هاي امروزي، يكي از رويكردهاي اصلي نقاشان 

ايراني در سال هاي اخير است

تهران از چشم نقاشان

مرتضيكاردر
روزنامه نگار
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مي گوينــد موالنا 
سروده: »حاال بايد 
خاموش شــوم و 
خموشي  بگذارم 
راســت را از دروغ 

سوا كند.«
هر آدمي نياز به خلــوت دارد، اين خلوت از آن 
خلوت هايي كه حضرت حافظ گفته؛ »خوش 
اســت خلوت اگر يار يار من باشد« نيست. اين 
خلوت با خود و شــنيدن صداي درون است؛ 
جايي كــه آدمي در ســكوت حتــي صداي 
مفصل هايش را مي شــنود: »آواز غريب رشد / 

در مفصل ترد لذت / مي پيچيد.«* 
تجربه تنهايي و ســكوت بدون هيــچ صدا يا 
مزاحمي براي هركداممان بارها رخ داده است، 
اما چندبار اين خلوت و تنهايي را فهم كرده ايم 
و از اين خلوت و سكوت به لحظه هاي متعالي 
رسيده ايم؟ لحظه هايي كه سال هاي بعد به آنها 
بازگشته ايم، چون آن لحظه نقطه شروع بوده اند. 
آن لحظه آيا مختصات، ويژگي يا نشانه خاصي 
دارد، بعيد اســت. آن لحظــه مي تواند هنگام 
رانندگي در يك جاده كويري باشد، يا در حال 
شستن ظرف  پشت ســينك ظرفشويي جايي 
كه به ريختن آب روي انباشــت ظرف ها خيره 

شده ايم و آنك چراغ معجزه روشن مي شود!
ارلينگ كاگه نويسنده و ناشر نروژي مي نويسد: 
»پس از بازگشــت به نروژ، روزي حين شستن 
ظــرف تصميم گرفتم انتشــاراتي تأســيس 
كنم. تمام صنعت و بــازار كتاب تحت اين باور 
پذيرفته شده بود كه هيچ جاي شك هم نداشت: 
كتاب هاي باكيفيت بايد در كتابفروشــي ها يا 
باشــگاه هاي كتابخواني با قيمت باال به فروش 
برسند. از سوي ديگر، ســوپرماركت ها قلمرِو 
انحصاري فروش رمان هاي عاشقانه بود. تمام. 
نمي فهميدم چــرا بايد آنطور باشــد؟ توصيه 
آدم هاي زيادي را شــنيدم و بسيار ممنونشان 
هستم. اما كل آن ايده پردازي و تصميم گيري 
حين ظرف شســتن اتفاق افتاده بود، بي هيچ 

مزاحمي در آشپزخانه ...
وقتي به گذشــته و حرفه ام در مقام ناشر نگاه 
مي كنم، مي بينم تنها كار غيرمعمولي كه كرده ام 
ايســتادن دم سينك آشــپزخانه و به پرسش 

گرفتِن واقعيت هاي پذيرفته شده بوده است.«
جناب كاگه كه اينجا شرح مختصري از فرايند 
تصميم گيري براي ناشر شدنش را نقل كرده، 
تنها ناشر نيست؛ او نويســنده ، مجموعه دار و 
كيوريتور هنــري اهل نروژ اســت كه زندگي 
پرماجرايي داشــته اســت و بخش عمده اين 

پرماجرا بودن و هيجان زندگي اش با پياده روي 
و سكوت ارتباط دارد و شرح ضرورت پياده روي 
كردن و اندكي از ماجرا هــاي زندگي اش را در 
كتاب »پياده روي؛ و سكوت، در زمانه هياهو« 
نوشته است. كاگه در اين دو كتاب كه نشر گمان 
در قالب يك كتاب، در مجموعه خردوحكمت 
زندگي، منتشر كرده بر يافتن سكوت در هياهو 
و پياده روي تأمل كرده اســت. كتاب در هر دو 
بخش پياده روي و سكوت خواندني است. كاگه 
به نوعي تجربيات و تأمالت شــخصي خود را 
در كنار روايت هايي از گفت وگــو با ديگران و 
مفاهيم فلســفي درآميخته است كه حتي اگر 
اينطور هم نبود خوانــدن صحبت هاي آدمي 
كه روزها در ســردترين قاره جهان پياده روي 
كرده مي توانســت جذاب باشد. كتاب سكوت 
33بخــش دارد كه اين بخش ها بــه نوعي در 
ارتباط با هم هستند و هم به صورت مجزا قابل 
خواندن است. او در البه الي نوشتن اين بخش 
با لحني صميمانه به خواننده مي فهماند دست 
يافتن به سكوت نياز به ادا و اطوار خاصي ندارد. 
ما به نوعي همه با سكوت احاطه شده ايم و براي 
فهم آن نياز به دقت داريم. كاگه مي نويســد: 
»ســكوت چيزي بيش از تصور و فكر اســت؛ 
مفهوم است. ممكن است ســكوت اطرافمان 
صداهاي زيادي داشته باشد. اما جذاب ترين نوِع 
سكوت سكوت درون است، سكوتي كه خودمان 
بايد خلقش كنيم. خيلي وقت است ديگر دنبال 
سكوت مطلق در اطرافم نيستم. آن سكوتي كه 

در پي اش هستم سكوت درون است ...
... من براي كشــف ســكوت چاره اي نداشتم 
جز اينكه پاهايم را براي رفتن به دوردســت ها 
به كار بيندازم. اما حاال مي دانم سكوت همه جا 
دست يافتني ا ست. بايد قطب جنوبي خودتان 
را پيدا كنيد.« در بخش پيــاده روي هم كاگه 
به نكات خواندني بســياري اشــاره مي كند و 
حتي بحث را به جايي مي رساند كه اگر آدم ها 
پياده روي نمي كردند شــايد به اين شكلي كه 
امروز هســتند، نبودند. او در صفحات پاياني 
پياده روي مي نويســد: »راه رفتن هويتمان را 
مي سازد. براي همين، اگر به ندرت پياده روي 

كنيم، ممكن است موجود ديگري شويم.«
* سهراب سپهري

نمايش فيلم »كودتاي 53« 
به دليل شكايت سازندگان 
مجموعه مســتند »پايان 
امپراتوري« متوقف شــد. هفته نامه آبزرور، چــاپ لندن گزارش داد، 
انتشار اظهارات »نورمن داربيشــر« مأمور مخفي سابق »ام آي 6« در 
گفت وگويي كه بخشي حذف شده از مســتند »پايان امپراتوري« در 
سال 1985 اســت، باعث اين جدال حقوقي شده. در اين گفت وگو، بر 
مداخله و نقش بريتانيا در كودتاي 28مرداد عليه دولت دكتر محمد 
مصدق تأكيد شده. دســت اندركاران مســتند »پايان امپراتوري« از 
عوامل سازندگان مستند كودتاي 53 شكايت كرده اند و همين باعث 
توقف نمايش عمومي كودتاي 53 شده است.  برايان لپينگ، از عوامل 
اصلي ساخت مستند »پايان امپراتوري«، بر اين باور است كه در اين 
مستند جديد به وقايع تاريخي ايران كه او پيش از نمايش برنامه »پايان 
امپراتوري« پوشش داده بود، اشاره شده است. او ادعاي مطرح شده در 
زمينه پذيرش حذف بخشــي از اين مستند تحت فشار دولت بريتانيا 
را رد مي كند. او مي گويد: »در فيلــم كودتاي 53  به وضوح اينطور القا 
شده كه  تيم ما بر اثر فشار دولت بريتانيا متقاعد شد كه بخشي از يك 
مصاحبه فيلمبرداري شده ادعايي را حذف كنيم  و سازندگان »پايان 
امپراتوري« در سانسور دست داشــته اند.«  لپينگ افزود: ما در حال 
مشورت با وكالي دادگستري هستيم. ما ترجيح مي دهيم كه ناگزير 
نشويم از طريق قانوني اقدام كنيم. ما تنها زماني از طريق قانوني متوسل 
به اقدام عليه فيلم »كودتاي 53« خواهيم شد كه پاسخ مثبتي در قبال 

درخواست هايمان دريافت نكنيم.

پايانامپراتوري
مســتند 14قســمتي »پايان 
امپراتــوري« در ســال 1985 
توســط »تلويزيــون گرانادا« 
ســاخته شــده بود. يك فصل 
از اين مســتند كــه در اصل 
به روزهاي پايانــي امپراتوري 

بريتانيا اختصاص داشت، فصل ايران نام داشت كه در آن وقايع مربوط 
به ملي شدن صنعت نفت در ايران و كودتاي انگليسي – آمريكايي 1332 
كه به سرنگوني دكتر مصدق انجاميد، پوشــش داده شده بود. در اين 
فصل اما بخش گفت وگو با »نورمن داربيشر« و »استفن ميد« سانسور 
شده بود. در آن زمان اينطور اعالم شــد كه اين گفت وگوها پيرامون 
مسائل حساسيت برانگيزي بودند و به همين دليل نيز حذف شدند، اما 
تقي اميراني و سازندگان مستند »كودتاي 53« در نهايت به اسناد اين 
گفت وگوهاي حذف شده دست پيدا كردند و آن را براي نخستين بار در 

اين مستند پخش كردند.

داربيشر،علتنهاييدعوا
در سال 1985، پژوهشگراني كه براي  برايان لپينگ  در زمينه ساخت 
مســتند  پايان امپراتوري  كار مي كردند، با يك افســر سابق سرويس 
امنيتي برون مرزي بريتانيا )ام آي 6( گفت وگو كردند. او ادعا مي كرد كه 
از طراحان اصلي عمليات كودتاي 1953 بوده است. »نورمن داربيشر« 
كه نقشش را در صحنه هاي تاريخي بازســازي شده مستند  كودتاي 
53 ، رالف فينس بازيگر مشــهور بريتانيايي بازي كرده است، در اين 
گفت وگو همچنين به جزئيات اين مسئله پرداخته كه چگونه اقدامات 
و محاسباتش در برانگيختن ناآرامي و در نهايت سرنگوني دولت دكتر 
مصدق مؤثر بوده است. او گفته  كه طبق طرح عمليات »چكمه«مبلغي 
بيش از يك و نيم ميليون پوند صرف كردم. داربيشر همچنين مدعي 
شده  كه شخصا دستور فراهم كردن مقدمات انجام شورش هاي خياباني 
را مي داده و اين شــورش ها را نيز هدايت مي كرده است. با اين حال، 
گفت وگوي نورمن داربيشــر در مســتند »پايان امپراتوري« نمايش 
داده نمي شود. برايان لپينگ و يكي از پژوهشــگران ارشد تيمش به 
نام »آليســون روپر« هر دو مي گويند كه مطمئن هستند  از مصاحبه 
نورمن داربيشر فيلم نگرفته اند و او با شــهادت مستقيم در دادگاه در 
اين باره نيز مخالفت كرده بود.  »نايجل هاوكز« خبرنگار روزنامه  آبزرور  
يك هفته قبل از انتشار فصل مربوط به ايران، به طريقي توانسته بود به 
نوار ضبط شده گفت وگوي داربيشر دست پيدا كند.  هاوكز در اين باره 
مي گويد: »آنها)عوامل دست اندركار مستند پايان امپراتوري( در دادن 
اين نوار مصاحبه داربيشر به من احتماال مرتكب اشتباه شده بودند. اما 
در اين نوار جرئيات زيادي درباره طراحي كودتاي 1953 در ايران ارائه 
شده بود و بنابراين به نظر يك روايت صادقانه بود.« متن پياده شده نوار 
ضبط شده گفت وگو با داربيشــر اما بعدها به دست »استيفن دوريل« 
نويسنده كتاب »ام آي6« نيز رســيد و او نيز از گفته هاي داربيشر در 
كتابش استفاده كرد. هم استيفن دوريل و هم آليس روپر در مستند 
كودتاي 53 در برابر دوربين قرار گرفتند و »روپر« خطاب به اميراني و 
مرچ در اين مســتند گفت كه به وضوح به خاطر نمي آورد در جريان 

گفت وگو با داربيشر چه اتفاقي افتاده است.

نظراتاميرانيووالترمرچ
تقي اميراني و والتر مرچ در گفت وگو با »آبزرور« ضمن اشاره به شكست 
تالش هاي ميانجيگرانه، اعالم كرده  اند كه اكنون با دو گزينه دردناك 
مواجهند؛ يا اينكه وارد يك دعواي حقوقي طوالني شــوند و يا اينكه 
متحمل تغييرات پر هزينه اي در فيلم شــان شوند و ناگزير بخش هاي 
مهم فيلم را تغيير دهند تا بتوانند مجوز استفاده از تصاوير مستند »پايان 
امپراتوري« در فيلم شان را كسب كنند. والتر مرچ در اين باره به آبزرور 
مي گويد: »ما در مستند كودتاي 53  به اين مسئله اشاره كرده ايم كه 
چقدر تالش ها و پژوهش هاي تيم مستند سازان »تلويزيون گرانادا« از 
نظرمان ستودني است. خيلي تأسف برانگيز است كه مخاطبان ما ديگر 
قادر به ديدن فيلم ما نباشند. ما سال ها براي اين فيلم زحمت كشيديم 
و واكنش هاي مثبتي را نيز پس از ساخت و نمايش فيلم دريافت كرده 
بوديم. »كودتاي 53« به مدت يك ســال قرار بود در جشــنواره هاي 
ســينمايي نمايش داده شــود.« اميراني نيز در اين گفت وگو به اين 
مسئله اشــاره مي كند كه عمليات محرمانه اي كه قصد داشتم در اين 
مستند نشان دهم و درباره آن پيش تر نيز صحبت كرده بودم، توسط 
دولت بريتانيا انجام گرفته بود و نه توسط عوامل سازنده مستند »پايان 
امپراتوري«، دليل اصلي اينكه ما اين فيلم را ساختيم اين بود كه به طور 
كامل آنچه در ايران )در زمان كودتاي 28مرداد 32 گذشته بود( را شرح 
دهيم. دولت بريتانيا هنوز به طور رسمي آنچه را در سال 1953 انجام 

داده، نپذيرفته است.

گالريدارانمعتقدندشماربازديدكنندگانشان
آنقدرنيستكهازدحامجمعيتايجادكند.البته
كهدرستميگويند.ازافتتاحيههاكهبگذريم،
بازديدكنندگاناندكيدرروزهايديگرهفتهبهگالريهاميآيند.رعايتاصولبهداشتيدر
گالريهانيزبيشترازسايرنهادهايفرهنگيوهنرياســت.دروروديبسياريازگالريها،
ماسكومايعضدعفونيكنندهوجودداردوورودبدونماسكممنوعاست.بههرروي،هنوز
افتتاحيههادربعضيازگالريهابرگزارميشودوچراغگالريهايكيدرميانروشنونمايشگاهها
دايراست.درعينحالبسياريازگالريها،نمايشگاههايخودراهمزمانبهصورتآناليننيز
نمايشميدهندتاكسانيكهنميتوانندبهگالريهابيايندازمنزل،نمايشگاههاراتماشاكنند.در

گالريگردياينهفتهبهسراغنقاشانيرفتهايمكهمنظرههايشهريراتصويركردهاند.

نمايش فيلم كودتاي 53 با شكايت سازندگان يك مستند ديگر در 
انگلستان متوقف شد 

اظهارات سانسور شده يك مأمور مخفي انگلستان در يك 
مستند قديمي كه نقش بريتانيا در كودتاي سال 32 را اثبات 

مي كند، ريشه اصلي اختالفات است 

نگاهي به كتاب »پياده روي و سكوت در زمانه هياهو«

بحرانسانسورياواقعيتكودتا

كتابيكقطِبجنوِبكامالشخصي!

ي گردي
گالر
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ارلينگكاگه
ترجمه:

شادينيكرفعت
ناشر:گمان

مهديچيتسازهابافتفرسودهشهريرادستمايه
خلقنقاشيكردهاست.
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درختاناصليترينعنصرنقاشيهايشهريرزيتانصرتياست.

امينمعظميتصويرروشنيازتهراندرنقاشيهايخودبهدستميدهد.
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كيوسك  قطر مخالف عادي سازي روابط
با رژيم صهيونيستي است

امير قطر بار ديگر، تأسيس كشور مستقل فلسطين براساس 
مرزهاي سال1967 را شرط عادي  سازي روابط با رژيم 

صهيونيستي عنوان كرد

 ســرانجام موضع رسمي قطر نســبت به  احتمال 
عادي سازي  روابط اين كشور با رژيم صهيونيستي خاورميانه

اعالم شــد. طي هفته هاي گذشــته، رســانه هاي 
متعددي در آمريكا، فلسطين اشغالي و همچنين كشورهاي عربي، 
شــايعاتي را درباره پيوســتن قطر به كاروان عادي سازي  روابط 
عربي-اسرائيلي منتشر كرده بودند. براي مثال، روزنامه اسرائيل 
امروز )نزديك به نتانياهــو( از اين هم فراتر رفتــه و جزئياتي از 
مذاكرات مقدماتي دوحه و تل آويو درباره شــروط عادي سازي 
روابط را به نقل از منابع آگاه در رژيم صهيونيســتي منتشر كرده 
بود. اما تمام اين شايعات با سخنراني روز گذشته امير قطر عمال به 
حاشيه رفت و تكذيب شد. شيخ تميم بن حمد آل ثاني، در جريان 
پيامي ويدئويي به مناسبت سالگرد آغاز به كار مجلس شوراي قطر، 
گفت: هيچ تغييري در سياست قطر نسبت به فلسطين رخ نداده 
است. ما همچنان اين مسئله را مسئله اي عادالنه و مبتني بر حق 
مي دانيم. تا زماني كه كشــور مســتقل فلســطين براســاس 
مرزهاي 1967 تشكيل نشده و از جانب سازمان ملل به رسميت 
شناخته نشود، صلحي در كار نخواهد بود؛ اين اصل ريشه در طرح 

صلح عربي دارد و ما همچنان به اين طرح پايبنديم.
به ايــن ترتيب و با توجه بــه موضع فعلي آمريكا و اســرائيل در 
توافق موسوم به »معامله قرن«، دســت كم در آينده اي نزديك 
امكان عادي سازي  روابط قطر با رژيم صهيونيستي وجود ندارد؛ 
چرا كه براساس اين معامله، فلســطيني ها از حق تاسيس كشور 
مستقل برخوردار نيستند. از سوي ديگر، در اين معامله، مرزهاي 
سال1967 ناديده انگاشته شــده و حاكميت شهر قدس به طور 
كلي در اختيار دولت رژيم صهيونيســتي قرار گرفته است. طرح 
صلح عربي ازجمله ابتكارات سياسي ملك عبداهلل، پادشاه سابق 
عربستان سعودي است كه در آن، تشكيل كشور مستقل فلسطين، 
اعالم »قدس شــرقي« به عنوان پايتخت اين كشور و همچنين 
توقف كامل شهرك سازي ها به عنوان شروط صلح كشورهاي عربي 

با رژيم صهيونيستي ذكر شده است.

اگرچه موضع صريح امير قطر در تأكيد بر حق تاســيس كشــور 
براي فلسطينيان با استقبال گسترده اي در شبكه هاي اجتماعي 
و رسانه هاي عربي روبه رو شــده، اما برخي تحليلگران معتقدند 
در تفسير اين ســخنان نبايد مبالغه كرد. براي مثال عبدالباري 
عطوان، سردبير روزنامه رأي اليوم مي نويسد: عدم همراهي قطر با 
دولت ترامپ براي حل مسئله فلسطين اتفاقي قابل پيش  بيني بود. 
چشم انداز دوحه در مسائل منطقه اي و مخصوصا نزاع فلسطين تا 
حد زيادي به حزب دمكرات در آمريكا نزديك است. بر اين اساس 
و درصورت پيروزي جو بايدن، مي توان پيش  بيني كرد قطر نيز با 
وجود تمام اين موضع گيري ها سرانجام وارد فرايند عادي سازي  

روابط با رژيم صهيونيستي شود.

عبور از بحران محاصره و تحريم
امير قطر در بخش ديگري از پيام ويدئويي خود با اشاره به محاصره 
همه جانبه اين كشور توسط عربستان سعودي، امارات و بحرين 
از ســال2017 تا به امروز، گفت: با تكيه به صبر و بردباري مردم 
و تالش دولتمردان كشــور، اكنون به روشني مي توان گفت قطر 
از تمام چالش هاي محاصره و تحريم ظالمانه اقتصادي توســط 
همسايگان خود عبور كرده است. به گفته شيخ تميم »ريال قطر 
جايگاه و قدرت خود را در مقابله با چالش هاي بزرگ ســال هاي 
اخير، ازجمله محاصره، كاهش قيمت ها در بازار انرژي و ويروس 
كرونا ثابت كرده است.« امير قطر اين موفقيت را حاصل حمايت 
از بخش خصوصي و نظارت بر بودجه هاي دولتي دانست. همزمان 
با اين سخنراني، روز گذشــته آخرين دور از تمرين هاي نظامي 
مشــترك ميان نيروهاي قطر و تركيه در پايــگاه الريان به پايان 
رسيد. اين پايگاه در ســال2017 و به عنوان بخشي از توافقنامه 
دفاعي ميان آنــكارا و دوحه در اختيار ارتــش تركيه قرار گرفته 
است. گفته مي شــود براســاس اين توافقنامه دست كم 2هزار 
نيروي نظامي تركيه در خاك قطر حضور دارند. شــبكه الجزيره 
سال گذشته با انتشار مســتندي درباره محاصره قطر مدعي شد 
ارسال فوري نيروهاي نظامي تركيه به داخل قطر، يكي از داليل 
مهم انصراف عربستان سعودي و امارات از حمله زميني به دوحه 
بوده است. قطر طي 3سال گذشته با حفظ ثبات اقتصادي، جلب 
حمايت سياسي قدرت هاي غربي و پشتيباني نظامي تركيه عمال 
سياست محاصره اين كشور توسط عربستان، امارات و بحرين را 

شكست داده است.

نيويورك تايمز در گزارشــي به پايان ماراتن 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا با رسيدن به 
روز رأي گيري پرداخته كرده است. به نوشته 
اين روزنامه، تنش حاكم بر رقابت ها ميان 2نامزد 
اصلي انتخابات، اكنون بــه اضطراب در ميان 
رأي دهندگان تبديل شده است؛ اضطرابي كه 
خود را در تعطيلي فروشگاه هاي بزرگ و مراكز 

شهرها نشان داده است. 

روزنامه يو اس اي تودي ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

نوبت مردم آمريكا

انتخابات قرن

آمريكا در انتظار پايان تلخ

روزنامه يو اس اي تودي خطاب به مردم آمريكا 
نوشته است: »االن همه  چيز به  عهده شماست.« 
اين روزنامه نوشــته كه نامزدها طي چند ماه 
برنامه هاي خود را ارائه كرده انــد و اكنون اين 
رأي دهندگان هستند كه سرنوشت آمريكا را 
تعيين مي كنند. يو اس اي تودي به 230هزار قرباني 
كرونا، آمار باالي بيكاري، گسست اجتماعي و 
تشديد نژادپرستي در آمريكا اشاره كرده و از 

مردم خواسته براساس اين واقعيات رأي دهند.

روزنامه العربي الجديد جلد خود را به رخداد 
بزرگ انتخابات آمريكا اختصاص داده است؛ 
انتخاباتي كه به نوشته اين روزنامه از اهميتي 
بي سابقه در تاريخ آمريكا برخوردار است. در 
گزارش العربي الجديد آمده: شهروندان آمريكا 
با انتخاب خود، نه تنها سرنوشت اين كشور بلكه 
سرنوشت و مسير پيش روي جهان طي سال هاي 

آينده را تعيين خواهند كرد.

 عزاي عمومي
در سوگ دانشجويان كابل

 باالخره سوت پايان رقابت 
دونالد ترامپ و جو بايدن در آمريكا

پرحاشــيه ترين انتخابات 
رياســت جمهوري آمريكا ديروز به صدا 
درآمد و كارزار انتخاباتــي هر دو نامزد به 

خط پايان رسيد.
اين انتخابات نه در متن و نه در حاشــيه 
شبيه هيچ كدام از انتخابات هاي سال هاي 
قبل نبود و شايد همين باعث ثبت ركورد 
مشــاركت مردم در انتخابات زودهنگام 
شد. تا شب انتخابات نزديك 100ميليون 
آمريكايــي رأي دادنــد، درحالي كه در 
انتخابات 4سال پيش جمعا 138ميليون 

نفر به پاي صندوق هاي رأي رفته بودند.
به دليــل نگرانــي از آشــوب هاي بعد از 
انتخابــات، از ســاعت ها قبــل از آغــاز 
رأي گيري نه تنها نيروهــاي نظامي بلكه 
مردم و مغازه داران نيز در سرتاسر آمريكا 
از نيويورك تا كاليفرنيا به حالت آماده باش 
درآمدند. يك روز قبل از انتخابات، كوچه ها 
و خيابان ها در بيشتر شهرهاي اين كشور 
انگار كه در انتظار درگيري نظامي بودند تا 

يك انتخابات مردمي.
در مركز شهر واشنگتن، كارگران در مقابل 
ويترين مغازه ها و ســاختمان ها مشغول 
كار بودند؛ صداي چكــش و ابزار برقي نه 
براي نصب تزيينات جشــن كريسمس 
بلكه براي نصب حفاظ و تخته هاي چوبي 
بلند بود. محوطه اطراف كاخ ســفيد نيز 
درســت مانند ماه هاي گذشــته كه در 
واكنش به اعتراض ها عليه نژادپرســتي 
پليس فنس كشي شده بود، دوباره با مانع 
محاصره شــد. مقامات امنيتي پايتخت 
آمريكا گفته اند كه همه نيروهاي آنها در 
روز انتخابــات و بعــد از آن در آماده باش 
هستند و همه اقدامات براي حفظ آرامش 

و امنيت مردم انجام شده است.
 در نيويورك نيز بعــد از اينكه پليس به 
صاحبان كسب وكارها هشدار داد، خيلي 
از فروشگاه ها دست به اقدامات حفاظتي 
زدند و ويترين هاي خود را پوشاندند. بيل 
دو بالزيو، شــهردار نيويــورك گفته كه 
مقامات اين شــهر براي هر نوع آشوب و 
درگيري بعد از انتخابات آماده هستند و 

به سرعت آن را كنترل مي كنند.
در هيوستون، پرجمعيت ترين شهر ايالت 

تگزاس نيز تنش هاي سياسي اوج گرفته 
است. برخي گروه هاي خرابكار با اسپري 
رنگ روي شيشــه ها نوشــته اند: »نه به 
انتخابات، آري به انقالب.« يكي از مقامات 
پليس شــهر بورلي هيلز كاليفرنيا نيز به 
شبكه ســي  بي اس گفت: »ما خودمان را 

براي بدترين اتفاق ها آماده كرده ايم.«
از ســوي ديگر، پليس فــدرال آمريكا در 
هفته هاي گذشته اعضاي برخي گروه هاي 
نظامي را كه مشكوك به ايجاد اغتشاش 
بودند، دســتگير كرده اســت. نيوزويك 
در گزارشي نوشت كه معترضان طرفدار 
جنبش »زندگي سياهپوستان مهم است« 
و ضد فاشيست معروف به »آنتي فا« خود 
را براي اعتراض و آشوب بعد از انتخابات 
آماده كرده اند. بســياري از ايــن افراد در 
شــبكه هاي اجتماعي ازجمله توييتر در 
حال ترغيب افراد براي پيوســتن به آنها 

هستند.
در برخي شهرها گروه هاي ضد فاشيست 
از طرفدارانشان خواســته اند كه روز بعد 
از انتخابات به خيابان هــا بيايند. ازجمله 
در شــهر ســياتل قرار اســت معترضان 
چهارشنبه شــب )پنجشــنبه بــه وقت 
ايران( در كالج مركزي اين شهر دست به 

تظاهرات بزنند.

پرهزينه ترين كارزار انتخاباتي
انتخابــات2020 پرهزينه ترين كارزار 
انتخاباتي در تاريخ آمريكا بوده اســت. 
براساس تخمين مركز سياست پاسخگو 
آمريــكا، نامزدهــا، كميته هاي احزاب 
و گروه هاي مســتقل 14ميليارد دالر 
هــم در انتخابات رياســت جمهوري و 
هم كنگــره هزينه كرده انــد كه بيش 
از 2برابــر هزينه 6.5ميليــارد دالري 
انتخابــات2016 اســت. ايــن مركــز 
تخمين زده كه تا روز برگزاري انتخابات، 
كمپين هاي انتخابات رياســت جمهوري 
6.6ميليــارد دالر و رقابت هــاي كنگره 
7ميليــارد دالر هزينه داشــته اســت. 
هزينه دمكرات ها در ايــن ميدان 2برابر 
جمهوريخواهان بوده به طوري كه تا يك 
هفته قبل از انتخابــات 6.9ميليارد دالر 
از ســوي دمكرات ها و 3.8ميليارد دالر از 

سوي جناح مقابل هزينه شده است.
كميسيون انتخابات فدرال اعالم كرده  با 
اينكه ترامپ سرمايه  گذاري براي انتخاب 
مجدد خود را از همان ســال2016 آغاز 

كرد، اما نتوانســته در اين زمينه بايدن را 
پشت ســر بگذارد. كمپين بايدن امسال 
حــدود يك ميليارد دالر جمــع كرد، اما 
كمك هاي مردمــي به كمپيــن ترامپ 
فقط به 600ميليون دالر رســيد. بايدن 
نخســتين نامزد در تاريخ آمريكا خواهد 
بود كه توانســته اين ميــزان كمك را در 
يك رقابت انتخاباتي جذب كند. كمپين 
او با جمع كردن 748ميليون دالر كمك 
فقط در ماه هاي آگوست و سپتامبر ركورد 
تازه اي ثبــت كرد. درحالي كــه كمپين 
ترامپ در اين مدت فقط 458ميليون دالر 

آورده داشت.
در مقابل، رئيس جمهور آمريكا پشتيباني 
مالي بيشتري از سمت حزب جمهوريخواه 
داشــته اســت. آنها 643ميليــون دالر 
از زمســتان سال گذشــته براي انتخاب 
مجدد او هزينه كرده اند، درحالي كه حزب 
دمكرات فقط 396ميليون دالر براي نامزد 

خود هزينه كرده است.

كاهش شعبه هاي رأي گيري
تعداد شعبه هاي رأي گيري در انتخابات 
امســال 20درصد نســبت به انتخابات 
سال2016 و 22درصد نسبت به انتخابات 
ســال2012 كاهش داشته اســت. اين 
كاهــش بيشــتر از همــه در ايالت هاي 
كاليفرنيا، مريلند، كنتاكي، نيوجرســي، 

نوادا و داكوتاي شمالي بوده است.
به گزارش شبكه خبري وايس، شيوع كرونا 
و استقبال از رأي گيري پستي باعث شد تا 
امسال 21هزار شعبه  رأي گيري كمتر از 
سال هاي پيش  فعال باشند. پايين آوردن 
هزينه ها از علت هاي ديگري است كه براي 

اين موضوع عنوان شده است.
برخي ايالت ها مانند كاليفرنيا و نيوجرسي 
به دنبال اين كاهش، رأي گيري پســتي 
را بــراي مردم تســهيل كردنــد، اما در 
بقيه ايالت ها ازجمله تگــزاس و جورجيا 
اين امــكان فراهم نبود كــه پيش بيني 
مي شــود تأثير منفي در مشاركت اقشار 
ضعيف و رنگين پوســتان داشــته باشد، 
زيرا معموال اين اقشار در مناطق محروم 
كه دور از شــعبه هاي رأي گيري اســت، 
زندگي  مي كنند. همچنين كاهش مراكز 
رأي گيري آن هم در اين ســطح وســيع 
باعث ايجــاد صف هاي طوالنــي و مدت 
انتظار بيشتر شد و مردم به ويژه سالمندان 

و معلوالن را به دردسر انداخت.

همزمان با پايان رأي گيري در انتخابات رياست جمهوري آمريكا، احتمال وقوع 
آشوب و درگيري  خياباني ميان طرفداران نامزدها افزايش يافته است

 داعش مسئوليت 
حمله كابل را به عهده 

گرفته است

اضطراب؛ چاشني انتخابات آمريكا

داعش؛ عامل حمله تروريستي اتريش
وزير كشور اتريش اعالم كرد يكي از دو مهاجم شامگاه دوشنبه در وين، از هواداران گروه تروريستي 
داعش بوده است. به گزارش رويترز، در اثر اين حمله 5 نفر كشته و 14 نفر ديگر زخمي شدند. كارل 
نهامر با ارائه نتايج اوليه تحقيقات انجام شــده درباره اين حمله اعالم كرد كه فرد مهاجم 20 ساله 
بوده و همزمان تابعيت اتريش و مقدونيه را داشته است. او 1 سال قبل به دليل تالش برای رفتن به 
سوريه از سوی دادگاهی در اتريش محكوم شده بود. تالش ها براي دستگيري مهاجم دوم ادامه دارد.

مردم افغانستان، ديروز را در غم كشته شــدن 22 نفر در حمله تروريستي 
نيروهاي داعش به دانشگاه كابل، در عزاي عمومي سپري كردند. 

دو مهاجم، حوالي ساعت 12 روز دوشــنبه به وقت محلي به دانشگاه كابل 
حمله كردند و دانشجويان را به خاك و خون كشيدند. در اين حمله كه روز 
گذشته داعش مســئوليت آن را به عهده گرفت، بيش از 40 نفر نيز زخمي 
شدند. طبق اعالم وزارت كشــور افغانســتان، تمامي قربانيان غيرنظامي 

بوده  اند. 18 نفر از جان باختگان دانشجوي دانشگاه كابل هستند.
شاخه خراسان گروه تروريستي داعش با انتشار اعالميه اي مسئوليت حمله 
به دانشگاه كابل را به عهده گرفت و تصاوير دو عامل حمله را هم منتشر كرد. 
اين دو فرد طي 6 ســاعت درگيري با نيروهاي امنيتي، از پا در آمدند. طبق 
اعالم مقام هاي امنيتي افغانستان، در زمان حمله دست كم 8 هزار دانشجو 
در كالس ها، محوطه و خوابگاه  هاي دانشگاه حضور داشته اند كه كار تخليه 

آنها چندين ساعت ادامه داشته است. 
اشرف غنی، رئيس جمهور افغانستان در نطق تلويزيونی اين حمله را محكوم 
كرد و آن را جنايت ضد بشری خواند. غني گفت: »انتقام اين حمله را چند 
برابر خواهيم گرفت.« رئيس جمهور افغانستان ادامه داد: »به طالبان و همه 
گروه های تروريســتی می گويم كه با اين عمل ها اراده ملت افغانســتان را 
نمی توانيد در كنترل بگيريد. دشمنان افغانستان و حاميان آن بايد بدانند 
كه هيچگاه در برابر وحشت ظالم سر خم نكرده ايم. من به ظرفيت و شجاعت 

نيروهای امنيتی باور دارم.« 
امراهلل صالح، معاون اول رئيس جمهور افغانســتان كه اخيرا از سوي اشرف 
غني مسئوليت امنيت كابل را در دســت گرفته است، از نخستين ساعات 
بعد از حمله، انگشت اتهام را به ســوي طالبان گرفت و گفت كه اين گروه 
را مسئول حمله مي داند. اين در حالي است كه سخنگوي طالبان ديروز در 
پستي توييتري اعالم كرد طالبان با حمله به دانشگاه كابل ارتباطي ندارد. 
امراهلل صالح در صفحه توييتر خود نوشت: »اين حمله برای ما يك ناكامی 

استخباراتی )اطالعاتی( است اما برای طالب، گنديدگي وجدان است.«
صالح ديروز در پي انتشار اعالميه داعش، ضمن جعلي خواندن آن، همچنان 
بر دست داشتن طالبان در حمله پافشاري كرد. او گفت كه  در اين باره شواهد 
بســياري در اختيار دارد. به گزارش تلويزيون طلوع افغانستان، معاون اول 
رئيس جمهور افغانستان پس از نشست با مقام هاي امنيتي اين كشور گفت 
كه طبق اطالعات رياست عمومی امنيت ملی و مســئوالن ديگر امنيتی، 
سالح های باقی مانده از مهاجمان  با آنچه كه در عكس های اعالميه داعش 
آمده است مطابقت ندارد. صالح گفت كه عكس كسانی كه در اعالميه داعش 

آمده با چهره دو مهاجم كشته شده شباهت ندارد. 
حمله به دانشــگاه كابل، دومين حمله به نهادهای آموزشــی در پايتخت 
افغانستان در مدت 10 روز گذشته اســت. پيش از اين در حمله نيروهاي 
داعش به مركز آموزشي »كوثر دانش« در منطقه شيعه نشين دشت برچي 
در غرب كابل، 13 نفر كشته و بيش از 20 نفر زخمي شدند. 2سال پيش نيز 
مركز آموزشی موعود در منطقه دشت برچی در غرب كابل هدف يك حمله 
انتحاری قرار گرفت. در آن حمله كه داعش مسئوليتش را به عهده گرفت،  
34 نفر كشــته و 56 نفر ديگر زخمي شــدند. اكثر قربانيان مركز آموزشی 
موعود دانش آموزانی بودند كه در كالس آمادگی كنكور شركت كرده بودند. 
صبح ديروز شماری از دانشجويان در برابر دانشگاه كابل دست به اعتراض زده 
و خواستار آتش بس شدند. آنان همچنان از دولت افغانستان خواستند كه تا 
زمان پايان خشونت ها از گفت وگو صلح با طالبان عقب بكشد. دانشجويان 
دست نوشته هايي با خود داشتند كه روي آنها نوشته بود: »ما را نكشيد، گلوله 

كم می آوريد، ما زياد هستيم«.

سمانه معظمي
خبرنگار
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عشقبازيراتحملبايدايدل،پايدار!
گرمالليبود،بودوگرخطاييرفت،رفت

گردليازغمزهدلدارباريبرد،برد
ورميانجانوجانانماجراييرفت،رفت
مالل، به ستوه آمدن است و از چيزي خسته و مانده شدن. آنجا كه رنجش و آزردگي 
پيش مي آيد، دل سير مي شود و بيزار؛ ولي خواجه شــيراز با دعوت به پايداري و 
تحمل بر آنچه گذشته است، خط مي كشد و بر آن است كه اگر ماللي هم بوده، ديگر 

گذشته است. او خود در غزلي ديگر دارد:
هركه ترسد ز مالل، 

اَنُدهِ عشقش، نه حالل
امروز حتي ممكن است يكنواختي يا دلتنگي موجب مالل گردد. حافظ در بيتي با 

همين معني دلتنگي آورده است:
بيا كه با تو بگويم غم ماللت دل 

چرا كه بي تو ندارم مجال گفت و شنيد
و در جاي ديگر گويد:

مده به خاطر نازك، ماللت از من زود
كه حافظ تو، خود اين لحظه گفت بسم اهلل

هم به اين معناست كه از من ناراحت و دل سير نشو و هم به اعتبار كلمه »زود«، اين 
معنا را هم به ذهن مي آورد كه »اميدوارم خاطر نازكت، زود از من خســته نشود و 
دچار يكنواختي نگردد، چرا كه عاشق تو، يعني حافظ، تازه باب دوستي را باز كرده 

و بسم اهلل گفته است.«
در اشــعار ديگران، در معني بي قراري و ناآرامي دنباله دار هم عالوه بر اين معاني 

آمده است:
ماللي نيست ماهي را ز دريا

كه بي دريا خود او خرم نگردد
مولوي، ديوان شمس

هر زمان نو صورتي و نو جمال
تا ز نو ديدن فرو ميرد مالل

مثنوي، دفتر چهارم
مالل، بيماري و آزردگي هم مي آورد:

آب ار چه همه زالل خيزد
از خوردن پُر، مالل خيزد 

نظامي، ليلي و مجنون
و آخر اينكه، خاقاني به محبوبش سالم هم نمي كند چرا كه مي ترسد او را بيازارد:

به سالمي ت دردسر ندهيم
زانكه ترسنده از مالل توايم

عكس:همشهري/مناعادل برگروبيازبوستانجمشيديه-تهران

خبر درگذشــت كريم اكبري مباركه، بازيگر 
سينما، تئاتر و تلويزيون بر اثر ابتال به ويروس 

كوويد- 19 بار ديگر حرف تعطيلي جريان 
توليد پروژه هاي سينمايي و تلويزيوني را 
داغ كرد. هنرهاي نمايشي در حالي يكي 
از بهترين هاي خود را از دســت داد  كه 

شادروان اكبري مشغول ايفاي نقش در مجموعه تلويزيوني 
از محصوالت ســيما فيلم براي نمايش شبكه هاي سيما بود. 
تعطيل كردن همــه پروژه ها تا پايان اپيدمــي در حد انتقاد 
از جريان ناسالم ســرمايه و ريخت  و پاش هاي پولشويي در 
پست هاي اينســتاگرامي، اليك خور ملســي دارد، اما براي 
نان خوران سينما و سريال دستاوردي جز نماي بي نان نيست. 
اينجا صحبت كارگران صحنه است نه نان خوران صحنه. همه 
مي دانيم كه كمك هاي كرونايي و پشتيباني هاي صنفي در 
برابر بيداد هزينه ها، باد و بودي ندارد چه رسد به  هاي  و هوي. 
تمام كردن پروژه هاي نيمه تمام و جمع كردن سرمايه مانده بر 
زمين و فسخ قراردادهاي گران توليد و مشغول شدن عواملي 
كه كاري جز اين بلد نيستند، مخمصه اي مي سازد كه فرار از 
آن انگار فقط يك مفر دارد؛ رعايت پروتكل هاي بهداشتي. همه 
مي دانند كه تركيب »رعايت پروتكل هاي بهداشتي« در جريان 
توليد نمايشي در ايران چندان قابل اعتماد نيست. بي اعتمادي 
به توافق ها براي حفظ سالمتي اعضاي گروه توليد، بيشتر نه 
به خاطر ســهل انگاري تهيه كنندگان بلكه به خصلت دوران 

توليد پروژه ها برمي گردد.
اگر تعجيل را مناسب توصيف شــرايط توليد ندانيم، تسريع 
در ضبط صحنه ها مهم ترين دســتوري اســت كه از طرف 
تهيه كننده ها به همه عوامل صادر مي شود. تعريف تهيه كننده 
حرفه اي چيزي جز ســاخت قابل قبول يك پروژه نمايشــي 
با هزينه معلــوم در مدت زمان تعيين شــده نيســت. هنر 
تهيه كنندگــي در مجموعه اي از مقياس ها و معيارهاســت 
كه فهرست عوامل و ســياهه مصارف را با هم ميزان مي كند. 
مديران توليد قهرمانان گمنامي هستند كه براي ماراتن توليد 
به نبرد فراخوانده مي شوند تا تركيب رقم مشخص در مدت 
زمان معين بــه توليد كم نقص منتهي شــود. در پروژه هاي 
وطني كه اســتوديو و دكور متمركز و متنوع وجود ندارد، هر 
پروژه آغاز كشف سينماســت. پرتاب به دوران تولد برادران 
لومير و كودكي توماس اديسون. همه افراد و ابزار و امكان الزم 
براي توليد بايد مذاكره، اجاره و كرايه شــوند. وقتي جمعيت 
انبوه از گروه كارگرداني تا تداركات و از صورت و صحنه آرا تا 
گروه فيلمبرداري و خدمات از گوشه و كنار شهر در يك دفتر 
نامناسب براي هر كاري دور هم جمع مي شوند، احوال پرسي 
عوامل، نخستين سكانس تبادل ويروس را رقم مي زند. دوران 
پيش توليد يعني دوران همين احوال پرسي ها و همين انتقال ها. 
دوران توليد با دستور حمله كليد زدن صادر و آغاز مي شود. 
گروه با ولع، كار تمام كردن سكانس هاي رج زده شده فيلمنامه 
را با حربه هاي كارگردان آغاز مي كنند. تمام كردن براي گروه 
از آنجا اهميت دارد كه در يك شغل بدون پشتوانه بايد براي 
پروژه بعدي آماده و بيكار بود. در نتيجه عوامل نيز براي سرعت 
در توليد، به اندازه تهيه كننده توافق دارند. توليد وقتي شروع 

مي شود، كنتور هزينه ها هم جان مي گيرد.
با چنيــن پروتكل هايي در توليد ســينمايي و تلويزيوني كه 
ريشه عميق تري از هديه مرگبار ووهان به جهان دارد، رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي كه تك افتادگي و شويندگي و ماندگي 
اســت با شــرايط توليد كه باهم بودگــي، درهم بودگي و در 
سفربودگي است همساز و همسو نيست. ماسك و ژل و الكل 
مزاحم توليد، گران كننده قيمت تمام شده محصول و مخالف 
جريان ضبط صحنه ها و سكانس ها و قسمت ها و فصل هاست. 
كارگرداني كه بيش از دستور حركت به دوربين و صدا و بازيگر 
بايد دستور برداشتن ماسك ها را بدهد، مي داند كه بيان هنري 
انتقال ويروس بيش از احساس و روايت روي  حافظه دوربين 

ضبط خواهد شد.
شرايط ويروس گستر پشت دوربين، فقط شامل كلوزآپ عوامل 
نيست. وقتي جمعيت انبوه گروه توليد كه با وسايل نقليه گروه 
به مكان هاي مختلف و مشكوك جابه جا و هرشب به منزل و 
نزد خانواده خود بازگردانده مي شوند، خانواده عوامل، ساكنان 
پيرامون مكان هاي فيلمبرداري و حتي عابران مشتاق ديدار با 
بازيگران بدون اينكه نامشان در تيتراژ آمده باشد در النگ شات 

ويروسي پروژه، نفس گرفته اند.
سينما و ســريال ايراني در منگنه بيكاري و كرونايي مجبور 
اســت كه كارش را ادامه دهد. اين اجبار گزاف ترين دانشي 
است كه ســينماي ايران در قرن رو به پايان كسب مي كند. 
پايه هاي لرزان صنعتي نصف و نيمه با از دست دادن بهترين ها، 
لرزان تر مي شود. حاال براي عجيب ترين نقش هايي كه كريم 
اكبري مباركه چند تايي را به نام خود زده، هميشه يك جاي 

بزرگ خالي خواهد ماند.

  درام به نقطه اوج و سكانس فينال رسيده است. ترامپ و بايدن رسيده اند به 
راند آخر. ظاهر قضيه نشان مي دهد كه شانس بايدن بيشتر است و در نهايت 
دست او به عنوان برنده باال خواهد رفت. اما شايد ماجرا شبيه سري فيلم هاي 
»راكي« شود. يادتان هست كه معموال در رقابت هاي حساس، استالونه تا راند 

آخر بيشتر كتك مي خورد و صورتش لت و پار مي شد ولي در نهايت برمي گشت و مسابقه را به سود 
خودش تمام مي كرد تا موسيقي حماسي جري گلد اسميت روي تصاوير بيايد و تمام.

  درحالي كه رسانه هاي معتبر از برتري احتمالي بايدن خبر مي دهند، خبرهاي غيررسمي كه در گوشي 
ايراني ها مي چرخد و ديده مي شود از پيروزي قاطع ترامپ حكايت مي كند. چندتايي از اين فيك نيوزها 
براي من هم ارسال شده و رد و سايه اش را كه دنبال كردم متوجه شدم منبع توليد و توزيع اين اخبار، 
دالل هاي محترم سكه و ارز هستند. كساني كه به شدت دلشان مي خواهد ترامپ رئيس جمهوري آمريكا 
شود و با فيك نيوزها تالش مي كنند بازار را به وضعيت چند هفته پيش برگردانند. آنها البته تنها نيستند 

در اين سرزمين. خيلي ها شغلشان اين است كه آرزوهايشان را تبديل به خبر كنند.
   انتخابات رياست جمهوري آمريكا از سوي رسانه ها به شدت دنبال مي شود. احتماال هيچ نكته اي 
نيست كه از نگاه روزنامه نگاران دور بماند. رسانه هايي كه قرار نيست فقط انعكاس دهنده رخدادها 
باشند و وظيفه سنگين كشف حقيقت هم برعهده شان است. اينكه ابررسانه ها تحت نفوذ كارتل هاي 
قدرتمند هستند، اينكه خبر در مواردي فقط خبر نيست و كاالي تجاري است و هزارويك داستان 
ديگر را همه مي دانيم. اما قصه جسارت را هم دوست داريم. جسارتي از جنس آنچه باب وودوارد و كارل 
برنستاين، خبرنگاران واشنگتن پست در دهه70 انجامش دادند. داستان واتر گيت را همه مي دانيم و 
فيلم »همه مردان رئيس جمهوري« )آلن جي پاكوال، 1976( را هم احتماال ديده ايم. قهرمانان داستان 
هم فقط داستين هافمن و رابرت ردفورد نيســتند، به نظرم قهرمان اصلي، جيسون روباردز جونيور 
است كه نقش سردبير واشنگتن پست را بازي مي كند و به عنوان سردبير پاي جسارت خبرنگارانش 
مي ايستد و قصه واترگيت را تيتر يك مي كند. حاال اين ماجرا چه ربطي به انتخابات فعلي آمريكا دارد؟ 
فعال هيچ، ولي شايد سير رخدادها جنجال هايي را رقم زد كه االن فكرش را هم نمي كنيم. فراموش 
نكنيم كه ترامپ بارها نشان داده رفتارهايش غيرقابل پيش بيني است و هيچ چيزي از او بعيد نيست.

سخنان رئيس جمهور فرانسه درباره اسالم و مسلمانان واكنش هاي 
شديدي در كشورهاي مســلمان به دنبال داشت. اظهارات او در 

مورد آنچه اسالم گرايي افراطي و تهديد ارزش هاي سكوالر 
فرانســوي مي خواند، در آســتانه هفته وحدت از يك سو  
موجي از اتحاد و انسجام را در بين مسلمانان ايجاد كرد و 
از سوي ديگر منجر به معدودي عكس العمل هاي خشن 

غيرقابل دفاع از سوي داعش مسلكان متحجر در فرانسه و خارج از آن شد. نگاه ابزاري و 
غلط به مذهب كه متأسفانه مكرون در اين ماجراي اخير از همراهي گروه هاي تكفيري 
و سلفي كه با ناداني مطلق و جهل مركب با كج فكري و برداشت هاي سطحي و نازل از 
دين براي تضعيف جهان اسالم آمده اند هم براي گسترش آن بهره مي برد به راهبردي 
جدي براي شكل دادن به مناسبات ظالمانه و يكسويه جهاني بدل شده است. واقعيت 
اما چيز ديگري است. آنها مي دانند ما هم مي دانيم كه آنچه مكرون به نام اسالم گرايي 
افراطي خوانده است نه تنها واقعيت اسالم نيست بلكه جرياني خشن، بي خرد و بي اعتقاد 
به مذهب هست كه در دامان و ســايه همين كشــورهاي مدعي آزادي باليده اند و با 
حمايت متحدين همين مدعيان دمكراسي ساخته و پرداخته شده اند تا با وارونه نمايي و 
معرفي غلط اسالم، زمينه شكاف و اختالف در بين جريان هاي مختلف اسالمي را براي 
بهره برداري هاي سياسي و اقتصادي خود فراهم كنند. امروز اگر روشنفكري فرانسوي 
در خطايي چندين باره كه بار اول در نشريه شــارلي ابدو مرتكب شد و با اين ادعا كه 
رسانه آزاد از ارزش هاي روشنفكري است و نمي توان با اعمال محدوديت حق اظهارنظر 
را سلب كرد سعي مي كرد آن را ماستمالي كند، دوباره در سطح رهبران ارشد خود با 
پنجه كشيدن به صورت اسالم، همراهي مدني و سياسي جريان روشنفكري و حكومتي 
را در ضديت با اسالم و آزادي بيان پديدار مي كند، ضرورت تالش و ميدان دادن به جريان 
اسالمي خردورز، عقل گرا و مدني و رحماني بيشتر از گذشته به چشم مي آيد و برجسته 
مي شود. اگر امروز فرانسه اي كه به وسيله »شركت مريو« خود و با صادرات خون هاي 
آلوده به ايدز زمينه قرباني شدن انسان هاي زيادي را در جهان و ازجمله در ايران فراهم 
ساخت و با همراهي و حمايت از رژيم سابق عراق براي تسليح به سالح هاي شيميايي و 
ميكروبي بسياري از هموطنان كرد ما و رزمندگان و فرزندان ايران را به شهادت رساند و 
يا با چتر حمايت خود بدنام ترين و خشن ترين جريان مخالف مردم و تماميت ارضي ايران 
يعني سازمان تروريستي منافقين را زير بال و پر خود گرفت، با ادعاي دمكراسي و آزادي 
و با توهين به رسول اهلل دل هاي بسياري را به درد آورده است اينگونه گستاخانه و بي محابا 
خوي »توحش فكري«خود را نمايش مي دهد، عالوه بر محكوم كردن اين اقدام مضحك 
و ناشي از خوي استبدادي عامالن آنكه حتما مؤثر اســت و نمادي از پويايي مذهب 
به شمار مي آيد، بايد پذيرفت كه ما هم مقصريم در معرفي اسالم با توجه به اقتضائات 
جهان كنوني قصور كرده ايم و آنچنان كه شايسته است در اين راه اهتمام نكرده ايم. به 
تعبير دكتر شريعتي؛ دشمن اسالم نه كفر كه جهل است. بر مبناي اين رويكرد و نگاه، 
آنجا كه گرايش هاي افراطي و تندرو، اســالم را به گونه اي ديگر معرفي مي كنند بايد 
جريان هاي عقالني و نمايندگان واقعي اسالم گرايي، عالوه بر محكوميت هاي كالمي 
با روشنگري و معرفي درست دين به عنوان نهادي اجتماعي راه را بر اينگونه اقدامات 
سخيف ببندند. پيامبر اسالم، رسول مهرباني، پيام آور اخالق، بشارت دهنده رحمت و 
پيام آور آزادي است و ســاحت مقدس او و وجود پربركتش حب المتين وحدت جهان 
اسالم است. جسارت كنندكان با ضديت و توهين سخيف خود بيش از آسيب به اسالم، 
چهره و ماهيت واقعي خود را نشان دادند؛ چهره اي كه نه روشنفكري آن را بزك مي كند، 

نه آزادي آن را مزين مي كند، نه دمكراسي آن را پنهان مي كند.

عليرضامحمودينقد و نظر
روزنامه نگار 

نگاه
يادداشت

سعيدمروتي
مجيدفراهانيمنتقد فيلم و روزنامه نگار

عضو شوراي شهر تهران

روتردام:راننده قطاري كه در جنوب هلند از ريل خارج 
شده بود، با گير كردن قطار به دم تنديسي از يك وال، جان 
سالم به در برد. به گزارش بي بي سي، چنانچه اين تنديس 
وجود نداشت، قطار از روي اين پل كه 10متر بلندي دارد، 
به داخل رودخانه ســقوط مي كرد. اين تنديس  كه »دم 
وال ها« نــام دارد، توســط Maarten Struijs هنرمند 
هلندي ساخته شده و از 18سال پيش در انتهاي خطوط 

قطار شهري نصب شده است.

اورالندو: راننده ون نعش كشــي در آمريكا پس از اينكه 
خودرو اش در بزرگراه آتش گرفت، با تالش بسيار توانست 
جنازه اي را كه با خودرو حمل مي كرد، از ميان شعله هاي 
آتش بيرون بكشــد. به گزارش كليك اورالندو، پذيرفتن 
خطر اين كار توسط راننده اين نعش كش باعث شده بحث 
بر سر درست و غلط بودن حركت او در فضاي مجازي داغ 
شود. موافق ها تقدير و تشــكر خانواده متوفي از راننده را 

دليلي بر حساسيت باالي موضوع براي آنها مي دانند.

گالســكو:دوربين هوش مصنوعي كه كارش دنبال كردن 
توپ فوتبال بود، با اشتباه گرفتن سر طاس داور بازي با توپ، 
تماشاگران تلويزيوني را عصبي كرد. به گزارش آي اي، باشگاه 
اينورنس كالدونيان تيستل از تصاوير زنده تهيه شده توسط 
سيستم دوربين رباتيك موســوم به »Pixellot« نصب شده 
در استاديوم كالدونيان اســتفاده مي كند. سيستم موسوم به 
»Pixellot« از دوربين هايــي با فنــاوري هوش مصنوعي و 
توانايي رديابي توپ و پخش تصاوير با كيفيت HD بهره مي برد.

فلوريدا: شركتي در آمريكا دستگاه دمنده اي ساخته است 
كه به عنوان قوي ترين توربين هاي بادي جهان مي تواند توفان 
شماره5 يعني توفاني با سرعت 256كيلومتر بر ساعت توليد 
 Wall of Wind كند. به گزارش آديتي سنترال، اين دستگاه كه
نام دارد مي تواند خانه اي را از جا كنده و هر موجود زنده اي را 
از سر راه خود بردارد. براي ساخت و تكميل اين دستگاه كالج 
مهندسي آمريكا موســوم به آي اچ آر سي و دانشگاه فلوريدا از 

سال2005 ميالدي با يكديگر همكاري كرده اند.

دستگاهيكهتوفانبهپاميكنداشتباهگرفتنسرطاسداورباتوپنجاتجنازهازصحنهتصادفدموال،قطاررانجاتداد

صدا،دوربين،ويروس

همهمردانرئيسجمهوري
جسارتبهپيامبررحمت؛ازمكرونتاجهالت

كتاب »سينماي فريدون ُگله« به اهتمام رضا درســتكار از سوي نشر خزه 
منتشر شد.

فريدون ُگله عمري بلند نداشت )1322تهران - 30 مهر 1384 سلمان شهر(؛ 
اما در همين، فرصت كوتاه، آثاري ماندگار به تاريخ سينماي ايران افزود. كتاب 
»سينماي فريدون ُگله« پاسداشت همين آثار ارزشمند اوست و نقد و بررسي 
جامعي بر آنها. اين كتاب، شامل يك گفت وگوي مفصل با زنده ياد ُگله است 
و  زندگي و فيلم ها و انديشــه هاي او را در برمي گيرد و توسط جواد طوسي، 

طهماسب صلح جو، سعيد عقيقي و رضا درســتكار صورت گرفته است. رضا درستكار، نويسنده و 
منتقد سينمايي، تاكنون 6عنوان كتاب منتشر كرده اســت كه ازجمله بايد به »بهمن فرمان آرا؛ 
زندگي و آثار« )1381( و »در قلمرو ديدار« )با مجيد مجيدي، زندگي و آثارش-1385( اشاره كرد. 
وي همچنين در عرصه  فيلمسازي تجربياتي به دست آورده كه ساخت مستندهايي چون »فريدون 
گله كجاست؟« )1382( و »ديدن يا نديدن« )1398( از نمونه هاي آن است. »سينماي فريدون 

ُگله« در 288صفحه و با بهاي 45هزار تومان انتشار يافته است.

ويترين

»سينمايفريدونُگله«بهچاپرسيد

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:الورع مصباح نجاح؛
پارسايي، چراغ پيروزي و رستگاري است.

  اذان ظهر:  11:48   غــروب آفتــاب: 17:06   اذان مغرب: 17:25
   نيمه شب شــرعي: 23:05   اذان صبح: 5:05   طلوع آفتاب: 6:30

  فردوسيپور:سكوتمكليحرفدارد
حساب اينســتاگرامي ســينما نوين، به 
بخش هايي از صحبت عادل فردوسي پور 
در جشن امضاي اينترنتي كتاب »پيگير 

اخبار نباشيد« پرداخت. 
فردوسي پور، در جشن امضاي اينترنتي 
كتاب »پيگير اخبار نباشيد« در گفت وگو 
با سروش صحت در پاسخ به علت سكوت 
در برابر اتفاق هايي كه بــراي برنامه نود 
افتــاده گفت: ســكوت، به نظرم خودش 
كلي حــرف دارد و فعال مي خواهم به اين 
ســكوتم ادامه دهم. اما درباره »فوتبال 
120« بايد بگويم كــه اين برنامه تعطيل 
نشده و من نمي توانستم به تنهايي براي 
آن تصميم بگيرم، چراكــه 50 نفر در آن 

برنامه مشغول كار هستند و به محض اينكه شرايط فراهم شود، طي دو سه هفته آينده پخش 
آن آغاز خواهد شد.

  عكسانتخاباتينشنالجئوگرافيك

اينستاگرام نشنال جئوگرافيك با توجه به حساســيت هاي انتخاباتي در آمريكا بخشي از 
عكس هاي خود را به اين رويداد اختصاص داده اســت. اين عكس از ديويد گوتنفلدر، ديو 
اولسون از شهر ال وال ايالت ويسكانســين را به تصوير كشيده است كه حامي دونالد ترامپ 

است.

  سعيدمعروف،بهترينبازيكنجهان
فدراســيون جهاني واليبــال )FIVB( با 
انتشار گزارشي در ســايت رسمي خود، 
مانند هفته هاي گذشــته يك بازيكن را 
به عنوان بازيكن هفتــه انتخاب كرده كه 
اين بار كاپيتان ســعيد معروف، ستاره و 
پاسور تيم ملي ايران را به عنوان بهترين 

بازيكن جهان معرفي كرده است.

فضاي مجازي
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به دليل حضور نيروهاي بريتانيا در بحرين و استقرار 
حاكميت رژيم آل خليفه، اتباع بحريني براي ورود به 
خاك ايران مشكالتي داشتند. براساس دستورالعملي 

كه از سال 1316مورد اجرا بود، ورود اتباع جزاير ايراني 
ازجمله بحرين با گذرنامه اي غيراز ايران به داخل 

مجاز نبوده و بايد پروانه عبور در داخل براي آنها صادر 
مي شد. اين موضوع تا سال هاي مياني دهه 40 در ايران 

ادامه داشت.

تا پيش از استقالل بحرين، ايران نسبت به حضور 
نمايندگاني از بحرين در مجامع بين المللي اعتراض 
مي كرد و اگر نمايندگاني از بحرين در كنفرانس يا 
مجامع ديگر بين المللي حضور داشت، نمايندگان 

ايران به عنوان اعتراض از جلسه خارج مي شدند و اگر 
نمايندگان بحرين خارج مي شدند، نمايندگان ايران 
در سر جاي خود در آن مجمع مي نشستند. اين نامه 

نشان مي دهد كه موضوع منع حضور نمايندگان ايران 
در مجامع بين المللي با پذيرفتن استقالل بحرين 

توسط شاه برداشته شده و پس از اين نمايندگان ايران 
با شركت نمايندگاني از بحرين در نهادهاي بين المللي 

مي توانند حضور داشته باشند.

نورِ چشمي
 »اردشير زاهدي« 1۲ دي 1349

در وزارت امورخارجه ابقا شد

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

شاه، با اينكه پدر اردشير از كساني 
بود كه حكومتــش را برگردانده 
بود، اما او را بيشــتر دوســت 
داشــت� به همين دليل هم بود 
كه او را به دامــادي خود برگزيد� 
اسداهلل علم، در خاطرات خود، در 
روزنوشت چهارشنبه 16دي1349 
نوشته است: »اردشــير را با همه 
ديوانگي هايش از جهت صميميت 

او، دوست مي دارم�«
و اين اردشير، اردشــير زاهدي 
است� او جز نخست وزيري، به همه 
مناصبي كه مطلوب يك كارگزار 
سياســي در آن زمان بود، رسيد؛ 
۲ساِل پاياني دهه 30، سفير ايران 
در بريتانيا شد، نيمه اول دهه 40و 
5 سال منتهي به انقالب به سفارت 
ايران در آمريكا رسيد و البته در اين 
اثنا، يعني نيمه دوم دهه 40، وزير 

امورخارجه در دولت هويدا بود�
يكي از وجوه كمتر گفته شــده 
زندگي او، واســطه گري اش در 
پيوند شــاه و فرح بوده اســت� 
ماجرا به توصيه »اسفنديار ديبا، 
دندانپزشــك كه او هم آجودان 
كشوري اعليحضرت و از دوستان 
نزديك من« برمي گردد كه درباره 
برادرزاده اش گفته بود: »اين دختر 
از مشخصات الزم براي همسري 

اعليحضرت برخوردار است«�
 فرح ديبا، آن موقع در مدرسه عالي 
معماري پاريس درس مي  خواند� 
زاهدي ترتيب ديدار را فراهم كرد� 
شاه خوشــش آمد و گفت: »من 
مايلم قبل از بازگشــت ايشان باز 
هم ديداري داشته باشيم و بيشتر 
آشنا شويم«� و ديدار فردا، »گردش 
با هواپيما بر فراز تهران« بود� ملكه 
مادر »هم خيلي پســنديدند« و 
»در همان ايام كه سفارش لباس 
عروس در پاريس داده مي شد«، 

خبر پخش شد�
قرارها گذاشته شد اما در روز عقد، 
اتفاقي افتاد كه زاهدي به داد آنها 
رسيد؛ »خطبه عقد را امام جمعه 
جاري كرد و متعاقبا مي بايســتي 
حلقه هاي انگشتري مبادله شود� 
خانم ديبا با اشاره از من سؤال كرد� 
تازه دريافتم كه انگشتري فراموش 
شده است��� معطلي جايز نبود��� 
يك انگشــتري زمرد آماده كرده 
بودم كه كادوي عروســي تقديم 
اعليحضرت كنم� حلقه عروسي 
خودم را هم درآوردم و الي قرآن 
گذاشــتم تا موقتًا استفاده شود� 
انگشتري  ها مبادله شد و مراسم 

عقد انجام گرفت«�

سياستمدار

وانکاوی معاصر ر

1 3 4 9
بحرين؛ داستان يك جدايي 

شاه در سفر دهلي نو حق حاكميت بحرين را به رسميت شناخت
  گروه گزارش   ������������������������������������������������������������������

جدايي بحرين از ايران نه در بهار1349 با نظرسنجي عمومي در 
اين جزيره استراتژيك در خليج فارس كه در 200سال پيش از 
اين تاريخ رخ داده بود. جزيره اي كه از ديرباز جزئي از خاك ايران 
بود و حتي همين خاندان آل خليفه در مقاطعي از تاريخ با دربار و 
حكمرانان محلي ايران در سواحل خليج فارس مكاتبه مي كردند 

و خود را تابع ايران مي دانستند.
نيروي دريايي بريتانيا در اين جزيره از حدود 100سال پيش 
استقرار يافته بود اما در ســال هاي ابتدايي قرن بود كه دولت 
ايران براي نخستين بار از حق قانوني خود بر جزيره بحرين سخن 
راند. شاهان قاجار اساسا نسبت به فعاليت هاي نيروي دريايي 
بريتانيا در خليج فارس بي اعتنا بودند و گرچه نيروهاي اجنبي 
و اشــغالگر در برخي از امور داخلي ايران مثل حق كشتيراني 
مداخله مي كردند يا به اذيت و آزار اتباع ايران مي پرداختند اما 
دارالخالفه تهران ترجيح مي داد كه در امور بنادر و سواحل ايران 
خيلي دخالت نداشته باشد و به همين دليل كشتي هاي انگليسي 
در سواحل و جزاير ايراني تردد و حتي تعدي و تجاوز می كردند. 
موضوع بحرين اما بعد از جنگ جهاني دوم و مسئله خروج نيروي 
دريايي بريتانيا از جزاير جنوبــي خليج فارس و برخي از جزاير 
ايراني ديگر كه اشغال شده بود به عنوان يك مسئله بين المللي 

و ملي مطرح شد.
جزاير جنوبي با تشكيل اتحاديه هاي سرزميني ازجمله امارات 
متحده عربي كه شامل جزاير و شيخ نشين ها بود خود را به عنوان 
يك دولت مستقل معرفي كرد. قطر ابتدا بخشي از اتحاديه امارات 
متحده عربي بود كه از آن خارج شد و حكومت مستقلي تشكيل 
داد، اما بحرين با توجه به ريشــه هاي عميق تاريخي و مذهبي  

مردم اين سرزمين با ايران، وضعيتي متفاوت داشت. از يك سو 
نمي توانست به خودي خود حق اعمال حاكميت ايران را ناديده 
بگيرد و از ســوي ديگر بريتانيا با خارج شدن از جزاير به دنبال 
استقرار شيخ نشــين هايي بود كه ســال ها با آنها قرارداد هاي 
دوستي و پيمان هاي همكاري داشت. انگليس از خليج فارس 
ظاهرا بيرون مي رفت اما به دنبال حاكميت متحدانش بود. در يك 
بازي سياسي در شرايطي كه برخي وزراي دولت و ديپلمات هاي 
وزارت امور خارجه مخالفان جدي براي استقالل جزيره بحرين 
بودند، ناگهان شاه برخالف رويه و توصيه مشاوران خود در سفر به 
دهلي نو اعالم كرد كه استقالل بحرين را به رسميت مي شناسد. 
اين اتقاق عجيب و حتي غيرمنطقي برخالف اصول منافع ملي 
ايران و حق حاكميت قانوني و تاريخي ايران در جزيره بحرين 
بود. در داخل كشور، اســتقالل بحرين مخالفان جدي داشت. 
روزي كه گزارش استقالل بحرين در سازمان ملل مطرح شد، 
محسن پزشكپور، ليدر حزب پان ايرانيســت، دولت هويدا را 
استيضاح كرد. او در سخنراني پرشوري بر حق حاكميت ملي 
ايران بر جزيره بحرين تأكيد كرد اما نمايندگان مجلس بي توجه 
به اين سخنان با 187رأي موافق در برابر تنها 4رأي مخالف به 
طرح دولت رأي دادند و با تصويب آن در مجلس سنا همه چيز به 
پايان رسيد. حاكمان ايران و بحرين برخي مخالفان را در داخل 
سركوب كردند و بحرين 23مرداد1350رسماً اعالم استقالل 
كرد. ساعتي بعد ايران نخستين كشوري بود كه اين استقالل 

را پذيرفت.
اسداهلل علم كه روزگاري گفته بود منابع نفتي بحرين  در حال 
خشك شدن است، در خاطراتش درباره استقالل جزيره بحرين 
نوشت: »گوينده راديوي ايران چنان با افتخار و غرور خبر جدايي 

بحرين را خواند كه گويي هم اكنون بحرين را فتح كرده ايم.«

  مرتضي بركتي همداني   ����������������������������������������������

11سال بعد از اينكه فيدل كاسترو و چريك هاي همراهش، 
از كوهستان جنگلي سيئرا مائسترا به شهر يورش بردند و با 
فتح هاوانا، انقالبي به پا كردند، در جنگل هاي انبوه سياهكل 
گروهي از چريك های ايراني به گمــان خود با تأثير از فيدل 
به دنبال انقالبي از جنگل بودند. البته در ابتداي قرن در ايران 
نيز جنبشي از جنگل به رهبري ميرزا كوچك خان، براي اين 
عده اندك از دانشجويان ماركسيست خاطره ای تاريخي بود. 
پس از سركوب قيام 15خرداد، ظهور و بروز چريك هاي بعضا 
ماركسيست در انتهاي دهه 40 به عنوان مسئله ای اساسي، 
مورد توجه دستگاه امنيتي رژيم شاه قرار گرفت، اما ساعت 
صفر رويارويي و مقابله نهايي و همگير ميان نيروهاي امنيتي 
رژيم شاه و چريك های چپگراي ايراني مشخص نبود تا اينكه 

در زمستان سال1349، خبري در منطقه سياهكل پيچيد.
گروهي از دانشجويان ماركسيست دانشگاه تهران به رهبري 
اكبر صفايي فراهاني و حميد اشــرف در ميان مطالعات آثار 

افرادي مثل مائــو، چه گوارا و آثار ماركسيســت های ديگر 
دست به تشكيل 2 گروه شــهر و روستا زدند ولي تشكيالت 
به صورت واضح و روشن جمع نشــده بود و اين گروه بي اسم 
در آن موقع به صــورت موازي در كنار هم بــا حفظ اصول و 
تشكيالت مرسوم چريكي عمل مي كردند. در اواخر تابستان 
سال1349، گروه روستا براي پيدا كردن پايگاه هاي چريكي 
در ميان جنگل هاي انبوه شمال كشور دست به اكتشاف زد و 
نقاطي را در دل جنگل هاي بــه هم تنيده و گاه صعب العبور 
شمال ايران در منطقه سياهكل، مناسب كار ديدند. به گفته 
برخي از افراد و يكي از معدود افرادي كــه از اين واقعه زنده 
مانده است، گروه جنگل در مكان هاي مشخص سنگر زده، 
مهمات و آذوقه هاي فاسدنشدني مثل عسل و ديگر احتياجات 
را ذخيره كرده بود و افرادي درون جنگل در مناســبت های 
مختلف در تردد و گاه به صورت آزمايشي اقامت داشتند. هنوز 
كار جابه جايي و شناسايي به صورت كامل انجام نشده بود كه 
ترددهاي مشكوك باعث شد كه يكي از افراد محلي به ظن 
همكاري با چريك ها در منطقه سياهكل دستگير شود. به نظر 

مي رسد كه ساواك در آن زمان از وجود تحركات مشكوك با 
خبر بوده است. دستگيري اين فرد به نام هادي لنگرودي و 
بيم لو رفتن كل ترددها و مخفيگاه هاي درون جنگل، باعث 
شد كه چريك هاي گروه روستا كه در دل جنگل مخفي شده 
بودند يكباره براي نجات او به پاســگاه ژاندارمري سياهكل، 
محل زنداني شــدن اين فرد، حمله كنند. اين سرآغاز واقعه 

سياهكل بود.
13 چريك مسلح به تفنگ، مسلســل و نارنجك دستي به 
پاسگاه ژاندارمري شهرستان سياهكل در كناره جنگل هاي 
اســتان گيالن حمله كردند. فرمانده گروه علي اكبر صفايي 
فراهاني بود. هادي عابد از اهالي محل در گفت وگو با سايت 
تاريخ ايراني اين واقعه را اينطور تعريف مي كند؛ »زماني كه به 
پاسگاه مي رسند فقط گروهبان رحمت پور، معاون پاسگاه در 
آنجا بود. رئيس پاسگاه با هادي لنگرودي به سمت الهيجان 
رفته بود تا به هنگ تحويلش بدهد.« با اين حال درگيري پيش 
مي آيد و معاون پاسگاه كشته مي شود. كدخداي روستا كه در 
موقع حمله در پاسگاه بوده تير مي خورد و زخمي مي شود. 

گروهبان يعقوب تاجبخش )آقا كوچكي( كه در آن موقع در 
پاسگاه حضور داشت و با 3گلوله زخمي مي شود، نيز به سايت 
تاريخ ايراني مي گويد: »بيشــتر، رفتارشــان شتاب زده بود. 
خيلي سرگردان مانده بودند، چون خيلي راحت با يك اسلحه 
مي توانستند آن پاسگاه را خلع سالح كنند. اگر آنها به الهيجان 
مي رفتند، پاسگاه آنجا را تسخير مي كردند«. خبر حمله به 
پاسگاه سياهكل با واكنش تند و شديد نظامي از سوي رژيم 
روبه رو مي شود. يكباره گروه بزرگي از تكاوران، هلي كوپتر ها و 
درجه داران شهرباني براي جست وجو به جنگل هاي سياهكل 

گسيل می شوند.
پرويز ثابتي 2روز بعد از سيزده بدر 1350 به عنوان يك مقام 
امنيتي به ميان خبرنگاران مي آيد و ماجرا را با بزرگ نمايي و 
داستانســرايي همراه با آب و تاب تعريف مي كند؛ »ماموران 
ژاندارمري چون دستور داشته اند حتي االمكان افراد مذكور 
را زنده دستگير نمايند و به عالوه مهاجمين در پناهگاه به سر 
می برده اند، نتيجتا محاصره 2 روز به طول مي انجامد و چون 
در تيراندازي مهاجمين، 4 نفــر ديگر از مامورين ژاندارمري 

مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، دستور داده مي شود با حمله به 
پناهگاه شان آنها را دستگير نمايند و در اثر برخوردي كه روي 
مي دهد 2نفر از مهاجمين كشته و يك نفر دستگير و يك نفر 
موفق به فرار مي شود كه مشاراليه نيز به وسيله مامورين و با 
همكاري مردم دستگير و به اين ترتيب تكليف 9نفر افراد تيم 

كوه با كشته شدن 2 نفر و دستگيري 7نفر روشن مي شود«.
مهدي اسحاقي و محمدرحيم سماعي، 2چريكي بودند كه 
در اول اسفند در درگيري كشته  شــدند. علي اكبر صفايي 
فراهاني، احمد فرهودي، محمدعلي محدث قندچي، ناصر 
ســيف دليل صفايي، هادي بنده خدا لنگرودي، شعاع الدين 
مشيدي، اسكندر رحيمي، غفور حسن پور اصيل، محمدهادي 
فاضلي، عباس دانش بهزادي، هوشنگ نيري، جليل انفرادي 
و اسماعيل معيني عراقي در 26اسفند تيرباران شدند. بعد از 
حادثه سياهكل، باقيمانده گروه هاي ماركسيستي، سازمان 
فدائيان خلق ايران را در ســال1350 تشــكيل دادند. اين 
نخستين برخورد بزرگ چريكي در ايران بود، از جنس آنچه در 

كوبا، بوليوي و ديگر كشورهاي جهان رخ مي داد.

گذرنامه بحريني  معتبر نيست

منع حضور  در مجامع بين المللي 

واقعه سياهكل؛ نخستين مبارزه 
مسلحانه عليه رژيم شاه

مرزهاي سياسي و 
رنج هاي بشري

درد جدايي از پيكره اصلي

 جمال رهنمايي   �����������������������������������������
تاريخ طوالني چند هزار ســاله ايــران روزهاي 
كشورگشايي و از دست دادن سرزمين هايي از 
خود را بارها تجربه كرده اســت. آخرين نمونه 
تاريخي اين تغييرات ســرزميني، جدا شــدن 
بحرين در سال 1349 و متعاقبا اعالم استقالل در 
سال بعد و به رسميت شناختن آن توسط دولت 
و مجلس وقت ايران بود. مجادله سرزميني بر سر 
جزيره بحرين از دوره حكومت ساســانيان تا به 

امروز ادامه دارد.
مرزهاي سياسي خطوطي هستند كه در اتاق هاي 
تصميم گيري حاكمان ترسيم مي شوند و توسط 
فرماندهان نظامي حفاظت يا جابه جا مي شوند 
و قدرت يگانــه عامل نگهــداري و جابه جايي 
مرزهاي سياسي است. حيات گونه هاي بشري، 
گياهي و حيوانات اما از اين جابه جايي ها آسيب 
می بينند. آدم هاي جدا افتاده از هم در دو سوي 
اين مرزها در برزخ فاصله از يكديگر باقي مي مانند 
و حيواناتي كه ديگر نمي توانند از سيم هاي خاردار 
و ميدان هاي مين و موانعــي از اين قبيل عبور 
كنند و گياهاني كه جابه جايي هاي مسير آب ها و 
راه ها وتغييرات اكوسيستمي به حيات آنها پايان 
مي دهد. سربازان مجروح جنگي و انسان هايي 
كه در اثر حوادث بخشي از پيكر خود را از دست 
می دهند پديــده جالبي را گــزارش مي كنند. 
براي مثال آنها گاهي احساس مي كنند كه كف 
پاي شان مي خارد درحالي كه در ميدان نبرد يا 
سانحه پايشان را از دســت داده اند. اين اتفاق از 
آن روي می افتد كه بخش هاي مربوط به دريافت 
گزارش از عضو مربوطه در مغز سالم هستند و در 
اثر تحريك الكتريكي نرون هاي مجاور به داليلي 
كه هنوز روشن نيست باردار شده وحس تحريك 
عضو از دســت رفته را در مغز تداعي مي كنند و 
شخص واقعا احساس خارش در محلي را مي كند 

كه وجود ندارد.
ساكنين مرزها و اقوام جدا شده در اثر تقسيمات 
مرزي و اشخاص آســيب ديده از اين جدايي ها 
با اين احســاس جدايي زندگي مي كنند و اين 
احساســات زندگي آنها را با قدرت تحت تأثير 
قرار داده و توان زندگي عادي را از آنها مي گيرد. 
صرف نظر از اينكه تقســيمات مرزي براساس 
چه مصالح سياســي، اقتصادي و موازنه قدرتي 
در كجاي تاريخ اتفاق افتــاده، درد جدايي اين 
انسان ها واقعي است و بايد به رسميت شناخته 

شود.
جالب اينجاســت كه تنها مخالف به رسميت 
شناختن استقالل بحرين در مجلس شوراي ملي 

وقت، نماينده حزب پان ايرانيست مجلس بود.
مي توان مالحظات تاريخي و سياسي را پذيرفت 

و دردهاي جدايي سرزميني را نيز درك كرد.

  جواد نصرتی ��������������������������������������������������������������������������������������������
هيچ تيمي به اندازه تاج)اســتقالل( در ايران خود را متخصص آسيا 
نمی خواند� آبي هاي پايتخت، 3 بار در ادوار گذشته قهرمان باشگاه هاي 
آسيا شده اند اما همه  چيز براي آنها و باشگاه هاي ايران در سطح آسيا، از 

امجديه و با يك دشمن هميشگي شروع شد�
قهرماني باشگاه هاي آسيا ۲ سال قبل تر شــروع شده بود و ايران در 
دور اول نماينده نداشت و در دور دوم دوباره قهرماني به تيمي از رژيم 
صهيونيستي رسيد� ســومين دوره، به ميزباني ايران و در ورزشگاه 
امجديه برگزار شد� صعود نماينده ايران و اسرائيل به فينال، فينال ۲ سال 
قبل از جام ملت هاي آسيا بين ايران و اسرائيل را زنده كرد و پيروزي تاج 
بر هاپوئل، به چيزي فراتر از يك پيروزي باشگاهي تبديل شد� مردم با 

آن مانند يك رويداد ملي برخورد كردند�
اين بازي ها در ۲گروه با حضور 7 تيم )يك تيم در گروه A انصراف داد( 
شروع شد و تاج)استقالل( بعد از پيروزي برابر حريفاني از لبنان و مالزي 
صعود كرد� در دور دوم كه نيمه نهايي هم بود، تاج از سد مدان اندونزي 
گذشت تا با هاپوئل تل آويو، قهرمان سابق اين رقابت ها بازي كند� فينال، 
با گل ابتداي نيمه دوم به نفع ميهمان پيش می رفت تا اينكه در همان 
نيمه، غالم وفاخواه گل مســاوي را براي تاج زد� ۲ دقيقه بعد از دقيقه 
90، مسعود معيني گل برتري آبي ها را زد تا نخستين قهرماني آسيا، به 
دراماتيك ترين شكل براي آنها حاصل شود� اين قهرماني، برخالف اين 
روزها كه رابطه تيم هاي تهراني كامال خصمانه است، جشني سراسري 
براي همه بود و هواداران پرسپوليس هم همچون هواداران تاج آن را 
جشن گرفتند� مسئله،  فراتر از حمايت هواداران تيم رقيب بود و حتي 
فريدون معيني و محمود خوردبين بازيكنان پرسپوليس هم به عنوان يار 
كمكي به تاج در اين رقابت ها پيوستند� غالم وفاخواه، زننده گل اول بازي 
فينال هم بازيكن قرضي از عقاب بود� قهرماني تاج، شروع فصلي تازه در 
اين تيم بود؛ اين جام، زيرنظر زدراكو رايكوف سرمربي اهل يوگسالوي 

اين تيم به دست آمد و فصلي درخشان براي تاج رقم زد�

تاج بر سر فوتبال آسيا
تيم فوتبال تاج جام را درتهران نگه داشت 

فريدون معينی در ميانه ميدان با هافبك هاپوئل تل آويو نبرد می كند� عكس: از آرشيو روزنامه اطالعات

علي اكبر صفايي 
فراهاني

محمد رحيم 
سمائي

اسماعيل معيني 
عراقي

غفور حسن پور 
اصيل

محمدهادي 
فضلي

ناصر سيف دليل 
فراهاني

شاءاهلل مشيدي

عباس دانش 
بهزادي

محمدعلي 
محدث قندچي

محمدمهدي هوشنگ نيري
اسحاقي

هادي بنده خدا احمد فرهودي جليل انفرادي
لنگرودي 

اسكندر رحيمي



  سیدمحمد حسین محمدی  ����������������������������������������������������������������������
 بدون شك بايد او را مشهورترين مرجع عرب زبان سده اخير دانست. با اينكه عراق، 
پرورشگاه روحانيون و زادگاه مراجع تقليد شيعه بود اما بيشتر اين مراجع و طالب، 
اصل و نسبي ايراني داشتند. بنابراين مرجعيت يك روحاني عرب زبان، اتفاقي نبود 
كه متداول باشد. آشنايي آيت اهلل سيدمحسن حكيم با فضاي اجتماعي عراق و 
تبار  عربي اش سبب شد تا او برخالف مراجع هم عصرش، بيش  از پيش به جامعه 
عراق توجه داشته باشــد. آيت اهلل حكيم با مشورت هاي آيت اهلل محمدباقر صدر 
توانست، ساختار نسبتاً منسجمي را در حوزه هاي علميه برقرار كند. او با بها دادن 
به طالب جوان و اعزام آنها به نقاط مختلف توانســت براي نخستين بار به شكل 
منسجم سيستم وكالت را راه اندازي كند؛ سيستمي كه تا به امروز نيز در حوزه هاي 

علميه كاربرد داشته و متداول اســت. آيت اهلل سيدمحسن حكيم با مشاوره هاي 
آيت اهلل محمدباقر صدر، نهادي را با عنوان »جماعه العلما« تأسيس كرد. جماعه 
العلما را شــايد بتوان نمونه اي اوليه از چيزي بدانيم كه امروز در ايران با عنوان 
»جامعه مدرسين« مي شناسيم. آيت اهلل حكيم با تشكيل و سازمان دادن اين نهاد، 
بخشي از فعاليت هاي سياسي ، اجتماعي اش را در قالب همين نهاد پيش مي برد. 
فتواي معروف »الشيوعيه كفر و الحاد« در رد افكار كمونيستي، يكي از بيانيه هاي 
همين جماعه العلما بود. فعاليت هاي آيت اهلل حكيم ولــي محدود به اينها نبود؛ 
مدارس و كتابخانه هاي بسيار مختلفي در سراسر عراق به نام او تأسيس شد، اين 
مراكز فرهنگي، پايگاه هايي بودند كه توانستند كليدي ترين نقش را در گسترش 
و محبوبيت حزب الدعوه ايفا كنند. هرچند سيدمحسن حكيم هيچ وقت رسماً 

عضو حزب الدعوه نبود اما طلبه هايي كه به مناطق مختلف مي فرستاد و مدارس 
و كتابخانه هايي كه تأسيس كرده بود همه و همه در خدمت حزب الدعوه بودند.

موفقيت هاي حزب الدعوه و جماعه العلما و شكست نسبي كمونيسم سبب شد 
تا حزب بعث احساس شكست بكند. عوامل حكومت بعث به منزل او در كاظمين 
حمله كردند، فرزندش ســيدمهدي را به اتهام جاسوسي دستگير كردند و اتهام 
جاسوسي او را در راديو عراق خواندند. فشار حزب بعث توانست آيت اهلل حكيم را 
از پاي دربياورد؛ او از كاظمين به نجف برگشت و تا سال1349 كه فوت كرد در را 
روي حتي بسياري از نزديكانش بست. خط فكري او ولي از طريق مهم ترين شاگرد 
و همراهش شهيد آيت اهلل سيدمحمدباقر صدر ادامه پيدا كرد و تحوالت ديگري 

را در عراق سال هاي بعد رقم زد.

 مرجعي
 از عراق 

درگيري آيت اهلل سيدمحسن حكيم با 
حزب بعث

چهرهاول
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تهران

باغبيبرگي
مروج كشت و زرع مكانيزه

زنان

لوطيقجريدرتلويزيونملي
»داش پالكي«؛ قصه هميشگي تنهايي يك جوانمرد

سريال

اقتصادايراندردورانجنگسرد
صدور گاز به شوروي، كنفرانس سرمايه گذاري آمريكا 

اقتصاد

  ستايش يگانه �������������������������������������������������������������

در سال1298در رشت ديده به جهان گشود و تا كالس پنجم 
در اين شــهر تحصيل كرد. با انتخاب پدرش، علي چايچي 
)بهبود( به نمايندگي مجلس شوراي ملي، كالس ششم را 
در تهران به مدرســه »تربيت« رفت. هنوز وارد دبيرستان 
نشده بود كه براي معالجه بيماري پدرش به عراق رفتند و از 
آنجا عازم بروكسل آلمان شدند. در نهايت، 12ساله بود كه 
پدرش را از دست داد. دبيرستانش را در مدرسه »ژاندارك« 
به پايان برد و در 16ســالگي با يكي از بستگان مادري اش 
پيمان زناشويي بست. 26ســال در كنار همسرش زندگي 
كرد و حاصل اين ازدواج 3دختر و يك پســر بود. همسرش 
در رشته كشاورزي تحصيل كرده و كارخانه شير پاستوريزه 

تهران به همت وي تأسيس شده بود. پس از مرگ وي، بتول 
بهبود كه بعد از ازدواج از نام خانوادگي همسرش، »عدل«، 
استفاده مي كرد، به كشاورزي و دامپروري در كرج روي آورد. 
درآمدش كفاف هزينه ها و قرض هاي به جامانده از همسرش 
را نمي داد و براي باالرفتن بهره وري كارش، با چك و سفته، 
ماشين آالت كشاورزي خريد و به نخســتين بانوي ايراني 
تبديل شد كه كشت مكانيزه را تجربه كرد. براي باغ هاي سيب 
و گالبي اش از نهال هاي وارداتي استفاده مي كرد و چغندر را 
به سبك مكانيزه مي كاشت. همچنين براي كشت گندم و 
جو از بذرهاي اصالح شده كه محصول بيشتري داشتند سود 
جست. حاصل سال ها كار و تالشاش كه 200هكتار زمين 
براي كشت مكانيزه بود، بعدها از دست رفت و همواره از اين 

اتفاق بسيار ناراحت بود.

  محمد مسعود احدي ��������������������������������������������������

با رواج تلويزيون و محبوبيــت روزافزون آن در دهه40 
شمسي، تلويزيون ملي ايران هم بر سرعت برنامه سازي 
خود افزود و آثاري داستاني توليد كرد كه اغلب توسط 
كارگردانان بنام ســينما ساخته مي شــدند. اما در اين 
ميان كم نبودنــد آثاري كه حكم آزمــون و خطا را در 
سريال ســازي داشــتند. ازجمله ايــن مجموعه هاي  
تلويزيوني مي توان به »داش پالكي« اشــاره كرد كه در 
39قسمت ساخته شد. اين سريال كه سعي در نمايش 
پاره اي از ناماليمات زندگي در عصر قاجار را داشــت، 
درباره جوانمردي به نام داش پالكي بود كه براي ارتكاب 
قتلي ناموسي 2سال و نيم در حبس بود. او پس از آزادي 

از زندان، درگير ماجرايي تازه مي شود و مرگ شخصي 
به نام ســيدفتاح به گردنش مي افتد و از طرف داروغه 
مورد پيگرد قرار مي گيرد. ساخت آثار تاريخي در ايران، 
با اهداف مختلفي انجام مي شد اما گاهي اوقات توازني 
بين پرداخت داستان و ايده نظري سازنده برقرار نمي شد 
و نتيجه كار چنگــي به دل مخاطبـ  كــه اول از همه 
در جست و جوي ســرگرمي بودـ  نمي زد. داش پالكي 
نخســتين تجربه كارگردانش – سهراب اخوان – بود و 
جهانگير صميمي فرد در نقــش داش پالكي و منوچهر 
حامدي در نقش داروغه از بازيگران اصلي اين مجموعه 
به شمار مي رفتند. از ديگر بازيگران اين سريال مي توان 
به ناصر گيتي جاه، نعمت  اهلل گرجي، اسماعيل محمدي 

و محمد ابهري اشاره كرد.

  علیرضا احمدی ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

نوروز1349كه با اعالم خبر توليد بيش از يك ميليارد بشــكه نفت درسال گذشــته ازسوي 
منوچهراقبال، مديرعامل شركت ملي نفت ايران آغاز شده بود، با اخبار سفر نيكال پادگورني، 
صدر هيأت رئيسه شوراي عالي شوروي به ايران براي يك ديدار رسمي شش روزه، به پايان رسيد. 
سفر پادگورني به ايران كه در راستاي گسترش همكاري هاي متقابل كه چند سالي از آغازش 
مي گذشت انجام شده بود، در 30فروردين به انعقاد قراردادي براي خريد ماشين هاي سيلو 
از شوروي انجاميد و در ارديبهشت نيز دو كشور موافقت كردند ارتباط تلفني مستقيم ميان 
مسكو و تهران برقرار شود. اين مقدمه قرارداد مهم تري بود كه در تابستان بسته شد؛ 10مرداد 
بزرگ ترين موافقتنامه اقتصادي ميان دو كشور منعقد و قرارداد فروش گاز به شوروي امضا شد.

16مهر هم موافقتنامه اقتصادي ديگري ميان دوكشــور مبادله شد كه براساس آن، ايران به 
شوروي اجازه اكتشاف نفت مي داد و تاسيس 8آموزشگاه حرفه اي درايران و واگذاري8ميليون 
روبل اعتبار ازسوي شوروي نيز درآن پيش بيني شده بود، اما در اين ميان 6آبان مقطع مهمي در 
روابط اقتصادي دو كشور محسوب مي شود؛ پادگورني براي دومين بار در سال1349به ايران 

آمد تا اين بار صدور گاز ايران به شوروي طي مراسمي رسما آغاز شود.
صدر هيأت رئيسه شوراي عالي شوروي اين روز را در روابط دوكشور بسيار تاريخي ارزيابي كرد 
و گفت كه توسعه ثمربخش روابط دو كشور در شئون مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي 
به نحو آشكاري، امكان همزيستي مســالمت آميز و همكاري هاي متقابل كشورهاي داراي 
نظام هاي اجتماعي گوناگون را فراهم مي آورد. اگرچه شاه در توسعه روابط اقتصادي با شوروي 
بيشتر انگيزه امنيتي داشت و حتي روزي به اسداهلل علم گفته بود كه »لوله گاز شوروي به اندازه 
چندين لشكر در شمال به من كمك مي كند«، اما در اين مراسم بر ضرورت توسعه همكاري هاي 
اقتصادي و تأمين منافع هر دو كشور تأكيد كرد و پيشنهاد داد ايران و شوروي برنامه 15ساله اي 
براي گسترش روابط تنظيم كنند و مرزهاي دو كشور را »مرزهاي صلح و دوستي« دانست. 
برگزاري كنفرانس بزرگ سرمايه گذاري آمريكا در ايران در29ارديبهشت، تصويب اليحه قانون 
ديوان محاسبات در7خرداد، اعالم معافيت همه كاالهاي وارداتي از كيش از ماليات در 15مهر، 
بهره برداري از 4كارخانه قند در آذربايجان در 3آبان، افتتاح كارخانه كاغذســازي پارس در 
هفت تپه در 15آذر، خريد تعدادي هواپيما از هلند در 13دي، گشايش پل كارون در 20بهمن، 
امضاي قرارداد جديد نفتي در اوپك و به تبع آن افزايش درآمدهاي ايران از نفت در 25بهمن 

و افتتاح شعبه بانك ملي ايران در پاريس و امضاي قرارداد راه آهن ايران و شوروي در اسفند، از 
مهم ترين اخبار اقتصادي سال1349بود.

اما سال1349با اخبار اعتصابات كارگري به پايان رســيد؛ 11اسفند كارگران شركت واحد 
اتوبوسراني تهران و حومه اعتصاب كردند و خواستار اجرايي شدن سخنان شاه شدند كه گفته 
بود »كارگراني كه سود سهام ندارند بايد 3ماه پاداش بگيرند«، اگرچه اين اعتصاب فرداي آن 
روز به پايان رسيد اما چند روز بعد و در نيمه اسفند اين  بار كارگران كارخانه چيت سازي كرج 
كه محمدصادق فاتح، مالك آن بود )و بعدها به انتقام سركوب كارگران، در مرداد1350از سوي 
چريك هاي فدايي خلق ترور شد(، اعتصاب كردند و به صورت دسته جمعي به سمت تهران به راه 
افتادند، اما در منطقه كاروانسرا سنگي، ژاندارم هاي مسلح از حركت آنان جلوگيري كردند و 
كار به زد و خورد كشيد و درنهايت 3كارگر كشته و 30نفر ديگر زخمي شدند. اين حركت هاي 
كارگري سبب شد درآخرين روزهاي سال براساس تصميم دولت حداقل دستمزد كارگران 

افزايش يابد.

  فرزانه ابراهیم زاده   ������������������������������������������������������������������������������������������

نمايي فلزي در فاصله بين دو كوچه بلند و يك تابلوي قرمزرنگ گرد، براي 8سال 
تصوير آشناي تهراني هايي بود كه وسوسه مي شدند از خيابان هاي شهر به سمت 
شمال باال بروند، وارد آن در شيشه اي شــوند و يكي از آن ترولي هاي چرخ دار را 
بردارند و تــا مي توانند آن را از اجناس مختلف پر كنند. اين تصوير آشــنايي بود 
از فروشگاهي به اسم كورش؛ فروشــگاهي كه هرچند نخستين فروشگاه بزرگ 
و زنجيره اي پايتخت محســوب نمي شــد اما بي ترديد بعد از فروشگاه فردوسي 

خاطره انگيزترين فروشگاه شهر آالمد تهران شده بود.
فروشگاه هاي كورش در سال1349در تهران شكل گرفتند. حميد اخوان كاشاني 
كه پيش از اين فروشگاه بزرگ را در سه راه جمهوري فعلي)سه راه شاه قديم( راه 
انداخته بود به فكر افتاد كه مجموعه فروشگاه هاي زنجيره اي را شبيه ايده والمارت 
و ماركس اسپنسر در آمريكا و اروپا راه بيندازد كه مايحتاج مردم در آن به راحتي و 

با قيمتي منصفانه  در دسترس قرار گيرد.
عبدالحميد اخوان كاشاني يكي از پســران عبدالباقي اخوان كاشاني از تاجران 
شناخته شده فرش در كاشــان، ذاتا تاجر بود و فراتر از تجارت فرش فكر مي كرد؛ 
براي همين سراغ كمپاني هاي خارجي رفت و نخستين ماشين هاي لباسشويي 
و راديوهاي ترانزيســتوري را وارد ايران كرد، سپس نمايندگي محصوالتي چون 
زانوسي، چرخ خياطي كهلر و نمايندگي شركت الكتريكي R. E. F را هم گرفت. اما 
آنچه نام حميد اخوان را برسر زبان ها انداخت نه راديو ترانزيستوري يا ماشين هاي 
لباسشويي كه رقابتش با فروشگاه فردوسي بود. او كه در اروپا و آمريكا فروشگاه هاي 
زنجيره اي را ديده بود به فكر راه اندازي چنين فروشگاه هايي افتاد و پس از راه اندازي 

فروشگاه بزرگ، سرانجام فروشگاه كورش در سال1349 افتتاح شد.
برخالف تصور، نخستين فروشگاه كورش در محل شعبه مركزي آن در چهارراه 
زرتشت و خيابان وليعصر نبود بلكه نخستين شــعبه مجموعه فروشگاه كورش 
در خيابان كوكاكوال افتتاح شــد. بعدها در خيابان قصرالدشت، شير و خورشيد 
)هالل احمر فعلي(، مولوي، جواديه، فرح آباد )پيروزي(، ميدان شــهناز )ميدان 
امام حسينع( و ميدان خراسان، هفت شــعبه فروشگاه نيز افتتاح شد. افتتاح اين 
هفت فروشــگاه همزمان با آغاز شــراكت احمد خيامي يكي از دو برادر صاحب 
كارخانه ايران  ناسيونال بود. يكي دو سال قبل از اين، برادران خيامي به اين نتيجه 
رسيدند كه از هم جدا شــوند و محمود برادر كوچك تر ســهم كارخانه برادرش 
را خريد. احمد كه در اتاق بازرگاني تهران بود همزمــان با باالرفتن نرخ تورم در 

سال هاي دهه40، پيشنهاد ساخت فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي كه بتواند كاالها 
را با واسطه كمتري به دست مردم برساند، مطرح كرد. از همين جا مشاركت احمد 
خيامي و حميد اخوان آغاز شــد. بعد از افتتاح هفت فروشگاه كورش در مناطق 

جنوب تهران آنها تصميم به ساخت فروشگاه بزرگي در مركز شهر گرفتند.
سر خيابان زرتشت شرقي در تقاطع خيابان وليعصرعج امروزي زمين بزرگي بود كه 
مالكش تصميم داشت در آن مجتمع تجاري بسازد اما زماني كه كار تكميل نقشه 
ساختماني آن به پايان رسيد و خاكبرداري اش آغاز شد حميد كاشاني اين زمين 

را خريداري كرد و نقشه آن را تغيير داد.
نقشه اين فروشگاه را مهندس بهروز احمدي و فواد رحيمي طراحي و اجرا كردند. 
فروشگاه كورش زرتشت در زميني به مساحت 1729متر در 6طبقه روي زمين 

و 2طبقه زيرزمين طراحي شد. 
براساس اين طرح طبقه ششم رستوران، طبقه هاي زيرين سوپر ماركت و انبار و 
5طبقه باقي، بخش هاي ديگر فروشگاه بودند. 11 ماه زمان برد تا اين ساختمان 
كامل شود و در نهايت در سال1350رسما افتتاح شد. افتتاح اين ساختمان پايان 
همكاري اخوان كاشاني و خيامي هم بود. خيامي سهام اخوان كاشاني را خريد 
و مالك فروشگاه هاي كورش شد. اخوان به خاطر مشكالتي كه برايش پيش آمد 
در سال1353دســتگير و بعد از محاكمه تبعيد شد. اما فروشگاه كورش خيابان 
وليعصر و ســاير فروشــگاه هاي زنجيره اي كورش خيلي زود مورد توجه مردم 
پايتخت قرار گرفت. نوع طراحي آنها و دســتگاه ها و وسايل شان از مدرن ترين 
تجهيزات فروشگاهي بود. اما هيچ كدام از فروشــگاه هاي كورش به اندازه شعبه 
زرتشت نماد بخشــي از مدرنيته در تهران نبود؛ فروشگاهي شبيه فروشگاه هاي 
اروپايي و آمريكايي با تازه ترين اجناس از برندهاي داخلي و خارجي. ديوارهاي 
اين فروشگاه نوعي طراحي شده بود كه برندها بتوانند تبليغات خود را روي ديوار 
نصب كنند. در تير ماه 1357آخرين شعبه اين فروشگاه ها در چهارراه پارك وي 
راه افتاد؛ فروشگاهي كه ساختاري جالب داشت و به كورش چادري معروف شد. 
اين فروشگاه يك چادر برزنتي سفيد رنگ بود كه در جايي كه هم اكنون ايستگاه 
آتش نشاني و پايانه اتوبوس هاي پارك وي هست قرار داشت. فروشگاه هاي كورش 

در آستانه انقالب به 16شعبه رسيدند.
بعد از انقالب اين فروشــگاه ها مصادره، اداره آنها به بنياد مستضعفان محول شد 
و 16مرداد 1358به فروشــگاه  قدس تغيير نام داد. فروشــگاه قدس زرتشت تا 
نيمه دهه 70 فعال بود اما بعد از آن به شركت زمزم واگذار شد و بعد از چند سال 

به تعطيلي رفت.

   شروان امیرزاده     �����������������������������������������������������������������������������������������������������آتشبشت
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  محمد مقدسي��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
سال هاي آخر دهه1340، شاهد باليدن 2جريان ادبي روســتايي و مدرن بودند. جريان مدرن با 
سردمداري نويسندگاني مانند هوشنگ گلشيري و انتشار جنگ هاي مختلف، كم كم پررنگ تر 
مي شد. هرچه رشد داستان مدرنيستي، متمركز و هدفمند بود، داستان هاي اقليمي و روستايي 
خودرو در جغرافيايي به وسعت ايران جوانه مي زدند و رشد مي كردند. بهرام صادقي، از معروف ترين 
نويسندگان مدرنيست، خيلي زود در زمان دانشجويي نوشــتن داستان كوتاه را شروع كرده  بود. 
داستان هايش از ميانه دهه 1330در مجالت مختلف منتشر مي شدند و در اوان جواني از نويسندگان 
مجله سخن به سردبيري پرويز ناتل خانلري بود. صادقي را از جهت سبك متفاوت و پيش رو بودن 
در فرم، بايد فرزند خلف هدايت دانست. او كه از نسل دوران كودتا بود، با اينكه طعم سرخوردگي و 
شكست را چشيده  بود، اما راهي كه رفت برخالف اكثريت هم نسالنش بود. او راه مخصوص خودش را 

آفريد و جاي قرباني بودن، راه خالف آمد عادت را در پيش گرفت. از صادقي دو كتاب به جا مانده  است؛ 
»ملكوت« كه بار اول در كتاب هفته منتشر شد و ديگري مجموعه داستان »سنگر و قمقمه هاي 
خالي« كه در اين سال منتشر شد. اين مجموعه حاصل بهترين داستان هايي بود كه صادقي طي 
سال هاي متمادي در مجالت منتشر كرده بود. با اينكه نثر او قوت ديگر هم نسالنش را نداشت، اما او 
فرم گرايي نوجو بود كه تأثير زيادي بر نويسندگان پس از خود گذاشت. ادبيات اقليمي در نيمه دوم 
دهه1340در اوج قرار داشت؛ »اوسنه ی بابا سبحان« اثري از محمود دولت آبادي بود كه در اين 
سال منتشر شد. دولت آبادي فرزند دوران بحران بود؛ بحراني كه از رهاكردن شكل سنتي كار بر 
زمين شروع و در اليه هاي دروني تبديل به بحران هويتي شده بود. او روايتگر قدرتمند اين بحران 
دروني بود. رمان اوسنه ی بابا سبحان، ساختي كامال پرداخت شده داشت. دولت آبادي به كنش و 
روانشناسي شخصيت هايش اهميت مي داد. او اقليم داســتانش را به خوبي مي شناخت و اين در 

انسجام اثر و ماندگاري رمان به كمكش آمده  بود. در اين سال، آثار متعددي با نگاه به روستا نوشته 
شدند، ازجمله محمود كيانوش با مجموعه داستان »آينه هاي سياه«. كيانوش از زندگي روستايي 
دور بود، به همين خاطر نتوانسته بود اثري متفاوت خلق كند و بيشتر به جهانگردي مي ماند كه از 
سر حادثه داستاني در زمينه روستا براي احساساتي كردن خواننده نوشته بود. ديگر نويسنده اين 
جريان ادبي ناصر مؤذن بود كه در مجموعه داستان »شب هاي دوبه چي« به بافت و زندگي كارگران 
و كارمندان شركت نفت مي پرداخت و سعي در انتقاد اجتماعي در قالب هنري را داشت، اما در بيشتر 
داستان ها از بيان هنري باز مانده بود و داستان ها شكل بيانيه به خود گرفته بودند. مجموعه داستان 
»دود« نوشته ابراهيم رهبر از نويسندگان شمالي هم داستان هايي يأس آلود با چاشني توصيفات 
اندوهناك و غمبار او از طبيعت شمال ايران بود. صادق همايوني، مردم شناس و پژوهشگر فرهنگ 

عامه هم در اين سال مجموعه داستان »بيگانه اي در ده« را نوشت.

ادبيات مدرنيستي همگام با ادبيات 
اقليمي و روستايي پيش مي رفت

سال رشد

داستان

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

دزدان هوايي
اولين هواپيماربايي  در ايران و هواپيمايي كه دو بار ربوده شد

حوادث 

 

وقتي جا براي مردن تنگ است
معراج قنبريبهشت زهرا در سال1349  افتتاح شد

اتفاق خودش نمي افتد 
فرمان لغو كنكور

اعتصاب كاركنان شركت واحد

يك سال، دو خبر

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

در ابتداي ســال 1349، وزارت علوم تصميم گرفت تا طرحي را به اجرا 
بگذارد كه كنكور حذف شــود و اهداف پشت كنكور را در كالس ششم 
متوسطه منظور كند. در اين طرح همچنين آمده بود كه دانش آموزان 
با دريافت ديپلم سال ششم متوسطه مي توانند براساس نمره  ديپلم، به 
دانشگاه ها مراجعه و ثبت نام كنند. به همين منظور در امتحانات همان 
ســال، برآوردي از اين موضوع در برخي از نقاط انجام و مشــخص شد 
كه اجراي اين طرح مشــكلي نخواهد داشت. اين طرح در نهايت تيرماه 
سال1349به سمع و نظر دربار رسيد تا نظر شاه درباره اجراي آن پرسيده 
شود. در روز هجدهم تيرماه، محمدرضا پهلوي كليت اين طرح را تأييد 
كرد و قرار شد تا متخصصين وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و همچنين 
علوم، اين طرح را مورد اصالح و بازيابي قــرار داده تا نواقص آن برطرف 
شود و به اجرا در آيد. در نهايت قرار شد از سال آينده، كنكور كال لغو شود 
و دانش  آموزان سال ششم متوسطه به موازات تحصيالت عادي به سيستم 

امتحان نهايي كه كنكور دانشگاه هم در آن وجود داشت، آموزش ديده و 
تحت تعليم قرار گيرند.

روز يازدهم اسفندماه ســال1349، وقتي طبق معمول، مردم تهران از 
خانه هاي خود به قصد محل كارشان بيرون آمدند، متوجه شدند كه هيچ 
اتوبوسي در سطح شهر كار نمي كند و همين امر باعث شد تا پس از يكي 
دو ساعت، مردم پياده خود را به ســمت مقصدشان رسانده و خيابان ها 
جوالنگاهي براي خودروهاي سواري شــود. پس از ساعتي، با پيگيري 
رسانه ها مشخص شــد كه رانندگان شــركت واحد، كمك رانندگان و 
بليت فروشان در ســه ميدان نارمك، آزادي و نازي آباد دست به اجتماع 
و اعتصاب سراسري زده اند. با پيگيري خبرنگاران مشخص شد كه دليل 
اين اعتصابات، عدم افزايش حقوق شركت واحدي ها در4 سال اخير است 
كه به رغم فرمان شــاه براي افزايش دستمزد و ايجاد رفاه براي كاركنان 
اتوبوسراني، چيزي به آنها پرداخت نشــده و حقوق آنها مانند سال هاي 
گذشــته، بدون افزايش مانده اســت. همچنين در صحبت رانندگان و 
ديگر كاركنان شركت واحد، درخواست 45روز پاداش، دريافت عيدي 

كه تاكنون جزو حقوق آنها نبوده و حق فني نيز از مطالبات آنها ذكر شد. 
مردم كه متوجه اعتصاب شده بودند، با سوار يا آويزان شدن از خودروهاي 
باري مانند وانت و خاور و عده بســيار زيادي هم براي فرونشاندن خشم 
خود تصميم گرفته بودند كه از وسط خيابان خود را به مقصد برسانند كه 

چهره مضحكي به شهر داده بود.

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

ســاعت 6:10 بعد از ظهــر ســي ويكم خــرداد1349، هواپيمــاي 
بوئينگ727هما با 98سرنشــين از فــرودگاه مهرآباد برخاســت و به 
سمت آبادان پرواز كرد. 23دقيقه از پرواز گذشته بود كه3 نفر در قسمت 
فرست كالس از جايشان بلند شدند.2 نفر از آنها كه هجده- نوزده  ساله 
به نظر مي آمدند، از كيفشان اســلحه درآوردند و به سمت كابين خلبان 
رفتند. نفر سوم هم كه نوجواني سيزده- چهارده ساله بود، 2 بطري بنزين 
در گوشه و كنار و كف هواپيما خالي و تهديد كرد كه اگر كسي از جايش 
برخيزد يا كاري بكند، هواپيما را آتش مي زند. جواني كه با اسلحه به سراغ 
خلبان رفته بود، مقصد را بغداد اعالم و خلبان هم مسيرش را اصالح كرد 

و به سمت بغداد رفت.
بعد از گذشتن نيم ساعتي از پرواز برج هاي مراقبت فرودگاه هاي مهرآباد 
و آبادان، متوجه وضعيت غيرعادي هواپيما شدند. ارتباط هواپيما با برج 
مراقبت قطع شده بود و بعد از گذشــتن 55دقيقه كه هواپيما بايد در 
فرودگاه آبادان به زمين مي نشســت، خبري از آن نشده بود. خيلي زود 
نيروي هوايي ارتش در دزفول هواپيما را در رادار خود ديد و به برج مراقبت 
آبادان اطالع داد كه جهت حركت هواپيما به سمت عراق است. كمي بعد، 
هواپيما به آسمان بغداد رســيد و با اجازه برج مراقبت بغداد، فرود آمد. 
بوئينگ 727هما، چند ساعتي در فرودگاه بغداد با درهاي بسته روي باند، 
معطل مذاكرات هواپيمارباها با عراقي ها بود و باالخره بعد از توافق آنها با 

هم، هواپيمارباها پياده شدند و هواپيما به سمت تهران پرواز كرد.
وقتي ساعت يك و نيم شب، بوئينگ727هما در مهرآباد به زمين نشست، 
فرودگاه مملو از جمعيت بــود. خبر هواپيماربايي حيــن بازي فينال 
جام جهاني1970بين ايتاليا و برزيل از تلويزيون ملي پخش شده و همه 
باخبر شده بودند. مسافرها به ســالمت از هواپيما پياده شدند. شهريار 
شفيق، پسر اشرف پهلوي هم بين مســافران هواپيما بود. تعداد زيادي 
از مسافرها هم از مديران رده باالي شــركت نفت بودند و همين سبب 
داغ ترشدن خبر هواپيماربايي شــده بود. روز بعد در روزنامه ها، اسامي 
نخستين هواپيمارباهاي ايراني را علي مالزاده، حسين مالزاده و مسعود 
حميدي نوشتند كه اين اســامي به احتمال زياد جعلي بودند. انگيزه و 
خواسته هواپيمارباها هم پناهندگي به عراق عنوان شد كه انگيزه عجيبي 
بود؛ چرا كه پناهندگي به عراق ارزش اين همه دردســر و خطركردن را 
نداشت و از راه هاي ســاده تر هم ممكن بود. از آن سو، راديو بغداد اعالم 
كرد كه هواپيما از سوي چريك هاي عرب ظفاري ربوده شده است، اما 
بعدها اين خبر تأييد نشد و بعد از گذشت سال ها هدف واقعي نخستين 
هواپيماربايي ايران و نام اصلي ربايندگان مشخص نشده است. نخستين 
هواپيماربايي ايران، آخرين هواپيماربايي آن سال نبود. در عرض كمتر 
از 6ماه 2 هواپيماربايي ديگر هم در ايران اتفاق افتاد. هواپيمايي كه در 
دوميــن هواپيماربايي تاريخ ايران ربوده شــد، همان بوئينگ727هما 
بود كه در هواپيماربايي قبلي دزديده شــده بود و اين بار هم از تهران به 
آبادان مي رفت. در دومين هواپيماربايي، بوئينگ 727هما ســاعت 6 
صبح هجدهم مهرماه از فرودگاه مهرآباد پرواز كرد. كمي مانده به آبادان، 
3 جوان بيست ويكي دو ساله از جايشان برخاستند و با اسلحه و ديناميت 
خلبان و مسافران را تهديد كردند. خيلي زود اوضاع به هم ريخت و يكي 
از هواپيمارباها به سرمهماندار پرواز شــليك كرد و او زخمي شد. كمي 
بعد، وقتي هواپيما در فرودگاه بغداد به زمين نشست، هواپيمارباها كه 
خودشان را محمد محمودي، حسن بهرامي و عليرضا خياباني و دانشجوي 
پلي تكنيك و مدرسه عالي بازرگاني معرفي كرده بودند، آزادي 21نفر از 
زندانيان سياسي را درخواست كردند. چند ساعتي مذاكرات طول كشيد 

و زن ها و بچه ها و كمي بعد باقي مسافران از هواپيما پياده شدند تا مذاكرات 
هواپيمارباها به نتيجه برسد. در نهايت، هيچ زنداني سياسي اي آزاد نشد، 
حتي اسامي و خط و ربط زندانياني كه نامشــان در ليست درخواستي 
آدم ربايان بود هم هيچ وقت اعالم نشد. هواپيمارباها هم به عراق پناهنده 
شدند و بوئينگ727هما، ســاعت 5:20 همان روز، در مهرآباد به زمين 
نشست. آخرين هواپيماربايي اين سال دقيقا يك ماه بعد اتفاق افتاد، با 
اين تفاوت كه اين بار يك پرواز خارجي به مقصد ايران دزديده شــد. در 
هجدهم آبان ماه يك هواپيماي داكوتاي داگالس دي ســي 3كه از دبي 
عازم بندرعباس بود با 14مسافر و3 خدمه دزديده شد. ماجرا از اين قرار 
بود كه6نفر از مســافران اين هواپيماها، زنداني هاي ايراني اي بودند كه 
پليس دبي به جرم جعل اسناد آنها را دســتگير كرده بود. اين 6 نفر در 
واقع از اعضاي سازمان مجاهدين خلق )منافقين( بودند كه قصد داشتند 
با اسامي و گذرنامه هاي جعلي و در پوشش كارگران ايراني براي آموزش 
نظامي در پايگاه هاي الفتح از دبي به بيروت بروند اما از بخت بد آنها پليس 
دبي به آنها مشكوك شده و آنها را دستگير كرده بود و مي خواست با آن 
هواپيما به ايران منتقل شان كند. 3نفر ديگر از مسافران هم، هم قطارهاي 
آنها بودند كه در پوشش مسافر، سوار هواپيما شده بودند. 10دقيقه بعد 
از آنكه هواپيما از زمين بلند شد، اين 3 نفر با اسلحه و چاقو و بنزيني كه 
همراه خود داشتند، مسافران را تهديد كردند و خلبان مجبور به تغيير 
مسير به سمت بغداد شد. هواپيما مجبور شد سر راهش در دوحه فرود 
بيايد و سوخت گيري كند و باالخره خودش را به بغداد برساند.2ساعت 
بعد از رسيدن به بغداد و پياده شــدن 9هواپيماربا از هواپيما، داكوتا به 
سمت آبادان پرواز كرد و به ايران برگشــت. دولت عراق كه در آن زمان 
مدتي بود رابطه اش با دولت شاهنشاهي ايران شــكرآب شده بود، اين 
بار هم هواپيمارباها را به ايران تحويل نداد. سرانجام 9هواپيماربا بعد از 
نزديك 2 ماه ماندن در عراق و بازجويي شدن، به لبنان رفتند و سومين 

هواپيماربايي سال1349هم آخرين هواپيماربايي اين سال شد.

به حال آتيه روستازادگان ترحم فرماييد
گاليه اهالي نشلج كاشان از كمبود معلم 

 برج هاي سامان؛ 
دوقلوهاي خوشبخت

فرمانفرمائيان در اجراي اين پروژه از پنل هاي 
پيش ساخته استفاده كرد

معمایدور از مرکز

  مرضيه ثمره حسيني      �����������������������
در آبان سال1349، جمعي از اهالي روستاي 
نشلج كاشان به دليل كمبود معلم، عريضه اي 
خطاب به وزير آموزش و پرورش نوشتند و از 
وضعيت دبستان اين روستا شكايت كردند؛ 
»جناب رئيس فرهنگ وضع اسف انگيز را از 
نظر فرهنگ مالحظــه فرمودند، ما اهالي باز 
آنجا كمبود معلم را به عرض رسانديم. فرمودند 
ما تقصيري نداريم، تقاضاي معلم كرده ايم، 
فعاًل اعزام نشده اســت. ما اهالي مي خواهيم 
سؤال بكنيم آيا دو نفر معلم قادر مي شوند يك 
دبستان شش كالسه 150نفري را اداره كرده 
و نتيجه مثبت بگيرند؟ شما را به خدا قسم، ما 
پدران بي بضاعت و كم بهره چگونه مي توانيم 
در روز قيامت جوابگــوي طفل هاي معصوم 

خود باشيم؟«
اين روســتا در آن زمان بيــش از 2500نفر 
جمعيــت داشــت و در دبســتان آن بــا 
150دانش آمــوز، تنهــا 2 معلــم خدمت 
مي كردند. اداره آموزش و پرورش كاشــان 
در پاسخ به پيگيري وزارت آموزش و پرورش، 
كمبود معلــم را مختص تمامي كاشــان و 
روســتاهاي تابعه دانســت؛ »در سال جاري 
قريب 63نفر آموزگار از اين حوزه منتقل شدند 
و كمبود معلم در سطح روستاهاي اين حوزه 
كاماًل مشهود اســت.« در نهايت، آموزش و 
پرورش كاشان تصميم گرفت تا زمان تأمين 
معلم براي مدارس، ســپاهيان دانش دوره 
شانزدهم را در روستاهاي مختلف اين شهر 

مستقر كند تا دبستاني بدون معلم نماند.
منبع: اســناد آرشــيو ملي ايــران، پرونده 
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اين ســال ها، روزگار اوج فعاليت عبدالعزيز فرمانفرمائيان به عنوان تنها معمار 
قابل اعتماد دربار بود. او در سال1349 يكي از مهم ترين پروژه هاي مسكوني خود 
را به عنوان برج هاي دوقلوي سامان در حاشيه بلوار اليزابت يا همان بلوار كشاورز 
فعلي افتتاح كرد؛ پروژه اي كه مي توان آن را يك بناي بلندپروازانه براي معماري 
دانست كه معتقد بود يكي از نشانه هاي مدرن شدن تهران، رشد عمودي آن است. 
برج هاي سامان اكنون يكي از مهم ترين و گران ترين بخش هاي مسكوني تهران 
به حساب مي آيند كه در قلب شهر واقع شده اند. در گاه شمار و تقويم ساخت اين 
برج آمده است كه هر10 روز يك طبقه از آن ساخته مي شده؛ به عبارت ديگر اين 
برج 22طبقه كه 72متر بلندا دارد تنها در فاصله1348 تا 1349طراحي و ساخته  
شد و به بهره برداري رسيده است. فرمانفرمائيان در اجراي اين پروژه از يك شركت 
فرانسوي كمك گرفت اما آنچه برايش اهميت داشت سرعت در اجراي پروژه و در 
عين حال، مقاومت آن در برابر زلزله بود. در نهايت براي رسيدن به چنين اهدافي، 
راهي جز واردكردن ديوارهاي پيش ساخته و استفاده از آرماتوربندي سبك وجود 
نداشت. او اين برج را به تأييد نهادهاي متخصص در حوزه زلزله رساند و بعد بخش 
عمده اي از آن را در اختيار كاربري مسكوني و تعداد اندكي را هم به بخش تجاري 
داد. اگر ساكن تهران بوده باشيد حتما به خاطر داريد كه پاركينگ 3 طبقه اين 

مجموعه مسكوني در دوران جنگ، نوعي پناهگاه به حساب مي  آمد.

حسين سبحاني ���������������������������������������������������������������

تهران، پايتختي بود كه ســال ها هر گوشــه اش كش مي آمد و 
جمعيت بيشتري را در دل خود جا مي داد. گسترش اين شهر از 
روزگار قاجار نياز به توسعه قبرستان هم داشت. كمبود فضا براي 

مردگان دردسرسازتر از كمبود فضا براي زندگي بود.
تهران، شهري است با گورستان هاي گوناگون از گذشته تا امروز. 
يكي از قديمي ترين گورســتان هاي تهران در ضلع شمال غربي 
چهارراه حسن آباد قرار داشــت. در كنار اين گورستان حمامي 
وجود داشت كه از ترس اجنه، متروكه شده بود. در دوره پهلوي 
اين گورســتان و حمام را ويران كردند و به جايش اداره اطفائيه 
)آتش نشاني( ســربرآورد كه هنوز هم بر جاي خود باقي است. 
مسگرآباد، گورستان ديگري در شرق تهران و در انتظار مردگان 
بود. ديگر گورســتان نام آشــناي اين شــهر، در حوالي مقبره 
شيخ صدوق در شــهرري قرار دارد. ابن بابويه، از قديمي ترين و 
معروف ترين گورســتان هاي تهران نام هاي آشنايي را در سينه 
دارد. محمدعلي فروغــي، غالمرضا تختي، حســين فاطمي، 
علي اكبر دهخدا، ميرزاده عشــقي و بســياري نامداران ديگر، 
ساكنان هميشــگي اين گورســتان اند. هر زمان كه صحبت از 

گورســتان  هاي تهران به ميان مي آيد، ظهيرالدوله نامي آِشنا 
براي گوش هاي مردمان است؛ گورســتاني كه به نام علي خان 
ظهيرالدوله معروف شــد و پس از او، بســياري از هنرمندان و 
نام آوران ديگر ازجمله ابوالحسن صبا، ملك الشعراي بهار، رهي 
معيري، قمرالملوك وزيري، فروغ فرخزاد و بي شمار تاريخ سازان 
اين قرن در آنجا گردهم آمدند. گورســتان باغ توتي، گورستان 
خاوران و گورستان هاي ديگري در محوطه امامزاده ها در تهران 

را نيز نبايد فراموش كرد.
گسترش تهران فراتر از گنجايش اين گورستان هاي كوچك و 
پراكنده بود. زمان آن فرا رســيده بود تا براي يكي از مهم ترين و 
حياتي ترين مكان هاي اين شهر چاره اي اساسي انديشيده شود. 
تهران در حال مدرن شــدن بود و تعدد گورستان ها مشكل ساز. 
شهر نيازمند گورستاني بزرگ و با نظم و نظام بود. تصميم گرفته 
شد. سال1345با تالش هاي شهرداري تهران، زميني را در حدود 
315هكتار در راه تهران - قم درنظر گرفتند. بهشت زهرا سرانجام 
در 25تيرماه1349افتتاح شــد. روزنامه اطالعــات در خبري 
به مناسبت اين افتتاحيه، يادآور شد كه اين گورستان مدرن براي 
25سال آينده گنجايش دارد. در بخشي از اين خبر آمده بود: »پس 
از مديرعامل، آقاي نيك پي شهردار تهران صحبت كرد و گفت: 

آماده شدن گورستان تهران در مدت كوتاهي موجب تغيير وضع 
ناراحت امر كفن و دفن مردگان مي شود. شهردار گفت: اين موجب 
افتخار من است كه مأموران توانسته اند مجهزترين و زيباترين 
گورستان را در تهران يك سال زودتر از موعد مقرر بسازند. شهردار 
سپس همراه حضرت آيت اهلل شهرستاني و رئيس انجمن شهر و 
معتمدان محالت به بازديد از تأسيسات گورستان پرداختند و از 
گورهاي آماده، سرويس حمل اجساد كه مجهز به 20 آمبوالنس 

مرسدس بنز بوده و ديگر اماكن گورستان ديدن كردند.«
تهران شهري با بافتي سنتي و محله هاي تاريخي بسيار بود. 
وجود گورستان هاي متعدِد فعال در محله هاي تهران باعث 
شد تا بهشــت  زهرا از ابتدا مورد اقبال عمومي قرار نگيرد. 
سرانجام اما با دفن محمدتقي خيال )نخستين متوفي( در 
قطعه يك، رديف يك، شماره يك، رسماً مورد بهره برداري و 
استفاده قرار گرفت. اگرچه آن روز ظرفيت بهشت زهرا براي 
آراميدِن رفتگان تا سال1374تضمين شده بود، اما فضاي 
عظيم بهشت زهرا همچنان با آغوشي باز، پذيراي مهمانان 
دائمي خود است؛ مردماني كه پس از گذر از زندگي هاي تلخ 
و شيرين و سخت و آسان، زير سايه درختان اين آرامستان 

آرام می گيرند.
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بهاراسطورهها

نثر

ارج كارهاي مهرداد بهار، قدرشناسي 
كساني ست كه بي صدا خوش آهنگ 

بودند

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

سال هاي پاياني دهه40 كم كم چهره هاي ديگري زبان فارسي را دستخوش 
تغيير مي كردند و اسطوره پژوهان و باستان شناسان با شيوه ها و نگرش هاي 
تازه پا به عرصه مي گذاشتند و مهرداد بهار يكي از اين چهره ها بود. كارهاي 
بهار از چند جهت بر زبان فارسي مؤثر بود: هم نثر و زبان كتاب هايش ادبيت 
داشت، هم كارهايش او را به ريشــه هاي زبان فارسي رهنمون مي شد و 
از همين رو عالوه بر جنبه هاي پژوهشــي، كلمــه و تركيب هايي به زبان 
مي افزود، هم راهي كه در ابتداي قرن با رجوع به آثار كالسيك آغاز شده 

بود با آثارش عمق پيدا مي كرد و باالخره اينكــه در زمانه اي كه واژه هاي 
اجنبي بي امان جاي پايي در زبان باز مي كردند، بهار و امثالش ريشــه ها 
را نگه مي داشتند. بهار عالوه بر كارهاي پژوهشي، چند اثر داستاني براي 
كودكان و نوجوانان نوشــت كه در اين آثار نيز به داستان هاي اسطوره اي 
ايران پرداخت. ارج كارهاي بهار، قدرشناســي كســاني  است كه بي صدا 

خوش آهنگ بودند.
»واژه زنديق معرب زندگي فارسي ميانه است. اين واژه به صورت زنديك هم 
در نوشته هاي پارسي دري آمده است. كهن ترين مكتوبي كه اين واژه در 
آن به كار رفته، متعلق به قرن سوم ميالدي است و بنابراين، قدمت كاربرد 

اين واژه به هفده قرن مي رسد. با اين همه، اين واژه يكي از واژه هايي است 
كه ريشه، ساختمان و معناي واقعي اش همچنان ناشناخته مانده است. در 
واژه نامه هاي پارســي، زنديك و زنديق را در مجموع چنين معنا كرده اند: 
1-گروهي از مجوس كه قائل به دوگانگي منشأ هستي هستند. 2-صفت از 
زند كه كتابي است كه زردشت نوشته و معتقد به زند. 3-بي ايمان و ملحد. 
4-پيرو ماني و مزدك و لقب اين هر دو. 5-آنكه ايمان ظاهر كند و به باطن 
كافر باشد. بعضي معتقدند كه ريشه و اصل اين واژه از صديق آرامي گرفته 
شده، حتي بعضي آن را زن دين دانســته اند به معناي ديني كه زنان بر آن 

رهبري دارند.«

فصل نوين ترانه
هنر غيردولتي، استوديو طنين، ترانه و فصل نوين آن 

هر ايراني يك پوستر
تأسيس بخش گرافيك راديو تلويزيون ملي ايران

يك دنيا ورزش
دنياي ورزش، هفته نامه ورزشي مؤسسه اطالعات، رقابتي تاريخي را با كيهان 

ورزشي شروع كرد

موسيقی

تجسمی

 ورزش 
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عبدالحسين آل رسولـ  كه در شماره هاي پيشــين به عنوان يكي از 
شركاي اصلي انتشارات »نيل« از او ياد كرديمـ  پس از جدايي از »نيل« 
براي ادامه تحصيل به انگلستان مي رود و چندي بعد به ايران بازمي گردد 
و قصد ايجاد انتشــارات جديدي به نام »كتاب زمــان« مي كند. او از 
جهانگير منصور، پســر محمدجعفر منصور )مؤسس انتشارات ادب(، 
كه براي مدتي چراغ نشر »نيل« را روشن نگه داشته بود و امور چاپ، 
نسخه پردازي و ويرايش كتاب ها را به عهده داشت، درخواست مي كند تا 
به او ملحق شود. از آنجا كه رفتن منصور از »نيل« به معني تعطيلي اين 
نشر بود، خاطر برخي مانند جالل آل احمد آزرده مي شود و بحث هاي 
زيادي درمي گيرد اما سرانجام آل رسول موافقت جهانگير منصور را جلب 

مي كند، و به همراه رضا سيدحسيني و با همكاري مصطفي رحيمي، 
»كتاب زمان« را در سال1346افتتاح مي كنند. ديري نمي گذرد كه هر 
آنچه تجربه در »نيل« آموخته شده بود به »كتاب زمان« سرازير مي شود 
و در نخستين قدم »نون والقلم« جالل آل احمد توسط اين نشر به چاپ 
مي رسد. كار حرفه اي و روابط گسترده رضا سيدحسيني با اهل قلم سبب 
مي شود تا طيف وسيعي از نويسندگان و شاعران زمان همچون اكبر 
رادي، احمد شاملو، هوشنگ گلشيري و... عالقه مند به چاپ آثارشان در 
اين نشر شوند. در سال1349، مجموعه داستان »سنگر و قمقمه هاي 
خالي« بهرام صادقي توسط اين نشر روانه بازار مي شود. به اين ترتيب 
»كتاب زمان« به يكي از ناشران پيشــروي دوران خود بدل مي شود و 
رمان هاي متعدد، نمايشنامه و آثاري در حوزه نظريه و نقد ادبي و فلسفه 

ادبيات به چاپ مي رساند.

خواندني  شدِن »تماشا« 
مجله اي كه مي خواست مكمل تلويزيون باشد

مطبوعات

 محمدناصر احدي    �������������������������������������������������������������������

»خوشوقت هستم كه تماشا به عنوان يك نشريه هفتگي وظيفه 
يك مجله راديوـ  تلويزيونــي را در مطبوعات كشــور ما انجام 
خواهد داد. « اين سرآغاز يادداشت جواد منصورـ  وزير اطالعات 
و جهانگردي و برادر حســنعلي منصورـ  اســت كــه در تاريخ 
27اسفند1349در صفحه اول هفته نامه »تماشا« به چاپ رسيد 
و از انتشار هفته نامه اي خبر داد كه مي خواست »مكمل صادقي 
براي تلويزيون باشــد و آنچه را به دليل گذرا بــودن برنامه هاي 
تلويزيوني از آن ساخته نيســت، به كمال انجام دهد.« در باالي 
يادداشــت منصور، مطلبي با عنوان »سال1349، پيروزي ملت 
ايران« و با عكسي از محمدرضاشاه در كنار فرح پهلوي به چاپ 
رسيده كه مضمونش تبليغ دستاوردهاي حكومت شاه است. به 
ادعاي اين يادداشت، »سال1349را بايد سال پيروزي ملت ايران 
ناميد زيرا اين سال پربركت، حسن ختامي چون پيروزي بزرگ 
اوپك در مبارزه با كمپاني هاي نفت جهان داشت.« تمام مطالب 
تماشا، حتي در همين شماره نخست كه گام اول آن است، چنين 
مشحون از مداهنه و پروپاگانداي حكومتي نيست. ژيال سازگار 
نخستين سردبير تماشا بود و در يادداشت سردبير تأكيد شده كه 
هدف از راه اندازي اين نشــريهـ  »كه از جانب سازمان تلويزيون 
ملي ايران منتشر مي شود«ـ  بنياد نهادن ارگاني تبليغاتي براي 
اين سازمان نيست بلكه ايجاد رابطه اي پيوسته تر بين مخاطبان 
نشريه و گردانندگان ســازمان و انجام كارهايي كه در چارچوب 

تلويزيون به سرانجام نمي رسد، از اهداف دست اندركاران »تماشا« 
عنوان شده است. سازگار تماشــا را نشريه اي هنريـ  اجتماعي 
معرفي مي كند و واقعيت هم اين است كه در اين نشريه مطالبي 
به قلم برخي از زبدگان تاريخ ادبيات و هنر معاصر ايران به چاپ 
مي رسيد كه با سليقه مخاطب عام تلويزيون فاصله بسيار داشت 
و به وضوح مي شد رد نخبه گرايي را در آنها پي گرفت. تلويزيون، 
سينما، تئاتر، نقاشــي، ادبيات و... حوزه هايي بودند كه در تماشا 
در قالب گزارش، گفت وگو، نقد و ترجمه به آنها پرداخته مي شد.

در شناسنامه شماره اول اين نشريه، نام هاي رضا قطبي )رئيس 
تلويزيون ملي ايــران( به عنوان صاحب امتياز و مســئول، ايرج 
گرگين به عنوان مدير در كنار نام ژيال سازگار به چشم مي خورد.

گروه تئاتر نان و عروسك در شيراز

مكاني در آفتاب

مردم گرسنه اند

سينما 

تئاتر 

سعيد مروتي ������������������������������������������������������������������������������
 

موفقيت »حســن كچل« در فروردين 49، نويد سال سينمايي 
موفقي را براي ســينمايي مي دهد كه با »قيصر« و »گاو« آغازگر 
مسيري تازه شده است. موفقيت موزيكال علي حاتمي، توفيقي 
تازه براي سينمايي اســت كه جوان هاي خوش فكر و خوش ذوق 
نمايندگي اش مي كنند. موفقيت گســترده تر با »طوقي« از راه 
مي رسد كه نهضت سينماي قيصري را با ظرافت هاي خاص حاتمي 
بسط مي دهد. مهرجويي با »آقاي هالو« در مسيري نزديك تر به 
ســينماي جريان اصلي قرار مي گيرد. فيلمي كه محصول دوران 
بالتكليفي و توقيف گاو اســت و نتيجه تــالش مهرجويي براي 

رسيدن به تداوم حرفه اي.
فيلم شاپور قريب هم به تعبير سينمايي نويسان آن سال ها در مسير 
سينماي تازه اي قرار مي گيرد كه در انتهاي دهه40 منادي تحول 
شده است. سختگيري منتقدان در مورد »پنجره«، توقع بااليي كه 
از جالل مقدم وجود داشت را نمايان مي كند؛ اقتباس از رمان »يك 
تراژدي آمريكايي« درايرز كه از نظر سينمايي نويسان بيشتر شبيه 

برگردان سينمايي جورج استيونس از اين كتاب است.
ســال 49خيلي ها منتظر فيلم تــازه كارگردان قيصــر بودند؛ 
»رضاموتوري« گرچه قافيه را در گيشــه به »مــردي از جنوب 
شهر«)صابر رهبر( مي بازد و اســتقبال عمومي قيصر )كه اكران 
دومش هم در سال 49موفق اســت( تكرار نمي شود ولي بيشتر 
از هر فيلم ديگري ســوژه مطبوعات مي شود. در غيبت مخالفان 
قيصر، اين بار مجادله قلمي ميان پرويز دوايي و هوشنگ حسامي 

شكل مي گيرد.
فيلم ســوم كيميايــي، با لحــن بازيگوشــانه اش در نيمه اول، 
لحظه هاي سوررئاليســتي اش و حال و هواي جوانانــه و اندوه و 
حسرتي كه براي سرنوشت تراژيك رضا موتوري اين دالور دوران، 
سارق امروز و فيلمبر ديروز سينما سر مي دهد، بحث انگيز ترين 
فيلم ســال 49اســت. بازارچه اي كه سقفش شكســته و ترك 
برداشته، لوطي هايي كه دوره شان ســر آمده و در بهترين حالت 
راننده در خدمت خانه هاي اعياني شــده اند، كتك خوردن رضا 
در درايوين ونك و كبريتي كه شاه مي نشيند، در يادها مي ماند. 
بيش از همه دست خوني رضا موتوري كه كوبيده شدنش بر پرده 
سفيد سينما به عنوان نشانه اي از هوش و قريحه سينمايي سرشار 
كيميايي جوان در يادها ماند. 50ســال گذشته و رد خون رضا 
موتوري همچنان بر پرده تراس تابستاني سينما ديانا )سپيده( 

بر جا مانده.

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

سال1349 براي تئاتر ايران سال مهمي اســت؛ سالي كه يرژي 
گرتفسكي، پيتر بوروك، مرس كانينگهام، ويكتور گارسيا، آندره 
شربان و از همه مهم تر گروه تئاتر نان و عروسك به ايران مي آيند. در 
ميان نمايش هاي ايراني نيز »ويس و رامين« در جشن هنر شيراز به 
صحنه مي رود، تعزيه مسلم ابن عقيل اجرا مي شود، داوود رشيدي 
»در انتظار گودو« را اجرا مي كند و محمدعلي كشــاورز متني از 
اسالومير مروژك. اما در اين ميان آن چه تأثير خود را تا سال ها بر 
تئاتر ايران حفظ مي كند، حضور يرژي گرتفسكي و پيتر بوروك 
اســت. زيرا حضور اين دو در ايران و همكاري شــان با هنرمندان 
ايراني، واژه »تئاتر تجربي« را باب كرده و گسترش مي دهد. يرژي 
گرتفسكي كه ســياق كار خود در تئاتر را »تئاتر آزمايشگاهي« 
گذاشــته بود و پيتر بوروك كه تجربه هاي بيــن فرهنگ ها را در 
زمينه آيين به هنر تئاتر نزديك مي كرد، بر تئاتر ايران تأثير عميقي 
گذاشتند. اين تأثير موجب شد كه گروه هاي تئاتر تجربي ايراني، 
بار ديگر همان تجربه ها را تجربه كنند، و باز تجربه كنند و هنوز هم 
تجربه مي كنند! اما آن چه در تئاتر 49 اهميت داشت، حضور گروه 
تئاتر نان و عروسك بود. اعضاي گروه تئاتر نان و عروسك كه در كنار 
اجراهاي خود نان مي  پختند و ميان تماشاگران توزيع مي  كردند، 
با همين روش در شــيراز نمايش خود را با عروسك هاي بزرگ و 
ماسك هاي ساده اجرا كردند. آنها با نمايش معترض و مشهور خود به 
نام »آتش« به شيراز آمده بودند. آتش يك هفته از زندگي و رنج هاي 

زنان روستايي ويتنام را زير حمالت آمريكا براي تماشاگران به تصوير 
مي كشيد. اعضاي گروه نان خود را پختند و ميان تماشاگران ايراني 
خود توزيع كردند و رفتند. بي شــك اين كار در قلب كشوري كه 
ادعاي ثروت و مكنت دارد، چندان خوشايند اهل قدرت نبوده است. 
مجله سخن در همان سال مطلبي از پيتر شومان منتشر كرد كه در 
اينجا به نقل از كتاب كارگاه نمايش، نوشته ستاره خرم زاده )1387( 
مي خوانيم: »نيروي نان انكارناپذير است. مردم گرسنه اند، حرفه 
نانوايي وظيفه دارد قرص هاي ناني تهيه كند كه براي جويدن خوب 
باشد و آنها را در دسترس همه بگذارد... ما مي خواهيم به نانوايان 

بپيونديم. نان هاي خوب تهيه كنيم و آن را به رايگان بدهيم«.
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تجربه »نيل« به »زمان« مي ريزد
از »نون والقلم« آل احمد تا »سنگر و قمقمه هاي خالي« صادقي

نشر

  حسين عصاران   �����������������������������������������������������������������������
ســال1349 موســم گل دادن »ترانه«در فصل نوين اش است؛ پس 
از شكل گيري اســتوديو »طنين« - به عنوان نخســتين استوديوي 
خصوصي مستقل از راديو -در اواسط دهه 40، خيلي زود آنجا به محل 
هم نشيني صاحبان سليقه هاي متفاوت در عرصه »موسيقي« و »كالم« 
ترانه تبديل شــد؛ پرويز اتابكي، تورج نگهبان، بابك افشار، اسفنديار 
منفردزاده، واروژان، شهيار قنبري و در مراتب بعدي پرويز مقصدي، ايرج 
جنتي عطايي و آندرانيك. جدا از ضرورت در نظر گرفتن فضاي متأثر از 
جريانات هنري دهه 60ميالدي در ايران آن روزگار، در نگاهي اوليه و 
مقدماتي، خود اين هم نشيني را هم مي توان زمينه ساز تجربه ورزي هاي 
متفاوت و نو در ترانه فارسي دانست. كارهاي پيشين پرويز مقصدي و 
پرويز وكيلي در كنار ترانه هايي چون»ســوگند«، »ستاره اي ستاره«، 
»گل سرخ«و»قصه وفا«، در نهايت درسال 1349و با ترانه هاي مهمي 
چون»جمعه«، »رضا موتوري«، »قصه دو ماهي« و...، مطلع جرياني 
شد كه اينك به نام »فصل نوين ترانه« از آن ياد مي شود. فصلي كه يكي 
ازخوش نمودترين نمونه ها، در عرصه نوگرايي هنر معاصر است و از اين 
نظر ظرفيت تحليل، واكاوي، پژوهش و انجام مطالعات فرهنگي متنوع 

را در خود پنهان دارد. افزون بر اين، خاستگاه بيشتر ترانه هاي متفاوت 
نيم قرن بعد از اين دوره را هم مي توان در همان بينش و جهان هنري و 

فكري آن مقطع خاص از تاريخ »ترانه« ردگيري كرد.

  حافظ روحاني    �������������������������������������
ســال هاي پاياني دهه1340 بي ترديد براي 
گرافيك ايران از اهميــت فراواني برخوردار 
اســت؛ در واقع در فاصله چند ســال عمده 
نهادهاي نوپايــي چون راديــو و تلويزيون 
ملي يا انتشارات ســروش و ديگر نهادهاي 
فرهنگي دست به تأســيس واحد گرافيك 
و تبليغات مي زنند. به ايــن ترتيب در اواخر 
دهه1340 شغل طراحي گرافيك به سرعت 
به شغلي پرخواهان تبديل مي شود. پيش تر 
از اينكه نهادهايي چون راديو  تلويزيون ملي 
ايران بخش گرافيك راه اندازي كنند، عمده 
فعاليت طراحان گرافيك در دفاتر تبليغاتي 
خصوصي بود كه از دهه1330 به تدريج رشد 
و پيشرفت كرده بودند. در دهه1330 اداره كل 

هنرهاي زيباي كشور اقدام به تأسيس دفتر 
گرافيك كرد و صادق بريراني را به رياستش 
برگزيــد. از اوايل دهــه1340 نهادي چون 
سازمان جلب سياحان اقدام به تهيه پوستر 
و ديگر اقالم تبليغاتي كرد كه به قصد جلب 
گردشگران خارجي انجام مي شد. اما از اواخر 
دهه1340 نه فقط فضاهاي فرهنگي گسترش 
قابل مالحظه اي يافته بــود كه در عين حال 
سياست هاي اقتصادي حكومت هم مزيد بر 
علت بود تا بر تقاضاي كار گرافيك بيفزايد. به 
اين ترتيب به نظر مي رسيد كه شكلي از نظام 
سرمايه داري قرار است بر كشور حاكم شود 
كه نياز به تبليغــات را دو چندان مي كرد. در 
عين حال در اواخر دهه1340 گرايش گرافيك 
به رشته نقاشي در دانشكده هنرهاي زيبا هم 

افزوده شده بود تا تعداد دانش آموختگان اين 
رشته در كشور افزايش يابد. اما تأسيس بخش 
گرافيك راديو تلويزيون ملي ايران از جهت 
ميزان نفوذ اين نهاد بر جامعه از اهميت زيادي 
برخوردار بود. به اين ترتيب مي توان گفت كه 
گرافيك از اواخر دهه1340 كم كم به شاكله 

نظام اجتماعي نفوذ كرد.

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

مسئله خيلي ساده بود، نمي شد كيهان چيز خوب و جذابي داشته باشد 
كه اطالعات نداشته باشد، پس دنياي ورزش متولد شد.

با آنكه دنياي ورزش حدود 15سال بعد از كيهان ورزشی متولد شد اما 
خيلي زود جايش را در ميان ورزش دوستان يافت و رقابتي را با كيهان 
ورزشي شروع كرد كه به ســختي مي توان مانندش را در مطبوعات 
ورزشي ايران جست. در مقابل كيهان ورزشي كه نگاهي جامعه شناسانه 
و انتقادي داشــت، دنياي ورزش، با جلدهــاي كوبنده تر و رنگ هاي 
بيشتر، نگاهي تحليلي و خبري داشت و ذاتش بيشتر به ورزش و دنياي 
پرهياهوي آن نزديك بود. اين اختالف رويكرد،  جامعه ورزش دوست 
ايران را عمال دو دســته كرد و در مقابل كيهان خوان ها، خوانندگان 
دنياي ورزش قرار داشتند. درحالي كه تحليل هاي جامعه شناسانه در 
اولي قشر نخبه تر را راضي مي كرد، جلدهاي كوبنده و پررنگ دنياي 
ورزش، خوانندگانش را مستقيم به دل ورزشگاه ها مي برد. اوج فعاليت 
دنياي ورزش، همچون رقيب قديمي اش دهه 60بود؛ صف هاي بلند 
براي خريد اين هفته نامه به خوبي نشــان مي داد كه مخاطبان تا چه 
حد مشتاق خواندن و جويدن صفحات آن هستند. در آن سال ها، به 

سختي مي شد نوجواني را پيداكرد كه دفتري از عكس هاي دوربرشده 
دنياي ورزش نداشته باشد. نفس هاي دنياي ورزش اما بعد از گشايش 
مطبوعات در دهه70و به خصوص80 به شماره افتاد و تابستان97براي 
هميشه متوقف شد. 48سال هيجان و جلدهاي مسحوركننده، به خاطر 
سود ده نبودن و مشكالت مالي به پايان رسيد. مسئله اما فراتر از اين بود؛ 
دوره مجالت ورزشي به پايان رسيده و هيچ نشريه اي نمي توانست با 

دنياي جديد بجنگد؛ حتي دنياي ورزش.

سال »حسن كچل«، »طوقي«، »آقاي هالو«، »پنجره« و »رضا موتوري«

پيشنهاد: مطالعه كتاب »واروژان«؛ به كوشش حسين عصاران، ناشر: »نگاه«، ۱۳۹۴

سپيده دمي كه بر پيشاني 
آسمان مي گذرد

چند سطري درباره احمد شاملو و شعر سپيد و رهبري 
جريان اصلي شعر نو در سال هاي دهه چهل

  مرتضي كاردر ����������������������������������������������������������������������

»به جست وجوي تو/ بر درگاه كوه مي گريم، / در آستانه 
دريا و علف�

به جســت وجوي تو/ در معبر بادها مي گريم/ در چارراه 
فصول، / در چارچوب شكســته  پنجره اي/ كه آســمان 

ابرآلوده را/ قابي كهنه مي گيرد�«
حركت شعر نو فارسي در دهه۴0 شتاب بسيار مي گيرد و 
جريان هاي تازه سر برمي آورند� اما حقيقت اين است كه موج 
نو و شعر ديگر و شعر حجم و��� بيشتر در ميان شاعران جوان 
جريان دارد، يعني اتفاق هاي شعر را پيشرو را نبايد همه شعر 
نو تسري داد� تصوير كلي شعر نو مهدي اخوان ثالث، احمد 
شــاملو، فروغ فرخزاد و سهراب سپهري شكل مي دهند 
است و در اين ميان چهره شــاخص جريان اصلي شعر نو 

احمد شاملو است�
»به انتظار تصوير تو/ اين دفتر خالي/ تا چند/ تا چند/ ورق 

خواهد خورد؟« 
هنگام بحث درباره شب هاي شــعر خوشه گذشت كه، 
در سال هاي دهه۴0، احمد شــاملو در مجله هايي كه به 
سردبيري يا دبيري او در بخش شعر منتشر مي شوند، مثل 
كتاب هفته و خوشه و��� به هدايت و معرفي شاعران جوان به 
جامعه ادبي مشغول است� اما او حركت شعري خود را نيز در 
دهه۴0 ادامه مي دهد و به بسط و تبيين شعر موسوم به سپيد 
يا شاملويي مي پردازد كه دومين جريان مهم شعر نو پس از 
شعر نيمايي است و مجموعه اي از بهترين نمونه  شعرهاي 

خود را به دست مي دهد�
احمد شاملو پس از هواي تازه در ســال )۱۳۳6(، در بازه  
زماني ده ساله، هفت مجموعه منتشر مي كند؛ »باغ آينه« 
)۱۳۳۹(، »لحظه ها و هميشه ها« و »آيدا در آينه« ۱۳۴۳، 
»آيدا، درخت، خنجر و خاطــره« )۱۳۴۴(، »ققنوس در 
باران« )۱۳۴5(، »مرثيه هاي خاك« )۱۳۴8(، »شكفتن در 
مه« )۱۳۴۹( و تمايز و تشخص بيشتري به سبك شعري 
خود مي دهد كه از »هواي تازه« آغاز كرده است� سال هاي 

دهه های ۴0و50 سال هاي طاليي شعر شاملو است�
»جريان باد را پذيرفتن/ و عشق را/ كه خواهر مرگ است�ـ  

و جاودانگي/ رازش را/ با تو در ميان نهاد�
پس به هيأت گنجي درآمدي:/ بايسته و آزانگيز/ گنجي از 
آن دست/ كه تملك خاك را و دياران را/ از اينسان/ دلپذير 

كرده است!«
شاملو در طول ســال هاي دهه۴0زبان خود را مي سازد؛ 
زباني برجسته با دايره واژگاني غني كه از تسلط او بر همه 
شكل هاي زبان فارسي، از فارسي كهن تا فارسي عاميانه، 
مي آيد و كم كم اصلي ترين وجه تمايز او مي شود، هرچند 
شاملو را بيشتر به وجوه باستان گرايانه زبان مي شناسند و 
آهنگي كه از كنار هم نشستن كلمات و گاه از سجع و تكرار 
شكل مي گيرد و البته باز هم بيشتر به وجه باستان گرايانه اش 
شناخته شده� او بدين ترتيب آرام آرام از شعر نيمايي فاصله 
مي گيرد و به نوعي آهنگ و زبان در شعر نو مي رسد كه ويژه 
خود او است� اما مسئله اينجاست كه در شماري از شعرهاي 
او زبان و آهنگ قرار است همه بار شعر را به دوش بكشند و 
وقتي آنها را كنار مي گذاريم، كمتر با شعر مواجه مي شويم�

در عين حال كم نيستند شعرهايي كه در آنها انديشه بر 
تصوير غلبه پيدا مي كند و شاعر امروز به سبك شاعران 
گذشته به خلق جمله هاي قصار مشغول مي شود، چرا كه 
گمان مي كند تصويرها حق مطلب را ادا نكرده اند� بخشي 
از هويت شعري شاملو از زبان فخيم و لحن پيامبرگونه 
مي آيد و شاعر را از آن گريزي نيست� جدال انديشه و 
تصوير در شعر شــاملو مثل جدال شعرهاي سياسي و 

عاشقانه او است�
ـ   »نامت سپيده دمي ست كه بر پيشاني  آسمان مي گذرد/ 

» متبرك باد نام تو!ـ 
سرودن به سبك و سياق شاملو در دهه هاي ۴0 و50 ميان 
شاعران بسياري رايج است؛ كوشش براي برجسته سازي 
زباني و به دست دادن شعرهايي كه در مقايسه با الگوي اصلي 
گاه فقط با زبان روزمره فرق مي كند و كوشش براي خلق 
آهنگي كه براي شاعران جوان اغلب نتيجه اي جز ناكامي 
ندارد و ناگفته پيداست كه هيچ كدامشان شاملو نمي شوند�

»و ما همچنان/ دوره مي كنيم/ شب را و روز را/ هنوز را��� «
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