
يادداشت
عباس آخوندی ؛ استاد دانشگاه

اولين اصلي كه در درس اصول علــم اقتصاد داده 
 مي شود اين اســت كه در اقتصاد چلوكباب مجاني 
نداريم. اگر همين يك اصل را سياســتمداران ايران پس از گذشت 150 سال 
از ورود مباحث مدرن به ايران فراگرفته بودند، وضعيت اقتصادي مردم بسيار 
بهتر از اين بود كه هست. همه چلوكباب هايي- بخوانيد سياست هاي توزيع پول 
و خدمات مجاني كه سياســتمداران براي اخذ رأي و جلب توجه مردم مطرح 
مي كنند- فارغ از كيفيت و بهداشــت چلوكباب هاي توزيعي كه ممكن است 
آلوده و فاسد باشند، هزينه اش را از جيب مردم مي دهند و هيچ ناهار مجاني اي 

وجود ندارد.
روز سه شنبه دومين جلسه درس اصول علم اقتصاد را داشتم و بحث همين بود 
كه در اقتصاد ناهار مجاني وجود ندارد. ترم جديد دانشجويان كارشناسي ارشد 
دانشگاه تهران از هفته پيش آغاز شده  است. از قضا امروز)سه شنبه( پس از چند 
سال ميلم كشيد كه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي را مستقيم گوش كنم. از 
ساعت10:20 تا اذان ظهر مذاكرات را گوش كردم. آقاي نماينده اي مي گفت 
كه چگونه است جوانان، دانشجويان و دانشمندان ايران مي توانند زيردريايي، 
موشك و هواپيما ساخته و ميمون به فضا ارسال كنند ولي نمي توانند ماشين 
توليد كنند. اين چيزي نيســت جز بي عرضگي دولت. و با صداي غّرا در ذّم و 

بي كفايتي دولت سخن مي گفت.
عجب مغلطه اي! به همين سادگي اين آقا تفاوت بين فضا، فرايند و اصول حاكم 
بر توليد صنايع محرمانه و نظامي كه در آنها توليد كننده، خريدار و تامين كننده 
مالي يكي  اســت را با توليد كاالهاي تجــاري در بازارهاي رقابتــي كه در آنها 
نهاده هاي توليدي فرايندهاي رقابتي تامين و توليدكننده، خريدار و تامين كننده 
مالي اشخاص متعدد و با اهداف متفاوت هستند را ناديده مي گيرد و در نهايت 
با يك شعبده بازي سياســي حكم به بطالن سياست هاي رقيب و حقانيت خود 
مي دهد. به هر روي، از صنايع نظامي كــه هزينه و فايده توليد آنها با معيارهاي 
دفاعي و امنيت عمومي سنجيده مي شوند، بگذريم. چون به هيچ وجه فرايندهاي 

توليد ، تامين و منطق حاكم بر سودمندي آنها با صنايع عادي مشابهتي ندارد.
شايسته است به منطق اين آقا و امثال او يك بار ديگر با دقت توجه كنيم. ايشان 
نمي گويد كه تمام ايــن وضعيت ناكارآمدي اقتصادي نتيجه »سياســت هاي 
عمومي« ســترون و ضدتوليدي اســت كه او و امثال او بر ايــن ملت تحميل 
كرده و خام ترين و غيربهداشــتي ترين چلوكبابي است كه آنان در ظرف يكبار 

مصرِف غيِرشــفاف، بســته بندي كرده و به زور به خورد 
مردم مي دهنــد. او نمي گويد كه خريــدار آن خدمات و 

فناوري هاي پرتاب موشــك به فضا و توليداتي از آن دست، دولت بوده و طي 
فرايندي توليد شده اند كه مجاني نبوده و هيچ خريداري هم به جز دولت ندارد.

 سياستمدار 
و چلوكباب مجاني

 خط توليــد كيت های تشــخيص فوری كرونا  صبــح ديروز در 
مراسمی با حضورمعاون اول رئيس جمهور، رئيس ستاد اجرايی هوشمند

فرمان امام، معاون علمی رئيس جمهور و معاون وزير بهداشت ، به 
صورت ويدئوكنفرانس به بهره برداری رسيد.

به گزارش ايرنا، در اين مراسم محمد مخبر، رئيس ســتاد اجرايی فرمان امام 
گفت:  در كمتر از 22 روز جوانان دانشمند كشور توانستند خط توليد كيت های 
تشخيص ســريع كرونا را راه اندازی كنند و از امروز می توانيم روزانه 200هزار 

كيت توليد و تحويل جامعه سالمت دهيم. 
وي گفت: دســتيابی به دانش ســاخت اين كيت قدم بزرگی برای مهار كرونا 
در كشور است و ارزش دســتيابی به آن كمتر از واكســن كرونا نيست زيرا از 
 اين طريق می توان به غربالگری و قطع زنجيره انتقال ســرعت بســيار بااليی 

بخشيد. 
مخبر با اشاره به گران بودن كيت های فعلی مورد استفاده در سيستم درمانی 
و پزشكی افزود: قيمت كيت های  ساخته شده توسط ستاد اجرايی فرمان امام، 

۴0درصد ارزان تر از كيت های فعلی و نهايتا 200هزارتومان است.

نشست درباره واكسن ايراني كرونا  با نمايندگان سازمان بهداشت جهاني
اولين نشست بررسي پيشرفت توليد واكسن كروناي ايراني با حضور نمايندگان 
ارشد ســازمان جهاني بهداشــت در منطقه به همراه نماينده اين سازمان در 
تهران، وزير و مقام هاي وزارت بهداشــت ايران و تيم هاي تحقيقاتي، به صورت 

ويدئوكنفرانس برگزار شد.
در اين نشست آخرين دســتاوردهاي محققان ايراني درخصوص پلتفرم هاي 
ساخت واكسن ازجمله ۶پلتفرم اختصاصي بخش دارويي ستاد اجرايي فرمان 

امام مورد بررسي قرار گرفت.
سعيد نمكي، وزير بهداشت در اين نشست گفت: به زودي 

ايران به عنوان يكي از كشــورهاي پيشروي جهان در ســاخت واكسن كرونا 
شناخته خواهدشد. 

 افتتاح خط توليد 
كيت تشخيص فوری كرونا در ايران

نشست بررسي مراحل پيشرفت ساخت واكسن كروناي ايراني به صورت 
ويدئوكنفرانس با حضور مقامات سازمان بهداشت جهاني برگزار شد
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 ســخنگوي دولت در نشست هفتگي 
خود با خبرنگاران در پاســخ به سؤال دولت

همشــهري به موضــوع دلجویی از 
آسیب دیدگان حوادث آبان 98 اشاره کرد. ربیعی در 
پاســخ به این ســوال که »آیا در دولت یا معاونت 
اجتماعي وزارت کشور و نهادهاي مربوطه اقداماتي 
در جهت ریشــه یابي یا آسیب شناسي حوادث آبان 
صورت گرفت و در یك ســال گذشــته اقداماتي در 
جهت دلجویي از خانواده هاي آسیب دیدگان انجام 
شد یا خیر« گفت: نظر دولت درباره حوادث آبان98 
از اول هم این بود که نسبت به جواناني که با هیجان 
وارد این قضایا شدند، باید با رأفت برخورد شود. بعد 
از آن حوادث تقســیم بندي اي درباره افراد صورت 
گرفت. کســاني منتقد بودند و آمده بودند تا تخلیه 
شوند. عده اي از افراد هم واقعا با هیجان آمده بودند. 
آنها بچه هاي سرزمین خودمان هستند، عضو خانواده 
بزرگ ایران هستند و از اینكه قوه قضاییه تعدادي از 

محكومان را مورد رأفت قرار داد، خوشحالیم.
علي ربیعي دربــاره اقدامــات صورت گرفته براي 
رســیدگي به وضعیت خانواده هاي آسیب دیدگان 
حوادث آبان98، توضیح داد: دســتور و اختیارات 
ویژه اي از طرف رئیس جمهور به همه اســتانداران 
سراسر کشــور داده شــده اســت تا به خانواده ها 
رسیدگي کنند. در تهران تعدادي از وزرا و معاونان 
رئیس جمهور این کار را انجام دادند و جلســاتي را 
برگزار کردند. اســتانداران و معاونان اســتانداران 
موظف به سرکشي به خانواده ها و افراد آسیب دیده 
شدند تا ضمن کمك به آنها، با ایشان همراهي داشته 
باشند. تمام دستگاه هاي اجرایي مرتبط با موضوع 
اعم از امنیتــي، اطالعاتي، انتظامــي، اجتماعي و 
قضایي گزارش هاي مربوط به حادثه را با رویكردي 
آسیب شناســانه ارائه کردند. وزارت کشور متكفل 
گزارش آبان98 بود که این گزارش تهیه شــد. این 
گزارش ها در شــوراي امنیت کشــور مورد بحث 
قرار گرفــت و جمع بندي و نتیجــه آن براي تمام 
دستگاه هاي اجرایي ارسال شد و اقدامات مختلفي 

در حوزه هاي مربوطه به این دستگاه ها توصیه شد.
او اضافه کرد: با توجه به اینكه آسیب دیدگان به طور 
کامل شناسایي شده اند و تقســیم بندي  اي که در 

همــان دوره صورت گرفت، چه گروهي که شــهدا 
بودند، چه گروهي که دیه بگیر بودند و چه گروهي 
که محكوم شــدند، بــراي هر کدام رســیدگي به 
وضعیت شان به طور متناسب تقسیم بندي شد و مورد 
تأکید قرار گرفت. امیدواریم که دیگر هیچ گاه تكرار 
این حوادث را نداشته باشیم و بتوانیم با شرایطي که 
همواره مدنظر دولت بــوده، بتوانیم اعتراضات را در 
اجتماعات با مجوز دنبال کنیم. امیدواریم این مسئله 
را اینقدر نهادینه کنیم که شاهد این اتفاقات نباشیم. 
ما بر این امر مصریم که بتوانیم به نحوي اجتماعات و 
اعتراضات را محترم بشماریم و حمایت هاي قانوني 

را هم از آنها انجام بدهیم.

بيرحمانهترازاعمالتحريمها
دستیار ارتباطات اجتماعي رئیس جمهور در بخش 
دیگري از اظهاراتش در پاســخ به ســؤالي مبني 
بر اینكه برخي در داخل کشــور با اظهارنظرهایي 
سعي در ایجاد تشنج دارند و مســتقاًل براي آینده 
سیاست هاي کشور تعیین تكلیف مي کنند، آیا دولت 
تاکنون در رابطه با آمریكا تصمیمي غیر از آنچه مورد 
قبول نظام و شــخص رهبري است، اتخاذ کرده که 
این چنین آماج حمله قرار گرفته است، با بیان اینكه 
همه اقدامات دولت در 7سال گذشته در چارچوب 
قانون و با مجوزهاي قانوني بوده است و دولت بدون 
طي مراحل و اخذ مجوزها کاري انجام نداده ، پاسخ 
داد: به گونه اي از انتخابات آمریــكا حرف مي زنند 
که گویي آمریكا از طریق انتخابات و دموکراســي 
به ما لطمــه زده، انتخابات آمریكا مســئله داخلي 
آمریكا ســت و به ما ربطي ندارد و ما هم مشكلي با 
انتخابات آمریكا نداریم. آمریكا نه از طریق انتخاباتي 
بلكه از طریق جنگ و تــرور اقتصادي به ما تهاجم 
کرده است. تنزل دادن مسئله سالمت به امر سیاسي 
در رقابت هاي سیاسي زودرس خط قرمز دولت بوده 
است. به همان ترتیب تنزل دادن امر معیشت مردم 
به موضوع مجادله ها و کشــاکش هاي سیاسي به 
مصلحت نظام و مردم و جامعه نیســت. دولت خود 
دســت به چنین اقدامي غیرمصلحانــه و مغایر با 
منافع جامعه نخواهــد زد. علي ربیعي تصریح کرد: 
تفسیر نادرست از تالش هاي دولت براي رسوا کردن 

تحریم گران، به عنوان چشــم دوختن به خارج در 
توسعه اقتصادي کشور هم ظلم به دولت و هم ستم 
به ملت است. ظلم به دولت است چون این واقعیت 
را کتمان مي کند که دولت به رغم تحریم ها و تالش 
دشمنان براي پاشیدن نا امیدي، تالش شبانه روزي 
خود براي افزایش تاب آوري اقتصــاد ملي در گام 
اول و پیشبرد برنامه هاي توســعه اي در گام بعدي 
را متوقف نكرده است. ظلم به مردم هم هست چون 
حتي وقتي دادگاه هاي بین المللي رژیم آمریكا را در 
آسیب رساندن به مردم ما به واسطه تحریم ها محكوم 
کرده اند و جامعه بین المللي از قانون شكني و شدت 
شقاوت این رژیم علیه مردم ما به حیرت افتاده است، 
کم اهمیت دانستن تحریم ها  بي رحمانه تر از اعمال 
تحریم ها ست؛ کســاني که تحریم ها را کم اهمیت 
نشان مي دهند، ناخواســته به شایستگي مردم ما 
براي برخورداري از مزایــاي ارتباطات بین المللي 

اهانت مي کنند.

چراآمريكاراتبرئهميكنند؟
ســخنگوي دولت همچنین در پاســخ به سؤالي 
درخصوص اینكه دولــت در تریبون هاي مختلف 

ازجمله مجلس متهم به بي تفاوتي نسبت به گراني 
و تولید ملي مي شــود و براي این مشكالت آدرس 
پاســتور، بهارســتان، میرداماد و باب همایون را 
مي دهند، گفــت: دولت با تمام تــوان در دو جبهه 
کمك به مردم و به عقب راندن تحریم و ایجاد زمینه 
براي اســتفاده از فرصت هاي جهاني که حق مردم 
ایران اســت، تالش مي کند. متأسفانه برخي به نام 
تضعیف دولت به گونه اي حــرف مي زنند که گویي 
آمریكا نه ترور فیزیكي کرده نه ترور اقتصادي. حرف 
ما این است که دولت از نقد اســتقبال مي کند اما 
نباید به نام نقد دولــت، آمریكا را از نقد مصون کرد 
و جنایات جنگ اقتصادي آن کشور علیه معیشت 
و ثــروت و امنیت این مردم را تبرئه کــرد. به بهانه 
اینكه نباید وضعیت خودمان را به آمریكا گره بزنیم، 
آیا انتظار دارند وقتي آمریكا ســردار ملي ما را ترور 
مي کند چیزي نگوییم، نگوییم که آمریكا میلیاردها 
دالر پول این کشور را در خارج از کشور در معرض 
راهزني قرار داده اســت؟ اگر ما جنایات اقتصادي 
آمریكا را الپوشاني کنیم، اگر آمریكا را تبرئه کنیم 
و نگوییم که آمریكا ثروت ها و دالرهاي این کشــور 
را در معرض ترور و راهزني قرار داده، چه پاســخي 

براي میلیاردها دالر ربوده شده که مي توانست وضع 
جامعه و مردم را دگرگون کند، خواهیم داشت؟

سخنگوي دولت در پاسخ به همشهري درباره یك سالگي اعتراضات بنزیني:

نباید به نام نقد دولت، آمریكا را از نقد مصون کرد و جنایات جنگ 
اقتصادي آن کشور علیه معیشت و ثروت و امنیت این مردم را تبرئه کرد

بههمهآسيبديدگانآبان98رسيدگيميكنيم
نكته روز

کافه مجلس 

شوراينگهبان
وصالحيتروسايجمهورسابق

سخنگوي شــوراي نگهبان طي اظهاراتي درباره حضور احتمالي 
افرادي مانند محمد خاتمي و محمــود احمدي نژاد در انتخابات 
سال آینده، به ایســنا گفت: »به طور کلي نمي توانم درباره حضور 
آنها اظهارنظري کنم و باید صالحیت آنها را در همان زمان بررسي 
کنیم و اگر مجلس شرایط جدیدي بگذارد، نمي دانم شامل حال 
این افراد خواهد شد یا خیر. اکنون اظهارنظر در این رابطه سخت 
است.« پاسخ دیپلماتیك و احتیاط آمیز عباسعلي کدخدایي به این 
پرسش در حالي اســت که او مردادماه با صراحت بیشتري درباره 
حضور نامزدهاي ریاست جمهوري و موضع شوراي نگهبان سخن 
گفته بود. کدخدایي به افرادي که در گذشته ردصالحیت شده اند، 

توصیه کرده بود که »دیگر ثبت نام نكنند.«
این اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان در حالي مطرح شد که نام 
احمدي نژاد، نامزد ردصالحیت شده انتخابات سال 96، از سوي 
برخي رســانه ها به عنوان نامزد احتمالي انتخابات 1400مطرح 
شده بود. ردصالحیت رئیس جمهور ســابق درحالي اتفاق افتاد 
که او صراحتا از سوي رهبر معظم انقالب براي حضور در انتخابات 
نهي شــده بود. در تاریخ جمهــوري اســالمي، احمدي نژاد، اما 
تنها رئیس جمهور ســابقي نبــود که صالحیتش بــراي حضور 
 دوبــاره در انتخابات رد شــد. پیــش از آن، ردصالحیت مرحوم

 اکبــر هاشمي رفســنجاني در انتخابات 92نخســتین نمونه از 
ردصالحیت روساي جمهور سابق بود که پس از 8سال مسئولیت 

قوه اجرایي کشور صالحیتش تأیید نشد.
در این میان اما سیدمحمد خاتمي تنها رئیس جمهور سابقي است 
که خود را در معرض رأي شوراي نگهبان قرار نداده است. نام او از 
سوي گروه هاي مختلف سیاسي به عنوان نامزد احتمالي انتخابات 
ریاست جمهوري 1400مطرح مي شود، اما با وجود این و با توجه به 
الگوي شوراي نگهبان در ردصالحیت 2رئیس جمهور سابق، به نظر 
نمي رسد که او بخواهد سنت خود را زیر پا گذاشته و بار دیگر پا به 

میدان انتخابات بگذارد.
سخنگوي شــوراي نگهبان در بخشــي از اظهارات خود، بررسي 
صالحیت افرادی ازجملــه خاتمي و احمدي نژاد را به شــرایط 
جدید مجلس و مصوبه مجلس در زمینــه اصالح قانون انتخابات 
ریاست جمهوري موکول کرده اســت. کلیات طرح اصالح قانون 
انتخابات ریاست جمهوري در 11آبان به تصویب مجلس رسید، 
اما گفته مي شود که در جزئیات آن، شــرط سني 40تا 70سال 
براي نامزدها درنظر گرفته شده که هنوز به تصویب نهایي نرسیده 
است. این محدوده سني براي نامزدهاي ریاست جمهوري در حالي 
مطرح مي شود که گمانه زني ها درباره حضور احمدي نژاد 64ساله 

و خاتمي 76ساله در انتخابات 1400ادامه دارد.

مجلسهفتهآيندههمنشستعلنيدارد
محمدحسین فرهنگي، سخنگوي هیأت رئیسه مجلس دیروز در 
حاشیه جلسه علني مجلس و در جمع خبرنگاران درباره تعطیلي 
2هفته اي کشور و رویكرد مجلس نســبت به این موضوع، گفت: 
نماینده اي از هیأت رئیسه مجلس مأمور شده است در این زمینه 
با ستاد ملي مبارزه با کرونا مذاکره کند. البته مجلس تصمیم هایي 
براي شرایط خاص گرفته است و از آنجا که قوه مقننه ذیل قانون 
اساسي است و ســتاد ملي مبارزه با کرونا باالتر از قانون اساسي 
نیست، اکثریت نمایندگان با این اصل موافق هستند که ستاد ملي 
مبارزه با کرونا در مبارزه با این ویروس به بقیه کشور بپردازد و به 

فكر شرایط مجلس نباشد.
به گزارش ایرنا، فرهنگي ادامه داد: ولي مجلس از نظرات این ستاد 
براي روزهاي آینده خود استفاده خواهد کرد و هنوز هیأت رئیسه 
درباره شرایط جدید تصمیم قطعي نگرفته است، ولي هفته آینده 
جلسات صحن با اکثریت نمایندگان برگزار خواهد شد. پیش از این 
سخنگوي دولت اعالم کرده بود که از شنبه اول آذر تعطیلي شهرها 
اجرایي شود. در این تعطیلي گســترده حتي به خروج از شهرها 

سختگیري خواهد شد و تردد از شهر به شهر ممنوع خواهد بود.

ارتباطمجازينمايندگانباموكالناز1400
حسینعلي حاجي دلیگاني، عضو هیأت رئیســه مجلس از فراهم 
آوردن زیرســاخت هاي فني براي ارتباط مجــازي نمایندگان با 
موکالن شان از سال 1400خبر داد. به گزارش فارس، او در این باره 
افزود: براساس این تصمیم، زیرساخت هاي این کار توسط بخش 
فني مجلس در حال فراهم آوردن اســت؛ بر همین اساس از سال 
آتي مردم با وکالیشان در مجلس به صورت مجازي مسائل و مطالب 

خود را مطرح خواهند کرد.

عبرتآموزيبااعدامدرمألعام
 حبیب اهلل دهمرده، نماینده زابل در تذکري در جلسه علني صبح 
دیروز مجلس شوراي اسالمي خطاب به رئیس قوه قضاییه گفت: 
با مفســدان، رانت خواران و آقازاده ها برخورد کنید و تعدادي از 
این حرام خواران را براي عبرت دیگــران در مألعام آویزان کنید. 
به گزارش ایســنا، وي در بخش دیگري از تذکر خود با اشــاره به 
شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور گفت: وضعیت کرونا بسیار 

وحشتناك شده و اقدام جدي مي طلبد.

تقدير226نمايندهمجلسازوزارتاطالعات
226نماینده از اقدامات وزارت اطالعات براي دستگیري فرج اهلل 
چعب، سرکرده گروهك تروریستي و تجزیه طلب حرکت االنضال و 
جمشید شارمهد، سرکرده گروه تروریستي تندر )انجمن پادشاهي( 
تقدیر کردند. به گزارش ایسنا، در بخشي از این بیانیه آمده است که 
ما نمایندگان مجلس ضمن محكوم کردن حمایت هاي مستقیم 
و غیرمستقیم دشمنان قسم خورده انقالب اسالمي ملت ایران به 
سرکردگي آمریكای جنایتكار، رژیم غاصب صهیونیستي و اذناب 
و عوامل زبون آنها در منطقه، این اقدام شجاعانه و انقالبي و دیگر 
موفقیت هاي اخیر ازجمله دستگیري جمشید شارمهد و ضربات 
کاري به هسته هاي ترور علیه ملت ایران را به محضر مقام عظماي 
والیت و ملت شــریف ایران تبریك عرض کرده و با اعالم حمایت 
مجدد خود از اقدامات قاطع و انقالبي سربازان گمنام امام زمان)عج( 
در وزارت اطالعات آمادگي خود را براي هرگونه اقدام در راستاي 
نابودي کامل عوامل و هســته هاي تروریستي و ضد انساني اعالم 

مي کنیم.

ناراضيانتغييراتدرآمريكا
عليربيعي،سخنگويدولتدرپاسخبه
سؤاليدربارهگزارشنيويوركتايمزمبني
براقداماتتحريكآميزاحتماليآمريكادر
حملهبهپايگاههايهستهايايران،گفت:
صهيونيستهاخيليدارندعملياترواني
انجامميدهند.مافكرميكنيممهمترين
ناراضيتغييراتآمريكارژيمصهيونيستي
است.برخيافراديكهتحليلدرستياز
شرايطجهانيندارند،كشورهاييكهدر
منطقهماهستندوخودشانرابهاسارت
ترامپدرآوردهبودند،ناراضياناينوضع
هستندوالبتهمخالفانكالسيكماهمكه
40سالاستسقوطنظامرادنبالميكنند،
آنهاهمنگراناينتغييراتهستند.ممكن
استتالشهاييداشتهباشندوليبهطور

شخصيچنينپيشبينيايندارم.

ث
مك

 2 ماه قبل از پایــان دولت دونالــد ترامپ، 
سياست
رئیس جمهور آمریكا و در شرایطي که براساس خارجي

نتایج انتخابات ریاست جمهوري این کشور 
جو بایدن از حامیان برجام در کاخ سفید مستقر خواهد شد،  
عربستان سعودي و رژیم صهیونیستي تقال براي جلوگیري 

از بازگشت آمریكا به برجام را کلید زده اند.
رون دیرمر، سفیر رژیم صهیونیســتي در واشنگتن گفت: 
بازگشــت دولت جو بایدن به توافق هسته اي ایران اشتباه 
خواهد بود. وي در بیانیه اي مشترك با سفیر امارات و بحرین 
نامزد دمكرات ها را به بررســي وضعیت خاورمیانه قبل از 
اتخاذ هر نوع تصمیم در رابطه با برجام تشویق کرد. دیرمر 
به جوبایدن پیشنهاد داد که رویكرد »مفید و مثبت« براي 
دولت جدید آمریكا این اســت که به جاي نزدیك شدن به 
ایران به میانجیگري میان اســرائیل و همسایگان عربش 

ادامه دهد.
عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجي عربستان هم در یك 
موضع گیري ضد ایراني گفت: ما بر این باوریم که تنها فشار 
علیه ایران جواب داده است. او در رابطه با تغییراتي که ممكن 
است در زمان ریاست جمهوري جوبایدن اتفاق بیفتد، گفت: 
باید ببینیم. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستي 
مدعي اســت خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریكا از 
برجام با فشار و پیگیري او اتفاق افتاده است و از سوي دیگر 
عربستان و همپیمانانش هم از خروج آمریكا از برجام حمایت 
کرده اند. با این حال جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریكا 
که در زمان توافق هسته اي معاون باراك اوباما، رئیس جمهور 
وقت آمریكا بود در دوران تبلیغات انتخاباتي وعده بازگشت 
به برجام را داده است. در همین میان هایكو ماس و ژان ایو 

لودریان، وزراي امور خارجه آلمان و فرانســه در بخشي از 
یك یادداشت درباره سیاست هاي آتي کشورهاي اروپایي 
درباره مسائل مختلف ازجمله توافق هسته اي ایران با وجود 
روي کار آمدن دولت جو بایــدن، رئیس جمهور منتخب 
آمریكا در ژانویه2021 نوشــتند: ما به عنــوان اروپایي ها 
مي خواهیم به رویكردي مشــترك براي اطمینان حاصل 
کردن از ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هســته اي ایران 
ملحق شویم. وزراي خارجه آلمان و فرانسه همچنین این 
کار را براي کنار آمدن با به گفته آنها »چالش هاي دیگري 
که ایران براي امنیت اروپا، آمریكا و منطقه ایجاد مي کند« 
مهم خوانده اند. از سوي دیگر محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه جمهوري اسالمي ایران و دومنیك راب، وزیر امور 
خارجه انگلیس هم شامگاه دوشنبه در گفت وگویي تلفني 
درباره همكاري هــاي 2طرف در چارچــوب برنامه جامع 
اقدام مشــترك )برجام( بحث و تبادل نظر کردند. ســعید 
خطیب زاده، سخنگوي وزارت خارجه ایران روز دوشنبه به 
خبرنگاران گفته بود: اگر طرف هاي برجامي اتحادیه اروپا 
به تعهداتشــان برگردند و ایاالت متحده به مسیر درست 
برگردد، ایران متناســب با آن جواب درســت خواهد داد. 
او درباره احتمال شرط و شــروط گذاري براي بازگشت به 
برجام از طرف بایدن هم گفته است: موضع ما اجراي بي کم 
و کاست برجام، نه یك کلمه اضافه و نه یك کلمه کمتر است 
و این کشورها باید به تعهدات خود پایبند باشند. با این حال 
پیش از خطیب زاده، سیدعباس عراقچي، معاون سیاسي 
وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته اي ایران گفته بود، 
براساس برجام، آمریكا درصورتي مي تواند به برجام برگردد 
که همه تحریم هایي که در دولت ترامپ اجرا شده لغو شوند. 

وحشتعربستانورژيمصهيونيستی
ازبازگشتبايدنبهبرجام   عملكرد محمدجواد ظریف، وزیر 

امور خارجه این روزها بیش از هر مجلس
زمــان دیگــري محــل توجه و 
پرسشگري نمایندگان اصولگراي مجلس قرار 

گرفته است.
 در اغلب نشست هاي علني مجلس چند سؤال 
به صورت همزمان و بدون داشتن قرابت زماني 
موضوع با عملكرد این روزهاي وزارت خارجه از 
سوي هیأت رئیسه مجلس اعالم وصول مي شود.

 به نظر مي رسد که تقویت احتمال کاندیداتوري 
ظریف در انتخابات 1400با توجه به روي کار 
آمدن جو بایدن در آمریكا و فراهم شدن بستر 
مذاکره و چانه زني بر ســر توافق مهجور مانده 
برجام علتي است که اصولگرایان بهارستان را به 
تقابل با وزیر امور خارجه به عنوان رایزن اصلي 
برجام واداشته است.   در همین راستا هم بود که 
دیروز شماري از نمایندگان 6سؤال ملي را از وزیر 
امور خارجه به جریان انداختند. بر این اساس، 
سؤال ملي غالمحسین رضواني، نماینده تهران 
و تعداد دیگري از نمایندگان از وزیر امور خارجه 
درخصوص علت عدم اطالع رســاني در مورد 
موضوعات مطرح شده با طرف هاي مذاکره کننده 
در برجام، سؤال ملي حسن محمدیاري، نماینده 
تالش و تعداد دیگري از نمایندگان از وزیر امور 
خارجه در خصوص اقدامات رسمي الزم جهت 
شفاف سازي  سرنوشت ســرداران مفقوداالثر 
احمد متوسلیان و همراهانشان، سؤال ملي فرهاد 
بشیري، نماینده پاکدشت از وزیر امور خارجه 
درخصوص علت عدم اهتمام الزم دیپلماســي 

اقتصادي در شرایط حساس کشور، سؤال ملي 
روح اهلل نجابت، نماینده شیراز و تعداد دیگري 
از نمایندگان از وزیر امــور خارجه درخصوص 
عدم انجــام تكالیف قانوني مصــرح در ماده 9 
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط 
دیپلمات ها و نمایندگي هاي سیاسي ایران در 
خارج از کشور، سؤال ملي مهدي عیسي زاده، 
نماینده میاندوآب و تعدادي از نمایندگان از وزیر 
امور خارجه درخصــوص علت حضور کمرنگ 
ایــران در عرصه بین المللي به ویژه قاره آســیا 
طي سالیان اخیر و همچنین سؤال ملي مهدي 
عیســي زاده، نماینده میانــدوآب از وزیر امور 
خارجه درخصوص ســرانجام توافق هسته اي 
برجام و تدابیر دولت درخصوص بدعهدي کشور 

آمریكا 6سؤالي بود که در پایان نشست دیروز 
مجلس اعالم وصول شد.

ظریف از جمله وزراي دولت است که تقریبا هر 
هفته براي پاسخگویي به سؤاالت نمایندگان 
راهي کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي 
مي شود. حال به نظر مي رسد با شیب تند اعالم 
وصول سؤاالت از او، وي مجبور خواهد شد از این 
پس زمان بیشتري را صرف اقناع اصولگرایان 
مجلس کند. جریان دلواپســان که در خالل 
مذاکرات برجامي در جناح راســت بروز یافت، 
در مجلس کرسي هاي قابل توجهي را در اختیار 
دارد و همین روند ســبب شــده است ظریف 
بیش از دیگر وزراي دولت روحاني زیر ذره بین 

بهارستان قرار گیرد. 

ظريف زير ذره بين بهارستان 

اعتراضبهبهشتامنمفسدانايراني
سفیر ایتالیا در تهران به عنوان حافظ منافع کانادا دیروز به وزارت خارجه احضار و مراتب 

اعتراض کشورمان به رفتارهاي ضدحقوق بشري دولت کانادا و ریاکاري آنها در ارتباط ديپلماسي
با رعایت حقوق شهروندي و کنســولي اتباع ایراني مقیم این کشور به وي ابالغ شد. 
به گزارش ایرنا، در این دیدار با اشاره به محروم بودن بیش از 400هزار ایراني مقیم کانادا از دریافت 
خدمات کنسولي طي چند سال گذشته و به دنبال قطع روابط 2 کشور و ضرورت تضمین برخورداري 
آنها از حقوق شهروندي و دریافت تسهیالت کنسولي، ادامه بي توجهي دولت کانادا به درخواست هاي 
ارائه شده براي ایجاد دفتر کنســولي یا دفتر حفاظت منافع و فرار از این مسئولیت انساني، امري 
غیرقابل قبول و مغایر با ادعاهاي حقوق بشري این کشور دانسته شد. همچنین در اعتراض به دیگر 
اقدامات دولت کانادا، به حافظ منافع این کشور در تهران تأکید شد: دولت کانادا با تبدیل کردن این 
کشور به بهشت امن مفسدان اقتصادي و مجرمان مالي دنیا، همچنان از زیر بار مسئولیت تعقیب ، 
دستگیري و استرداد مجرماني نظیر محمودرضا خاوري که به دلیل اختالس 2.6میلیارد دالري در این 
کشور و همانند شهروندان عادي به سر مي برد، شانه خالي مي کند. این در حالي است که خاوري در 
لیست هشدار قرمز اینترپل قرار دارد و دولت کانادا موظف به همكاري با اینترپل به منظور بررسي 
موضوع و استرداد نامبرده است. روز دوشنبه نیز رئیس پلیس بین الملل ناجا در نامه اي خطاب به 
دبیرکل سازمان اینترپل، مراتب اعتراض نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران را از عدم همكاري 

پلیس کانادا در پیگیري پرونده هاي اخاللگران کالن نظام اقتصادي کشور ابالغ کرد. 
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خبر  

 تاكسي ها 
مشمول طرح منع تردد نمي شوند 

تاكســي هاي كالنشــهرها مشــمول طــرح ممنوعيــت تردد 
از ســاعت 9شــب تا 4صبح روز بعد كه از اول آذرمــاه اجرايي 
مي شود، نمي شــوند. به گزارش همشــهري مديرعامل اتحاديه 
تاكسيراني هاي شــهري كشــور در اين رابطه گفت: »با تصميم 
قرارگاه عملياتي ستاد ملي مقابله با بيماري كرونا، ممنوعيت تردد 
درون شهري در شــهر هاي با وضعيت قرمز از روز شنبه از ساعت 
21تا 4 صبح اســت. در اين راســتا با ابالغ وزير كشور و فرمانده 
قرارگاه عملياتي ســتاد ملي مقابله با كرونا، ناوگان تاكسيراني، 
تاكســي هاي اينترنتي و آژانس ها مشــمول طــرح منع تردد 
نمي شوند.«  مرتضي ضامني به تشديد نظارت سازمان تاكسيراني 
شهرداري ها براي رعايت اصول بهداشتي و فاصله اجتماعي اشاره 
كرد و گفت: »رانندگان تاكسي با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي 
مقابله با بيماري كرونا، براساس وظيفه و تعهدي كه به مردم دارند 
به جابه جايي مسافران پرداخته و در اين حوزه همچنان فعاليت 
مي كنند. بنابراين براي تاكســي داران در صورت فعاليت بعد از 

ساعت 21 جريمه اي لحاظ نخواهد شد.«

دويست وچهل ونهمين جلســه پارلمان 
شــهري روز گذشــته براي نخستين بار شورا

به صورت تركيبي )حضــوري و مجازي( 
برگزار شــد و بررســي پرونده باغ های شــهر تهران و 
مصوبات كميسيون نامگذاري شوراي شهر در دستور 

كار اعضا قرار گرفت.
به گزارش همشهري، محســن هاشمي رفسنجاني، 
رئيس شوراي شــهر تهران در ابتداي جلسه ديروز با 
بيان اينكه در ايام كرونا هيچ گاه جلسات كنسل نشده 
و جلسه كميســيون ها و كميته ها به صورت مجازي 
برگزار مي شــود، در توضيح روش تركيبي گفت: »در 
اين روش كمتر از 15نفر به صورت حضوري در جلسه 
شركت مي كنند و ساير اعضا هم مجازي حضور دارند 
و جلسه را به صورت مجازي گوش مي دهند، اساليدها 
را مي بينند، درصورت نياز صحبــت مي كنند و رأي 
هم مي دهند؛ بنابراين اگر ستاد مقابله با كرونا دستور 
دهد كه جلسات برگزار نشود به راحتي مي توانيم اين 
كار را مجازي انجام دهيم و براي برگزاري جلســات 
مجازي هم از شــوراي عالي اســتان ها و هم از دولت 

مجوز گرفته ايم.
 آيين نامه هم اين اجازه را به ما مي دهد.«

 او در ادامــه عنوان كرد: »بيش از 50درصد پرســنل 
شــهرداري مانند نيروهاي زحمتكش در بهشت زهرا، 
پسماند، نظافت شهر، مترو و اتوبوسراني ناچارند سر كار 
باشند و به همين دليل نمي توانيم به عنوان شوراي شهر 

تعطيل كنيم و بايد كارمان را انجام دهيم.«
هاشمي رفسنجاني گريزي هم به پرونده باغ ها زد و به 
حساس بودن اين موضوع اشاره و عنوان كرد: »موضوع 
باغ های تهران حساس اســت و به همين دليل اعضاي 
شــورا تمايل دارند در صحن آنها را بررسي كرده و در 

موردشان تصميم گيري كنند. تمام تالشمان اين است 
كه بتوانيم تعداد پرونده ها را كم كنيــم، اما به نتيجه 
نمي رســد و پرونده ها همچنان به صحن مي آيد. حتي 
در كميسيون ها بحث مي كنيم محدوديت ايجاد كنيم، 
اما به نتيجه نرسيده و حدود 100پرونده وجود دارد كه 
بايد به صحن بيايد؛ بنابراين سرعت عمل را باال مي بريم 
و تعداد جلسات را بيشتر مي كنيم تا پرونده ها به نتيجه 

برسند.«
 بر اين اســاس پرونده باغ ها در جلســه روز گذشــته 
پارلمان شهري توسط محمد ساالري، رئيس كميسيون 
معماري و شهرســازي شــورا مطرح و 14پالك ثبتي 

تعيين تكليف شدند.

بررسي دستور جلسه نامگذاري معابر
در ادامه دســتور جلســه مربوط به نامگذاري معابر با 
13پيشنهاد توســط محمدجواد حق شناس به عنوان 
رئيس اين كميته مطرح شــد و او به مخالفت خانواده 
سرحدي زاده اشــاره كرد و گفت: »براساس پيشنهاد 
خانه كارگر قرار بود خيابان نيايش در محدوده خيابان 
آزادي به نام ابوالقاسم سرحدي زاده نامگذاري شود، اما 

خانواده او با اين نامگــذاري مخالفت كردند؛ به همين 
دليل پيشنهاد از دستور كار خارج مي شود.«

مجيد فراهاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي 
شــهر تهران، در واكنش به صحبت هاي حق شــناس، 
گفت: »برخي از افراد شخصيت و تأثير ملي دارند و آيا 
درست است كه نظر خانواده را در مورد اين نامگذاري ها 

بپرسيم؟ اين افراد تنها متعلق به خانواده نيستند.«
سيدحسن رســولي، نايب رئيس كميســيون برنامه و 
بودجه شــوراي شــهر تهران هم با تأييد اينكه براي 
نامگذاري معابــر به نام شــخصيت هاي ملي نيازي به 
رضايت خانواده نيســت، گفت: »حتماً خانواده مرحوم 
ابوالقاسم سرحدي زاده از روي مناعت طبع اين پيشنهاد 
را رد كردند، اما ما بايد نام اين شخص را با يك نامگذاري 

در تاريخ زنده نگه داريم.«
ناهيد خداكرمي، عضو كميســيون ســالمت شوراي 
شــهر تهران هم با بيان اينكه احتــرام به نظر خانواده 
يعني احترام به خــود فرد گفت: »پيشــنهاد مي كنم 
اين نامگذاري از دســتور خارج شــود تا بــا خانواده 

سرحدي زاده براي كسب رضايت مذاكره شود.«
احمد مســجدجامعي، عضــو كميســيون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي اسالمي شهر تهران اينطور اظهارنظر 
كرد كه بهتر است به احترام خانواده به توافق برسيم و 

بعد اين نامگذاري انجام شود.
بررســي اين دســتور جلســه با پيشــنهاد محسن 
هاشمي رفسنجاني،  رئيس شوراي اسالمي شهر تهران 
پايان يافت: »مي توانيم اين نامگذاري را تصويب كنيم، 
اما اجراي آن را منوط به شرط جلب نظر مثبت خانواده 
ســرحدي زاده بگذاريم.« به اين ترتيــب، نامگذاري 
خيابان نيايش به نام ابوالقاسم سرحدي زاده مشروط به 

كسب رضايت خانواده تصويب شد. 

پريسا اميرقاسم خاني
خبر نگار

 با اينكه چند روز از اعــالم تعطيلي اصناف )به علت 
شيوع ويروس كرونا( در ساعت 6غروب مي گذرد، در گزارش

چهارراه وليعصر و ديگر نقاط پررفت وآمد شهر مانند 
ميدان هاي تجريش، هفت تير، ونك، خيابان هاي تهرانپارس، نور، 
مدائن محلــه نازي آباد، پارس، محله هــاي عبدل آباد و امامزاده 
حسن و...  صداي فرياد دستفروشان به گوش مي رسد. در سرماي 
از راه رســيده و با وجود هراس از ابتال به بيمــاري كوويد-19 و 
قرمزترين روزهاي شهر، دستفروشان با اجناس خود را براي فروش 
در معرض چشم رهگذران قرار مي دهند. همين موضوع به ازدحام 
جمعيت مي افزايــد و بيم خطر شــيوع ويروس كرونــا را ميان 
دستفروشان و شهروندان بيشــتر مي كند. وقتي دليل آن را جويا 
مي شويم، همه آنها نياز شديد مالي در شرايط سخت اقتصادي را 
عنوان مي كنند و مي گويند شكم گرسنه و تهيه نان شب، كرونا 
نمي شناسد. به هرترتيب بساط فروش اجناس، از شير مرغ گرفته 
تا جان آدميزاد، در نقاط مختلف شهر بدون توجه به خطر ويروس 
كرونا و تعطيلي شبانه در خيابان هاي تهران پهن است؛ قصه اي كه 
مدت هاست روايت زندگي بخشي از شــهروندان تهراني شده و 
همچنان موضوعي حل نشــده به حســاب مي آيد. از آن ســو، 
دستفروشاني نيز راه به واگن هاي مترو و اتوبوس هاي بي آرتي پيدا 
كرده و با جنب و جوش ميان مسافران، نگراني ها را بيش از پيش 
مي كنند. با وجود اين، پليس مترو هــم مي گويد نمي تواند براي 
جلوگيري از فعاليت دستفروشان وارد عمل شود؛ به گونه اي كه 
گاهي كار به شــكايت كشيده شــده و دادگاه هم رأي به تخلف 

نبودن اقدام دستفروشان داده است.
با همه اينها، دستفروشي پديده اي پذيرفته در تمام دنيا به حساب 
مي آيد و در بسياري از شــهرها، راِه ســاماندهي و نه برخورد و 
جلوگيري از فعاليت آنها اتخاذ مي شــود. در كالنشهرهاي ايران 
اما ساماندهي هنوز به معنا و مفهوم واقعي صورت نگرفته و خيلي 
از اوقات تنها اقداماتي كه بيشتر رفع تكليف هستند، انجام شده 
است؛ درصورتي كه از يكسو بايد فهرست كاملي از دستفروشان 
نيازمند تهيه شــده و از ســوي ديگر محيطي بهداشــتي براي 

فعاليت شان فراهم شود.

شهرداري تسهيل گر است
طي سال هاي اخير، مديريت شهري در راســتاي ايجاد شهري 
براي همه و حمايت از اقشار آســيب پذير به پديده دستفروشي 
به عنوان يكي از دغدغه هاي اصلي شهر نگاه كرده است؛ به همين 
منظور شوراي پنجم شهر تهران »مصوبه ساماندهي دستفروشان 
و مشاغل سيار بي كانون« را ســال97 به تصويب رساند. اكنون 
كه شــهر با ويروس كرونا دســت و پنجه نرم مي كند، اما معضل 
دستفروشان بيش از قبل نمود پيدا كرده است؛ البته در اين بين 
براي حمايت از دستفروشــان با كمك مديريت شــهري و بنياد 
مستضعفان در يك مقطع زماني خاص اقداماتي صورت گرفت اما 
نتوانست راه حلي براي عبور از معضالت اين قشر در دوران كرونا و 

شرايط سخت اقتصادي به وجود آورد.
بنابراين پرسش اينجاست كه چه تهميداتي براي رفع معضالت 
اقتصادي و بهداشــتي دستفروشــان درنظر گرفته شده يا بايد 
درنظر گرفته شود؟ و مديريت شهري و ساير ارگان ها چه نقشي 
در اين زمينه دارند؟ زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيســه شوراي 
شهر در اين باره به همشــهري گفت: »با توجه به شرايط خاص 
شيوع كرونا در كشور و مشــكالت فراواني كه اين ويروس براي 
بخش اقتصادي به ويژه بخش هاي خدماتي ايجاد كرده، بايد گفت 
دستفروشــان نيز به عنوان بخش خدماتي كشور از آسيب هاي 
جدي اين شرايط جدا نيســتند. محدوديت تردد در شهر براي 
اهالي كســب وكار مانند تعطيلي ســاعت 6بعدازظهر به بعد يا 
ممنوعيت تردد و كســب وكار از اول آذر ماه تهران، شــامل حال 

دستفروشــان هم مي شــود. به همين خاطر، با توجه به شرايط 
جديد، حمايت از دستفروشان در شرايط سخت اقتصادي دغدغه 
مديران شهري اســت و پيگيري هاي فراواني در اين زمينه انجام 
شده است. ازجمله شهرداري توانست با كمك بنياد مستضعفان 
2بار در دوران كرونا بسته هاي حمايتي را براي دستفروشان تهيه 
كند و در اختيارشان قرار دهد.« نژادبهرام در پاسخ به اين سؤال 
كه فشارهاي اقتصادي خيلي زياد است و آيا نبايد بسته حمايتي 
جديدي براي دستفروشــان در نظر گرفته شــود، گفت: »قطعا 
همينطور است. از طرف بنياد و ساير نهادها براي حمايت مالي و 
بهداشتي دستفروشان در دوران كرونا در حال پيگيري هستيم، 
ولي متأسفانه تا كنون موفق نشده ايم اقدامي انجام بدهيم و به نظر 
مي رسد در اين زمينه دولت و نهادهاي عمومي بايد ورود جدي 

كنند؛ چون نمي توان در شــرايط ســخت اقتصادي مردم را رها 
كرد.« او افزود: »البته بايد توجه شود كه در حوزه اقتصادي وزارت 
كار، تعاون و رفاه اصلي ترين كانون حمايتي است. ليست اسامي 
دستفروشــان از طريق ثبت نام هايی كه دستفروشان در سامانه 
شركت ساماندهي صنايع و مشــاغل انجام داده اند، وجود دارد و 
شهرداري هم اين اطالعات را در اختيار وزارتخانه قرار داده است. 

پس بايد اقدامات الزم از طرف وزارتخانه انجام شود.«
 نژادبهرام گفت: »شهرداري فقط مي تواند نقش تسهيل گر را براي 
دستفروشان داشته باشد. مانند اينكه براي فعاليت دستفروشان 
در ساعات ممنوعيت كســب وكار به ديده اغماض بنگرد، ولي از 
نظر قانوني و امكانات، در جايگاهي نيســت كه بتواند به تنهايي 
حمايت هاي مالي يا بهداشــتي از دستفروشــان را، در شرايط 
كرونايی انجــام بدهد؛ به خصوص در شــرايط كنوني كه به علت 
محدوديت منابع مالي تحت فشــار قرار دارد. در اين شــرايط، 
دولت بايد خيلي بيشتر از گذشــته اين حمايت ها را انجام بدهد. 
همچنين شركت ساماندهي صنايع و مشاغل درباره محدوديت 
فعاليت بعد از ســاعت  18 نيز بايد اجازه بدهد كه دستفروش ها 
بتوانند پيش از اين ساعات فعاليت كنند؛ هرچند فقط اسما اين 
محدوديت وجود دارد و ديده شــده كه دستفروش ها بعد از اين 
ساعت هم در سطح شهر فعاليت دارند.« اين عضو پارلمان شهري 
پايتخت درباره برخورد قانوني با حضور دستفروشان در محدوده 
ناوگان حمل ونقل عمومي مانند مترو براي جلوگيري از سد معبر 
و ازدحام جمعيت گفت: »اينكه دستفروشي در حمل ونقل عمومي 
شكل بگيرد، به صورت قانون نانوشته از ابتدا وجود داشته است و 
شهرداري ســعي مي كند با ديده اغماض به اين پديده بنگرد و 
برخوردي انجام ندهد و چشم پوشي كند؛ چون از شرايط اقتصادي 

شهر با توجه به شيوع ويروس كرونا آگاه است.«  

 گزارش ها  و گفت و گوهاي همشهري 
با مسئوالن و كارشناسان شهري درباره  مشكالت دستفروشان در شهر

 گزينه هاي نجات دستفروشان 
در روزهاي كرونايي

   سيدامير فتاحيان، مديرعامل شركت حريم بان و معبربان شهر تهران
مرور مصوبه ستاد مقابله با كرونا نشان مي دهد كه محدوديت ها شامل دستفروشان نمي شود و به همين دليل فعاليت آنها بعد از ساعت18 قانوني است و 
درصورتي كه حضور و فعاليت شان مانع عبور و مرور عابران پياده نشود، نمي توان با آنها برخورد كرد؛ هرچند شرايط بحراني كنوني و دستورالعمل هاي 
صادره، ما را از وظايف اصلي و هميشگي كه نظارت بر عملكرد دستفروشان است، باز نمي دارد و نيروهاي معبربان در مكان هايي كه با تجمع گسترده 
دستفروشان مواجه هستيم، مانند چهارراه وليعصر حضور دارند و وضعيت را رصد مي كنند و در صورت بروز هر نوع مشكلي ازجمله سد معبر اقدامات 
الزم را انجام مي دهند. البته با استناد به گزارش هاي روزانه معبربانان، به جرأت و صراحت مي گويم كه كلوني هاي دستفروشان وضعيت قرمزي ندارند 
و همه  چيز تحت كنترل است. به هر حال، اگر قرار نيست دستفروشان مستثنا باشند و بايد مطابق دستورالعمل مانند ساير اصناف ساعت18 بساطشان 
را جمع كنند و فعاليتي نداشته باشند، بهتر است مسئوالن مربوطه در ستاد مقابله با كرونا مصوبه و دستورالعملي در اين زمينه صادر كنند تا ما بتوانيم 
قانوني و البته با جديت بيشتري موضوع را پيگيري و با متخلفان برخورد كنيم؛ هر چند در اين راه نيازمند همراهي و همكاري نيروهاي انتظامي هستيم. 
نكته مهم كه اين روزها سبب گسترده شدن حضور دستفروشان در معابر عمومي شده و كمتر مورد توجه قرار گرفته اين است كه اكثر مغازه داران پس 
از ساعت 6عصر و پايين كشيدن كركره ها، بساطشان را كنار خيابان پهن مي كنند و مشغول دستفروشي مي شوند، پس دستورالعمل هاي كارشناسي 

نشده و بدون پشتوانه نظارتي، قطعا به نتايج مطلوبي ختم نمي شود.

كلوني هاي دستفروشان وضعيت قرمزي ندارند 
   محمدكريم آسايش، كنشگر شهري 

در يكي از اصلي ترين ماده هاي قانوني شهرداري ها، يعني ماده55 كه به وظايف شهرداري ها مي پردازد، در بندهاي مختلف آن يعني 16، 20، 14، 
24 و... درباره ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون و بهداشت شهر و اصناف صحبت شده است. در ماده هاي ديگر قانون شهرداري ها ازجمله ماده 
96، 16 و... درباره بهبود مستمر محيط كسب وكار، ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي و... آمده است كه در ساير قوانين ملي نظير قانون بهبود 
مستمر محيط كسب وكار، قانون حمايت از مشاغل خانگي و قانون نظام صنفي نيز تأييد شده است. همچنين سال97 شوراي شهر مصوبه قانون 
ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون را تصويب كرد، ولي با گذشت حدود 2سال از آن، هنوز مصوبه كامل اجرا نشده است. البته در اساسنامه شركت 
ساماندهي مشاغل نيز، ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون آمده است و اقداماتي هم در اين زمينه انجام شده است؛ مانند اهداي كارت هديه در 
دوران كرونا اما داراي نواقصي ازجمله عدم شناسايي دقيق دستفروشان، كمك هاي ناپايدار و... بوده و به علت مستمر نبودن، نتوانسته مشكالت 
دستفروشان شهر را به طور اساسي حل كند.   با همه اينها ساماندهي دستفروشان و حمايت هاي مالي و بهداشتي از اين قشر به خصوص در دوران 
كرونا امري ضروري است، ولي بايد توجه داشت كه يك ارگان و نهاد مانند شهرداري به تنهايي نمي تواند اين معضل را حل كند و نياز به حمايت 
و هماهنگي بين ارگان ها و نهاد هاي مختلف مانند قوه قضاييه، نيروي انتظامي، سازمان بهزيستي و در نهايت دستان توانمند دولت است و يك 

مديريت نظارت يكپارچه را مي طلبد.

مصوبه شورا اجرا نشده است
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وشان 22منطقه آمارهای مهم  از دستفر
همشــهري آمارهاي مربوط به 3ســال اخير شركت ساماندهي 
مشاغل و شركت حريم بان و معربان شهرداري تهران با آمارهاي 
انجمن جامعه شناسي ايران كه به ســفارش وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي در خصوص دستفروشان مناطق 22گانه پايتخت 
انجام شده را تلفيق كرده اســت. تلفيق اين آمار نكات مهمي را 

پيش روي ما مي گذارد.
   حدود 90درصد دستفروشان هيچ شغل ديگري ندارند.

   29درصد دستفروشان يارانه ماهانه نمي گيرند.
   43درصد دستفروشان به علت اجبار، تعديل نيرو يا ورشكستگي 

به اين شغل روي آورده  اند.
   5.2درصد دستفروشان توليد شخصي خود را مي  فروشند.

   83درصد دستفروشان محل ثابتي براي فروش دارند.
   14درصد دستفروشان شاغل در تهران از محل  هايي همچون 
اسالمشهر يا سكونتگاه هاي اطراف تهران براي كار به تهران مي  آيند 

و 86درصدشان ساكن شهر تهران هستند.
   32درصد مغازه  داران دليل تنش با دستفروشان را ارزان  فروشي 

مي نامند و 29درصد آنها اختالل در عبور مشتري.
    28درصد مغازه  داران مدعي هســتند كه دستفروشان باعث 

مي شوند كه آنها مشتري شان را از دست بدهند.

نامه به رئيس جمهور
رئيس كميته اقتصاد و تنظيم مقررات شوراي شهر تهران 
در نامه اي بــه رئيس جمهوري خواســتار حمايت دولت 
از شهرداري شــد. به گزارش همشــهري، سيدمحمود 
ميرلوحي در اين نامه آورده اســت: »شهرداري تهران در 
دوره كنوني عالوه بر تحمل مشــكالت گسترده ناشي از 
بدهي هاي دوره قبل كه در مرز 70هــزار ميليارد تومان 

بوده و دركنار مصايب بحران تورم و تحريم و كرونا كه فشار طاقت فرسايي بر درآمد 
و بودجه پايتخت وارد ســاخته، با تدبير و برنامه ريزي و شفافيت تالش كرد كه چرخ 

فعاليت هاي توسعه اي در تهران متوقف نشود. 
برنامه افتتاح 12ايستگاه مترو در ســال99 ، ادامه مسير مترو از دولت آباد تا حضرت 
عبدالعظيم، شروع عمليات اتصال منطقه18 به مترو، شروع عمليات اجرايي خط10، 
تكميل 2بزرگراه شهيد بروجردي و رستگارمقدم در جنوب تهران، خريد اتوبوس هاي 
ساخت داخل، شروع ساخت واگن ملي، تامين منابع تكميل رينگ آبرساني تهران و 
تصفيه خانه ششم و ساير فعاليت هاي توســعه اي در شرايط كرونايي و كاهش صدور 

پروانه، بخشي از اين فهرست است.« 
در بخش ديگري از اين نامه آمده اســت: »انتظار مي رود كه دولت محترم از تالش 
مديريت شهري و اين فضاي فعاليت و اشتغال حمايت كند، لكن متأسفانه مالحظه 
مي شود كه بانك ها و بيمه ها كه بيشــترين انعطاف و بعضا تسليم در مقابل مديران 
دوره قبل را داشته اند، در شرايط كنوني همه مطالبات و مساعدت هاي پيشين را از 
اين دوره مطالبه مي كنند. براي دومين بار اوراق قرضه مترو، يك سال در بانك آينده و 
رفاه رسوب مي كندو سازمان محترم تامين اجتماعي عالوه بر دريافت وجوه بيمه هاي 
جاري براي دريافت طلب هاي دوره قبل حســاب هاي شهرداري را مسدود مي كند. 
خواهشمند است راهنمايي بفرماييد شهرداري تهران براي دريافت مطالبات چندده 
هزار ميلياردي از بابت پروانه و پايان كار و عوارض پايدار و پســماند 500ساختمان 
دولتي و دريافت ســهم قانوني مترو و اتوبوســراني از هدفمنــدي يارانه ها و قانون 

حمل ونقل ريلي و صرفه جويي سوخت چگونه وثيقه و تضمين دريافت كند.«

 نام شخصيت هاي ملي 
در خيابان هاي پايتخت ماندگار مي شود

 براي نخستين بار  نشست شوراي شهر به صورت تركيبي 
از حضوري و مجازي برگزار شد

   تغيير نام برخي از معابر
در جلسه ديروز پارلمان شهري با آراي اعضا خيابان فتح به نام 
دكتر طاهره صفارزاده، خيابان شقايق به نام خسرو احتشامي، 
كوچه يكم، خيابان هاي دوم و نيلوفر در محدوده خيابان كالهدوز 
به ترتيب به نام هاي م- آزاد، شيون فومني و م. مويد نامگذاري 
شد. همچنين تغيير نام خيابان هاي گلچين به نام گلچين گيالني، 
ياس به نام مظاهر مصفا و پوريا به نام ابوالحسن ورزي و فاطمي به 
نام پژمان بختياري، كه همگي در محدوده خيابان كالهدوز قرار 
دارند، به تصويب رسيد. خيابان گيتي در محدوده خيابان نلسون 

ماندال هم به نام احمدرضا احمدي تغيير كرد.

سياستمدار  و چلوكباب مجاني
بازگرديم به خودرو و توليدهايي چون آن. براي  ادامه از 

خودرو، مردم بايد دســت در جيب خودشــان صفحه اول
بكننــد و آن را بخرند. وقتي مردم دســت در جيب شــان مي كنند 
مي بينند قبال جيب شــان بر اثر سياست هاي عمومي غلط- بخوانيد 
تحميل هزينه چلوكباب هاي خام و فاسد شده- سوراخ شده و چيزي 
از موجودي ته آن باقي نمانده كه توانايي خريد داشــته باشند. از آن 
گذشته بر اثر تداوم تورم هاي باال، از آنان قيمتي درخواست مي شود 
كه توانايي پرداخت آن را ندارند. وقتي كه مي بينند ديگران مي توانند 
به خودرويي با كيفيت بهتر، ايمني باالتر و قيمتي پايين تر دسترسي 
داشته باشند ولي عده اي مانع دسترسي آنها مي شوند، بر فرصتي كه 
از دستشان گرفته  شده حســرت مي خورند. حس مي كنند كساني 
مجبورشان مي كنند چلوكبابي را كه نه طعمش را مي دانند چيست 
و نه از بهداشــتي بودن آن اطمينان دارند بايد بخرند. نتيجه آنكه از 
خريدار امتناع، از توليدكننده خودروي نامرغوب شرط گذاشتن و از 
سياستمداري كه خود مسبب وضع موجود است، فرياد و برهم زدن 

بازار.
پس از شنيدن سخنان باال، بيانيه اي در 8 بند كه فكر كنم به امضاي 
183نفر از نمايندگان رسيده بود قرائت شــد. جان كالم اين بيانيه 
اين بود كه دســتور تعطيلي ادارات دولتي بــراي كارمندان دولت 
فاقد هزينه اســت. چون آنان در انتهاي  ماه حقوق شــان را دريافت 
مي كنند. ولي همين الزام براي كســب وكارهاي آزاد مستلزم هزينه 
است. بنابراين دولت بايد تمام و يا بخشي از اين هزينه را متقبل شود. 
رئيس جلسه نيز بر فحواي بيانيه تأكيد و به نماينده دولت تذكر داد. 
ســخني به غايت درست. اين قلم دســت كم از فروردين سال جاري 
تاكنون چندين يادداشت در اين زمينه انتشار داده و متذكر شده كه 
»عدم حفاظت از بنگاه ها« موجب مختل شــدن ماشين توليد ثروت 
در كشور و »عدم حمايت از خانوارها« موجب گسترش فقر، افزايش 
نابهنجاري و بزهكاري اجتماعي مي شــود. براي تامين مالي اجراي 
اين دو سياست نيز راهكار مشخصي مبني بر انتشار اوراق متكي بر 
دارايي هاي صندوق توسعه ملي معادل 20 ميليارد دالر را پيشنهاد 
دادم. ولي اين بيانيه نيز جز يك ظرف يكبار مصرف خالي از چلوكباب 

به نام چلوكباب سلطاني چيز ديگري نبود.
مجلس جاي بيانيه خواندن نيســت. قاعدتا وقتي موضوعي توسط 
183نماينده مورد تأكيد قرار مي گيرد بدين معناســت كه ظرفيت 
تبديل به قانون الزم االجرا شــدن را دارد. اگر مجلس سياســتي را 
پيشــنهاد مي كند كه مســتلزم تامين مالي اســت بايد محل آن را 
مشخص كند. بودجه شامل پيش بيني تمام منابع درآمدي دولت و 
تعيين محل مصرف آنها به تصويب دولت و مجلس مي رسد. پيشنهاد 
يك موضوع هزينه اي بدون آنكه محل تامين آن در بودجه پيش بيني 
شده باشد جز بسته بندي يك ظرف خالي چيز ديگري نيست. ايران 
جزو معدود كشورهايي است كه بودجه ساالنه آن پس از شيوع كرونا 
در دولت و مجلسش مورد بازبيني و اصالح قرار نگرفت. در عين حال 
سياســتمداران آن، همه روزه از محل نامعين دســتور هزينه صادر 
مي كنند. باز اين قلم جزو معدود ناظراني است كه به صراحت به دولت 
پيشنهاد ارسال اليحه اصالحيه بودجه داد و از مجلس نيز خواست كه 

از دولت درخواست ارسال اليحه اصالحيه را داشته باشد.
بر همين سياق چندي پيش رئيس مجلس نيز طي نطقي گفت: 
»تصميمات ما در حوزه مسكن، بورس، كاالهاي اساسي، گمرك، 
سياســت هاي پولي و بانكي، نظام بودجه ريــزي، اختصاص ارز 
ترجيحي، سوداگري در بازارهاي ارز و خودرو، بي تفاوتي نسبت 
به گراني ها، رها كردن بازار و بي توجهي به توليد ملي به پاستور، 
بهارســتان، باب همايون و ميرداماد ارتبــاط دارد، نه جورجيا و 
ميشيگان و آريزونا. پس به مردم آدرس غلط ندهيد.« مشكل اين 
اظهارنظر اين است كه معلوم نيســت آيا منظور ايشان اين است 
كه پاستور و بهارستان به آشــپزخانه خيريه و توزيع چلوكباب 
مجاني، كه غيرممكن است، تبديل شود يا جايي است كه بر نحوه 
توليد چلوكباب، وضع مقررات مي كنــد و توليد آن را به هزاران 

توليد كننده و حق انتخاب را به خريدار واگذار مي كند.
اينكه مشكل را بايد در ايران جست وجو كرد سخن درستي است ولي 
درست تر آن است كه مشــكل را بايد در كارخانه سياستگذاري ملي 
واكاوي كرد. وقتي سياست بر اين قرار مي گيرد كه بر امكان دسترسي 
عوامل توليد اعم از تامين سرمايه، فناوري هاي نوين، مواداوليه و نيروي 
كار آگاهانه محدوديت وضع شود و بعد به نام بي تفاوت نبودن نسبت 
به گراني ها و رهاكردن بازار دستور مداخله و ايجاد مانع هاي جدي تر 
در فرايندهاي توليد اعم از كارآفريني، نوآوري، ســازماندهي، رقابت 
منصفانه، مبادله هاي مالي، تجارت و دسترسي به بازارهاي بين المللي 
صادر مي شود، توجه دادن به جورجيا و ميشيگان و آريزونا بزرگ ترين 
آدرس غلط دادن است. آقايان چنين وانمود مي كنند كه گويي توقف 
چرخه توليد ثروت ملي در اقتصاد ايران هيچ ارتباطي با سياست توزيعي 
بدون تامين مالي كه آنان بر آن تأكيد دارند، ندارد. در چنين فضايي، 
طبيعي است كه كف بازار و توليدكنندگان و واحدهاي صنفي كوچك 
نيز پيگير تحوالت خارجي باشند. آنان پيوند زندگي خود با متغيرهاي 
خارجي كه بر اثر سياســت هاي نادرست همين كارخانه وضع شده را 
مي بينند و فارغ از اظهارنظر سياستمداران به حس خودشان اعتماد 
مي كنند. بنابراين من هم با ايشــان موافقم كه نبايد آدرس غلط داد. 
ولي بزرگ ترين آدرس غلط، امكان دستيابي به چلوكباب مجاني است.
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كسب وكار 1000 تاالر پذيرايي 
تهران دركما

با اعالم ستاد ملي مقابله با كرونا از شنبه هفته آينده موج 
تازه تعطيلي مشاغل و كسب وكارها براي مقابله با شيوع 
اين بيماري در دستور كار قرار گرفته و مقرر شده است 
تا به جز برخي مشاغل ضروري بقيه واحدهاي صنفي و 
كسب وكارها به مدت حداقل 2هفته تعطيل شود. اعمال 
محدوديت هاي جديد براي كسب وكارها در حالي است كه 
برخي مشاغل مانند تاالرهاي پذيرايي از بهمن ماه سال گذشته تعطيل شده و به گفته 
فعاالن صنفي با دور جديد تحريم ها، كسب وكار اينگونه واحدهاي صنفي كه نيازمند 
سرمايه گذاري بسيار زيادي اســت از بين رفته و صاحبان اين تاالرها چاره اي جز 
تعطيلي و تغيير كاربري اين واحدهاي صنفي ندارند. با وجود اين تشكل هاي صنفي 
از اصرار دستگاه هاي اجرايي به دريافت حقوق دولتي و عدم حمايت سياستگذاران 
از اينگونه فعاالن صنفي گاليه دارند. با خسرو ابراهيمي نيا، نايب رئيس اتاق اصناف 
تهران و رئيس اتحاديه تاالرهاي پذيرايي و تجهيز مجالس تهران گفت وگو كرده ايم.

در دور جديد محدوديت هاي كرونايي چه مشاغلي تعطيل يا فعال خواهد 
بود؟ 

تا كنون ســتاد ملي مقابله با كرونا به طور رســمي فهرست مشــاغلي كه در دور جديد 
محدوديت هاي كرونايي به مدت حداقل 2هفته تعطيل خواهند شــد را اعالم نكرده اما 
با توجه به اظهارنظر مسئولين اين ســتاد به نظر مي رسد فقط خدمات و مشاغل ضروري 
مشمول گروه كه موردنياز شــهروندان در دوران تشــديد قرنطينه خانگي است مانند 
داروخانه ها، پمپ بنزين ها، فروشگاه هاي موادغذايي، خدمات امدادي مانند آتش نشاني، 
بيمارستان ها و بانك ها باز خواهند بود و ساير مشاغل كمتر ضروري تعطيل خواهد شد. 
همچنين در نشستي كه ديروز با استانداري تهران با حضور معاونت امنيتي استانداري، 
رياست نيروي انتظامي، اتاق اصناف و روساي اتحاديه هاي صنفي داشتم مقرر شد تا همه 
اصناف همكاري الزم براي اعمال اين محدوديت ها و تعطيلي واحدهاي صنفي را داشته 
باشند. هنوز مشخص نيست كه آيا صنايع چاپ و نشــر نيز تعطيل خواهند بود يا خير؟ 
همچنين فعاليت كبابي ها و رستوران ها فقط به صورت بيرون بر خواهد بود و اين فعاالن 
صنفي تحت هيچ شرايطي نمي توانند از مشتريان خود در محل واحدهاي صنفي پذيرايي 

كنند، هتل ها و مهمانسراها نيز بازخواهند بود.
با اين روند سرنوشت برخي مشاغل مانند تاالرهاي پذيرايي كه از سال 

گذشته تعطيل شده است، چه خواهد بود؟ 
وضعيت تاالرهاي پذيرايي از ساير مشاغل مســتثني است؛ چراكه بقيه مشاغل تا قبل از 
دور جديد محدوديت ها كه از شنبه هفته آينده اجرايي خواهد شد، فعال بوده اما تاالرهاي 
پذيرايي از بهمن سال گذشته تعطيل شده اند. اين درحالي است كه اتحاديه قبال درخواست 
كرد تا اين تاالرها با رعايت شديد پروتكل هاي بهداشتي باز باشند كه موافقت نشد. گرچه 
تاالرهاي پذيرايي بسته شده اما اين فعاالن صنفي بايد عوارض شهرداري، ماليات، بيمه 
و... را پرداخت كنند اما در دور جديد تعطيلي مشاغل شرايط به گونه اي خواهد شد كه بايد 
همه دستگاه هاي ذيربط براي كمك به ادامه بقاي واحدهاي صنفي مساعدت كنند. با اين 
شرايط گرچه قبال قرار بود سازمان تامين اجتماعي به اين واحدهاي صنفي تا 2ماه بيمه 
بيكاري بدهد، اما اكنون با بيكاري كارگران، بايد بيمه بيكاري پرداخت شود و شهرداري ها 
و سازمان مالياتي نيز دريافت وجوه دولتي از اينگونه واحدهاي صنفي را به تأخير بيندازند.
با دورتازه تعطيلي مشاغل چه ســرانجامي در انتظار تاالرهاي پذيرايي 

خواهد بود؟ 
به جرأت مي توان گفت كه تاالرهاي پذيرايي بيشــترين ضربه را از شيوع بيماري كرونا 
خورده و عمال ورشكسته و نابود شــدند. صاحبان اين مشــاغل در حالي شاهد فعاليت 
ساير مشاغل و حضور مشتريان شان در سفره خانه ها رستوران ها و... هستند، بايد عوارض 
تابلو، بيمه و... را پرداخت كنند. با اين شرايط اكنون صد درصد تاالرهاي پذيرايي تعطيل 
و ورشكسته شــده اند. اين در حالي اســت كه برخالف برخي مشــاغل مانند واحدهاي 
خرده فروشي موادغذايي، صاحبان تاالرهاي پذيرايي ســرمايه زيادي را براي راه اندازي 
كسب وكار خود متحمل شده و راه اندازي اين شغل نيازمند تاسيسات خاص از آشپزخانه 
گرفته تا فضاي بسيار بزرگ در كالنشهر تهران با قيمت هاي نجومي زمين و ملك است و 
به سادگي امكان تغيير كاربري ندارند با وجود اين اكنون اينگونه مشاغل از بين رفته و در 

موارد محدودي تغيير كاربري داده اند.
به نظر شما چرا محدوديت هاي كسب وكار تاالرها بيش از ساير مشاغل 

طوالني شده است؟
شيوع كرونا با وجود تعطيلي تاالرهاي پذيرايي گواهي براين مدعاست كه امكان فعاليت 
اينگونه مشــاغل با رعايت پروتكل هاي بهداشتي وجود داشته اســت چرا كه اكنون با 
گذشت10 ماه از تعطيلي اين تاالرها شاهد گسترش شيوع كرونا هستيم و به نظر مي رسد 
تصميم گيري براي تعطيلي اينگونه مشــاغل عجوالنه بوده است. بايد بپذيريم كه شهر 
تهران نيازمند مراسمي مانند ختم، وليمه، عروسي و... است كه در آن افراد زيادي حضور 
دارند اما اكنون با تعطيلي تاالرهاي پذيرايي برگزاري اينگونه مراســم به دفاتر ازدواج، 
سفره خانه، رستوران ها و ساير مراكز پذيرايي با فضاي بسيار كم و سرويس هاي بهداشتي 
محدود منتقل شده كه عمال خود موجب گسترش شــيوع موج كرونا مي شود. از سوي 
ديگر اگر مانند زمان ابتداي شــيوع كرونا تصميمات قاطعانه تري گرفته و همه مشاغل 
تعطيل مي شد، شايد اكنون شاهد بازگشت موج شــيوع اين بيماري نبوديم. اين امكان 
وجود داشت تا مثال تاالر پذيرايي با 300نفر گنجايش با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و 
فاصله گذاري اجتماعي از 50نفر پذيرايي كند اما با تصميمات غلط عمال مردم را راهي 
مراكزي با فضاي كوچك تر و بدون رعايت پروتكل هاي بهداشــتي و فاصله گذاري براي 

برگزاري برخي مراسم كردند.
زيان ناشي از تعطيلي طوالني مدت و از بين رفتن تاالرهاي پذيرايي چقدر 

بوده است؟ 
در شــهر تهران حدود 1000 واحد صنفي تاالر پذيرايي وجود دارد كه با درنظر گرفتن 
امكاناتي مانند آشپزخانه، تعداد نســبتا باالي نيروي كار و هزينه باالي ساخت يا اجاره 
محل كســب خود در متراژ باال )متراژ كوچك ترين تاالرهاي پذيرايي حدود هزار متر آن 
هم در كالنشــهر تهران با قيمت هاي باالي ملك و ساختمان( و... چندين  ميليارد تومان 
براي راه اندازي اين كســب وكار هزينه كرده اند و اكنون كسب وكارشان از بين رفته و اين 
فعاالن صنفي از حداقل 1.5 تا بيش از 10ميليارد تومان متضرر و كسب وكار اغلب آنها نابود 
شده است. عالوه برآن هزاران كارگر بيكار و رها شده و بسياري از مشاغل جانبي مرتبط 
با تاالرهاي پذيرايي مانند گل آرايي، تزيين ســفره هاي عقد، تامين اقالم مورد نياز براي 

برگزاري مراسم ختم، وليمه و... در حال از بين رفتن است.

يك روز پــــــس از آنكه 
جهانگيــري،  اســحاق 
معاون اول رئيس جمهور 
از بودجــه به عنوان چوپ 
ادب سياســتمداران ياد كــرد، اختالف بين 
دولت و مجلس بر سر سند دخل و خرج سال 
1400كشــور به اوج خود رســيده كه البته 
نقطه شروع اختالف ها در روز يكشنبه با نطق 
محمدباقر قاليباف بود كه ريشــه مشــكالت 
اقتصادي را به دولت، بانك مركزي، ســازمان 
برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد دانســت و نه 
به گفته او، ميشــيگان، آريزونا و جورجيا! به 
گزارش همشــهري در فاصله كمتر از 3هفته 
مانده به زمان تقديم اليحه بودجه ســال آخر 
دولت حســن روحاني و ســال نخست دولت 
آينده، چالش جدي بين قــوه مجريه و مقننه 
كليد خورده و البته به جز فرهاد دژپســند كه 
پاســخ رئيس مجلس را نداد، ديگر مخاطبان 
نطق قاليباف، صريح و سريع جوابش را دادند 
تا در اين روزهاي دشوار، حاشيه هاي سياست 
بر متن اقتصاد گرفتار تحريم و كرونا غلبه كند.

آيا مصوبه ديــروز مجلس دربــاب اصالحات 
ســاختاري بودجــه 1400به تأييد شــوراي 
نگهبان مي رسد يا نه، يك روي سكه ماجراست 
و اينكه اقتصاد ايران و بودجه دولت و معيشت 
مردم از هم اكنون درگير حاشيه هاي انتخابات 
سال آينده رياست جمهوري ايران شود، روي 
واقعي و عيان داستان است. نمايندگان مجلس 
نشــان داده اند كه اكثريت قريب به اتفاق شان 
به رئيس مجلس وفادار هستند و از او حمايت 
صددرصدي دارند و در اين شــرايط است كه 
چشــم انداز بودجه ســال آينده ايران مبهم، 

پيچيده و پر از چالش خواهد بود.

و ناگهان بودجه 1400
نماينــدگان مجلــس ديــروز در حالــي به 
بررســي طرح كلي اصالح احكام بودجه سال 
1400پرداختنــد كه دولت تصميــم دارد تا 
اليحه بودجه سال آخرش را حتي 3روز زودتر 
از موعــد قانوني يعني 15آذرمــاه به مجلس 
بفرســتد. طرحي كه البته كلي و مبهم است 
و هنوز مركز پژوهش هــاي مجلس هم درباره 
اين طرح منتشر نشده با اين حال روز گذشته 
نمايندگان به كليــات آن رأي دادند، هرچند 
نماينده دولت مخالف بود. حميد پورمحمدي، 
معاون سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده 
دولت به صراحــت اعالم كــرد: دولت اليحه 
بودجه ســال 1400 را تنظيم كرده و امكان 
تغيير آن طبق طــرح نمايندگان وجود ندارد، 
چرا كه موجب به تعويق افتادن تقويم اليحه به 

مجلس مي شود.
وي توضيــح داد: اصــالح ســاختار بودجــه 
دســتور مقام معظم رهبري به سران قوا بود؛ 
از اين رو ســازمان برنامه و بودجــه كليتي از 
اصالح ســاختار و برنامه زمانــي آن را تقديم 
ســران قوا كرد، مجلس شــوراي اسالمي در 
همين راستا طرحي را در دستوركار قرار داده 
اســت. به گفته پورمحمدي، اصالح ساختار 
به معناي درآمدهاي پايدار، نظام يارانه پنهان 
به هم ريخته، انرژي شــفاف، ماليات شــفاف، 
دارايي دولت را مولد كــردن، انجام اصالحات 

نهادي و ايجاد ثبات اقتصادي است.
او اعالم كرد: دولــت طي 5روز جلســاتي را 
صبح، بعدازظهر و شــب براي تصويب اليحه 
برگزار خواهد كرد و مــا روز 12آذرماه اليحه 
را تقديم مجلس خواهيم كرد؛ اما اگر مجلس 
طرح را همين امروز تصويب كند ما نمي توانيم 
تغييراتي در اليحه اعمال كنيم، از همين رو با 

طرح نمايندگان مخالفيم.
وي خطاب به نمايندگان مجلس گفت: دولت 
اگر بخواهد به طــرح نمايندگان تمكين كند، 
بايد زمان ارائه اليحه بودجه 1400به مجلس 
را عقب بيندازد كه اين بــه مصلحت دولت و 
مجلس نيست و بنابر اصل 52، 57و 126قانون 
اساســي تفكيك قوا و وظايف دولت و مجلس 

براي تنظيم و تصويب بودجه مشــخص شده، 
ما اليحه بودجه ســال 1400را تنظيم كرديم 
و 12آذرماه به شــما تقديم خواهيم كرد؛ شما 

مي توانيد  درآن زمان به تنظيم آن بپردازيد.

فرمان آماده باش قاليباف به نمايندگان
محمدباقر قاليباف در مقام رئيس مجلس كه 
انتظار مخالفت نماينده دولت را نداشت، درباره 
دليل اينكه چرا طرح مجلس ناگهان در دستور 
كار قرار گرفته، توضيح داد كه تقاضاي اولويت 
تبصره يك ماده 100در جلسه يكشنبه مورخ 
پنجم آبان ماه 1399به تصويب رسيده است. 
او افزود: در بحث نهــاد برنامه ريزي هم آقاي 
پورمحمدي و هم آقاي نوبخــت مي دانند كه 
حداقل از 3 ماه قبل از شــخص بنــده تا بقيه 
كميسيون هاي مجلس شــوراي اسالمي گام 
به گام تا 48ساعت قبل در مورد اين موضوعات 
هماهنگ پيش آمديم و هميشه از آنها به صورت 
شفاهي و كتبي حمايت كرديم. قاليباف كه از 
اعالم مخالفت صريح پورمحمــدي به عنوان 
نماينده دولــت و نه در مقام معاون ســازمان 
برنامه و بودجه شاكي شــده بود، نمايندگان 
را خطاب قرار داد و بــه آنها گفت: االن ناگهان 
ايــن اظهارنظــر نماينده دولــت خالف همه 
توقعات ماست؛ بنابراين از نمايندگان مجلس 
مي خواهم كه براي رأي گيري در مورد كليات 

اين طرح آماده باشد.
محمدمهدي مفتح، ســخنگوي كميســيون 
برنامه، بودجــه و محاســبات مجلس هم در 
واكنش به مخالفت دولت با طرح نمايندگان، 
گفت: ما مدت هاســت بــا دولــت در كميته 
به صورت هماهنگ به بررسي طرح پرداخته ايم 
و دولت با تك تك احكام مندرج در اين طرح 
موافقت كرده است. از سوي ديگر دولت موظف 
اســت اليحه بودجــه 1400را 15آذرماه به 

مجلس تقديــم كند لذا ضرورتي بــراي ارائه 
اليحــه در تاريخ 12آذرماه وجــود ندارد. وي 
يادآور شــد: ما همچنين نامــه اي را به دولت 
در راستاي همكاري داده ايم كه اين احكام را 
در جريان تنظيم بودجه ســال 1400ببينند؛ 
از ســوي ديگر آقاي نوبخت ضمن حضور در 
كميســيون برنامه و بودجــه موافقت خود را 
با اعمال ايــن احكام در تنظيم بودجه ســال 
1400اعالم كردند. بنابرايــن دليل مخالفت 
دولــت در صحن علني با اين طرح مشــخص 

نيست.
سرانجام نمايندگان به فرمان قاليباف لبيك 
گفتند و با 189رأي موافق، 20رأي مخالف و 
5رأي ممتنع، كليات طرح كلي احكام بودجه 
ســال 1400را تصويب كردند. اما اين طرح 
جنجالي چيســت و آيا موضع گيري و انتقاد 
روز يكشــنبه محمدباقر قاليباف باعث شده 
تا دولت از حق قانوني خود در تنظيم و تهيه 
بودجه سال آخرش استفاده كند و قيد توافق 
شــكننده بين نمايندگان عضو كميســيون 
برنامــه و بودجه مجلس با ســازمان برنامه و 

بودجه را بزند؟
همزمان بــا اين تصميم مجلــس، حميدرضا 
حاجي بابايي، رئيس كميسيون برنامه، بودجه 
مجلس به خبرگزاري مجلس گفت: مخالفت 
معاون اقتصادي ســازمان برنامــه و بودجه با 
طرح اصالح ســاختار بودجه نظر دولت بود و 
نه ديدگاه سازمان برنامه و بودجه، زيرا ما طي 
چند ماه اخير تا همين 3 روز پيش جلســات 
بررســي اين طرح را با حضور مســئوالن اين 
سازمان برگزار كرديم و آنها هم موافق اعمال 
اين اصالحات بودنــد. او اضافه كرد: مجلس تا 
جاي ممكن در هماهنگي با دولت و شــوراي 
نگهبان، بودجــه 1400را جراحــي و اصالح 

خواهد كرد.

مصاف جديد بهارستان و پاستور
روزنامه همشــهري نخســتين بار 23مهرماه 
امسال در گزارشــي از آغاز چالش جديد بين 
مجلس و دولت بر سر بودجه سال آينده خبر 
داده و نوشته بود كه مجلس مي خواهد دولت 
سند دخل و خرج ســال آخر خود را براساس 
محورهاي پيشنهادي نمايندگان ريل گذاري 
و تقديم كند. امضاكننــدگان طرح جنجالي 
اصالح ســاختار احكام كلي بودجه مي گويند: 
هدف شان بهبود معيشت و ارتقاي شاخص هاي 
حكمراني مطلوب است و محمدباقر قاليباف، 
رئيس مجلس هم مهرماه امســال در نامه اي 
به رئيس جمهوري، ريشه بســيا ري از مسائل 
و چالش هــاي كنونــي اقتصاد ايــران را در 
كاستي هاي نظام بودجه ريزي دانسته و خطاب 
به روحاني نوشــته بود: انتظار مي رود اليحه 
بودجه ســال 1400 متفاوت با لوايح بودجه 
گذشته و متناسب با شرايط اقتصادي كشور و با 
لحاظ اصالحات ساختاري مدنظر رهبر معظم 
انقالب و نمايندگان مجلس تدوين و به مجلس 

تقديم شود.

مجلس قانون اساسي را دور زد
نكته مهــم بي اعتنايي نماينــدگان به قانون 
اساســي اســت تا جايي كه پيش از اين هم 
اداره كل اســناد و تنقيح قوانيــن مجلس به 
صراحت اعالم كــرده بود؛ طــرح نمايندگان 
با قانون اساســي مغايــرت دارد و براي دولت 
محدوديت ايجاد مي كند، چون اصل 52قانون 
اساسي صراحت دارد، بودجه ساالنه كل كشور 
به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شــود از طرف 
دولت تهيه و بــراي رســيدگي و تصويب به 
مجلس تسليم مي شــود و اصل 74هم تأكيد 
دارد لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران 
به مجلس تقديم مي شود. اين نهاد همچنين به 
اصول 176و 126قانون اساسي استناد مي كند 
كه براساس آن رئيس جمهور مسئول مستقيم 
امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي 
كشور اســت. از نظر كارشناســان اداره اسناد 
و تنقيح قوانين مجلس پيشــنهاد نمايندگان 
براي كاهش نــرخ ماليات اشــخاص حقوقي 
با حكم بند الف مــاده 6قانون برنامه ششــم 
توســعه مبني بر ممنوعيت برقراري هرگونه 
تخفيف، ترجيــح يا معافيــت مالياتي جديد 
در ســال هاي اجراي قانون برنامه، در تعارض 
است و لذا براي تصويب، نيازمند رأي دوسوم 
نمايندگان مجلس اســت. به اين ترتيب، ايده 
نمايندگان هم با قانون اساسي در تعارض است 
و هم با سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه 
در آن بر اصالح نظام درآمدي دولت از طريق 
افزايش ســهم درآمدهاي مالياتي تأكيد شده 
اســت. كارشناسان اداره كل اســناد و قوانين 
مجلس همچنين يادآور شده اند كه پيشنهاد 
نمايندگان براي افزايش ضريب ماليات بر ارزش 
افزوده و حــذف معافيت هاي جغرافيايي آن با 
قانون برنامه ششم  توسعه هم در تعارض جدي 
است. افزون بر اين، آنها معتقدند؛ فراهم كردن 
امكان نظارت برخط مجلس و ديوان محاسبات 
بر فرايند تخصيص و اجراي بودجه، مغاير اصل 

75قانون اساسي است.

كشمكش بر سر چوب ادب سياستمداران
همشهري تازه ترين اختالف دولت و مجلس درباره بودجه 1400را بررسي كرد

مسكن

بودجه

آشــفتگي و پراكندگي اطالعات مالكيت 
در حوزه امــالك به چالشــي جدي براي 
سياســت هاي تنظيم گر در بازار مســكن 
تبديل شــده؛ به گونه اي كه 5.5سال بعد 
از تصويب قانون دريافت ماليات از خانه هاي خالي و 8 ماه پس از 
راه اندازي سامانه مورد نياز براي شناسايي اين واحدها، همچنان 
دســتگاه هاي متولي قادر به انجام تكليف قانوني خود نيستند و 

مناسبات بازار مسكن نيز بر همان مدار سابق برقرار است.
به گزارش همشهري، در قانون بودجه ســال99، دولت مكلف به 
دريافت ماليات از خانه هاي خالي بوده و احتماال در بودجه1400 
نيز اين بند در اليحه پيشــنهادي دولت گنجانده خواهد شد؛ اما 
واقعيت اين است كه درآمدهاي مالياتي دولت از محل شناسايي 
خانه هاي خالي، در 8ماهه سال99 صفر بوده و با روال موجود در 
سال هاي آينده نيز تغيير قابل توجهي نمي كند. در اين ميان، شعار 
ساماندهي بازار مسكن و اجاره از مســير ممانعت از خالي ماندن 

واحدهاي مسكوني نيز در حد حرف باقي مانده و خواهد ماند.

تفاوت آمار از تپه هاي عباس آباد تا باب همايون
از فروردين99 كه سامانه ملي امالك و اســكان رونمايي شده، 
مســئوالن وزارت راه وشهرســازي پيگير احصاي مشــخصات 
خانه هاي خالي براي معرفي به ســازمان امور مالياتي بوده اند و 
در مردادماه نيز با آغاز به كار اين سامانه، روزانه 100هزار پيامك 
به مالكان واحدهاي مسكوني ارسال شد تا با خوداظهاري مالكان 
تكليف واحدهاي خالي مشــخص شــود. در ايــن فرايند طبق 
دستورالعمل شناســايي خانه هاي خالي، چنانچه مالكي نسبت 
به تعيين وضعيت واحد خود اقــدام نمي كرد، آن واحد به عنوان 
خانه خالي در فهرســت قرار مي گرفت. آمارهاي قبلي معاونت 
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي نشان مي دهد در اين 
دوره حدود 13ميليون واحد مسكوني از طريق ارسال پيامك به 

مالكان، براي تعيين تكليف وضعيت سكونت فراخوان شدند. در 
ادامه، نخستين فهرســت خانه هاي خالي مشتمل بر مشخصات 
109هزار واحد مســكوني از ســوي وزارت راه و شهرسازي به 
سازمان امور مالياتي اعالم شــد. آماري كه البته چند روز بعد با 
واكنش منفي ســازمان امور مالياتي مواجه شــد چراكه از نظر 
اين ســازمان فقط 2هزارو574مورد از اين واحدها يعني حدود 
2.3درصد از كل فهرست 109هزار تايي وزارت راه وشهرسازي 
»قطعا خالي از ســكنه« بوده انــد. در اين شــرايط وزارت راه و 
شهرســازي فقط به ذكر اين نكته بسنده كرد كه از سازمان امور 
مالياتي بپرسد: بر اســاس چه معياري اين خانه ها را قطعا خالي 
از ســكنه قلمداد كرده و مابقي را نه! در ادامه اين اختالف شديد 
در نگاه آماري دو دســتگاه دولتي الينحل باقي ماند و دور باطل 

شناسايي خانه هاي خالي هم ادامه پيدا كرد.

حاشيه امن عدم شفافيت در اطالعات امالك
تازه ترين آمارهايي كه محمد اســالمي، وزير راه وشهرســازي 
از وضعيت شناســايي خانه هاي خالي ارائــه داده، حاكي از اين 
اســت كه تاكنون در 2مرحلــه، مجموعا اطالعــات 194هزار 

واحد مسكوني خالي از سكنه در سراســر كشور به سازمان امور 
مالياتي ارسال شده اســت. البته اين ارقام در مقايسه با آمار 2.5 
تا 2.7ميليون واحــدي خانه هاي خالي كه در ســال هاي اخير 
همواره به عنوان يكي از داليل ناكارآمدي بازار مســكن و اجاره 
عنوان شــده اختالف فاحش دارد اما نكته اينجاست كه سازمان 
امور مالياتي حتي همين ارقام ناچيز را نيز به عنوان واحد خالي 
قبول ندارد. در اين شرايط اين احتمال وجود دارد كه طبق روال 
دوره هاي قبل، مقاومت حداكثري ذينفعان حوزه امالك در عقيم 
كردن قانون هاي شفاف ساز بازار مسكن درصدد جلوگيري از رفع 
مشكالت ساختاري برآيد تا به جاي حل اختالفات آماري وزارت 
راه و ســازمان امور مالياتي، ايجاد يك پايگاه اطالعاتي منسجم 
و شفاف در حوزه امالك و مســتغالت منتفي شود. كاري كه در 
4دهه گذشته بارها انجام شــده و نتيجه آن خلع سالح سازمان 

امور مالياتي در اين حوزه بوده است.

دست اندازهاي مالياتي
در اصالحيه اخير قانون ماليات هاي مستقيم، مجلس اساس شيوه 
شناســايي خانه هاي خالي را از اطالعات رسمي به خوداظهاري 
مالكان تغيير داد و از همان ابتدا به دليل عدم همكاري مالكان در 
تكميل اطالعات ملكي خود كه با اتكا به نواقص شديد اطالعات 
ملكي در كشور صورت گرفت، با نتيجه مطلوب مواجه نشد. عالوه 
بر اين، از اظهارات متوليان حوزه شناســايي و دريافت ماليات از 
خانه هاي خالي نيز چنين برمي آيد كه سازمان ثبت اسناد و امالك 
نيز در ارائه مشــخصات امالك خالي به وزارت راه همكاري الزم 
را نداشته است. اين 2عامل، توانسته جورچين ناتواني دولت در 
شناسايي قطعي و احراز حتمي خانه هاي خالي را با چالش روبه رو 
كند؛ به گونه اي كه ماجراي ماليات ســتاني از خانه هاي خالي در 
حال فراموش شدن اســت و احتماال با راكد شدن بازار مسكن، 

براي چند سالي به بايگاني مي رود.

ماليات خانه هاي خالي در دور باطل
در شرايطي كه 8  ماه از راه ا ندازي سامانه شناسايي خانه هاي خالي مي گذرد، همچنان شناسايي و دريافت ماليات از اين خانه ها بالتكليف است

بودجه با نفت 40دالري
سيد حميد پورمحمدي، معاون امور اقتصادي و بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه امسال 
۵۷1 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده بود كه 2۹0 هزار ميليارد تومان آن محقق شده است. در 
بخش مصارف ۳۶ هزار ميليارد تومان در ۷ ماهه امسال كاهش داشتيم. وي افزود: در بودجه 1400 نيز 
فروش نفت ۶۵0 هزار بشكه درنظر گرفته شده است كه قيمت هر بشكه 40 دالر پيش بيني مي شود. 
معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه اضافه كرد: حقوق كاركنان و بازنشستگان در بودجه سال 

آينده با 2۵ درصد رشد درنظر گرفته شده است.

ث
مك

 افتتاح خط توليد 
كيت تشخيص فوری كرونا در 

ايران
او ادامه داد: پلتفرم واكســن در 
چند شركت ايراني ازجمله بخش 
دارويي ستاد اجرايي فرمان امام، فاز اول و دوم آزمايشي 
را با موفقيت پشت سر گذاشته و درحال گذراندن فاز 
سوم هستند. ما در اوج تحريم هاي ظالمانه قدم هاي 
علمي بزرگي در اين خصوص برداشته ايم و از سازمان 
بهداشــت جهاني انتظار داريم ما را حمايت كرده و با 
تســريع در مراحل نهايي، به توليد واكسن در ايران و 

توزيع آن در منطقه كمك كند.
نمكي افزود: ارگان هاي متعددي ازجمله معاونت علمي 
رياست جمهوري، بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام 
و شركت هاي دانش بنيان به طور شبانه روزي مشغول 
تحقيق روي واكســن هســتند. از ميان 12شركت، 
8شركت مراحل مؤثري را سپري كرده اند و 4شركت 

به زودي وارد مراحل تست انساني مي شوند.
در ادامه اين نشســت احمــد المنظــري، مديركل 
منطقه اي ســازمان جهانــي بهداشــت در ارتباطي 
ويدئوكنفرانسي با ابراز شگفتي از دستاوردهاي علمي 
ايراني ها گفت: در چند كشور دنيا روش هاي گوناگوني 
براي ساخت اين واكسن درحال انجام است اما يكي از 
روش هايي كه در ايران درحال پيگيري اســت، كامال 
جديد و منحصربه فرد است و اميدواريم محققان اين 
شركت از طريق ســلول هاي بنيادي و سلول درماني 
بتوانند به توفيقات نهايي دست پيدا كنند. كريستوف 
هملمن، نماينده ســازمان جهاني بهداشت در تهران 
نيز گفت: از پيشــرفت هاي علمي و دارويي در ايران 
خوشحالم. اينكه در ايران از همه روش ها و پلتفرم ها 
براي ساخت واكسن كوويد-19 اســتفاده مي شود، 
نشــانه آن اســت كه ايجاد محدوديت هاي سياسي 

تأثيري در مسير پيشرفت علمي ندارد.

ادامه از 
صفحه اول
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صندوقهايسرمايهگذاريبزرگترميشوند
براساس مصوبه دوشنبه شــب شــوراي بورس بانك ها بعد از مدت ها اجازه پيدا كردند صندوق هاي 
سرمايه گذاري و شركت هاي تامين ســرمايه تاسيس كنند.  از سوي ديگر ســقف تامين منابع مالي 
صندوق هاي سرمايه گذاري به 50هزار ميليارد تومان افزايش يافت اين مصوبات مي تواند منجر به افزايش 

تقاضاي سرمايه گذاري در بورس شود.
شــوراي بورس دوشــنبه شــب طرح هاي مهمي را تصويب كرد كه مي تواند منجر به افزايش حجم 
سرمايه گذاري در بورس و رشد شاخص ها شود. مطابق اين مصوبه تاسيس صندوق هاي سرمايه گذاري 
توسط بانك ها مجاز اعالم شد و سقف تامين منابع از سوي صندوق هاي سرمايه گذاري هم افزايش يافت. 
اين مصوبه بعد از آن صادر شد كه از مدت ها پيش روند تاسيس و توسعه صندوق هاي سرمايه گذاري به دليل 
سياست هاي غيرعقالني بانك مركزي متوقف شده بود. از 3سال پيش بانك مركزي تاسيس صندوق هاي 
سرمايه گذاري از سوي بانك ها را مشروط به دريافت مجوز از سوي اين بانك كرده بود اما عمال به دليل 
سياست هاي سخت گيرانه تقريبا هيچ صندوق جديدي از سوي بانك ها تاسيس نشده بود به همين دليل 
نسبت منابع صندوق هاي سرمايه گذاري در مقابل ارزش كل بازارسرمايه به پايين ترين حد خود يعني يك 
بيستم از كل بازار رسيده بود. اين در حالي است كه در بورس هاي پيشرفته دنيا بخش مهمي از گردش 
مالي بازارهاي مالي توسط صندوق هاي سرمايه گذاري انجام مي شود. حاال گويا بانك مركزي رضايت داده 
است صدور مجوز تاسيس صندوق هاي سرمايه گذاري براي بانك ها تسهيل شود و آنها مي توانند تا سقف 
30هزار ميليارد تومان منابع مالي جديد جذب كنند. هم اكنون ارزش كل صندوق هاي سرمايه گذاري رقم 
بالغ بر 337هزار ميليارد تومان است كه پيش بيني مي شود با صدور تاسيس مجوز هاي جديد براي تاسيس 

صندوق هاي سرمايه گذاري اين رقم با افزايش قابل توجهي مواجه شود.
روز گذشته حســن قاليباف اصل، رئيس ســازمان بورس و اوراق بهادار درباره مصوبات جديد شوراي 
بورس گفت: بانك ها مي توانند صندوق هاي جديد سرمايه گذاري و شركت هاي تامين سرمايه تاسيس 
كنند و حجم تامين منابع مالي توسط صندوق هاي سرمايه گذاري افزايش يافت. او با بيان اينكه سقف 
منابع صندوق هاي سرمايه گذاري براساس تصميم شوراي بورس تا 50هزار ميليارد تومان افزايش يافت 
گفت: سقف منابع قابل جذب صندوق هاي ســرمايه گذاري مربوط به بانك هاتا 30هزار ميليارد تومان 
افزايش يافت. به گفته او اين عدد ها اعداد بسيار بااليی  است و باعث مي شود منابع بسيار خوبي توسط 
صندوق هاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه تجهيز شود. قاليباف اضافه كرد: صندوق هاي سرمايه گذاري 
با درآمد ثابت مجازند تا 20درصد از منابع شان را صرف خريد سهام كنند اما قرار شد نيمي از اين منابع 
در سهام عدالت سرمايه گذاري شود كه اين خود باعث مي شود عرضه سهام عدالت توسط صندوق هاي 

سرمايه گذاري جذب شود. 
رئيس سازمان بورس تأكيد كرد: اين تصميم هاي خيلي مهمي بود كه مي تواند بر گردش منابع مالي در بازار 
سرمايه اثر بگذارد و طرف تقاضا را تقويت كند. عبد الناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي هم در اين باره 
درفضاي مجازي نوشت: وجود و گسترش فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري فعال در بازار سرمايه فرصت 
مناسبي براي سرمايه گذاران است. ضمن توصيه به افزايش ظرفيت سرمايه گذاري در اينگونه صندوق ها، 
بانك مركزي نيز براي كمك به تحقق اين موضوع درخصوص صندوق هايي كه بانك ها مديريت صندوق را 
به عهده دارند، افزايش سقف صندوق هاي بادرآمد ثابت را تا مبلغ 30هزار ميليارد تومان بالمانع مي داند. 
او با بيان اينكه بانك مركزي تاسيس صندوق هاي جديد سرمايه گذاري با درآمد ثابت توسط بانك ها را 
بالمانع مي داند، تأكيد كرد: براي شركت هاي تامين سرمايه متعلق به بانك ها كه متقاضي افزايش سرمايه 

هستند، تمهيدات الزم برقرار  و از تسهيالت فوق نيز برخوردار خواهند شد.

ديروز با بازگشايي نماد  شستا كه بازار سهام از بورس
مدت ها پيش انتظارش 
را مي كشيد ترس بازار 
فرو ريخت و شــاخص بورس برخالف آنچه 
انتظار مي رفت حتي 23هزار واحد رشد كرد.

همزمان با اين رويداد مصوبه تازه بورس براي 
افزايش سقف تامين منابع از سوي صندوق هاي 
ســرمايه گذاري يك پيام مثبت به بازار سهام 
صادر كرد كه مي تواند منجر به افزايش طرف 
تقاضا در بورس شود. به نظر مي رسد اين روز ها 
فشار اغلب اهرم هاي نزولي شاخص با بازگشت 
شســتا در بورس در حال كاهش و در مقابل 

اهرم هاي صعودي در حال تقويت هستند.
به گزارش همشــهري، پس از روزها بحث و 
اظهارنظر بر سر زمان و نحوه بازگشت شستا 
به بورس، ديروز نماد اين شركت در بورس باز 
شد و اين شركت به تنهايي 13هزارو324واحد 
شاخص بورس را پايين كشــيد. با اين حال 
شاخص بورس نزول نكرد و در نهايت با 23هزار 
واحد افزايش به كار خود پايــان داد. ترس از 
بازگشــايي نماد هاي بزرگ مانند شســتا در 
بورس ظرف روز هاي گذشــته به روند نزولي 
بورس دامن زده بود چرا كه شركت هايي مانند 
شســتا به دليل بزرگي ارزش بازارشان، وزن 

زيادي بر شاخص بورس دارند. سرمايه گذاران 
گمان مي كردند با بازگشايي نماد اين شركت 
شاخص بورس با افت هاي سنگيني مواجه شود 
اما ظرف چند روز گذشته هم نماد پتروشيمي 
خليج فــارس كه بزرگ ترين شــركت بورس 
است در بورس باز شد و هم نماد شستا به مدار 
معامالت باز گشت و ترس بازار سهام براي باز 
شدن نماد اين شركت هاي بزرگ فرو ريخت. 
به نظر مي رسد اين روز ها فشار اغلب اهرم هاي 
نزولي شاخص با بازگشت شستا در بورس در 
حال كاهش و در مقابل اهرم هاي صعودي در 

حال تقويت هستند.

كاهش اهرم هاي نزولي
بررسي ها نشــان مي دهد به غيراز اثر منفي 
نماد هاي بزرگ بر شــاخص بــورس، از چند 
هفته پيش وزن اهرم هاي نزولي بازار ســهام 
در حال كاهش است. از يك طرف تحت تأثير 
نزول شــديد قيمت ها از 20مرداد ماه تاكنون 
بازار سهام به مرحله اشــباع فروش رسيده و 
تقريبا اغلب ســرمايه گذاران يا سهامي براي 
فروش ندارند يا ترجيح ميدهند ســهام خود 
را نفروشــند به بيان ديگر جريان خروج پول 
از بازار به پايين ترين حد خود رسيده و حتي 
منابع جديدي در حال ورود به بورس هستند. 

از طرف ديگر ريســك هاي دروني و بيروني 
مؤثر بر شــاخص هاي بورس در حال كاهش 
اســت به طور مثال با مشخص شــدن نتايج 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا سايه يكي از 
مهم ترين عوامل اثر گذار بر سر بازار سهام كم 
شد و اميدواري براي كاهش تنش هاي سياسي 
افزايش يافت. همچنين با مشخص شدن سقف 
واقعي نرخ سود بين بانكي مشخص شد بانك 
مركزي فعال برنامه اي براي افزايش نرخ سود تا 
بيش از 20درصد ندارد و اين موضوع مي تواند 
به جنجال هاي پيرامون افزايش نرخ بهره در 

بورس پايان دهد.
همچنيــن آن طوركه حســن قاليباف اصل 
رئيس سازمان بورس ديروز خبر داد شوراي 
بورس دوشنبه شب تصميم هاي تازه اي براي 
ساماندهي معامالت ســهام عدالت گرفته تا 
جلوي اثر منفــي اين موضوع بر بازار ســهام 
گرفته شد. رئيس سازمان بورس كه تلويحا اثر 
منفي عرضه سهام عدالت بر شاخص بورس را 
تأييد كردگفت: شوراي بورس با تصميم هايي 
تازه اي تالش كرده تا جلوي اين اثرات منفي 
را بگيرد. حتي مطابق تصميم هاي اين شــورا 
صندوق هاي ســرمايه گذاري با درآمد ثابت 
بايد 10درصــد از منابع مجازشــان را براي 
سرمايه گذاري در ســهام صرف خريد سهام 
عدالت كنند، اين موضــوع مي تواند منجر به 
پايان يك چالش اساسي براي بازار سهام شود 
چرا كه يكي از عواملي كه ظرف سه ماه گذشته 

فشار اهرم هاي نزولي شاخص بورس با بازگشايي نماد شستا به حد اقل رسيد. در مقابل با وضع 
مقرراتي براي افزايش طرف تقاضا اهرم هاي صعودي در حال تقويت هستند

نقد خبرپايانترسدربورس مسواك گران خريدار ندارد
مسواك كااليي بهداشتي محسوب مي شود و اگر  سوپرماركت
دنبال خريد برند هستيد براي اطمينان بيشتر 
بهتر است از داروخانه ها خريداري شود ولي از 
آنجايي كه اقالم بهداشتي دهان و دندان شامل 
مســواك، خميردندان، نــخ دندان به دليــل تقاضاي بــاال در تمام 
سوپرماركت ها هم عرضه مي شود، مسواك را هم به عنوان يك كاالي 

سوپرماركتي زير ذره بين برده ايم. 
مسواك هاي ســوپرماركتي اگر از برندهاي خارجي و معروف باشند، 
طبيعتا اورجينال نيســتند؛ هم به اين دليل كه قيمت مسواك هاي 
خارجي برند اصلي با قيمتي كه دالر در ايران دارد، از 50هزار تومان 
باالتر مي رود و كمتر خريداري حاضر است براي يك كاالي مصرفي 
اينقدر هزينه كند و هم اينكه اصوال واردات قانوني اين كاال مدت هاست 
ممنوع شده است. البته اين قانون نيســت و حتما در بعضي مناطق 
شهر كه كشش داشته باشد، استثناهايي هم وجود دارد اما در بيشتر 
سوپرماركت ها بازه قيمت مسواك بين 7تا 30هزار تومان است. بعضي 
از پك هاي مســواك 2در يك يا 3در يك و حتي بيشــتر هستند كه 
طبيعتا قيمت بيشتري دارند اما به صرفه تر هستند. مثال پك 4عددي 
ضدپالك سيگنال در يكي از سوپرماركت هاي غرب تهران با قيمت 
58هزار تومان به فروش مي رســد درحالي كه يكي از مدل هاي تكي 
همين برند، 26هزار تومان قيمت دارد. در بعضي از بسته ها هم همراه 
مسواك يك نخ دندان گنجانده شده كه تغيير قيمت چنداني را باعث 
نمي شود. فروشنده يكي از سوپرماركت ها مي گويد: امسال قيمت همه 
برندهاي مسواك بين 30تا50درصد گران شده و قدرت خريد مردم 
پايين آمده است، پارسال مردم بيشتر در اين زمينه هزينه مي كردند 
اما امسال مسواك هاي باالي 20هزار تومان سخت فروش مي رود. ما 
فقط براي جور بودن جنسمان از برندهاي اصل هم خريد مي كنيم. 
البته به گفته او، فقط خيلي گران ها نيستند كه مشتري ندارند بلكه 
مسواك هاي خيلي ارزان هم كم فروش مي روند. »مسواك زير 10هزار 
تومان هم هســت ولي مردم به كاالهايي كه به نظرشان زيادي ارزان 
مي رسد اعتماد ندارند«. برندهايي كه در بيشتر سوپرماركت ها ديده 
مي شود تقريبا يكسان است. اورال بي شناخته شده ترين برند مسواك 
در ايران اســت اما ســيگنال، كانفيدنت، رويال، بنسر، سنسوداين، 
پاتريكس و تريسا هم سهمي از بازار را در اختيار دارند. مسواك هاي 
برند ايراني پنبه ريز هم قيمتي نسبتا مناسب دارند و بين 10تا 15هزار 
تومان فروخته مي شوند. مسواك هاي اورال بي را از 16هزار تومان تا 
50هزار تومان مي توانيد در ســوپرماركت ها پيدا كنيد. البته قيمت 
انواع اورجينال اين برند بسيار باالتر است كه معموال يا از داروخانه يا 

سايت هاي فروش آنال ين مي توان پيدا كرد.

قيمت بعضي انواع مسواك در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند
18.500پرايمر كلينبنسر

9.900كريستالپاتريكس
86.900پروويتال-2عدديتريسا

36.000پروموپالريس- پك 3عدديكانفيدنت
19.000اكسترا كلينينگبنسر

29.000پك سنسيتيوپاتريكس
45.000سيلوركاركولسيگنال
74.990براكت كلينتريسا

102.000پرو اكسپرت مدل All Inاورال بي
19.000زغاليكلگيت

سكه در كانال 11ميليوني دوام نياورد

تداوم كاهش قيمت در بازار سكه و طال، ديروز  سكه و طال
ســكه را براي بار دوم طي آبان مــاه به كانال 
11ميليوني پايين كشيد اما اين قيمت چندان 
دوامي نداشت. به گزارش همشــهري، بعد از 
چندين روز نوسان 100تا600هزار توماني سكه در كانال 12ميليون 
توماني، سرانجام ميانه روز سه شــنبه قيمت 11ميليون و 700هزار 
تومان براي سكه ثبت شد و اين كاالي سرمايه اي براي دومين بار در 
يك ماه اخير قيمتي پايين تر از 12ميليون تومان را تجربه كرد. البته 
اين قيمت چند ساعت بيشتر دوام نياورد و در ساعات بعد از ظهر ديروز 
سكه دوباره 12ميليوني شــد. ادامه افت قيمت ها در بازار فلز زرد در 
هفته هاي اخير حباب سكه را كه در ماه هاي قبل تا نزديك 2ميليون 
تومان بزرگ شده بود، به يك چهارم اين قيمت كاهش داده است اما 
به نظر مي رسد سكه در برابر افت قيمتي بيش از اين به شدت مقاومت 
مي كند، گرچه تعطيلي بازار طال در تعطيالت پيش رو به دليل افزايش 
محدوديت هاي كرونا ممكن است اين مقاومت را بشكند و قيمت ها را 
بيش از اين كاهش دهد. براســاس قيمت هاي سايت اتحاديه طال و 
جواهر تهران، تا ساعت 16:30روز سه شنبه هر قطعه سكه طرح جديد 
12ميليون و 50هزار تومان، هر قطعه سكه طرح قديم 11ميليون و 
700هزار تومان، هر قطعه نيم سكه 6ميليون و 450هزار تومان، ربع 
ســكه 4ميليون و 450هزار تومان و ســكه يك گرمــي 2ميليون و 
600هزار تومان قيمت خورد. هر گرم طالي 18عيار نيز ديروز با قيمت 

يك ميليون و 158هزار تومان معامله شد.
نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران در گفت وگو با همشهري در 
زمينه تأثير تعطيالت دوهفته اي بر نرخ ها مي گويد: امروز كه در آستانه 
تعطيالت قرنطينه هستيم قيمت طال و سكه باز سير نزولي داشت و 
اين نشان مي دهد جاذبه طال براي مردم به شدت كاهش پيدا كرده تا 
جايي كه حباب سكه به پايين ترين حد خود در چند  ماه اخير رسيده 
است. محمد كشتي آراي اضافه مي كند: تعطيالت نمي تواند تأثيري بر 
قيمت ها داشته باشد مگر اينكه در طول اين مدت نوساناتي در قيمت 
طالي جهاني يا تغييراتي در قيمت ارز ايجاد شود. به گفته او حباب 

سكه هم اكنون 550هزار تومان است.

قيمت طال و ارز در بازار آزاد تا ساعت 16:30ديروز
قيمت)تومان(نوع دارايي

1.158.866طالي 18عيار)گرم(
12.050.000سكه طرح جديد
11.700.000سكه طرح قديم

6.450.000نيم سكه
4.450.000ربع سكه

2.600.000سكه يك گرمي

منجر به افت شاخص هاي بورس شده عرضه 
گسترده سهام عدالت در بورس بوده است.

افزايش اهرم هاي صعودي
جذاب تر شــدن قيمت هــا تحت تأثير نزول  
مدوام، مقاومت دالر در برابر نزول، وعده هاي 
بانك مركزي براي كاهش نيافتن نرخ ســود 
بانكي، اميدواري براي گشايش هاي سياسي 
تحت تأثير انتخابات آمريكا، كشــف واكسن 
كرونا و افزايش تقاضــا در جهان كه مي تواند 
منجر به افزايش قيمت مواد خــام و نفت در 
جهان شود و همينطور رشــد 120درصدي 
سود شــركت هاي بورس در 6ماهه نخست 
امسال، همگي ازجمله نشــانه هايي هستند 

كه مي تواند منجر به رشد دوباره بورس شوند.
همزمان با پايان يافتن اهرم هاي نزولي در بازار 
سهام وزن اهرم هاي صعودي در حال افزايش 
اســت. همين   منجر به افزايش ارزش روزانه 
معامالت در بازار سهام شده است. از يك طرف 
پيروزي جو بايدن، نامزد دمكرات در انتخابات 
آمريكا اميدواري ها را براي گشايش سياسي 
و افزايش تجارت خارجي و در آمد هاي ارزي 
ايران افزايش داه است كه اين موضوع مي تواند 
به افزايش درآمد شــركت هاي بورس منجر 
شــود. از ســوي ديگر از بعد كالن اميدواري 
براي افزايش قيمت جهاني مواد خام يا پايه با 
كشف واكسن كرونا در جهان بيشتر شده است. 
اين موضوع مي تواند زمينه رشد قيمت سهام 
شركت هاي صادرات محور را در بورس فراهم 
كندو خود حتي به يك محرك اثر گذار بر بازار 

سهام تبديل شود.
صرف نظر از عوامل كالن، سياســت هاي نهاد 
ناظر بازار بــراي تقويت طرف تقاضا نشــان 
مي دهد كه احتماال تحت تأثير اين سياست ها 
به زودي حجم تقاضــا در بازار افزايش خواهد 
يافت. مضاف بر اينكه ظرف همين يك هفته 
گذشته تأثير اين سياســت ها بربازار نمايان و 
منجر به افزايش ارزش معامالت شــده است. 
هفته قبل سازمان بورس در يك اقدام عملي 
مجوز ضريب تعديل سهام در محاسبه تضمين 
اعتباري مشــتريان را تــا 35درصد افزايش 
داد. اين به معناي اين اســت كه شركت هاي 
كارگزاري مي توانند تا 35درصد از سبد سهام 

هر مشتري به او اعتبار بدهند.
پيش از آغاز نزول بازار سهام در 20مرداد ماه 
ضريــب اعتباركارگزاران در چنــد مرحله از 
50درصد به 10درصد كاهش يافته بود اما از 
يك ماه پيش دوباره اين ضريب در چند مرحله 
افزايش يافته و اكنون به 35درصد رســيده 
است اين مصوبه مي تواند محركي براي افزايش 
طرف تقاضا و رشد نماگر هاي بازار سهام باشد.

همزمــان با ايــن رويداد، دوشــنبه شــب 
شــوراي عالي بورس طرح تــازه و مهمي را 
تصويب كرد كه براساس آن سقف تامين مالي 
صندوق هاي سرمايه گذاري تا 50هزار ميليارد 
تومان افزايش يافت. همچنيــن بانك ها هم 
دوباره مي توانند صندوق هاي سرمايه گذاري 
جديد تاســيس كنند. اين به معناي افزايش 
حجم منابع صندوق هاي سرمايه گذاري ظرف 
روز هاي آينده است. اين منابع مي تواند صرف 
معامالت اوراق بهادار در بازار ســرمايه شود. 
روند صدور مجوز هاي جديد براي تاســيس 
صندوق هاي سرمايه گذاري از سوي بانك ها از 
مدت ها پيش به دليل سياست هاي مبهم بانك 
مركزي قفل شده و سياست هاي متضاد اين 
بانك با بازار سرمايه روند توسعه صندوق هاي 

سرمايه گذاري را متوقف كرده بود.

تنفس مصنوعي به بانك هاي ضعيف
  خبر: رئيس كل بانك مركزي مي گويد كه اين نهاد به نرخ سياستي اعالم شده 
در بازار بين بانكي پايبند است و بانك ها نيز توافق كرده اند با توجه به شرايط برخي 
از بانك هاي ناتراز، نرخ سود بين بانكي را حداكثر 20 درصد تعيين و عملياتي كنند. 
عبدالناصر همتي، در عين حال با تأكيد براينكه عدم رعايت نرخ سودمصوب شوراي 
پول واعتبار به هيچ وجه مجاز نيست، اظهار كرد: بانك ها ملزم به رعايت نرخ هاي 
مصوب سود سپرده ها هســتند و بازرســان حوزه نظارت بانك مركزي تخلفات 
گزارش شده در بانك ها را از روز شنبه شروع به رصد كرده اند و براي اعمال قانون 

گزارش خواهند داد.
  نقد: نرخ ســود در بازار بين بانكي در آخر مهرماه از ســقف تعيين شده بانك 
مركزي بيرون زد كه دليل آن عملكرد بانك هاي ضعيف بود كه ناچار شدند براي 
پركردن چاله نقدينگي شان از ديگر بانك ها با نرخ باالتري قرض بگيرند، چرا كه اگر 
اين بانك ها اوراق كافي ازجمله اوراق بدهي دولت داشتند، مي توانستند آن را به 
بانك مركزي بدهند و نيازشان را برطرف كنند. طبيعي است كه وقتي بانك مركزي 
بي حساب به بانك بدحساب و ضعيف قرض ندهد، چاره كار اين است كه مديران 
بانك هاي به اصطالح ناتراز از مديــران بانك هاي ديگر بخواهند پول به آنها قرض 
بدهند و بانك هايي كه مازاد نقدينگي دارند، هم نرخ باالتري را طلب كنند. راه ديگر 
اين است كه كمبود نقدينگي را بانك ها از كانال سپرده هاي مردم با نرخ باالتر تامين 
كنند و اين راه هرچند به دليل نرخ منفي بهره بانكي، جذابيت دارد، اما خالف توافق 
بانكداران است. حاال به نظر بانك مركزي مي خواهد يك دوره تنفس مصنوعي به 

بانك هاي ضعيف بدهد تا بروند حساب و كتاب شان را درست كنند.
از اين منظر اگر صحبت هاي رئيس كل بانك مركزي مبني بر توافق بانكداران بر 
رعايت سقف 20درصدي سود در بازار بين بانكي، موقت باشد، جاي دفاع دارد اما 
اگر دستوري و بلندمدت باشد، عمال همانگونه كه در بازار بانكي رقابت بين بانك ها 
مفهوم واقعي اش را از دست داده در بازار بين بانكي هم چنين وضعيتي ممكن است 
تكرار شود. تجربه هم نشان داده كه حضور فيزيكي بازرسان بانك مركزي در شعب 
بانك ها هم جواب مطلوب به همراه ندارد. شرط موفقيت سياست هاي نظارتي بانك 
مركزي، در شفافيت و رقابت بازار پول است كه انتظار مي رود سياستگذار پولي به 
بانكداران گوشزد كند كه دوران بي انضباطي پايان يافته و قاعده بازي عوض شده 
است. اقتصاد بانك محور ايران به بانكداران حرفه اي نياز دارد نه بانكداران ضعيف! 

پيام روشن است و گيرنده پيام هوشيار.

ثبات 3روزه در بازار ارز
قيمت ها در بازار ارز ديروز براي سومين روز متوالي در يك  بازار   ارز
كانال مشخص نوســان كرد و درمحدوده 26هزارو 200 تا 

400تومان ثابت ماند.
 به گزارش همشهري، با فروكش كردن برخي ريسك هاي 
سياسي در بازار ارز، حاال گويا التهاب ها قدري فروكش كرده و بازار ارز به يك ثبات 
نسبي رسيده اســت، به طوري كه دســت كم ظرف 3روز گذشته قيمت هر دالر 
آمريكا فقط در يك محدوده مشخص و كم نوسان، حركت كرده و از مرز 26هزارو 
500 تومان فراتر نرفته است. گويا بازار ارز در انتظار يك خبر سياسي يا يك تحول 
اقتصادي است كه خود را براي نزول بيشتر آماده كند. به زعم تحليلگران، چنانچه 
گشايشي در روابط سياسي ايران و آمريكا اتفاق بيفتد و تحريم ها كاهش پيدا كند، 
قيمت ارز مي تواند با نزول مواجه شود؛ چراكه اين تحوالت سياسي مي تواند جريان 
ورود ارز به كشور را افزايش دهد و قيمت دالر را مستعد نزول كند. با اين حال، هنوز 
هيچ سياست مشخصي وجود ندارد و صرفا گمانه زني  هايي در اين باره وجود دارد اما 
همين گمانه زني  ها هم گويا اثرات مثبتي بر بازار ارز داشته و منجر به ثبات قيمت ها 
در بازار ارز شده اســت. در مبادالت ديروز قيمت هر دالر آمريكا حتي اندكي هم 
كاهش يافت و به 26هزارو 250تومان رسيد. صرافي بانك ملي هم قيمت هر دالر 

آمريكا را 25هزارو 900تومان تعيين كرد.

قيمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17ديروز- ارقام به تومان
درصد تغييرمقدار تغييرقيمتنوع ارز

259.040600.02دالر
307.9701.9800.64يورو

350.3004.2001.21پوند انگليس
71.9804900.69درهم امارات

292.6002.5000.86فرانك سوئيس
40.2005001.26يوان چين
201.8501.4000.7دالر كانادا

194.4001.3000.67دالر استراليا

برآورد مي شــود بــا افزايش 
سقف تامين منابع مالي توسط 
صندوق هاي سرمايه گذاري به 
50هزار ميليــارد تومان حجم 
تقاضا بــراي خريد ســهام در 

بورس افزايش يابد
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براي مصدوميت سياوش يزداني تيتر زده اند: »دوري يكماهه 
مدافع استقالل از ميادين.« خب البته آسيب ديدگي براي 
هر بازيكني دردناك اســت و ما هم از اين موضوع ناراحت 
هســتيم، اما اين كلمه »دوري« در تيتر خيلي جلب توجه 
مي كند. اصال مگر ســياوش يزداني به ميادين نزديك هم 
بوده كه االن دور شده باشد؟ از وقتي او به استقالل آمده تا 
به ياد داريم يا مصدوم شــده، يا دعوا راه انداخته، يا محروم 
شده، يا مشكل شخصي داشته، يا داشته براي كنكور دكتري 
مي خوانده... كال بازي خاصي از سياوش نديديم كه االن قرار 
باشد با غيبت او مواجه باشيم. خود كادر فني استقالل هم 
بعيد اســت خيلي روي حضور تمام وقت يزداني حساب باز 
كرده باشــد. االن هم منتظريم اين يك ماه بگذرد، سياوش 
عزيز به صحنه برگردد و بعد ببينيم با كدام بهانه بار ديگر از 

ميادين »دور« خواهد شد.

مگر نزديك هم بوده؟

نكته بازي

سرخيو راموس قرار بود به همراه انريكه در كنفرانس 
مطبوعاتي پيش از ديدار اســپانيا- آلمان شــركت 
كند كه از اين كار چشم پوشــيد. دليل سطحي آن 
پرهيز از پرســش هاي خبرنگاران دربــاره 2 پنالتي 
هدر رفته او )بعد از 25پنالتي پياپي گل شــده( در 
بازي با سوئيس بود اما دليل اصلي را بايد در شكست 
احتمالي مذاكرات با باشگاه رئال مادريد برسر تمديد 
قرارداد خالصه كرد. فلورنتينو پرس هم قرار بود همان 
شب در يك برنامه راديويي حاضر شود و درباره اين 
موضوع توضيح بدهد كه رئيس باشگاه هم بدون هيچ 
توضيحي آن قرار مصاحبه راديويي را لغو كرد. حاال با 
توجه به فاصله كوتاه باقيمانده تا پايان قرارداد كاپيتان 
رئال و پيشنهادهاي وسوسه برانگيز منچستريونايتد 
و پاري ســن ژرمن به نظر مي رســد رئالي هــا بايد 

نگران جدايي رهبر خود باشــند. راموس در ســال 
2017هم چنين وضعيتي را تجربه كرد و آن زمان از 
ميالن پيشنهادي جدي داشت. منچستر براي جبران 
كوتاهي و بدســليقگي در خريدهاي سال هاي اخير 
بدش نمي آيد مسي و راموس را به تركيب اضافه كند. 
پاريس هم قراردادي 2 ساله به ميزان سالي 20ميليون 
يورو دستمزد به او پيشنهاد كرده اند كه خيلي باالتر 
از دستمزد فعلي 11ميليوني اوست. رئال به بازيكنان 
باالي 32سال قرارداد بيش از يك سال ارائه نمي دهد 
و اســتثنايي كه براي راموس درنظر گرفته شده اين 
است كه 2ساله بدون افزايش حقوق باشد اما اينها او 
را راضي نمي كند. راموس مي تواند تا 31دسامبر يعني 
كمتر از يك ماه و نيم ديگر صبر كند و سپس با توجه 
به 6ماه زمان باقيمانــده از تاريخ انقضاي قراردادش 
آزادانه با هر باشگاهي كه دلش خواست وارد مذاكره 
شود. باشگاه با وجود خريد نكردن در نقل وانتقاالت 
و درآمد به دست آمده از فروش بازيكنان باز هم بايد 

صرفه جويي كنــد و نيــاز دارد 250ميليون يوروي 
ديگر ذخيره كند. اگر راموس حاضر به تخفيف شود، 
باشگاه حاضر اســت با او مادام العمر و تا هر وقت كه 
بازيكن دلش خواســت تمديد كند. درباره پيشنهاد 
پاري سن ژرمن هم برخي منابع رسانه اي در فرانسه 
معتقدند كه باشگاه پاريســي توان پرداخت چنين 
دســتمزدي را ندارد و قبل از آن بايد امباپه يا نيمار 
را بفروشد و اين اخبار توسط نزديكان راموس براي 
فشار آوردن به باشگاه اسپانيايي ساخته شده است. 
راموس قرارداد 2 به عالوه يكساله مي خواهد و پرس 
كه با رفتن رونالدو هم خيلي خنثي و ســرد برخورد 
كرده بود به او گفته اگر پيشنهاد و آينده بهتري دارد، 
مانع رفتنش نمي شــود! برخي خبرنگاران بارسايي 
با خوشــحالي اخبار مربوطه را پيگيــري مي كنند 
و معتقدند اگــر راموس برود، خــودش بزرگ ترين 
موفقيت نقل وانتقاالتي در تابســتان براي بارسلونا 

خواهد بود.

 ميالد كمنداني
در خط مياني اميد زيادي به درخشش او وجود 
داشت و در ليگ پانزدهم نيز جسته و گريخته 
به اين بازيكن ميدان داده شد، اما در مجموع 
نتوانست جايگاهش را تثبيت كند و جدا شد. 
پديده، ملوان، گل گهر ســيرجان و نســاجي 
انتخاب هاي بعدي كمنداني بودند. او محو نشد، 
اما طوري هم ندرخشيد كه تصور شود به حقش 

در پرسپوليس نرسيده است.
  محمدامين اسدي 

در ابتداي ليگ هفدهم بــا نظر برانكو از جمع 
اميدهاي پرسپوليس به تيم بزرگساالن آمد و 
خيلي زود به خاطر مدل موهايش مورد توجه 
قرار گرفت. اميدواري زيادي وجود داشت كه 
او در خط حمله يك استعداد جدي باشد، اما 
نبود. اســدي هر از گاهي به بازي گرفته شد 
كه در مجموع چيز خاصي نشــان نداد. او در 
تيم ملي اميد هم عضويت داشــت، اما برخي 
حواشي به ضررش تمام شــد. اسدي پارسال 
به طور قرضي به نفت مسجدسليمان پيوست 
و در مورد تيم جديد او اطالع خاصي در دست 

نيست.
  وحيد حيدريه

در 22ســالگي از پيكان به پرسپوليس آمد و 
با توجه به جايگاهش در تيم ملي اميد گمان 
مي رفت در دو طرف خط دفاعي بتواند به اين 
تيم كمك كند. در ليگ پانزدهم به ندرت مورد 
اســتفاده قرار گرفت؛ ازجمله در بازي حذفي 
با ذوب آهن. در نهايت برانكو او را نپســنديد 
تا در ادامه راه از ملوان و فوالد ســر در بياورد. 
موقعيت فعلي او در فوالد خوب است و شايد 
اگر در پرسپوليس مي ماند مي توانست به اين 

تيم كمك كند.
  حميدرضا طاهرخاني

به خاطر تكنيك و جثه اش خوش بيني زيادي 
در مورد موفقيت او وجود داشــت و حضور در 
فهرست تيم همزمان با بسته شدن پنجره هاي 
نقل وانتقاالتي باعث شــد 17بار فرصت بازي 
براي سرخپوشــان را به دســت بياورد، اما در 
نهايت خروجي عملكرد او طوري نبود كه در 
پرســپوليس بماند. طاهرخاني به سپيدرود 
پيوست و فعال بدون تيم اســت. در اين مدت 

كه شــايعه حضــور شــاهين طاهرخاني در 
پرسپوليس مطرح بود، او به فاميل شان توصيه 

كرد چنين انتخابي انجام ندهد!
  احسان علوان زاده

به عنوان يــك وينگر ســرعتي و تكنيكي در 
پرسپوليس مطرح شد. 13بار هم براي اين تيم 
بازي كرد، اما در سطح مورد انتظار ظاهر نشد. 
او بعد از پرسپوليس به ماشين سازي پيوست 
و پس از آن براي پشــت سر گذاشتن خدمت 

سربازي راهي فجرسپاسي شد.
  حامد آقايي

او هم ازجمله بازيكناني بود كه به خاطر عضويت 
در تيم هــاي ملي پايه، گزينه درخشــش در 
پرسپوليس به شمار مي آمد. آقايي مدافع بود 
و دو فصل در فهرست سرخپوشان قرار گرفت، 
اما برانكو هرگز به او اعتماد نكرد. آقايي بعد از 
جدايي از پرسپوليس به نفت تهران پيوست و 
پس از آن بازي در تيم هــاي گل ريحان البرز، 
سپيدرود رشت و شــهرداري آستارا را تجربه 

كرد.
  سعيد كريمي

بيشتر به خاطر گل معجزه آسايي كه در بازي 
حذفي با ســپيدرود، بالفاصله پس از حضور 
در زمين به ثمر رساند شناخته مي شود. بقيه 
دوران حضور در پرسپوليس اما همين قدر براي 
او شيرين نبود. كريمي در جمع سرخپوشان 
دوام نياورد. شاهين بوشــهر، نساجي و مس 
رفسنجان انتخاب هاي بعدي اين بازيكن بودند.

  ديگران
در اين سال ها جوانان ديگري هم در فهرست 
سرخپوشــان بودند كه بي ســروصدا از اين 
تيم رفتنــد. از آن جمله مي تــوان به مرتضي 
قديمي پــور، ابوالفضــل درويش ونــد، رضا 
كرمالچعب، محمــد رحمتــي، اميرعباس 
آينه چي، شاهين عباسيان و... اشاره كرد. برخي 
از اين بازيكنان گويا االن فوتبال را به طور كامل 
كنار گذاشــته اند. آريا برزگر هم ديگر جوان 
پرسپوليس است كه از اواسط فصل گذشته به 
اين تيم پيوسته و هنوز فرصت بازي پيدا نكرده 
است. در كنار آريا و روستايي، در ليست امسال 
سرخپوشان نام نفراتي مثل احسان حسيني و 

سعيد حسين پور هم به چشم مي خورد.

پديده هاي گمشده 
جواناني كه در عصر طاليي پرسپوليس قد نكشيدند

بهروز رســايلي| پرسپوليس در 5 سال گذشته بخشي از بهترين روزهاي تاريخش را گذرانده 
است. در اين دوران بعضا ستاره هاي غيرمنتظره اي هم داشتيم كه قد كشيدند و همه را غافلگير 
كردند؛ از مهدي طارمي تا علي عليپور، محمد انصاري و مهدي عبدي. در عين حال اما فهرست 
اين تيم هر فصل پر از جواناني بود كه فرصت عرض اندام پيدا نكردند يا شايد هم استعداد كافي 
را به اين منظور نداشتند. بعضي از آنها راهي تيم هاي كوچك تر شدند و برخي به كلي از ميدان 
ديد بيرون رفتند. اين روزها كه شايعه جدايي امير روستايي و پيوستن او به پيكان داغ شده، 

شايد مرور اين فهرست خالي از لطف نباشد.

 چه اتفاقي بيفتد كه روحاني فوتبال و ورزش
 را ببيند؟

اسناد منتشر شــده در هفته هاي اخير 
نشــان مي دهد كه فوتبال ايران در يك 
دهه گذشــته بيش از 30ميليون دالر 

فقط جريمه پرداخت كرده است. البته كه با قاطعيت بايد گفت مبلغ 
جريمه و هزينه هاي مرتبط با آن بسيار بيش از اينهاست؛ هزينه هايي 
كه دائما بايد صرف وكيل و دادگاه CAS شــود و همه لطماتي كه 
فوتبال ايران بابت اين سوء مديريت پرداخته و مي پردازد. نيازي هم 
به يادآوري نيست كه اوج اين اشــتباهات و ندانم كاري ها در 4سال 

اخير و همزمان با وزارت مسعود سلطاني فر در ورزش بوده است.
يعني 8 ميليون دالر جريمه اي كه بابت قرارداد مارك ويلموتس به 
فوتبال ايران تحميل شد، ميليون ها دالري كه باشگاه پرسپوليس 
بابت قراردادهاي بازيكنان و مربيانــش پرداخت كرده و مي كند و 
همينطور غرامت هايي كه اســتقالل بابت استراماچوني و بازيكنان 
خارجي اش مي پردازد و بخش بزرگي از درآمدهاي اين باشــگاه را 
مي بلعد. براي اين روند هم هنوز چشم انداز روشن و نقطه توقفي ديده 
نمي شود. در همين روزهاي گذشته با شكايت كالدرون و دستيارانش 
از پرســپوليس مواجه بوده ايم كه گفته مي شــود ممكن اســت تا 
250هزار دالر براي قرمزهــا آب بخورد و تازه ترين محكوميت هاي 
استقالل حاكي از بدهي يك ميليون و 360هزار دالري اين باشگاه 
به مربي ايتاليايي است كه احتماال درصورت پرداخت نشدن، ممكن 

است هزينه هاي ديگري نيز بر آن افزوده شود.
اگر اين اعــداد و ارقام را در قيمت نجومــي دالر ضرب كنيم، عمق 
فاجعه بيشتر مشخص مي شود. اينها هم فقط بدهي هاي مربوط به 
2باشــگاه بزرگ و تيم ملي فوتبال است كه يا مديران شان به شكل 
مستقيم از طرف وزارت ورزش انتخاب شده اند يا قراردادها زيرنظر 
وزارت بسته شــده و در نهايت اين هزينه ها به شكلي بايد از بودجه 
عمومي و از درآمد نهادهاي دولتي و ملي پرداخت شود. شك نكنيد 
كه چنين وضعيتي در ديگر بخش هاي فوتبال هم قابل مشــاهده 
است كه به دليل رسانه اي نشــدن چنين بازتابي پيدا نكرده است. 
از ديگر فدراسيون هاي ورزشي و سوء مديريت در آنها و هزينه هاي 
سنگين به بار آمده هم مثال هاي دم دســت بسياري مي شود زد؛ از 

محروميت ها و بسته شدن پنجره ها و تعليق ها.
اما پرســش مشــخص اين اســت كه دولت و آقاي روحاني تا كي 
قرار اســت نســبت به اين وضعيت در ورزش بي تفاوت بمانند. اگر 
نهادهاي نظارتي كار خــود را به خوبي انجــام داده بودند، مطمئنا 
كار به اينجا نمي كشيد. اما فارغ از اينكه نهادهاي نظارتي، مجلس 
و بقيه چــه مي كنند يا نمي كننــد، اين وزارتخانه و شــخص وزير 
منتخب رئيس جمهور اســت و براي مردم اين ســؤال وجود دارد 
كه آقاي روحانــي از اوضاع ورزش باخبرند يا نه. اگــر نه، چرا و اگر 
بله، چطور تاكنون كمترين واكنشــي در قبال اوضاع به هم ريخته 
اين حوزه اجتماعي نداشــته اند. ماجرا هم فقط بدهي هاي مالي و 
قراردادهاي غلط و انتخاب هاي نامربوط نيست. همانطور كه هر روز 
مي شود شاهد بود، اين انتخاب ها و مديران ناكارآمد باعث نارضايتي 
در ميان مردم و هواداران فوتبال شــده اند و كمتر روزي اســت كه 
فوتبال دوستان خشــمگين مقابل يكي از باشگاه ها تجمع نكنند و 
خواستار اقدام مقتضي و پاسخگويي نباشند. اگر اين اتفاقات جاي 
ديگري مي افتاد شايد مسئوليت آن با وزارت ورزش نبود، اما كمتر 
كسي در رسانه ها و كارشناسان ورزشــي پيدا مي شود كه انتقادي 
به انتصاب مديران 2باشــگاه بزرگ دولتي نداشته باشد؛ مديراني 
كه از مسيرهاي غيرشــفاف و غيرورزشي به متن و رأس فوتبال راه 
پيدا كرده اند و نه تنها مشكلي از مشــكالت فوتبال، ورزش و كشور 
باز نكرده اند، كه هر روز هم بحران تازه اي خلق مي كنند. تازه ترين 
نمونه آن چالشي است كه بين مديران قديم و جديد استقالل وجود 
دارد و نمود آن را در برنامه دوشنبه شب تلويزيون ديديم. دروغگويي 
و هزينه تراشي هاي فاجعه اي كه اين باشــگاه را تا دل بحران پيش 
برده است. وزارت ورزش به عنوان مسئول اول اين وضعيت تا امروز 
نه پاسخگو بوده و نه تصميمي مبني بر تصحيح اين روند گرفته. اما 
طرف حساب ما وزارت ورزش نيســت، رئيس  جمهوري است كه 
وزيري بر سر كار آورده، 4سال به او فرصت داده و در قبال اين همه 
فساد و ضعف در ورزش هيچ كنشي بروز نمي دهد. اين بي عملي از 
طرف ورزش دوستان جز حمايت يا بي تفاوتي در قبال اين وضعيت 
معنايي ندارد. آقاي روحاني در مواجهه با همه اتفاقات ناگوار ورزش 
و همه جريمه هــا و اعتراضات كالمي نگفته انــد و اين باورنكردني 
است. وزيري كه به زعم عده اي ضعيف ترين مسئول ورزش در تمام 

تاريخ است.
آقاي روحاني تا امروز نه بازخواستي از دستگاه ورزش كرده اند نه ابراز 
ناخشنودي كرده اند و - جز در روزهاي پيروزي و براي شريك شدن 
در افتخارات - نه اصال توجهي به اتفاقات حوزه ورزش داشــته اند. 
اجازه بدهيد بگوييم اين هم بخشــي از مطالبات انباشــته مردمي 
است كه چشم اميد به حسن روحاني داشتند و به در بسته خوردند. 
چند ماه بيشتر به پايان راه دولت نمانده و كمترين انتظار اين است 
كه رئيس جمهور حداقل به مردم بگويد پيگير مشــكالت ورزش و 
فوتبال هست. به مردم بگويد از اين فجايع باخبر است اما به داليلي 

كاري از دستش برنمي آيد. اين را كه ديگر مي توانيد انجام دهيد.

يادداشت

بخش قابل توجهي از برنامه اين هفته »فوتبال برتر« به بررسي مسايل 
مديريتي باشگاه استقالل اختصاص داشــت. اسماعيل خليل زاده، 
عضو هيأت مديره باشگاه در استوديو نشسته بود و احمد سعادتمند، 

مديرعامل پيشــين استقالل هم كه توســط هيأت مديره عزل شد، 
به صورت تلفني در بحث مشاركت كرد. مطالب زيادي در مورد جدايي 
استراماچوني، مطالبات شــفر، اختالف بين اعضاي هيأت مديره و... 
مطرح شد كه در بخشي از اين بگومگوها، خليل زاده يك فايل صوتي 
مربوط به ســعادتمند را روي آنتن پخش كرد. در اين فايل صوتي، 
مديرعامل معزول از يك مخاطب مجهول مي خواســت كه مطالبي 
را عليه موسوي و خليل زاده، 2عضو هيأت مديره تهيه و منتشر كند. 

جالب است كه هنگام پخش اين فايل، خود سعادتمند روي خط بود 
و خليل زاده را تهديد مي كرد كه: »من هم از شما صدا دارم!« فارغ از 
قانوني بودن يا نبودن چنين كاري، به نظر مي رسد مديران پرسپوليس 
و استقالل متوجه جايگاهي كه در آن قرار دارند نيستند و همينطور 
بي محابا ســند دســت ديگران مي دهند. هنوز يك ماه هم از افشاي 
ســريالي صوت و تصوير رســول پناه هنگام گفت وگو با هواداران و 
خبرنگاران نمي گذرد. مديرعامل پيشين پرسپوليس حرف هايي زده 

بود كه پخش آن به قيمت از دست رفتن جايگاهش تمام شد. در مورد 
سعادتمند البته او قبال پستش را از دست داده بود، اما حاال افشاي اين 
فايل ها ممكن است براي جايگاه و اعتبارش گران تمام شود. گذشته از 
همه تكاليفي كه مديران اين دو باشگاه در حوزه مسئوليت شان دارند، 
بايد مراقب باشند كه چه حرفي را كي، كجا و با چه لحني به چه كسي 
مي زنند. اصال اينها بايد تصور كنند در تمام طول روز دارند »ضبط« 

مي شوند. اينطوري ايمن تر است!

  كاًل ضبط مي شويد!
  فايل هاي صوتي، بالي جان مديران سرخابي

سيامك رحماني
روزنامه نگار

   مظاهري كم نكرد
 بقيه هم كم نمي كنند

   پروژه پايين آوردن رقم قرارداد خريد هاي جديد و تمديدي هاي استقالل حاشيه اي جديد
  براي آبي ها درست كرده است

اميرحســين اعظمي| اســتقالل همچنان يكي از 
خبرســازترين تيم هاي ايران به حســاب مي آيد، 
تيمي كه مديران سابق و فعلي اش روي آنتن زنده 
از خجالت هم در مي آيند. سرپرست فعلي اين تيم 
دنبال كم كردن قرارداد ستاره هاست و به تازگي با 
حكم سنگين از ســوي فيفا روبه رو شده است. در 
اين ميان به نظر مي رســد در حال حاضر مهم ترين 
موضوع در استقالل پايين آوردن رقم قراردادهايي 
است كه باعث حساســيت نهادهاي نظارتي شده 
است. هرچند فكري به عنوان سرمربي تيم اين بحث 
را يك بازي دوســر باخت براي استقالل مي داند 
چراكه معتقد است اگر قراردادها كاهش پيدا نكند، 
باشگاه توان پرداخت برخي از ارقام سنگين را ندارد 
و اگر كاهش پيدا كند بازيكنــان انگيزه خود را از 

دست مي دهند!
اجرايي شــدن قانون منع حضــور خارجي ها در 
فوتبال ايران باعث شد امسال ايجنت ها، بازيكنان 
ايراني تحت قراردادشان را با رقم هايي غيرمنطقي 
جابه جــا كنند، اتفاقــي كه به نظر مي رســد اين 
روزها دردســري بزرگ را براي استقالل رقم زده 
است. رشــيد مظاهري، محمدحســين مرادمند، 
سيداحمد موسوي، بابك مرادي، متين كريم زاده، 

محمد نــادري و مهــدي مهدي پــور، خريدهاي 
جديد اســتقالل بــراي ليگ بيســتم بوده اند كه 
اكثر آنها در زمان سعادتمند جذب شده اند و رقم  
قراردادهايشــان به حدي باالســت كه سرپرست 
جديد در حال رايزني اســت تا رقم قرارداد آنها را 
كم كند. البتــه تا به امروز مذاكــرات مددي براي 
كم كردن قرارداد ها نتايج مثبتي نداشــته و حتي 
حاشــيه هايي را هم به وجود آورده اســت. همين 
دوشنبه شب بود كه رشيد مظاهري براي مذاكره 
با مددي به باشگاه اســتقالل رفت ولي در نهايت 
راضي نشــد رقم قراردادش را كــم كند. هرچند 
بعضي از سايت ها مدعي هستند مظاهري از برخي 
آپشــن هاي قراردادش كوتاه آمده امــا مبلغ اين 
آپشن ها چيزي نبوده كه اســتقاللي ها دنبال آن 
بوده اند. البته مظاهري تنها بازيكني نيســت كه 
با اين اتفاق مخالفت كرده براســاس اخبار رسيده 
اكثر بازيكنان اســم و رســم دار به مددي جواب 
منفي داده اند. يكــي ديگر از بازيكنانــي كه تازه 
استقاللي شده هم به خبرنگار همشهري مي گويد: 
»باشــگاه چند بار از من خواســته پولم را كم كنم 
ولي به هيچ عنوان اين كار را انجــام نخواهم داد. 
من يك قــرارداد حرفه اي بســته ام و اين چيزها 

در فوتبال معني ندارد.«مشــكل اســتقالل فقط 
مربوط بــه بازيكنان جديد نمي شــود. به هر حال 
پس از امضاي قــرارداد بازيكنان جديد با رقم هاي 
ســنگين، طبيعي بود صداي بازيكنــان قديمي 
تيم هم دربيايد و آنها خواســتار بــاال رفتن مبلغ 
قراردادهايشان شوند. براســاس شنيده ها يكي از 
بازيكنان كليدي استقالل در فصل هاي اخير، رقم 
قراردادش براي 2 فصل به 12 ميليارد افزايش پيدا 
كرده و ديگري كه قراردادي زير يك ميليارد داشته، 
براي فصل جديد قرارداد 5 ميلياردي بسته است. 
به اين جمع شيخ دياباته و ميليچ را با قرارداد هاي 
650و 450 هزار دالري هم اضافه كنيد تا مشخص 
شــود چرا كم كردن رقم قرارداد بازيكنان تا اين 
حد براي مديران باشــگاه اهميت پيدا كرده است. 
يك منبع آگاه در باشــگاه اســتقالل به خبرنگار 
همشهري مي گويد مجموع قراردادهاي بازيكنان، 
كادر فني، تيم پزشكي، تداركات، ديگر اعضاي تيم 
و كارمندان باشگاه براي اين فصل به 150 ميليارد 
تومان مي رســد، رقمي كه البته از سوي مقامات 
باشگاه تأييد نشده است. البته اين به جز پولي است 
كه استقاللي ها بايد به استراماچوني پرداخت كنند 
تا با جريمه هاي سنگين از سوي فيفا روبه رو نشوند.

  فشار و چانه زني براي راموس

حميدرضا عليپور| مهدي خاني پس از توافق 
دوشنبه شــب با مديران پرسپوليس، روز 
گذشته تست هاي پزشكي اش را پشت سر 
گذاشــت تا اگر مشــكلي نباشد رسما 
قرمزپوش شــود. پس از انجام تست هاي 
پزشكي گفت و گويي كوتاه با مهاجم جديد 
پرسپوليس داشــتيم، مهاجمي كه قرار 
است حداقل براي يك  نيم فصل جاي خالي 
آل كثير را پر كند. او به سؤاالت همشهري 

اينچنين پاسخ داده است.

 باالخره با پرســپوليس به 
توافق رسيدي. در اين خصوص صحبت 

مي كني؟
خيلــي از اين موضوع خوشــحال هســتم و 
اميدوارم بتوانم به اين تيم كمك كنم. تمامي 
صحبت ها انجام شده و من بعد از اينكه جواب 
تست پزشكي بيايد مي توانم قراردادم را با اين 

تيم امضا كنم.
 گويا قبل از مديران باشــگاه 
مستقيما با گل محمدي صحبت كرده و 

راضي شدي به پرسپوليس بيايي.
همينطور است. من قبال با آقايحيي كار كرده 
بودم و به همين دليل هر دوي ما روي همديگر 
شــناخت خيلي خوبي داريم. بعد از اينكه با 
او صحبت كــردم، مذاكراتي هــم با مديريت 
باشگاه داشــتم و در نهايت تصميم گرفتم به 

پرسپوليس بيايم.
 حتما مي داني  كه كار سختي 

در پرسپوليس داري؟

من همه اين ســختي ها را مي دانستم و قبول 
كردم به ايــن تيم بيايــم. مهم ترين چيز اين 
است كه من به خودم و كار خودم ايمان دارم و 
مي دانم كه مي توانم به پرسپوليس كمك كنم.
 با وجود ايــن، هواداران از تو 

انتظارات زيادي دارند.
مي دانــم كــه در پرســپوليس هيچ چيز جز 
قهرماني هواداران را راضي نمي كند و اميدوارم 

بتوانم به پرسپوليس كمك كنم.
 به نظر مي رســد به جز خط 
حمله توانايي بازي در پست هاي ديگر 

را هم داري؟
من در چند فصل اخير در پست مهاجم بازي 
كردم و در اين پست خيلي راحت هستم اما اگر 
سرمربي از من بخواهد حاضرم در هر پستي كه 

او بخواهد بازي كنم.
 اين را مي داني كه هم اكنون 
جانشين آل كثير هستي و بعد از بازگشت 
او در نيم فصل دوم بايد در خط حمله با او 

رقابت كني؟
آل كثير مهاجم فوق العاده اي است و اميدوارم 
هر چه زودتر به تيم اضافه شود. ما اينجا هستيم 
كه به تيم كمك كنيم تا موفق شود و اميدوارم 

من هم نقشي در اين موفقيت داشته باشم.
 چه زماني باشــگاه كروات 

رضايت نامه تو را صادر خواهد كرد؟
مديران 2 باشگاه در حال مذاكره با هم هستند 
و  فكر مي كنم به زودي رضايت نامه من صادر 
خواهد شــد. در اين خصوص مشكلي وجود 

ندارد.

 مهدي خاني: مي توانم به پرسپوليس كمك كنم
 شاگرد سابق گل محمدي به توانايي هاي خودش ايمان دارد و براي همين با قرمزهاي پايتخت به توافق رسيده است
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سعيده صالح غفاري
مديرعامل انجمن اتيسم ايران

بــرای امداد رســاني بــه 
ساختمان هاي بلند نردبان گزارش

خريــداري شــده و براي 
رسيدن به كوچه هاي تنگ و پر از خودرو ، 
از موتورســيكلت آتش نشــاني استفاده 
مي شود، اما شهرداري پايتخت بالگردي 
براي دسترسي به محل آتش سوزي هاي 
شهر در اختيار ندارد. ايجاد يگان بالگرد نيز 
با فرودگاه، آشيانه  و تجهيزات نگهداري و 
پشــتيباني هزينه  زيادي دارد. در مقابل 
ارگان هاي نظامي امكانات و تجربه طوالني 
در به كارگيري بالگرد دارند. به جز موضوع 
بالگرد، نيرو هاي نظامي در زمينه تجهيزات 
فني، فناوري هاي نويــن و ديگر امكانات 
مرتبط نيــز مهارت هايي دارنــد كه براي 
امدادرســاني و مهار حوادث مؤثر خواهد 
بود. همكاري اين دو بخش مي تواند توان 
شــهر بــراي مقابله بــا حوادثــي مانند 
آتش ســوزي را افزايش دهد. در همين 
رابطه، شــهرداري تهران و وزارت دفاع و 

پشتيباني نيروهاي مسلح، تفاهمنامه اي را 
در زمينه بهره مندي مديريت شهر تهران 
از حريم هوايي تهران در عمليات اطفای 

حريق امضا كردند.
شهردار تهران در اين مراسم گفت: »قرار 
اســت با اســتفاده از ظرفيت هاي وزارت 
دفاع، ايمني شــهر تهران را باالتر ببريم. 
هم اكنون در اين حــوزه، خألهايي وجود 
دارد كه يكي از آنها امداد و اطفای هوايي 
و نيز لزوم رسيدگي به حادثه ديدگان در 

سطح شهر به وسيله امداد هوايي است.« 
پيــروز حناچي افــزود: »در ايــن زمينه 
همكاري هاي خوبي پيــش از اين هم با 
وزارت دفاع داشتيم، اما با اين تفاهمنامه 
ايــن همكاري ها ابعــاد گســترده تري 
مي گيــرد. بخشــي از ايــن همكاري ها 
مربوط به ســاخت تجهيــزات موردنياز 
براي شــهرداري در صنايــع وزارت دفاع 

اســت. يكي از اين تجهيــزات مربوط به 
حــوزه رباتيك و تجهيــزات كنترل از راه 

دور می شود.«
شــهردار با بيــان اينكه بناي ما توســعه 
همكاري ها بــا وزارت دفاع و اســتفاده از 
ظرفيت هاي ممكن براي اين كار شهرداري 
تهران اســت، درباره وضعيت پادگان06 
گفت: »تمــام اقدامات حقوقــي در اين 
زمينه انجام شــده است. دوســتان ما در 
نيروهاي مسلح مباحثي دارند كه در حال 
مذاكره براي حل كردن آن هستيم و تالش 
مي كنيم كه نگراني هاي آنهــا را برطرف 
كنيم تا پروژه پادگان06 براســاس برنامه 
پيش بيني شــده پيش بــرود و به عرصه  

همگاني  و مفيد تبديل شود.«

همكاري 5ساله
هدف از تفاهمنامه ميان شهرداري  و وزارت 
دفاع اســتفاده از همــه ظرفيت هاي 
2طرف براي نجات و اطفاي حريق، 
ارتقاي تجهيزات و سامانه موجود 
در مديريت شــهري به خصوص 
سازمان آتش نشــاني و خدمات 

ايمني و ســازمان پيشــگيري و مديريت 
بحران شهر تهران است. 

اين همكاري همچنين شامل برنامه ريزي 
و برگــزاري پودمان هــاي آموزشــي و 
همايش هاي مشترك براي باال بردن سطح 
آمادگي براي مقابله با بحران هاست. براي 

اجراي اين تفاهمنامه كه به مدت 5ســال 
ادامه دارد، كميته مشتركي تشكيل خواهد 

شد تا مراحل اجراي آن را عملياتي كند.
وزير دفاع در مراســم امضاي تفاهمنامه 
گفــت: »ما بــا شــهرداران شــهرها در 
زمينه هاي مختلــف همكاري هايي داريم 

كه ازجمله آنها در حوزه امالك و مســائل 
شــهري اســت. با شــهرداري تهران هم 
ارتباطات خوبي داريم و در اين تفاهمنامه 
از طرف دولت مسئوليت هايي را در زمينه 
اطفــاي حريق و امــداد هوايــي بر عهده 
مي گيريم. قرار شــد مركز اطفا تشــكيل 
دهيم كه با توجه بــه محدوديت امكانات 
كشور مي تواند مركزي براي امداد هوايي 

هم باشد.«
 امير حاتمي، وزير دفاع افــزود: »وزارت 
دفاع هم اكنون صنايــع دانش بنيان دارد 
كه مي توانند در اين زمينه فعال باشــند. 
از سوي ديگر در موضوع امداد هوايي الزم 
است خلبانان آموزش هاي الزم را ببينند؛ 
چراكه پرواز بر فراز شهر ها با هدف امداد يا 
اطفا نياز به تخصص هاي ويژه دارد و در اين 
زمينه نيز وزارت دفاع آموزش هاي الزم را 

انجام خواهد داد.« 
وزير دفاع همچنين گفت: »اميدوارم هيچ 
حادثه اي در تهران اتفــاق نيفتد، اما اگر 
حادثه اي اتفاق افتــاد بايد آمادگي الزم را 
داشته باشيم.« بر اساس اين گزارش، بعد 
از امضاي تفاهمنامه، شهردار تهران و وزير 
دفاع در نشســتي به بررســي موضوعات 
مشترك ميان شــهرداري تهران و وزارت 

دفاع در زمينه هاي مختلف پرداختند.

امضاي تفاهمنامه  ميان شهردار تهران  و  وزيردفاع براي بهره مندي از حريم هوايي تهران

   عكس:شايان محرابي

مهار آتش از آسمان
يادداشت

اما و اگرهاي حضور كودكان اُتيسم در شهر

براي قريب به اتفاق افراد داراي اختالل 
طيف اتيسم، حضور در اماكن عمومي 
شــهري به دليل نامناسب بودن شرايط 
)شلوغي، نور و صداهاي زياد، بوهاي متنوع و درك نشدن( دشوار 
است. مبتاليان اتيســم، به دليل اختالالت رفتاري نمي توانند با 
اجتماع، به خوبي ارتباط برقرار كنند و از نگاه هاي خيره و ترحم 
ديگران بيزارند. باتوجه به اين توضيح و تعريف مي توان به صراحت 
بيان كرد كه شــرايط كنوني شــهر براي حضور كودكان داراي 

اختالل طيف اتيسم مناسب نيست.
مبتاليان اتيســم مانند ســاير مردم بايد از حقوق شهروندي و 
امكانات شهري برخوردار شوند، به همين دليل، طرح ايجاد شهر 
دوستدار اتيسم در راستاي احقاق حقوق شــهروندي اين افراد 

مطرح شده است.
ايجاد شهر دوستدار اتيسم، نياز به يك رويكرد چند وجهي دارد 
كه هم شامل افزايش آگاهي و درك عمومي مردم جامعه است و 
هم ايجاد مكان هايي كه حضور افراد داراي اختالل طيف اتيسم 
و خانواده هاي آنها را تسهيل كند. يك شهر دوستدار اتيسم بايد 
محلي باشد كه مبتاليان و خانواده هايشان بتوانند بدون نگراني از 
قضاوت هاي نابجا، از تمام خدمات شهري استفاده كنند. با ايجاد 
چنين شهري امكانات حمل ونقل عمومي، رستوران ها، موزه ها، 
مكان هاي تفريحي، مراكز خريد، سالن هاي سينما، بيمارستان ها، 
پارك ها و... متناسب با نياز و شرايط جســمي و رواني مبتاليان 
اتيسم و در راستاي كمك به بهبود شرايط آنان طراحي و تجهيز 

مي شوند.
در شهر دوستدار اتيســم، اطالع رساني شهري، آگاهي بخشي به 
جامعه در زمينه شــناخت اختالل اتيسم به حدي است كه تردد 
با وســايل حمل ونقل عمومي، حضور در مراكز خريد، شركت در 
فعاليت هاي ورزشــي و تفريحي، بازديد از مؤسسات فرهنگي و 
جاذبه هاي گردشگري، حضور در رســتوران ها، كافه ها و اماكن 
عمومي و... براي افراد داراي اين اختالل و خانواده هايشان بدون 
مشكل و دغدغه از درك نشــدن، فراهم است. براي شكل گيري 
چنين شهري از منظر برنامه ريزي شهري هم اكنون تحقيقات و 
دستورالعمل هاي كمي در مورد اطالع رساني عمومي و طراحي 
مكان هاي مناســب براي افراد داراي اختالل طيف اتيسم وجود 

دارد. 
در شهر دوستدار اتيسم، با به كار گيري ظرفيت هاي شهرداري ها 
در راستاي اطالع رساني عمومي و آشــنايي عموم جامعه با اين 
اختالل به تشــخيص زودهنگام عالئم اتيســم از سوي خانواده 
كمك شده و در نتيجه شروع مداخالت توانبخشي در سن طاليي، 

به بهبود عملكرد اين افراد در آينده مي انجامد.

محمد سرابي
خبرنگار

امداد و نجات هوايي با تكنولوژي هاي نوين
اســتفاده از امكانات هوايي، يكي از مهم ترين شــيوه ها در 
اطفاي حريق و امداد و نجات شهرهاي توسعه يافته بزرگ دنيا 
به حساب مي آيد. حتي به تازگي ويدئويي از يك  طرح در روسيه 
منتشر شده كه فردي به نام سمُنف دهير، آن را ارائه كرده است. 
در اين ويدئو آتش نشانان توســط يك خودرويي كه قابليت 
عبور از روي خودروها را دارد، ســريعا به محل آتش سوزي 
يك بناي بلند رسيده و از طريق يك ماشين پرنده براي نجات 
و اطفاي حريق به طبقات بااليي مي رسند. )ويدئوي اين طرح 
را مي توانيد با اسكن كد باالي تصوير ببينيد.( از سوي ديگر 

اطفاي حريق از آسمان آنقدر اهميت دارد كه بسياري از كشورها بودجه هاي قابل توجهي را به اين مسئله اختصاص داده اند. به طور 
نمونه، بخش بزرگي از مقابله با آتش سوزي هاي تابستان امسال در استراليا و آمريكا با استفاده از بالگرد انجام شد. اين بالگرد ها 
مي توانستند مواد اطفاي  حريق را پراكنده كنند يا محدوده گسترش آتش  را به نيرو هايي كه روي زمين مستقر شده  بودند، اطالع 
دهند. در كلرادو و زماني كه آتش شدت گرفت، بالگرد ها توانســتند بيش از 20نفر را نجات دهند. همچنين شبكه بالگرد امداد 
لندن كه حدود 30سال پيش تاسيس شــد، بالگرد هاي زيادي ندارد اما همين دستگاه هاي معدود توانسته اند افراد زيادي را در 
آتش سوزي هاي شهري نجات دهند. در حادثه آتش سوزي برج گرنفل هم اين امداد هوايي بود كه توانست بخش بزرگي از حريق 
را مهار كند. البته در لندن بيشــترين نوع فعاليت امداد و نجات در حوادث و تصادف هاي خيابان هاست. در فرانسه و ايتاليا هم 
بالگرد هاي امداد به كار مي پردازند كه عملكرد خود را در حوادث اخير مانند سيلي كه مدتي قبل در اين 2كشور رخ داد و معابر 

شهر و بين شهري را مسدود كرد، نشان دادند.

ث
   مهدي داوري، مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران مك

تفاهمنامه با وزارت دفاع، گام اول براي برخوردار شدن تهران از سامانه اطفا و امداد هوايي 
اســت. با توجه به ابعاد وسعت و ارتفاعي كه سازه ها و ســاختمان ها در شهر تهران دارند و 
كوهستاني بودن برخي مناطق در تهران، اطفای هوايي يك گام مهم براي ايمني شهر است. 
قطعا اين تفاهمنامه آغاز يك راه اســت و تجهيزات و سامانه هاي ايمني شهر با توجه به اين 
تفاهمنامه و بافت شــهر تهران بايد ارتقا پيدا كند. من اطمينان دارم كه خبرهاي خوبي بعد 
از اين تفاهمنامه در راه است و بايد كمك كنيم با توان و دانشي كه در وزارت دفاع است يك 
گام مؤثر در ايمني شهر و استفاده از تجهيزات پروازي براي تامين آن برداريم. گام بعدي اين 
است كه ما با توجه به پيچيدگي سازه ها برنامه مدوني در اين باره داشته باشيم؛ ضمن اينكه 

استفاده از تجهيزات هوايي در حريم شهر صرفا براي اطفا نيست 
و در زمينه امداد و نجات هم بالگرد ها نقش مؤثري دارند. البته 
نياز به تجهيزات و بالگردهاي مناسب در اين زمينه داريم كه 
اميدوارم با كمك وزارت دفاع اين تجهيزات تامين شود. طبق 

ضوابط ساخت، برج هايي كه از حد مشخصي مرتفع تر باشند، بايد 
پد بالگرد داشته باشند كه دارند و حتي برج هاي قديمي تر هم 

از اين امكان برخوردار هستند. درواقع از نظر فضاي فرود و 
صعود هلي كوپتر در تهران مشكلي نداريم و پدهاي بالگرد 

به اندازه كافي در شهر وجود دارد.

نياز شهر به سامانه اطفا و امداد هوايي

انيميشن طرح 
جديد امداد و نجات 

را با اسكن اين كد 
ببينيد.
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روزنه

منع تردد با همکاری نیروی انتظامی
محدوديت هاي كرونايي جديد از روز شــنبه )اول آذر( در سراســر 
كشور آغاز مي شــود. آنطور كه عليرضا رئيسي، معاون وزير بهداشت 
تأكيد مي كند حداقل 25مركز اســتان در اين طرح در سطح هشدار 
3)وضع قرمز( قرار دارند. در شهرهاي قرمز و نارنجي، پالك  هاي بومي 
حق ورود به ساير شــهرها را نخواهند داشت و اگر وارد شوند با جرايم 
سنگين روبه رو خواهند شد. مسئوالن علوم  پزشكي استان هاي مختلف 
كه قرار است فهرســت نهايي رنگ بندي شــهرها را براساس آخرين 
به روز رســاني فردا )پنجشــنبه 29آبان( از وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي دريافت كنند، تأكيد مي كنند محدوديت هاي تردد 
با همكاري نيروي انتظامي، بســيج و فرمانداري ها اعمال خواهد شد. 
ابراهيم سلماني، سخنگوي علوم پزشــكي يزد كه در هفته هاي اخير 
به عنوان آلوده ترين استان با نسبت شيوع و جمعيت شناخته شده بود، 
در گفت وگو با همشهري از تشكيل يك تيم شامل نيروي انتظامي و 
فرمانداري هر شهرستان براي اعمال نظارت بر مصوبه هاي ستاد كرونا 
خبر مي دهد. در بوشهر هم شرايط مشــابه است و سعيد كشميري، 
رئيس علوم پزشكي استان از برگزاري جلسه اي براي تقسيم كار در اين 
زمينه در روز چهارشنبه )امروز( خبر مي دهد. حبيب اهلل خجسته پور، 
جانشين رئيس ستاد مديريت مقابله با كرونای سمنان نيز تصميم گيري 
و اعمال محدوديت را منوط به انتشار رنگ بندي براساس فرمول جديد 
از امروز مي داند. در تهران هم آنطور كه فرماندار اعالم كرده، نظارت بر 
منع تردد شبانه مانند ساير شهرستان ها از سوي فرمانداري و با كمك 
نيروي انتظامي و بسيج انجام مي شود.  عالوه بر شرايط بحراني كرونا در 
تهران، اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، 
لرستان، اردبيل، خوزستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، گيالن، 
بوشهر، زنجان، ايالم، خراسان رضوي، مازندران، چهارمحال و بختياري، 
البرز، آذربايجان غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد و 

كردستان همچنان در وضع قرمز قرار دارند.
براساس آخرين گاه نگاري منتشرشــده از سوي كميته اپيدميولوژي 
وزارت بهداشــت )هفتــه منتهي بــه 23آبــان(، ايالم، ســمنان، 
خراسان جنوبي، يزد، لرستان، كرمانشاه، همدان، كهگيلويه و بويراحمد، 
كردستان و خراسان شمالي در وضع شــيوع با ميزان باالي كرونا قرار 
دارند. در اين اســتان ها تحليل منحني اپيدمي نشــان مي دهد روند 

صعودي است يا به تازگي يك پيك بيماري به پايان رسيده است.
در كرمــان، تهران، آذربايجان غربي و شــرقي، اردبيــل، زنجان، قم، 
خراسان رضوي، مركزي و اصفهان بروز بيماري در حد متوسط نمايش 
داده شده است و در تحليل منحني اپيدمي معموال شاهد ثبات آمار با 
تغييرات مختصر هستيم. البرز، چهارمحال و بختياري، فارس، گلستان، 
قزوين، مازندران، خوزســتان، بوشهر، گيالن، سيستان وبلوچستان و 
هرمزگان نيز استان هايي هستند كه بروز كم بيماري در آنها گزارش 
شــده. با وجود اين در اغلب اين اســتان ها هم تحليل منحني روند 
صعودي را نشان مي دهد. براساس اين آمار، روند كلي بروز بيماري در 
كشور همچنان صعودي است و اعمال محدوديت هاي جديد از اول آذر 

كورسوي اميدي ايجاد كرده تا بلكه اين روند صعودي متوقف شود.

طبــق اعــالم كميتــه 
اپيدميولوژی كوويد-19 
مديريــت  مركــز  و 
بيماری های واگير وزارت بهداشــت، روند كلی ابتال به بيماری كرونا در 
كشور به شدت صعودی است. بر اساس آخرين اطالعات وزارتخانه، 124 
شهر قرمز، 150 شهر نارنجی و 98 شهر هم زرد هستند، اما اين فهرست 
قرار است تا فردا يعنی پنجشنبه 29 آبان به روز شود. رنگ بندی و فهرست 
جديد شــهرها در اختيار دانشگاه های علوم پزشــكی سراسر كشور قرار 
می گيرد تا استان ها بر مبنای اين فهرست از شنبه اعمال محدوديت ها را 
آغاز كنند.  كميته اپيدميولوژی كوويد-19 و مركز مديريت بيماری های 
واگير وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشــكی با تحليل روند بيماری 
در هفته منتهی به 23 آبان، در 7 استان ايالم، خراسان شمالی،  اردبيل، 
فارس، گلستان، قزوين و سيستان وبلوچســتان از روند صعودی يا پيك 

جديد بيماری ياد كرده است.

روند كلي صعودي بوده است

كرمانشاه

كرمان

سيستان و بلوچستان

تهران

اردبيل

همدان

خوزستان

البرز
كردستان

زنجان 

خراسان شمالي

فارس

گلستان

قزوين

لرستان

بوشهر

گيالن
 آذربايجان 

غربي

 آذربايجان 
شرقي

سمنان

قم
مركزي

اصفهان

هرمزگان

چهارمحال بختياري

خراسان جنوبي

مازندران

خراسان رضوي

يزد

كهگيلويه و بويراحمد

ايالم

روند ثابت با تغييرات مختصر

روند ثابت مختصر صعودي

اخيرا يك پيك را پشت سر گذاشته است

ناسازگاري در داده ها

ونا، فردا  ین رنگ بندی شهرها بر اساس میزان شیوع کر آخر
)پنجشنبه( از سوی وزارت بهداشت در اختیار دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور قرار می گیرد تا از شنبه اول آذر 

ونایی باشیم شاهد اعمال محدودیت های جدید کر

ونا نقشه صعود کر

نگاهيبهروندها
کمیتــه اپیدمیولوژی کووید- 19 در محاســبه بروز 
بیماری کرونا، تعداد موارد جدیــد روزانه مبتالیان 
بستری و مرگ را آنالیز می کند. بر این مبنا، در مواردی 
که هر دو شــاخص ابتال و مرگ و میر افزایشی باشد، 
روند صعودی است. اگر شاخص ابتال نزولی اما مرگ و 
میر صعودی باشد،  احتماال یک پیک اپیدمی رد شده 
است. همچنین وقتی منحنی به پایان می رسد شاهد 
وضع باثبات هستیم،  اما نباید فراموش کرد در همین 
ثبات هم احتمال بروز پیک دیگر وجود دارد. در مواردی 
که هر دو شاخص نزولی باشد، احتماال روند نزولی است 
که در حال حاضر در هیچ کدام از استان ها شاهد چنین 
وضعی نیستیم. منظور از ناســازگاری داده ها نیز این 
اســت که تغییرات داده مرگ و ابتال، یک الگوی قابل 
تفسیر نداشــته و در این موارد تحلیل های بهتر در 

روزهای آینده و با داده های جدید به دست می آید.

ث
مك

ختصاصي
ا

سیده زهرا عباسي
خبر نگار

مبنای اطالعات نقشه: كميته اپيدميولوژی كوويد- 19 و مركز مديريت بيماری های واگير وزارت بهداشت
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 »830هزار موتورسيكلت 
در گزارش رســوبي  فرســوده 

ترخيــص  پاركينگ هــا 
مي شوند.« 

سردار كمال هادیانفر، رئيس پليس راهور 
ناجا اعالم كرده است: موتورسيكلت های 
رسوبی بيش از 8 تا 9 سال در پاركينگ ها 
متوقف شــده بودند و اعالم پليس برای 
ترخيص آنها كامال قانوني و در چارچوب 
جلوگيري از زیان به اموال مردم است. به 
گفته سردار هادیانفر، این اقدام با دستور 
فرمانده نيروی انتظامی كشور و به مدت 

2 ماه اجرایی شده است. 
افزایــش قيمت موتورســيكلت هاي نو 
از یك طرف و تصميم بــراي ترخيص 
موتورسيكلت هاي فرسوده رسوب شده 
در پاركينگ ها، بي شــك بالیي بزرگ 
براي آسمان شــهرهاي كشور هستند. 
این تصميمی سخت براي محيط زیست 
شهرهاي بزرگ كشور است كه 45ميليون 
ایراني در آنها ساكن هستند و با آلودگي 
هــوا و آلودگي صوتي دســت وپنجه نرم 

مي كنند. 
این وســایل نقليه آالینده كه قرار است 
به زودي در معابر شــهري كشــور، ریه 
شهروندان را به انواع آالینده ها ميهمان 
كند، عــالوه بر آلودگي هــوا و آلودگي 
صوتي، بي شــك آلودگي بصــري نيز 
خواهنــد داشــت تا فهرســت بالهاي 
پيش روي شهروندان قرباني آالینده ها 

از هر نظر تكميل شود.
بر مبنــاي اطالعــات آخرین ســياهه 
انتشــار منابع آالینده، هر موتورسيكلت 
كاربراتوري، روزانه 250گرم گاز ســمي 
و 50گــرم ذرات معلق در هوا منتشــر 
مي كند. پس با آزادسازي 830هزار موتور 
فرسوده، 207تن انواع گاز سمي و 41تن 
ذرات معلــق جدید به هواي شــهرهاي 

بزرگ تزریق مي شوند تا در سال اپيدمي 
كرونا، راه تنفس را تنگ و تنگ تر كنند. 
ضریب این آالیندگي در آمار ساالنه برابر 
با انتشار 75هزار تن گاز سمي و 15هزار 

تن ذرات معلق جدید است.
در پــي تخفيفي كــه بــراي ترخيص 
830هــزار موتورســيكلت رســوبي از 
پاركينگ ها درنظر گرفته شــده اســت، 
به زودي مي توان شــاهد حضور همه این 
وسایل فرســوده و آالینده در شهرهاي 
بــزرگ بــود. براســاس اعــالم پليس، 
هزینــه  نگهــداري موتورســيكلت در 
پاركينگ ها ســاالنه یك ميليون تومان 
اســت كه با تصميم جدید براي ترخيص 
موتورســيكلت هاي رسوب شده، به ازاي 
هر سال نگهداري چيزي حدود 220هزار 

تومان باید پرداخت شود.
60درصــد ایــن وســایل در فاصلــه 
ســال هاي90 تا 94 توقيف شــده اند و 
به علت آنكه ســال ها در كف پاركينگ ها 
رســوب شــده و زیر آفتاب مانده اند، با 
انواع فرســایش ها مواجه شــده اند. این 
موتور سيكلت ها در پاركينگ هاي 1347 
شهر كشــور و به دالیل مختلفي متوقف 
بودند كه عمده  تخلفــات آنها، تخلفات 

راهنمایي و رانندگي بود.
درپي اعالم این خبر، معاون محيط زیست 
انساني سازمان حفاظت محيط زیست كه 
اصلي ترین دیده بان كيفيت هواي كشور 
محسوب مي شــود، با ابراز نگراني از این 
اقدام خطرناك اعالم كرد: »آزاد شــدن 
موتورســيكلت هاي فرســوده موجــب 

آلودگي بيشتر هوا مي شود.« 
آنگونه كه سازمان حفاظت محيط زیست 
به نقل از مسعود تجریشــي اعالم كرده 
اســت، طبق قانون هواي پــاك، وزارت 
صمت متعهد شــده اســت در ازاي هر 
10موتورســيكلتي كه توليــد مي كند، 
3 موتورسيكلت را اسقاط كند. همچنين 
در ازاي توليد هر 10موتورســيكلتي كه 
آلودگي توليد مي كند، یك موتورسيكلت 

برقــي توليد شــود، اما این مــوارد اجرا 
نمي شود.

در شــرایط فعلي نيز براســاس قوانين 
باالدستي، باید توليدات كشور به سمتي 
برود كه دوســتدار محيط زیست باشد، 
اما هنگامي كه بــه دپوي توليدكنندگان 
موتورسيكلت در كشور نگاه كنيم، شاهد 
آن هســتيم كه انبارهاي آنهــا مملو از 

موتورسيكلت هاي كاربراتوري است.

معاون محيط زیســت انســاني سازمان 
حفاظت محيط زیســت این جمله را هم 
گفته است كه صاحبان این پاركينگ ها  
براي اینكه مشــكل كمبود فضاي خود 
را حل كننــد به محيط زیســت اهميت 

نمی دهند.
به گفته او، سازمان حفاظت محيط زیست 
اكنون به دنبال راهكاري است تا از خروج 
830هــزار موتورســيكلت فرســوده از 

پاركينگ هــاي پليــس جلوگيري كند. 
چون ورود آنها به شهرها تمام تالش هاي 
صورت گرفتــه در دهه هــاي اخيــر را 
به منظور كاهش عوامل آالینده هوا نقش 

بر آب مي كند.
تجریشي تأكيد كرده است: »با ترخيص 
ایــن حجم بــاال از موتورســيكلت هاي 
فرســوده و ورود آنها به شهرها، آلودگي 

هوا به مراتب بدتر از امروز خواهد شد.«

پليس راهنمایي و رانندگي با ترخيص هزاران موتورسيكلت فرسوده رسوب شده در پاركينگ ها موافقت كرد

خبر

قوهاي فریادكش امسال با آغاز زودهنگام 
سرما در سيبري زودتر از سال هاي گذشته 
به تاالب هاي مازندران بازگشــتند تا فصل 

زمستان گذراني را در ایران آغاز كنند. 
رئيــس اداره حيــات وحــش اداره كل 
محيط زیســت اســتان مازندران با اعالم 
این خبر به ایرنا گفــت: قوهاي فریادكش 
به عنوان یكي از ده ها گروه از پرندگان مهاجر 
زمستاني به طبيعت و تاالب هاي مازندران 
رســيدند. كوروس ربيعي افــزود: تاكنون 
حدود 30 بــال از این پرنــدگان به عنوان 
پيش قراول اینگونه وارد تاالب سرخرود در 
فریدونكنار شدند. وي تعداد قوهاي مهاجر 
مازندران را 2تا 3 هزار بال اعالم كرد و گفت: 
هر سال بيش از30 گونه از پرندگان مهاجر 

به استان كوچ مي كنند. 
به گفته ربيعي، در سال جاري اكثر پرندگان 
مهاجر زودتر از ســال قبل براي زمســتان 
گذراني به ایران مهاجرت كرده اند. استان 
مازندران با داشــتن چندین تاالب ازجمله 
تاالب بين المللي ميانكاله با 48 هزار هكتار 
و 800 آب بنــدان و اراضي كشــاورزي به 
بهشــت پرندگان مشهور اســت و ساالنه 
حدود 1. 5 ميليون بال پرنده در اراضي آبي 
و كشاورزي این اســتان ميهمان مي شوند. 
مامن 60 درصد پرندگان مهاجر ورودي به 

ایران نيز استان مازندران است.

بازگشتقوهايفريادكش
بهفريدونكنار

تبعات محیط زیستی ترخیص 830هزار موتور سیکلت خبرهای كوتاه

  ممنوعيتورودبيمارانكروناييبههواپيما،قطارواتوبوس
معاون گردشگري اعالم كرد: سفر به ارائه نتيجه منفي تست كرونا مشروط 
نشده و طبق توضيح وزارت بهداشت، الزم نيست پيش از سفرهاي داخلي 
تست PCR انجام شود. اما از ورود مبتالیان كووید-19 به داخل هواپيما، 
قطار و اتوبوس جلوگيري مي شود و خدمات تور و سفر به مبتالیان كرونا 
نباید فروخته شود. ولي تيموري درباره بخشنامه اخير وزارت بهداشت در 
ارتباط با »ممنوعيت سفر بدون ارائه تست كرونا« به ایسنا گفت: مسافراني 
كه به شــركت هاي خدمات مســافرتي براي تهيه بليت هواپيما، قطار و 
اتوبوس مراجعه كنند كدملي شان در سامانه وزارت بهداشت وارد مي شود 
و با توجه به وجود بانك اطالعاتي از افرادي كه تست كرونا داده اند، مراكز 
فروش خدمات سفر مي توانند از وضعيت سالمت مسافر اطالع پيدا كنند. 
چنانچه تست كرونا مسافر دو هفته پيش از سفر مثبت بوده باشد، اجازه 
سفر داده نمي شود. وزیر بهداشت هم اعالم كرد از ورود این افراد به داخل 

هواپيما، قطار و اتوبوس جلوگيري خواهد شد.

  سنددارشدن۱۵۵هزارهكتارمنابعطبيعيتهران
مدیركل اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري اســتان تهران گفت: از 
ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 155 هزار هكتار از عرصه هاي ملي 
و دولتي استان تهران داراي اســناد تك برگ شده اند. به گزارش ایرنا، 
مدیركل اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري اســتان تهران افزود: با 
پيگيري هاي به عمل آمده و برگزاري جلسات مستمر كارگروه مشترك، 
از ابتداي سالجاري تاكنون بيش از 155 هزار هكتار از عرصه هاي ملي 
و دولتي استان تهران داراي اسناد تك برگ شدند. وي از صدور اسناد 
تك برگ براي 35 هــزار هكتار دیگر از اراضي ملي اســتان تهران در 
آینده نزدیك خبر داد و گفت: با اصالح هندســي انجام شده و تأیيدیه 
كميته فني مميزي و رفع موانع موجود بر سر راه صدور اسناد مالكيت 
در این جلســه، این ميزان اراضي كه مربوط به شهرســتان هاي ري، 
پردیس و فيروزكوه است براي صدور اســناد تك برگ به ادارات ثبت 

شهرستان هاي مذكور تحویل داده شد.

  همكاريمشتركدرحفاظتازمنابعطبيعي
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشــور و ســازمان حفاظت 
محيط زیســت براي تشــدید اقدامات حفاظتي در عرصه هاي منابع  
طبيعي كارگروه مشترك تشكيل دادند. به گزارش سازمان جنگل ها، 
مسعود منصور، رئيس این سازمان در نخســتين جلسه مشترك این 
كارگروه اعالم كرد: سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت محيط زیست 
باید در حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي همكاري الزم داشته باشند. 
منصور افزود: در پيشــگيري و اطفاي حریق فرمانده اصلي در مناطق 
چهارگانه، محيط زیست است و سازمان جنگل ها موظف به همكاري 
با این سازمان و در سایر مناطق شــرایط بر عكس حاكم است. رئيس 
سازمان جنگل ها با تأكيد بر اینكه هر دو مجموعه باید گشت و مراقبت 
در منطقه هيركاني را افزایش دهند تا از قاچاق چوب جلوگيري شود، 
گفت: باید مراقبت ها تشدید شود و این موضوع به صورت دستورالعمل 

به تمام استان ها ابالغ شود.

سيدمحمدفخار
خبرنگار

تعدادموتورسيكلتهايپالكشدهفعالورسوبيدرشهرهايبزرگكشوروحجمتوليدآلودگيآنها

شمار موتورسيكلت هاي شهر
كاربراتوري

ميزان توليد روزانه گازهاي سمي توسط 
موتورسيكلت ها 

ميزان توليد روزانه ذرات معلق توسط 
موتورسيكلت ها

100تن500تن۲ميليون دستگاهتهران

65تن3۲5تن1.3ميليون دستگاهمشهد

60تن300تن1.۲ميليون دستگاهاصفهان

45تن۲۲۹تن۹16هزار دستگاه شيراز

۲8تن14تن564هزار دستگاه اهواز

۲۹8تن1368تن5ميليون و۹80هزارجمع
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پس از گذشــت يك سال، 
آنچه غيرقابل انكار است، 
اينكــه آثــار و پيامدهاي 
پاندمي كرونا، مناســبات 
اجتماعــي، اقتصــادي، 
سياسي و فرهنگي را به كلي 
تغيير داده است. يورگن هابرماس، جامعه شناس و فيلسوف 
اجتماعي معاصر با اشاره به چنين تغييراتي، گفته است: 
»كرونا باعث شد ما بفهميم چقدر نمي فهميم.« به تعبير 
ديگر، دنيايي كه ما خيال مي كرديم آن را مي شناسيم، فرو 
ريخته و جهان در شرف نوعي پارادايم شيفت قرار گرفته 
است. كرونا اكنون بيش از هر زمان ديگري اين تصوير را كه 
ما در جهاني به هم پيوسته و مخاطره آميز زندگي مي كنيم، 
ملموس كرده است. مقاله پيش رو ضمن مرور ديدگاه هاي 
برخي جامعه شناسان در مورد چهره  دوگانه دنياي مدرن، 
پيامد هاي اخالقي و اجتماعي پاندمــي كرونا را از چنين 

منظري مورد بررسي قرار داده است.

تصوير ژانوسي دنياي مدرن
 جامعه شناســان در نظريه هــاي خود تــالش كرده اند 
وضعيت جهان معاصــر و مــدرن را در قالــب مفاهيم 
و قضايايي صورت بنــدي و قابل فهم كننــد. ماكس وبر 
جامعه مدرن را با قدرت ديوانساالري مشخص مي كند و 
از آن به عنوان نظم مشدد و »قفس آهنين« بوروكراسي 
ياد مي كنــد. نئووبرين هايي چون جــورج ريتزر نظريه 
»مك دونالدي كردن« جامعه از طريق فرايندهاي كارآمدي، 
محاسبه گري، پيش بيني پذيري و كنترل در جهت معياري 
و هنجاري شدن را عنوان مي كنند. از ديدگاه نوربرت الياس، 
در جامعه مدرن زندگي روزمره پيش بيني پذيرتر، ايمن تر و 
قابل درك تر شده است )اليوت و ترنر، 1390: 549(. تئودور 
آدورنو و ميشل فوكو نيز جامعه مدرن را با ديوانساالري و 
نظم يافتگي شناسايي و تبيين مي كنند. اما برخالف اين 
گروه از جامعه شناسان كه جامعه مدرن را براساس نظم و يا 
حتي نظم مشدد تحليل و تبيين مي كنند، گروه ديگري از 
جامعه شناسان، جامعه معاصر را براساس آشفتگي و آنومي 
تحليل مي كنند. اولريش بك، جامعه شناس آلماني با نظريه 
»جامعه مخاطره آميز« يا جامعــه خطر گام مهمي براي 
فهم جامعه معاصر برداشته اســت. از ديدگاه بِك، جامعه 
مخاطره آميز ارجاع به جامعه اي دارد كــه در آن زندگي 

اجتماعي مملو از تهديدات و مخاطراتي است كه ساخته 
دست انسان هاســت. هر قدر تكنولوژي در جامعه بيشتر 
باشد، زندگي ما پيش بيني ناپذيرتر مي شود و پيامدهاي 
ناخواسته بيشتري پديد مي آيد. پيشرفت هاي فني و تمدني 
اگرچه مزاياي زيادي دارند، ولي داراي اثرات جانبي منفي 
نيز هستند؛ يعني چيزي كه خود ما خلق كرده ايم، عليه ما 
كار مي كند. پس ميزان آسيب پذيري انسان ها در جامعه 
امروزي بيشتر شده است)قاســمي، 1388: 34-35(. به 
تعبير بِك، اگر قوه محركه جامعه طبقاتي و صنعتي در اين 
شعار خالصه مي شد كه »گرسنه ام«، شعار جامعه جديد 
اين است: »مي ترسم يا نگرانم«. به طور خالصه، در جامعه 
طبقاتي سابق، مسئله داشتن سهمي از درآمدها و مزاياي 
اجتماع و برابري يا نابرابري آن بود، اما ايده  محوري و مركزي 
كنوني، ايمني است و هر كسي مي كوشد از مخاطرات و 
ريسك ها ايمن بماند)بك، 1992:25(.  بك بين مخاطرات 
سنتي و مدرن تمايز قائل مي شود. از نظر او مخاطرات در 
جامعه سنتي غالبا از جنس بالياي طبيعي بودند: سيل، 
طاعون و مواردي از اين دســت را طبيعت بر ما تحميل 
مي كند. تبييني هم كه از اين قبيل مخاطرات ارائه مي شود، 
طبيعي، فيزيكي و متافيزيكي بود، گاهي هم تبييني براي 
اين اتفاقات وجود نداشت و داللت از تقدير بد داشتند. اما 
مخاطرات در دوران مدرن، ناشي از كنش ها و فعاليت هاي 
خود آدمي است؛ فعاليت هايي كه بخش زيادي از آنها اتفاقا 
به واسطه »پيشرفت« علم امكان پذير شده اند)هدايتي، 
1398(. بك جامعه مخاطره آميز را با 3 ويژگي مشخص 

مي كند؛ 
1- توزيع مجدد ثروت: در جامعه مخاطره آميز دعوا نه بر سر 
تقسيم ثروت، بلكه مسئله توزيع امور منفي و مخاطره است.

2- فرديت يابي: از نظر بك فردگرايي به ساختار مدرنيته 
دوم تبديل شده است. اين آزادي از بند ساختارها، رهايي 

به سوي عدم قطعيت هاي يك جامعه در مخاطره است.
3-استانداردزدايي از كار: در سراســر جهان، كار ناپايدار 
افزايش يافتــه و افراد تحت عدم قطعيــت كار مي كنند 

)قاسمي، 1388: 38-34(.
جامعه شــناس ديگري كه ويژگي اصلي جامعه معاصر را 
مخاطره آميز بودن آن مي داند، آنتوني گيدنز است. از ديدگاه 
گيدنز، مدرنيته يك فرهنگ مخاطره آميز است. از ديدگاه 
او، مدرنيته احتمال كلي مخاطــره را در برخي  حوزه ها و 
شيوه هاي معين زندگي كاهش مي دهد، اما در عين حال 
شاخص هاي مخاطره آفرين جديدي را مطرح مي سازد كه 
در اعصار پيشين عمدتا و يا كامال ناشناخته بودند)گيدنز، 

.)50 :1380

از ديدگاه گيدنز، در شرايط مدرن امروزي بيشتر خطر هايي 
كه با آن روبه روييم، ديگر از جهان طبيعت بر نمي خيزند. 
تهديدهاي بوم شــناختي مــا نتيجه دانــش اجتماعي 
سازمان يافته اند و به واسطه تأثير صنعت گرايي بر محيط 
مادي رخ مي دهند. اين تهديد ها بخشــي از آن چيزي اند 
كه  من آن را »سيماي مخاطره نوپديد« ناشي از پيدايش 
مدرنيت مي نامم. منظورم از اين سيماي مخاطره، مجموع 
تهديد ها يا خطر هايي است كه مختص زندگي اجتماعي 

مدرن است)همان: 131(.
 او ســيماي مخاطرات نوپديد در جهان مدرن را چنين 

ترسيم مي كند:
1- جهاني شدن مخاطره از جهت تراكم.

2- جهاني شدن مخاطره از جهت شمار فزاينده رخدادهاي 
احتمالي كه بر هركسي يا دست كم بر تعداد انبوهي از آدم ها 
در كره زمين تأثير مي گذارند، مانند دگرگوني در تقسيم 

كار جهاني.
3- مخاطــره از محيــط ساخته شــده يــا طبيعــت 
اجتماعي شده اي كه سرچشــمه مي گيرد نمايشگر نفوذ 

دانش انساني در محيط مادي است.
4- توسعه محيط هاي مخاطره نهادمند، مانند بازارهاي 
ســرمايه گذاري، بر بخت هــاي ميليون ها انســان تأثير 

مي گذارند.
5- آگاهي به مخاطره به عنوان صرف مخاطره، به صورتي 
كه كاستي هاي دانش در مورد مخاطره، به وسيله دانش 

مذهبي تبديل به قطعيت ها نمي شوند.
6- آگاهي خوب توزيع شده در مورد مخاطره: بسياري از 
مخاطراتي كه دســته جمعي با آنها روبرو ييم، براي عامه 

مردم شناخته شده اند.
7- آگاهي به محدوديت هاي مهارت تخصصي: هيچ نظام 
تخصصي نمي تواند در مورد پيامدهــاي اقتباس اصول 
تخصصي، تخصص كامل داشته باشد)همان:149-148(.

نيكالس لومان، جامعه شناس برجسته آلماني هم جهان 
مدرن را با 2 ويژگي شناسايي و تبيين مي كند:

1- جهان مدرن داراي پيچيدگي غيرقابل مديريت است. 
2-در جهان مدرن، خطر كاهش يافتــه ولي به جاي آن 

ريسك بيشتر شده است.
منظور از ريسك يعني احتمال اينكه در آينده رفتارهاي 
ما انســان ها داراي پيامدهاي مضر باشد. از نظر او، دنياي 
مدرن پيچيده، خواهان عقالنيت ريســك پذير اســت و 
ريســك پذيري بيش از هرچيز نياز به اعتماد دارد. از نظر 
لومان، اعتماد مي تواند در ســطوح مختلف پديدار شود 
ولي هميشــه داراي يك كاركرد است و آن اينكه اعتماد، 

پيچيدگي اجتماعي را كاهش مي دهد، زيرا سطح پذيرش 
امور نامعلوم را افزايش مي دهد )لومان، 1394: 47(. برخي 
جامعه شناسان ديگر در تلقي از آشفتگي و بي نظمي جهان 
معاصر تا آنجا پيش رفته اند كه از »آنومي دروني شــده« 
در شخصيت افراد مدرن ســخن گفته اند و برخي ديگر با 
ترسيم تاريخ جوامع بشري از ابتدا تاكنون، روند ساختار 
اجتماعي را در جهت »ذره اي شدن« و روند فرهنگ را به 
سوي »آنوميك شدن« دانسته اند. يوهان گالتونگ مي گويد 
جهاني شدن و سرمايه داري ديجيتال در پايان قرن بيستم 
اكثر جوامع مدرن را در وضعيت فروپاشي اجتماعي قرار داده 
است. از ديدگاه وي، مدرن سازي موجب بيگانگي روحي، 
زندگي فاقد معنا، فرهنگ غيرپاسخگو به نيازها و مشكالت 
منحصر به فردي شده كه در حالت تشديد شده به فروپاشي 
اجتماعي و شكل گيري فرايند دوگانه »فرهنگ زدايي« و 
»ساختارزدايي« منجر مي شــود )گالتونگ1995نقل از 

حاجياني 1393، 19-18(.

مخاطره همپاي امنيت 
در مجموع از ديدگاه گروه قابل توجهي از جامعه شناسان، 
جهــان معاصر در عين نظم و پيشــرفت بــا بي نظمي و 
مخاطرات جدي همراه است و بسياري معتقدند آشفتگي 
و مخاطره، خصلت ذاتي دنياي جديد و به هم پيوسته است. 
اين مخاطرات اگرچه محصول كنش انســاني است، اما 
لزوما قدرت كنترل آنها در اختيار انسان نيست. به تعبير 
گيدنز، جهان مدرن گردونه خرد كننده و بي مهاري است 
كه انســان ها مي توانند از آن ســواري بگيرند ولي هر آن 
ممكن است از كنترل خارج شود و خود را متالشي كند. 
ســواري بر اين گردونه خالي از لطف و جذبه نيست، اما از 
آنجا كه مسير اين گردونه سرشار از مخاطرات است، هرگز 
نمي توانيم احساس امنيت كامل كنيم، احساس امنيت و 
دلهره به شكلي ناهمساز همواره با هم وجود دارد. به گفته 

سوزان سونتاگ، سناريوي دائمي دنياي مدرن معاصر اين 
است: فاجعه نزديك است، ولي اتفاق نمي افتد. اما فاجعه 
همچنان در چشــم انداز باقي مي مانــد... فاجعه پردازي 
اكنون يك سريال بلند شده است: نه فاجعه مربوط به زمان 
حال نيســت، ولي از اين پس هر آن ممكن است رخ دهد 
)سونتاگ، 1989به نقل از گيدنز، 160:1380(. پاندمي 
كرونا اكنون بيش از هر زمــان ديگري اين تصوير را كه ما 
در جهاني به هم پيوسته و مخاطره آميز زندگي مي كنيم، 
ملموس كرده است. كرونا سبك زندگي، كسب و كار، فراغت 
و آموزش را در جهان دگرگون كرده اســت. مشخصه بارز 
جهان پسا كرونا تصوير دوگانه و ژانوسي آن در حوزه هاي 

مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي است.

شوك ركود و فقر
از نظــر اقتصادي، چهــره منفــي كرونــا را در كاهش 
4/9درصدي رشــد اقتصاد جهان مي توان مشاهده كرد 
)گزارش صندوق بين المللي پول، 2020(. شــيوع كرونا 
حدود 2.7ميليارد نفر از نيروي كار در جهان را تحت تأثير 
قرار مي دهــد و كاهش ســاعات كاري 400ميليون نفر، 
افت درآمد و فقر 71تا 100ميليون نفر را تشديد مي كند. 
همچنين ادامه تعطيلي ها بر اثر كرونا 80 درصد بنگاه هاي 
اقتصادي كوچك و متوسط را با خطر ورشكستگي مواجه 
مي  كند)كريمي و كياسر، 1399(. اقتصاد ايران نيز از چنين 
وضعيتي به شدت متاثر شده است. گزارش جديد صندوق 
بين المللي پول حاكي از آن  است كه رشد اقتصادي ايران 
در سال 2020 منفي 5درصد خواهد بود و نرخ تورم تا پايان 
امسال 35 درصد است )گزارش صندوق بين المللي پول، 

2020(. يــك ميليون نفر بيكار و 
3.3ميليون نفر از شاغالن رسمي 

آسيب ديده اند و فعاليت بيش از 1.5ميليون كارگاه رسمي 
و غيررسمي متوقف شده است)ربيعي، 1399(.

تحليل جامعه شناختی همشهری از پيامدهای اجتماعي و اخالقي پاندمي كرونا

جامعه ريسكي و اخالق مخاطره
فريبرز بيات 

جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی

خبر

هشدار به مبتاليان بيماري قند خون
مرگ ناشي از كرونا در بيماران ديابتي 

17.8درصد است
سخنگوي وزارت بهداشــت با بيان اينكه در ايران ميزان مرگ ومير 
ناشــي از كرونا در بيماران ديابتي 8. 17 درصد گزارش شده است، 

توصيه هايي را براي تقويت سيستم ايمني اين بيماران ارائه داد.
سيماسادات الري با بيان اينكه در هفته ملي ديابت به سر مي بريم به 
ايسنا گفت: امسال هفته ديابت در حالي برگزار مي شود كه عالوه بر 
عوارض و مشــكالت ديابت، پاندمي كوويد-19 هم سراسر جهان را 
فراگرفته و هر روز شاهد مرگ ومير تعدادي از بيماران ديابتي به علت 
ابتال به كرونا هستيم. او افزود: شواهد نشان داده است كه مبتاليان به 
بيماري هاي مزمن مانند ديابت در معرض خطر بيشتر ابتال به كرونا و 
عوارض ناشي از آن هستند و در ايران ميزان مرگ ومير ناشي از كرونا 
در بيماران ديابتي 8. 17 درصد گزارش شــده است. بنابراين لزوم 
رعايت توصيه هاي بهداشــتي عمومي مانند شست وشوي دست ها، 
حفظ فاصله فيزيكي يك ونيم تا 2متر و استفاده از ماسك و پرهيز از 
حضور در اماكن پرازدحام براي اين بيماران بسيار حائز اهميت است.

الري ادامــه داد: در عين حال توصيــه ما به مبتاليــان ديابت اين 
 IDIA است كه به منظور خودپايشــي و كنترل ديابت از اپليكيشن
در گوشي هاي هوشــمند به صورت رايگان استفاده كنند. همچنين 
از هرگونه فشار رواني، اســترس و اضطراب دوري كرده و در صورت 
داشتن عالئمي مانند تب، سرفه و مشكل در تنفس حتما به پزشك 
مراجعه كنند و از فعاليت جســماني زياد خــودداري كرده و خواب 
شبانه خوبي داشته باشــند. همينطور داروهاي موردنيازشان را به 
ميزان كافي داشته باشند. او تأكيد كرد: هرگونه عفونت ممكن است 
قند خون را باال برده و نياز به مايعــات را افزايش دهد؛ بنابراين بايد 
نســبت به مصرف جدي آب اقدام كنند. تغذيه ســالم بخش اصلي 
مديريت ديابت است، پس بايد رژيم غذايي متنوع و متعادل داشته 
باشند تا ميزان قند خون شــان را ثابت نگه داشته و سيستم ايمني 
بدن شــان را تقويت كنند. مصرف غذاهاي شــيرين، ســرخ شده، 
كربوهيدرات و چربي را محدود كنند و مصرف روزانه 2يا 3عدد ميوه، 
سبزي ها و پروتئين هاي بدون چربي را در دستور كارشان قرار دهند. 
همچنين داشتن فعاليت بدني روزانه براي مبتاليان به ديابت ضروري 
است، اما بايد به طور جدي از حضور در اماكن شلوغ خودداري كنند.

ادامه در 
صفحه 17
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   کیفیت اینترنت،مسئله ای مداوم 
ستار هاشمي، معاون وزير ارتباطات با اشاره به افزايش بسيار زياد استفاده مردم از اينترنت با شيوع كرونا در 
كشور مي گويد: واقعيت اين است كه كيفيت اينترنت يك مسئله مداوم، مستمر و هميشگي است و نمي توان 
به آن پروژه اي نگاه كرد. حوزه ارتباطي كشور مدت هاست كه تعطيلي نداشته است. در شرايط كرونا شبكه 
ارتباطي كشور ترافيك عجيب و غريبي تجربه كرد. ما اين مسئله را با وجود تحريم هاي گسترده تالش 
كرديم حل بكنيم. به خاطر تحريم هاي مختلف ما امكان تهيه تجهيزات از وندورهاي خود را نداشتيم. جنس 
كاري كه براي جلوگيري از اختالل انجام شد از نوع مهندسي بود. كاهش كيفيت طبيعي بوده است، اما شبكه 
ارتباطي بايد از پس تراكنش هاي مالي، آموزش مجازي و... با پايداري شبكه بربيايد. باور من اين است كه 
اگر دوستان ما در وزارت بهداشت و كادر درمان در جبهه سالمت بودند همكاران ما در وزارت ارتباطات در 

جبهه تأمين ارتباطات بودند.

  از روز شــنبه قــرار اســت 
محدوديت هــاي شــديدي در فناوري

بسياري از شهرهاي كشور براي 
مقابله با گسترش بيشتر ويروس كرونا و بيماري 
كوويد- 19 اجرايي شود. در اين شرايط بسياري 
از افراد بايد براي قطع زنجيره بيماري در خانه 
باقي بمانند و به احتمال زياد دور كار باشــند. با 
اين حال شواهد موجود نشان مي دهد با اينكه 
مدت زمــان اندكــي تــا اجرايي شــدن اين 
محدوديت هاي شديد باقي مانده، اما برنامه ريزي 
و هماهنگي ها براي استفاده از فناوري ها براي 
كاهش نياز مردم به خارج شدن از خانه هنوز به 
مرحله نهايي نرسيده است و بسياري از كسب و 
كارهاي اينترنتي و آنالين همچنان درباره نحوه 
فعاليت شان ســردرگم هســتند. عالوه بر اين 
به احتمال زياد مانند آنچه در فروردين ماه امسال 
اتفاق افتاد بار شديدي به شبكه ارتباطاتي كشور 
وارد خواهد شــد و اختالل هاي روزهاي اخير 
اينترنت به شدت كاربران را در اين رابطه نگران 
كرده اســت. بســياري از مردم رؤياي اينترنت 
پرســرعت و نامحدود را دارند تا بتوانند بدون 
دغدغه كارهــاي مختلــف خــود را در زمان 
محدوديت هاي اعمال شده پيش  ببرند. در واقع 
اكنون يك چالش ســه وجهي در سوي دولت، 
كاربــران و پلتفرم هــا وجــود دارد. هــر چند 
عبدالرضارحماني فضلي، وزير كشور و فرمانده 
قرارگاه عملياتي ســتاد مبارزه با كرونا دوشنبه 
شــب در مصاحبــه  اي تلويزيوني اعــالم كرد 
تاكسي هاي اينترنتي مثل تاكسي ها و آژانس ها 
مي توانند بعد از ســاعت 21 فعاليت كنند، اما 
هنــوز و تا لحظــه تنظيــم گــزارش تكليف 
پلتفرم هاي آنالين ديگر كه مي توانند كمك حال 

مردم باشند مشخص نيست.

در جست و جوي آينده

 افتتاح رصدخانه ملي ايران
در تابستان آينده

رصدخانه ملي پروژه عظيمي اســت كه قرار است تابستان سال 
آينده افتتاح شود. حبيب خسروشــاهي، مجري رصدخانه ملي 
ايران در برنامه »راهنماي مســافران كهكشان« درباره جزئيات 
اين پروژه بزرگ مي گويد: گنبد تلسكوپ 3/4متري در قله گركش 
شهرستان كاشــان نصب شده اســت، هر چند كه هنوز به اتمام 
نرسيده اما قرار اســت تا پايان فصل كاري امسال كار اين گنبد 

هم به پايان برسد.
مجري رصدخانه ملي ايران با اشاره به اينكه بين 6تا 7 ماه به پايان 
اين پروژه باقي مانده است، گفت: اينكه چقدر از پروژه باقي مانده 
بستگي به اين دارد كه  چه تعريفي از پروژه داريم. هدف اصلي ما 
رسيدن به نخستين نور است، نخستين نور در سايت كه تابستان 
سال آينده قرار است اتفاق بيفتد. اما قبل از اينكه به نخستين نور 
در سايت برسيم بايد چند كار انجام بدهيم. اول از همه رسيدن به 
نخستين نور تكنيكي يا فني يا تست كارخانه كه اين مورد به زودي 
انجام خواهد شد. در اين مرحله آزمون هاي حركتي تلسكوپ در 
كارخانه انجام مي شــود. بعد از اين مرحله چنــد آزمايش ديگر 
صورت مي گيرد تا درنهايت قطعات تلسكوپ از هم باز شده و باالي 

قله دوباره به  هم وصل شوند.
به گفته خسروشــاهي يكي از ويژگي هاي مهم اين تلسكوپ اين 
اســت كه كامال در داخل كشور ساخته شده اســت كه البته نه 
فقط تلســكوپ كه كل اين پروژه ايراني است: يكي از برنامه هاي 
راهبردي رصدخانه ملي اين بود كه به عنوان يك سرريز فناوري 
اين پروژه به صنعت كشورمان، همه كارهاي آن در داخل كشور 
انجام شود. بنابراين كل اين رصدخانه از طراحي و ساخت گنبد، 
توســط يك شــركت ايراني انجام شــده و چيزي كه حاال قابل 

مشاهده است، حاصل 4 ماه كار روي قله است.
مجري رصدخانه ملي در توضيح اينكه چرا براي ساخت اين پروژه 
قله گركش انتخاب شــده، گفت: مكان رصدخانه بايد حتما در 
جايي مرتفع و ترجيحا باالي اليه وارونگي يعني باالي 2500متر 
باشد. در تصاوير رصدخانه مشخص است كه آسماني كامال آبي 
است. پارامترهاي زيادي در انتخاب مكان دخيل است: ارتفاع، ديد 
نجومي، ميزان صافي آسمان، همينطور خشكي و رطوبت و جهت 

و سرعت باد. قله گركش همه اين ويژگي ها را داشت.
تلســكوپي كه در رصدخانه ملي اســتفاده مي شــود تلسكوپ 
3/4متري  از نوع كاســگرين اســت. يكــي از ويژگي هاي مهم 
اين تلســكوپ اين اســت كه مي تواند همزمان 3ابزار نجومي را 
پشتيباني كند. وزن آينه اصلي اين تلسكوپ 4تن و وزن آينه دوم 

60كيلوگرم است.
به گفته خسروشاهي فقط براي ساخت آينه تلسكوپ 5سال زمان 
صرف شده و اين زمان را براي ســاخت تلسكوپ رصدخانه ملي 

عادي و جهاني خواند.

صبح روز گذشــته كاربران همراه اول از اختالل در شــبكه ديتاي خود 
خبر دادند. اين در حالي اســت كه يك منبع آگاه در وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات با بيان اينكه اين اختــالل روي حدود 2ميليون كاربر 
تأثير گذاشته اعالم كرد كه اين اختالل پس از يك ساعت برطرف شده و 

وضعيت اينترنت كشور به حالت عادي برگشته است.
آنطور كه گفته مي شود علت اين قطعي و اختالل، به دليل قطعي لينك 

فيبر مسير تهران-مشهد بوده است.
همچنين ســايت نت بالكس)NetBlocks( از يــك اختالل جزئي در 
اينترنت ايران بين ساعت 19:30تا 22:30در روز دوشنبه گذشته خبر 
داده است. بســياري از كاربران در شبكه هاي اجتماعي خبر از اختالل و 

كندي اينترنت خود در طول اين ساعات دادند.
به گزارش سايت نت بالكس، معيارهاي اندازه گيري نشان مي دهد يك 
دوره 3 ساعته كاربران شاهد كاهش كيفيت اتصال و مشكل در دسترسي 

به سرويس هاي بين المللي ازجمله سرويس هاي وي پي ان بوده اند.
نت بالكس همچنين نوشته اســت كه اين نوع از اختالل در اينترنت بر 
اتصال در اليه شــبكه تأثير مي گذارد و به طور كلي توسط كاربران قابل 
رفع نيست. از اين رو، مي تواند دسترسي به اطالعات را بدون قطعي كامل 

محدود كند.
 به گفته منابع آگاه، قطعي فيبر در مصر باعث شــد تا دوشــنبه شــب 
مسيرهاي بين المللي اينترنت ايران از جنوب، عصر روز گذشته )26 آبان( 
دچار مشكل و اينترنت كاربران كشــور با اختالل همراه شود. به همين 

دليل براي فراهم شدن مسير جايگزين 3ساعت زمان صرف شده است.
موضوع ديگري كه عصر روز دوشنبه شكايت كاربران را به همراه داشت، 
اختالل در اپليكيشــن تلگرام بود. بســياري از كاربران با اين تصور كه 
وي پي ان ها و فيلترشكن هاي آنها مشكل پيدا كرده، بارها اقدام به قطع و 
وصل مجدد آنها و حتي از فيلترشكن هاي جديد استفاده كردند. اين در 
حالي است كه سايت downdetector علت اين اختالل را مربوط به خود 
تلگرام و به دليل مشكالت موجود در سرورهاي آن اعالم كرده است. اين 
سايت همچنين اعالم كرده اســت كه اين مشكل، دسترسي بسياري از 

كاربران در نقاط مختلف دنيا را به تلگرام محدود كرده بود.
پيش از اين هم البته اينترنت كشــور به داليل خارجي ازجمله قطعي 
مسيرهاي فيبر نوري خارج از ايران دچار قطعي شده بود. شايد آخرين 
مورد مربوط به تيرماه گذشــته باشد كه قطعي گســترده اينترنت در 

ارمنستان و تركيه باعث اختالل اينترنت در داخل كشور شد.

كابوس اينترنت با قطعي فيبرها
گفته مي شود در اختالل هاي اخير دسترسي به اينترنت در 

صبح ديروز و عصر دوشنبه بار ديگر پاي قطعي فيبرها در ميان 
بوده است

خريد

گزارش ها نشــان مي دهد كه در اين رابطه عصر 
روز گذشته وزارت ارتباطات جلساتي با مديران 
برخي استارتاپ ها داشته اند، اما به صورت عمومي 
مابقي كسب و كارهاي اينترنتي فعال در هاله اي 
از ابهام هســتند. رضا الفت نســب، سخنگوي 
اتحاديه كسب و كارهاي اينترنتي در گفت وگو 
با همشــهري تا لحظه تنظيم خبــر مي گويد: 
هنوز كســي اطالع دقيقي از برنامه ريزي براي 
فعاليت كسب و كارهاي اينترنتي ندارد. به گفته 
او به صورت قطع با اعمال محدوديت ها درخواست 
مردم براي انجام امــور به صورت آنالين ازجمله 
خريد مايحتاج خود افزايش پيــدا مي كند، اما 
هنوز مشخص نيست كه به چه نوعي قرار است 
اين شركت ها در ســاعت روز و همچنين عوامل 
تحويل و پيك هاي آنها در ساعات پس از 9 شب 
صورت بگيرد. به گفته او تنهــا در خبرها اعالم 
شده كه تاكســي هاي اينترنتي امكان فعاليت 

دارند و بايد فهرســت پــالك خودروهاي اين 
تاكســي ها به راهنمايي و رانندگي اعالم شود. 
به گفته الفت نســب اما درباره بقيه استارتاپ ها 
ازجمله كسب و كارهاي خريد آنالين محصوالت 
ســوپر ماركتي و ميوه هيچ جزئياتي مشخص 
نشده اســت. گفته مي شود در جلســه وزارت 
ارتباطات مقرر شــده كســب و كارهاي آنالين 
جزو گروه مشــاغل ضروري قرار بگيرند وتالش 
شود محدوديت تردد خودرو براي تاكسي هاي 

اينترنتي از ساعت 21 تا 4 صبح برداشته شود.

نياز به تغيير سبك زندگي 
هر چند بايد هماهنگي هاي الزم به صورت فوري 
از ســوي دولت براي امكان اســتفاده مردم از 
پلتفرم هاي آنالين و اينترنت با سرعت باال صورت 
بگيرد، اما واقعيت جاي خالي فرهنگسازي هم در 

اين حوزه وجود دارد.

ســتار هاشــمي، معاون فناوري و نوآوري وزير 
ارتباطات در اين رابطه به همشــهري مي گويد: 
قبل از دوران كرونا بســياري از دانشــگاه ها و 
اســاتيد ما هم از ظرفيت فناوري براي آموزش 
مجازي مطلع نبودند. نقش ارتباطات در مديريت 
بحران كرونا بسيار ويژه اســت. احمد آبنيكي، 
مديرعامل يكي از استارتاپ هاي فعال در حوزه 
خريد كاالهــاي تند مصرف )ســوپرماركتي و 
ميوه( در اين رابطه به همشــهري مي گويد: در 
حوزه فعاليت ما واقعيت اين اســت كه هنوز 8. 
99 درصد فروش محصوالت به صورت ســنتي 
و آفالين صورت مي گيرد و همه استارتاپ هاي 
فعال در اين حوزه با همديگر تنها ســهمي2. 0 
درصدي از فروش آناليــن كاالهاي تند مصرف 
دارند. به گفته او شيوع كرونا باعث شد از اواسط 
اسفند سال گذشــته به صورت ناگهاني تقاضاي 
خريد آنالين از فروشگاه هاي زنجيره اي و ميادين 
ميوه و تره بار چند برابر شــود. او مي  گويد: كرونا 
خيلي ها را شايد ترغيب كرد كه تجربه اي را كه 
قبل از اين نداشتند  امتحان كنند، اما هنوز نياز 
به تالش زيادي وجود دارد تا مردم دست به تغيير 
عادت براي حفظ سالمت خود بزنند. سخنگوي 
اتحاديه كسب و كارهاي اينترنتي تأكيد دارد كه 
در شرايط فعلي بايد تالش شود با هماهنگي  هاي 
الزم مشكالت ديگر كسب و كارها ازجمله مسئله 
موجودي كاال حل شود و مردم تشويق به خريد 

آنالين براي شكستن زنجيره شيوع كرونا شوند.

 چالش آنالین
برای قرنطینه آفالین

با وجود نزديكي به آغاز محدوديت هاي شديد 
در شهرهاي كشور هماهنگي براي استفاده از 

پلتفرم هاي آنالين و كيفيت اينترنت با اختالل هاي 
2 روز اخير در هاله اي از ابهام قرار دارد 

محمد كرباسي 
دبير گروه دانش و فناوري
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اجراي محدوديت هاي كرونايي از روز شنبه آغاز مي شود 
و مسئوالن ستاد ملي مقابله با كرونا مي گويند با جديت و 
قاطعانه پاي محدوديت هايي كه در اين زمينه پيش بيني 
شده است مي ايستند و با متخلفان از قانون برخورد جدي 
مي كنند. در همين حال، وزير بهداشت كه روز گذشته به 
اصفهان سفر كرده است، در جلسه ستاد مقابله با كروناي 
اين استان مي گويد هيچ آفتي براي اقتصاد يك كشور از 
طوالني شدن دوره اپيدمي بيماري بدتر نيست و تعطيلي 
بهتر از اين است كه كاسبي آلوده شــده، يك  ماه گرفتار 
بيماري شود و در نهايت به علت بيماري فوت كند. سعيد 
نمكي با اشاره به آغاز طرح جديد مديريت كرونا تصريح كرد: 
نخســتين اقدام ما در اين طرح آموزش مردم است. شايد 
ما پوشش بيمه اي كاملي نداشته باشيم تا خسارت مردم 
را جبران كند، اما دولت در اوج تنگدستي برنامه هايي در 
دستور كار قرار داده تا منابعي را براي تزريق به گروه هاي 
كم درآمد تهيه كند تا از اين ايام بگذرند. وزير بهداشت با 
بيان اينكه اجراي محدوديت ها گريزناپذير است مي گويد: 
قباًل متوسط زمان بستري بيماران در بيمارستان ۵/۵ روز 
بود، اما امروز به دليل چموش شدن بيماري به 9 تا ۱0 روز 
رسيده اســت. او محدوديت هاي جديد را براي كمك به 
قطع زنجيره انتقال بيماري و تاب آوري نظام سالمت مؤثر 
مي داند و مي گويد: دوستان فكر مي  كردند تابستان راحتي 
دارند و پاييز سخت است؛ اما اين سختي به هم متصل شد 
و اوضاع چنان نفسگير شد كه لحظه اي نتوانستيم درنگ 
كنيم و از همه بدتر در اصفهان روزي ۱۳ تا ۱۵ پرستارمان 
آلوده شدند كه در  ماه رقم بااليي است. اينها يا بايد بستري 
شوند و يا به قرنطينه بروند، ما هم كه نيروي وارداتي نداريم، 
همين بچه ها بايد كار كنند. پرسنلي كه 2۴ ساعته در لباس 
گرم قرار اســت كار كنند بايد تاب آوري شان حفظ شود. 
هدف اصلي ما اين است كه 2هفته مهلت دهيم و ورودي 
بيماران به بيمارستان را كم كنيم. او تأكيد كرد: اين تاريخي 
كه از شنبه براي محدوديت اعالم كرديم يكي از حياتي ترين 
تاريخ  ها براي مديريت كروناست، اگر مردم كوتاهي كنند 
بازي را مي  بازيم و به مرگ هاي ۴ رقمي مي رسيم. روزي 
گفتم مرگ  ها ۳ رقمي مي شود ولي كسي باور نكرد. مرگ 
۴رقمي يعني اينكه به جايي خواهيم رسيد كه خالص شدن 
از آن دشوار است. نمكي به جريمه هايي كه براي بيماراني كه 
قوانين را رعايت نمي كنند اشاره كرده و مي گويد براي اين 
دسته افراد بايد جرايم بازدارنده اي وضع شود. براي رديابي 
افراد در قرنطينه سيستمي را راه اندازي كرديم و براي آنها 
جريمه درنظر گرفتيم. در مرحلــه اول فرد مثبتي كه در 
جامعه تردد كند 200 هزارتومان جريمه خواهد شد، و در 

مرحله بعد به قرنطينه اجباري خواهد رفت.

افراد مبتال به كرونا درصورت تردد 
200هزار تومان جريمه مي شوند

خبر روز

آمــار مبتاليــان  ديروز

۱۳۳۵2
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

۵707۴۴ 
آمــار جان باختگان ديروز

۴82
كل آمــار جان باختگان

۴2۴6۱ 

وزارت بهداشــت اعــالم كــرده قرار اســت بــه زودي تســت هاي 
آنتي ژن كه ارزان اســت و نتيجه آن زودتر مشــخص مي شــود، وارد 
و توليد شــود؛ درصد خطاي اين تســت ها كمتر از پي ســي آر است

همزمان با شــيوع گســترده كرونــا در كشــور ضريب خطاي 
باالي آزمايش پي ســي آر نگراني هاي تازه اي ايجاد كرده است

وزارت بهداشت از انجام روزانه 
2۵ تا ۴0هزار آزمايش كرونا 
براي كمك بــه قطع زنجيره 
انتقال ويروس و بيماريابي  خبر 
مي دهد و متخصصان عفوني 
و كارشناســان آزمايشــگاه 
مي گوينــد ضريــب خطاي 
تست  هاي كرونا در ايران بيش از ۵0درصد است. بيمار 
ناقل است، نشــانه هاي بيماري دارد اما نتيجه آزمايش 
منفي است. همين هم شد تا وقتي سياوش نتيجه آزمايش  
كرونايش را به پزشك متخصص نشان داد، پزشك برگه 
آزمايش را گوشه اي پرت كرد و گفت اينها معتبر نيست. 
سي تي اسكن ريه نشان از درگيري ۳0درصدي داشت. 
سياوش از بدن درد و تب، سرپا نبود و پزشك در لحظه، 
تشخيص كرونا داد. پزشك گفته بود معيار تشخيص، 
اسكن ريه است، نه تســت هايي كه با منفي شدن، روند 
درمان را مختل مي كند. نشانه هاي بيماري در سياوش 
با سرگيجه و بدن درد شروع شد، در مرحله بعد بويايي و 
چشايي اش را از دست داد، سرفه هايش شروع شد و يك 
هفته بعد با حال وخيم به پزشك مراجعه كرد. روز پنجم 
ششــم بود كه آزمايش داد. برايش ۱۴قرص سووداك 
تجويز شد. اوايل مهر، هر دانه اين قرص ۳0هزار تومان 
بود كه به سختي پيدا مي شد. حاال پس از يك ماه هنوز 
نشانه هايي از بيماري دارد و ۵0درصد بويايي اش كم شده.
 پزشكان ضريب خطاي تســت گران قيمت پي سي آر 
كرونا را باال اعالم مي كننــد؛ بيش از ۵0درصد از نتيجه 
منفي اين تست، كاذب اســت و دارندگان اين نتيجه با 

خيال راحت در شهر تردد مي كنند و سندشان آزمايشي 
است كه در جيب شان نشسته. استناد ادارات هم به همين 
تست هاست. كيميا امينيان، كارشناس آزمايشگاه است و 
ماه ها روي نمونه آزمايش بيماران مبتال به كرونا كار كرده. 
او به همشهري مي گويد زماني كه پزشك با نشانه هاي 
كرونا مواجه مي شــود ديگر نبايد آزمايش پي ســي آر 
تجويز كند، چراكه افراد را به اشتباه مي اندازد. فرد تمام 
عالئم را دارد اما استنادش به نتيجه آزمايشي است كه 
اشتباه است: »پزشكان مي گويند در دوره شيوع كرونا، 
يك سردرد طوالني و شديد مي تواند نشانه ابتال باشد. 
بنابراين نمي توان به تســت هايي كه بيش از ۵0درصد 
خطا دارند استناد كرد.« سارا يكي از بيماراني است كه 
با وجود منفي شدن تست پي ســي آر، به دليل داشتن 
نشانه هاي كرونا در قرنطينه اســت اما به طور مرتب از 
اداره اش تماس مي گيرند و از او مي خواهند به محل كار 
برگردد؛ چراكه نتيجه تستش منفي بوده است. همه اينها 
در شرايطي اســت كه او همچنان نشانه هاي بيماري را 
دارد. سارا براي انجام تســت پي سي  آر 700هزار تومان 
هزينه كرده و براي اسكن ريه ۱۵0هزار تومان. ماجرا اما 
تنها به آزمايش پي سي آر ختم نمي شود. سي بي سي و 
سي آرپي هم آزمايش هاي خوني ديگري اند كه به گفته 
امينيان از ۱00مورد، يك مورد هم نتيجه درستي ندارد. 
اين آزمايش براي هر التهابي تجويز مي شــود. آزمايش 
آنتي بادي هم در اين دايره قرار مي گيرد. تنها كاربرد اين 
آزمايش، نشان دادن ميزان ايمني بدن است؛  آي جي ام 
و  اي جي جي در همين آزمايش نشان داده مي شود كه 
درصورت باال بودن آي جي جي، ايمني بدن باالســت و 

پايين بودنش نشــان از كم بودن ايمني بدن دارد. با اين 
حال باز هم به گفته امينيان،  اين آزمايش ها، قابل استناد 
نبوده و نشانه ابتال يا مبتالنشدن نيست؛ چراكه ممكن 
است افراد مبتال شوند اما در بدنشان ايمني ايجاد نشود، 

يعني سلول خاطره ساخته نشده باشد.

تست هاي20دقيقه اي ارزان
تا روز گذشته بر اساس اعالم وزارت بهداشت، ۵ميليون  و 
۵86هزار و ۱۴۱آزمايش تشخيص كوويد-۱9 در كشور 
انجام شده است. چند روز پيش وزير بهداشت از افزايش 
بيماريابي با روزانه ۱00هزار تست خبر داد كه با كيت هاي 
تشخيصي سريع يا همان آنتي ژن انجام مي شود. به گفته 
سعيد نمكي، اين تست ها ارزان تر از پي سي آر است، بيش 
از 20دقيقه وقت نمي گيرد و در 2۵دقيقه تكليف بيمار 
را مشخص مي كند. بخشی از اين كيت ها از كره جنوبي 
وارد مي شود و بخشي هم توليد داخل است. همه اينها در 
شرايطي است كه مدير آزمايشگاه هاي وزارت بهداشت 
پيش از اين اعالم كرده بود كه هم اكنون روزانه نزديك 
به ۴0هزار تست پي سي آر انجام مي شود و درصد خطاي 
تســت هاي جديد حدود ۳0 تا ۴0درصد است. افرادي 
كه بايد تســت دهند انتخاب مي شــوند و حداقل بايد 
چهار تا پنج روز از شروع عالئمشان گذشته باشد. افراد 
انتخاب شده در مراكز ۱6ساعته به صورت رايگان مورد 
آزمايش قرار مي گيرند. با اين حال شــروين شكوهي، 
رئيس بخش عفوني بيمارســتان لقمان، به همشهري 
مي گويد تست جديد آنتي ژن در مراحل اوليه بيماري 
قابل تشخيص است و در مراحل بعدي منفي مي شود، 

بنابراين خيلي مهم است كه سريع انجام شود. او اما معتقد 
اســت تا زماني كه افراد شناسايي شده، قرنطينه نشوند 
و در خانه نمانند، انجام تست فايده اي ندارد. او به انجام 
تحقيقي اشاره مي كند كه نشان مي دهد افراد مبتال در 
دوره قرنطينه ترددهاي زيادي در شــهر داشته اند: »با 
مجوزهاي الزم، شماره تلفن همراه 8هزار بيمار مثبتي 
كه بايد در دوره قرنطينه مي ماندند رديابي و مشــخص 
شد كه 20درصد از آنها در روز ۳2كيلومتر راه رفته اند؛ 
درحالي كه بايد در خانه مي ماندند. اين مسئله را شخصا 
براي تعدادي از پزشكان و پرستاران انجام دادم و مشخص 

شد كه تعدادي از آنها بيرون از خانه بودند.« 

»منفي كاذب« آمار ابتالي خانوادگي را باال برده است
متخصصان مي گويند با ورود به فازهاي جديد بيماري 
و نشانه هايي كه هر روز بروز مي كند، ديگر نمي توان به 
تست هاي پي سي آر محدود شــد؛ چراكه كاذب بودن 
نتيجه اين تست ها، در گسترش بيماري نقش دارد. محمد 
وجگاني، رئيس جامعه علمي آزمايشــگاهيان ايران به 
همشهري مي گويد 2 تا ۳هفته پس از ابتال، ويروس از بدن 
خارج مي شود و نتيجه تست منفي مي شود اما در گروهي 
از افراد تا يك ماه هم ممكن است اين تست ها مثبت نشان 
داده شود. تست پي سي آر يك آزمايش ارزشمند است 

و پيش از اين براي دي ان اي و آران اي استفاده مي شد.
شهناز آرمين هم كه رئيس بخش عفوني بيمارستان مفيد 
است به همشهري مي گويد زماني كه سطح ويروس در 
بدن پايين باشد، احتمال اينكه نتيجه آزمايش را منفي 
نشان دهد، زياد اســت. به گفته او عواملي كه منجر به 

منفي شدن كاذب تست كرونا مي شوند، يكي حساسيت 
پايين كيت است، ديگري سطح ويروس در بدن و سوم 
روش نمونه گيري. او مي گويد نمونه گيري از بيني نتيجه 
درست تري از نمونه گيري از حلق مي دهد. اين متخصص 
به نكته ديگري هم اشاره مي كند؛ باالرفتن ميزان شيوع 
كرونا در خانواده ها به دليل منفــي كاذب بودن نتيجه 
آزمايش يكي از اعضا: »افراد خارج از خانه ممكن است با 
ماسك و رعايت فاصله اجتماعي ديگران را مبتال نكنند، 
اما در خانه كسي ماســك نمي زند. زماني كه بيمار تنها 
بدن درد دارد يا حس بويايي و چشــايي اش را از دست 
داده، سطح ويروس در بدنش باال نيست و خارج از خانه 
مي تواند از انتقال جلوگيري كند اما در خانه اين موارد 
رعايت نمي شود، به همين دليل موارد ابتالي خانوادگي 
بيشتر شده است.« او اين را هم اضافه مي كند كه كيفيت 
كيت هاي تشــخيصي و تأثير تحريم ها بر واردات آن، از 
ديگر داليل باالبودن ميزان خطا در آنهاست.  »هر نشانه اي 
از سرماخوردگي كروناســت حتي اگر خالف آن ثابت 
شود.« اين را علي رستگاري، پزشك اورژانس به همشهري 
مي گويد. به گفته او، ما در اين فصل با سرماخوردگي و 
آنفلوآنزا روبه رو نبوديم و تنها ويروس شايع كروناست. 
حاال مادر تمام ويروس ها همين كروناست: »متأسفانه 
برخي مراجعه مي كنند و اصرار دارند كه مبتال نيستند. 
بعضي حتي حاضرند مبتال به سرطان مغز و استخوان 
شوند اما كرونا نداشته باشند. متأسفانه ابتال به كرونا براي 
بعضي مثل ناسزاست و نمي دانم اين مقاومت از كجا آمده 
است!«  به اعتقاد اين پزشك، پيك جديد كرونا به دليل 
باالرفتن انجام آزمايش ها و تست هاي منفي كاذب است.

 ناقالن  منفي كاذب  
متهمان جدید كرونا

زهرا جعفرزاده
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سينماي پس از انقالب روي ويرانه هاي سينماي 1 
فارسي بنا شــد. اين واقعيتي غيرقابل انكار است 
كه ســينما در ســال هاي قبل از انقالب اهميتي 
براي حاكميت نداشــت. دســتگاه مميزي هــر آنچه را كه 
نمايش اش را به صالح نمي دانست حذف مي كرد. عوارض از 
محل بليت فروشي دريافت مي شد. ورود فيلم خارجي تقريبا 
هيچ ضابطه اي نداشت و رقيب قدرتمند هميشه حي و حاضر 
بود. سينماي ايران با ســرمايه بخش خصوصي شكل گرفته 
و به حركتش ادامه مي داد. در نظام عرضــه و تقاضا فيلم ها 
ساخته و اكران مي شــد. دولت نه انتظاري از سينما داشت و 
نه حمايتي از آن مي كرد. تنها راه بقا فروختن بود. فيلم هاي 
روشــنفكرانه خارج از جريان اصلي كه بــا بودجه نهادهاي 
دولتي، حاكميتي تهيه مي شــد، بخش اندكــي از توليدات 
ساالنه را تشــكيل مي داد. اين روند قبل از پيروزي انقالب به 
بن بست رســيد و فرصتي هم پيش نيامد تا سينماي فارسي 
راه هاي تازه اي براي خروج از بن بســتي كه دچارش شــده 
بود را امتحان كند. دوره بالتكليفي ۵۸ تا ۶۲ كه پشــت سر 
گذاشته شد، دولت پاي كار آمد تا سينما مسيري را طي كند 
كه پاسخگوي انتظارات باشد. سينماي دهه۶0 اينگونه شكل 
گرفت. اگر سينماي ايران در دهه ۵0 براي رقابت با فيلم هاي 
خارجي، غيراخالقي شده بود، سينماي دهه ۶0منادي اخالق 
بود. عصر معصوميت ســينماي ايران آغاز شــده بود. عصر 
ملودرام هاي خانوادگي؛ عصر »پرنده كوچك خوشبختي«و 
»گل هاي داوودي«. دوران فيلم هايي كه مبارزات انقالبيون 
عليه حكومت پهلوي در آنها به تصوير كشيده مي شد؛ دوران 
»بايكوت«، »تيرباران« و »ترن«. در تنگناي مضمون و دوران 
سختگيري در ورود به دواير ملتهب، سينماي ايران ژانر هاي 
تازه اي را كشف مي كرد؛ مهم ترينش سينماي دفاع مقدس كه 
كامال محصول اين دوران بود. فيلم جنگي متعارف و كالسيك 
مورد پسند مديران نبود. مديراني كه حادثه پردازي را دوست 
نداشتند. »عقاب ها« را دوست نداشــتند، پس به حمايت و 
تربيت نســلي تازه مي پرداختند كه از دلش »پرواز در شب« 
و »ديده بان« بيرون مي آمد. پروژه ســينماي نوين ايران هم 
محصول همين دوران است. »جاده هاي سرد« و » آن سوي 
آتش« و »نار و ني« از نســل پس از انقالب كنــار »دونده« و 
»خانه دوست كجاست؟« از نسل قبل از انقالب، پاي سينماي 
ايران را به جشــنواره هاي جهاني باز كردنــد. همان قدر كه 
شــكوفايي ســينماي دهه۶0 محصول حمايت و پشتيباني 
دولت بود، ضعف هاي اين سينما هم از همين جا ناشي مي شد؛ 
ســينمايي كه به گرفتن پول نفت عادت كرد و دولتي كه با 
نظام درجه بندي فيلم ها، مناسبات اكران را به دلخواه خودش 
تعريف مي كرد. دولت نقش پدر را براي سينماي ايران بازي 
مي كرد. فيلم خارجي را به عنوان مهم ترين رقيب فيلم ايراني  
كنترل كرده بود و در روزگار تلويزيون با دو شــبكه و پخش 
تنها دو فيلم سينمايي در هفته، اين طفل نوپا مي توانست در 
ميداني كه برايش خالي شده بود جوالن دهد. سينماي دهه 

۶0 فرزند اين مناسبات و اين دوران بود.

دهه 70، دهه آغاز تغييرات بود. جامعه پس 2 
از جنگ، تغيير مي كرد و سينما هم همگام با 
اين تغيير و البته تحوالت سياسي، اجتماعي 
بايد راهي براي خود مي يافت. بخش خصوصي شــكل 
گرفته در دهه ۶0، در اين دهه به پختگي نسبي رسيد 
ولي نقطه اتصالش به حمايت دولت قطع نشد. سينماي 
عادت كرده به پشــتيباني دولت نمي توانست بدون 
حامي به حركتش ادامه دهد. در دهه 70 ســينماي 
ايران هر جا كه توانست و امكانش پيش آمد و گشايشي 
حاصل شد افق هاي تازه را جست وجو كرد. اين تالش 

را مي شد مثال در »همســر« يا »ليلي با من است« مشاهده كرد. 
فضاي غالب فيلمسازي اما متاثر از سليقه مديران تازه بود. مناسبات 
دهه ۶0 همچنان پابرجا مانده بود، فقط مديران عوض شده بودند و 
ساليق متحول شده بود. فيلم هاي هم سان و هم شكل سال هاي 7۴ 
تا 7۶ اين سليقه را بروز مي داد. تحول سياسي جامعه ايران در نيمه 
دوم دهه70، سينماي ايران را هم متاثر كرد. در اين فاصله سينماي 
نوين ايران هم همچنان با تك ستاره هايش تا فتح نخل طالي كن 
پيش مي رفت. جداي از نمونه اصيل و اورژينال عباس كيارستمي 
كه با »طعم گيالس« اوج موفقيت سينماي جشنواره اي را تجربه 
كرد و ظهور مجيد مجيدي كه شــكل تازه اي از سينماي موفق در 
خارج و واجد مقبوليت در داخل را با »بچه هاي آسمان« به نمايش 
مي گذاشــت، لشــكري از مقلدان بي هنر هم وجود داشتند كه از 
راه هاي ساده و با سينماي آسان، با فستيوال گردي ارتزاق مي كردند. 
سينماي جريان اصلي در اين سال ها توانست بازتاب دهنده بخشي از 
آن چيزي باشد كه زير پوست جامعه در جريان بود. آنچه سينماي 
جسور اجتماعي خوانده شد در همين سال ها شكل گرفت و البته 

دولتش مستعجل بود.

ســينماي ايران در دهه ۸0، بايد بــا تلويزيوني كه با 3 
شبكه هاي متعدد، انبوهي فيلم ، ســريال ، مسابقه و 
برنامه سرگرم كننده روي آنتن مي برد رقابت مي كرد. 
اتفاقي كه از دهه 70 شروع شده بود در دهه ۸0 به اوج رسيد. تازه 
ماهواره هم از راه رسيده بود كه خودش اقيانوسي بود. دسترسي به 
فيلم خارجي هم اكران در پياده رو را جذاب تر از پرده سينماها كرده 
بود. تنها چيزي كه جلويش گرفته شده بود اكران فيلم خارجي بود 
كه در اين دهه تقريبا از ميدان خارج شد و همان فرصت هاي محدود 
دهه هاي ۶0 و 70 را هم از كــف داد تا ميدان كامال در اختيار فيلم 
ايراني باشد. چند سالي بود كه صنف به نيابت از دولت براي اكران 
تصميم مي گرفت ولي اين تصميم گيري هم در موارد زيادي صوري 
بود. مهم ترين مشــكل ســينماي ايران در اين دهه بحران ريزش 
مخاطب بود. هر سال چند فيلم انگشت شمار با موفقيت در گيشه، 
شكست بيشتر فيلم ها را به نوعي »كاور« مي كردند. فاصله طبقاتي 
صدر جدول فروش با انبوه فيلم هاي ميانه و انتهاي جدول، نشانه اي 
آشكار از شكســت بود. در اين دهه هنوز پول نفت به كفايت وجود 
داشت و دست سياستگذار باز بود كه از بودجه هاي عمومي آنطور كه 
مي پسندد و دلخواهش است هزينه كند. سينما در دهه ۸0، ظاهرا 
در اختيار بخش خصوصي اما عمال و در نقاط حساس و بحث برانگيز تا 
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يادداشت يك

ابد و يك روز 
بيش از ۴0ســال گذشته و سينماي 
پس از انقالب، همچنان به مسير خود 
ادامه مي دهد. ســينمايي كه گيج و 
سردرگم حركتش را شروع كرد، در 
دهه۶0، حيات و موجوديتش با حمايت ها و نظارت هاي دولتي گره خورد. از دل 
تعاوني هاي فيلمســازي، بخش خصوصي تازه اي به وجود آمد. در دهه70 بخش 
خصوصي هويت يافــت. از دهه ۸0 بحران هايش افزون تر و تماشــاگرانش كمتر 
شد و در دهه 90 تركيب ناموزون شكست و پيروزي را با ظهور نسل تازه و تغيير 
مناســبات تهيه و اكران، تجربه كرد. ۴دهه سينماي ايران در ۴پرونده »درنگ«، 

بررسي شد و حاال نوبت به مرور و جمع بندي رسيده است.
  برزخي ها/   انقالب پيروز شده و هيچ كس نمي داند چگونه بايد فيلم بسازد 
و اساسا چه بايد بسازد. با خروج ناگزير بخش عظيم و قابل توجهي از ستارگان، در 
يكي دو سال اول، بيشــتر عوامل درجه ۲ و 3 سينماي فارسي مي كوشند قدرت 
انطباق خود را با شــرايط تازه نمايان كنند. فيلم هاي انقالبي از راه مي رســند و 
فيلم هاي قبال ساخته شده با دوبله مجدد انقالبي مي شوند. معياري براي سنجش 
وجود ندارد و بيشتر تالش ها براي همراهي با نظام تازه تاسيس، به كوچه بن بست 
مي رسد. فيلمفارسي انقالبي، تالشي است ناموفق براي كسب مشروعيت حرفه اي 
كه در رفت وآمد مداوم مديران، دوران برزخش را پشت سر مي گذارد. موج نويي ها 
هم با نخســتين فيلم هايي كه بعد از انقالب مي ســازند دچار مشكل مي شوند. 
فيلم ها يا هرگز اكران نمي شوند )خط قرمز و مرگ يزدگرد( يا دير )مدرسه اي كه 
مي رفتيم( و بسيار دير )حاجي واشــنگتن(. »برزخي ها« فقط نام فيلمي از ايرج 
قادري نيست، نام يك دوران است؛ دوران گذار از ســينماي فارسي به سينماي 

پس از انقالب.
   دهه تثبيت  / داســتان ســينماي پس از انقالب، عمال از ســال ۶۲ شروع 
مي شود. مديران تازه ميانه اي با فيلمفارســي ندارند. اصال ميانه اي ندارند و از هر 
آنچه تداعي كننده گذشته باشد گريزانند.  در كنار تالش براي فيلمفارسي زدايي، 
موج نويي ها هم تا ميانه هاي دهه۶0  كنار گذاشته مي شوند. نسل تازه اي با حمايت 
دولت وارد عرصه مي شود؛ كارگردان از سينماي آزاد، بازيگر از تئاتر و تهيه كننده 
از دل تعاوني هاي فيلمسازي. فيلمبردار و تدوينگر هم يا از تلويزيون مي آيند و يا 
تربيت مي شوند. انبوه فيلم هاي زير استاندارد اين سال ها محصول آزمون و خطايي 
گريزناپذير هستند. چرخ توليد با حمايت دولت راه مي افتد و سينما مشروعيت 
حكومت را به دست مي آورد. در سال۶۴ نتيجه تالش ها را مي شود در اكراني پررونق 
ديد. در اوج جنگ، فيلم ها تماشاگر دارند. سازندگان ۲فيلم پرفروش »عقاب ها« 
و »تاراج« كنار گذاشته مي شوند. آنها نسبتي با سينماي مطلوب مديران ندارند؛ 
ســينمايي كه با راه انداختن نظام درجه بندي فيلم ها، تعّين مي يابد. نيمه دوم 
اين دهه سينماي نوين ايران با تركيبي از قديمي ها )مهرجويي، نادري، تقوايي، 
كيميايي، بيضايي، كيارســتمي و...( و تازه نفس ها )مخملباف، جعفري جوزاني، 
جليلي، عياري و...( شــكل مي گيرد. حاال همه از رشــد و اعتالي سينماي ايران 
مي گويند. سينمايي كه در گلخانه رشد كرده، هم در داخل مخاطب دارد و هم در 
خارج از مرزها. سينماي ايران مهم ترين سفير فرهنگي جمهوري اسالمي مي شود. 
پايان جنگ و تلطيف فضا، به شكوفايي و رشد سينما ياري مي رساند و از انتهاي 

دهه۶0 تا ابتداي دهه70، همه بهترين فيلم هايشان را مي سازند.
   گل ها و گلوله ها / تغيير مديريت فرهنگي، تغيير فضاي فيلمسازي را هم به 
همراه دارد. محدوديت ها، اكشن سازي  را به گزينه اي ناگزير تبديل مي كند. بخش 
خصوصي اي كه با اكران شهرستان نفس مي كشيد، راحت تر فيلم مي سازد. اكشن 
لوله بخاري از راه مي رسد و جمشيد هاشــم پور ترك تازي مي كند تا تماشاگران 
مشــتاق، هيجان را با فيلم هايي چون »گل ها و گلوله ها« تجربه كنند. از تقوايي 
و بيضايي خبري نيست، ولي كيميايي و مهرجويي و كيارستمي مشغول كارند. 
مجيد مجيدي و ابراهيم حاتمي كيا بهترين فيلم هايشــان را مي سازند. اختالف 
ديدگاه ميان مديران و طيفي از فيلمســازان وجود دارد و نوســتالژي دهه۶0 از 

همين جا آغاز مي شود.
   نسيم دوم خرداد  / دوم خرداد 7۶ كــه از راه رسيد همه  چيز را به قبل و بعد 
خودش تقسيم كرد. در بهار 7۶ احتماال هيچ كس آمادگي به قدرت رسيدن جناح 
چپ را نداشت )از جمله پيروز انتخابات كه با كمترين اميد وارد عرصه شد(. دوم 
خرداد جامعه ايران را با تغييراتي گسترده مواجه كرد. دامنه اين تغييرات به سينما 
هم سرايت كرد. نسيم دوم خرداد كه به سينما وزيد دوره اي تازه شروع شد؛ دوره اي 
كه عمال كمتر از ۴سال طول كشيد و از دلش »دو زن«، »سگ كشي«، »اعتراض«، 
»عروس آتش«، »قرمز«، »شوكران«، »بوي كافور، عطر ياس« و... متولد شدند و 
»آدم برفي« و »ديدار« از محاق درآمدند. چپ هاي ديروز كه حاال اصالح طلب نام 
گرفته بودند، گشايشي را رقم زدند كه تقريبا تا پايان دولت هفتم طول كشيد. در 
دولت دوم اصالحات، فشارهاي بيروني در حوزه فرهنگ هم تأثيراتش را گذاشت. 

سينماي ايران محافظه كار شد. ريزش مخاطب هم شدت گرفت.
   به رنگ ارغوان / از اواسط دهه۸0، سينماي ايران بازهم به تغيير تن داد. 
»اخراجي ها« از راه رسيد. »سنتوري« آمد و به محاق رفت. فيلم هاي انتهاي اين 
دهه را نمي شــد با فيلم هاي اواخر دهه هاي۶0 و 70 مقايســه كرد. التهاب هاي 
سياسي انتهاي دهه۸0 دامن سينما را هم گرفت و اختالف نظر به دشمني آشكار 
تبديل شد. در همين دوران اما، سينما در حد مقدور و ممكن، تصويري از جامعه 

ايران ارائه داد كه تا اندازه اي اسنادي بود.
   دوران تازه / اگر دهه۶0، پايمان به جشــنواره ها باز شد، در دهه70 نخل 
طالي كن و در دهه۸0، خرس طاليي و نقره اي برلين را برديم، در دهه90، ۲جايزه 
اسكار به دســت آورديم؛ اولي را با شايســتگي تمام و بدون هيچ حرف و حديثي 
دريافت كرديم و دومي هم به لطف دشــمني ترامپ به دســت آمد. در دهه90، 
جوان هايي از راه رسيدند كه فضاي فيلمســازي ايران را هم تا اندازه اي متحول 
كردند. كمدي هاي نه چندان محترمانه، درام هاي نه چندان معقول و انبوه فيلم هاي 
ميانمايه، واقعيت هاي غيرقابل انكار سينماي ايران در يك دهه اخير بودند. ولي 
ميان اين همه فيلم، هميشه نقاط روشني هم وجود داشت. در دهه90 فيلمسازي 
به نظر ساده تر شده بود. با دوربين هاي سبك ديجيتال، نگاتيو به خاطره ها پيوست 
و جوان ها راحت تر فيلم ساختند. ولي از سوي ديگر، نقش كارتل هايي كه در اين 

دوران قدرت گرفته بودند هم در تعيين مناسبات توليد و اكران پررنگ تر شد.
سينماي دهه90 تقريبا هيچ شباهتي به ســينماي دهه۶0  ندارد. جنس، لحن، 
قواعد بازي، فيلمسازان مهم، ســتاره ها، شــكل اكران و... همه تغيير كرده اند. 
سينما همان قدر عوض شده كه جامعه ايران. بازگشت به گذشته با وجود برخي 
رؤياپردازي ها غيرممكن اســت و تن دادن به تغييــرات گريزناپذير. در آخرين 
ســال دهه90، عمال اكراني هم در ســينماها در كار نبود. كرونــا روزي خواهد 
رفت يا دست كم مهار خواهد شــد، اما در اين فاصله اتفاق هايي رخ داده؛ ازجمله 
سرعت گرفتن آهنگ تغييرات در فرهنگ تماشا. انقالب تكنولوژيك فقط دامن 
ابزارهاي فيلمسازي را نگرفته و در قرني كه در راه است احتماال بايد به استقبال 
تحوالتي برويم كه شايد همه  چيز اين سينما را دگرگون كند؛ آينده اي كه در آن 

شايد پلتفرم ها مهم تر و تأثيرگذار تر از سالن ها باشند.

كارنامه
 40   ساله

سعید مروتي 
روزنامه نگار

  كوله باري از افتخار يا انبوهي از ضعف ها و مشــكالت؟ درخشش 
يا شكست؟ ايســتادن روي پاي خود يا تداوم وابستگي به دولت؟ 
سینماي ايران را كه دوره مي كنیم و اين 40سال را روي يك دور تند  
از نظر مي گذرانیم  مقابل كدامیك از اين گزينه ها مهر تأيید مي زنیم؟ 
سینمايي كه در منطقه مشابهي ندارد؛ بیشترين افتخارات بین المللي 
را به دست آورده و با تولید ملي، خوراك سالن هايش را تامین كرده و به لحاظ تعداد فیلم هاي شاخص و سرمايه نیروي 
انساني در حوزه هاي مختلف)كارگرداني، فیلمبرداري، تدوين، طراحي صحنه، صدا، بازيگري و...( همیشه دست پري 
داشته است. سینمايي كه با درخشــش تك چهره هايش مهم ترين قله هاي افتخار را فتح كرده است. سینمايي كه 
تماشاگران مشتاق را در طول 4 دهه جذب سالن هاي سینما كرده و خاطره ساخته. اين سینماي ايران است. سینمايي 
كه با بودجه و حمايت و نظارت دولت شكل گرفته؛ مجري طرح خواسته هاي مديران دولتي بوده؛ به گرفتن وام و اعتبار 
و كمك مالي عادت كرده و مستقیم و غیرمستقیم از پول نفت ارتزاق كرده )درست برعكس سینماي قبل از انقالب 
كه بیش از 90درصد تولیداتش محصول ســرمايه واقعي بخش خصوصي بود(، ياد گرفته كاري به خواست تماشاگر 

نداشته باشد و در تولید به سود برسد و نه در اكران. اين هم سینماي ايران است. سینماي پس از انقالب را با تمام ابعاد و 
ويژگي هايش ببینیم و قضاوت كنیم. وقتي از دهه60 مي گويیم، كنار تأيید درخشش »اجاره نشین ها« ،»ناخدا خورشید«، 
»باشو غريبه كوچك«، »سرب«، »دندان مار«، »هامون«،»مادر« و نهايتا سي، چهل فیلم ديگر، به انبوه فیلم هاي ضعیف 
و امروز غیرقابل ديدن هم اشاره كنیم. اگر به سینماي جشنواره اي بي مخاطب و بنجل اشاره مي كنیم حواسمان باشد كه 
مثال سینماي كیارستمي با شايستگي جهاني شد يا »دونده« نادري )فارغ از سلیقه شخصي ما كه دوستش داشته باشیم 
يا نه( با سینماي پويا، دينامیك و متفاوتش چشم ها را به خود خیره كرد. يا از طرف ديگر اگر به جعلي و بي هويت بودن 
بخش قابل توجهي از فیلم هاي اين سال ها اشاره مي كنیم، حواسمان به فرديت ارزشمند سینماگراني هم باشد كه نگاه و 
سیاق شخصي شان را به هیچ موج زودگذري نفروختند. كارنامه چهل ساله سینماي ايران را با تمام ابعادش بررسي كنیم.

سینماي پس از انقالب 
چه مسیري را طي كرد و با چه فراز و نشیب هايي مواجه شد

تيتر يك
مسعود پويا 

روزنامه نگار

حد زيادي دولتي بود. پديده »اخراجي ها« به عنوان مهم ترين دستاورد 
مورد تأييد دولت احمدي نژاد، اساسا محصول حمايت دولت مهرورز 
بود. طبقه متوسط هم با افول بزرگان و نامداران، توسط چهره ويژه 
اين دهه اصغر فرهادي نمايندگي مي شد. طبقه اي كه از اواسط دهه 
۸0آشفتگي و بحران را در ابعاد مختلف تجربه كرد نمود اين اضمحالل 
را در فيلم هاي فرهادي مي ديد. حاال ســينماي جشنواره اي هم با 
الگويي متفاوت مواجه شده بود كه دستاوردهايش هر فيلمسازي را 

وسوسه مي كرد در اين مسير گام بردارد.

دهه90، دهه اسپانسرها و حاميان مالي بود. دهه كمرنگ 4 
شدن حمايت مالي دولت و حكايت سينمايي كه بدون 
حامي نمي توانست گام بردارد. سينمايي كه بدون درنظر 
گرفتن نظام طبيعي عرضه و تقاضا متولد شده و شكل گرفته بود، در 
دوران تازه منابع تازه را جست وجو مي كرد. دهه90 دهه شكل گرفتن 
نهادهاي قدرتمندي بود كه نه خصوصي بودند و نه دولتي. خصولتي ها 
به همه عرصه ها ورود كرده بودند و طبيعي بود كه سر و كله شان در 
سينما هم ظاهر شود. در عصر پرديس هاي مدرن چند سالنه و چند 
كارتل قدرتمند كه به شكل توامان سالن داري، پخش، اكران و توليد 
را در اختيار گرفته بودند، فاصله طبقاتي در ســينماي ايران رشــد 
كرد. از ميانه  هاي اين دهه نسل جواني از راه رسيد كه تصوير طبقه 
متوسط را رها كرد و ســراغ طبقه فرودست رفت. استقبال تماشاگر 
از اين حاشيه نشين ها و خالفكاران متاخر، سينماي اجتماعي را به 
خيابان هاي پايين شهر بازگرداند. اين رويكرد را شايد بتوان با فقير تر 
شدن جامعه ايران و سقوط طبقه متوسط هم تفسير كرد. در انتهاي 
دهه90، وقتي كارنامه چهل ساله سينماي ايران را مرور مي كنيم، با 

هنر- صنعتي مواجه مي شويم كه رشدش غيرقابل انكار اما 
نامتوازن، مشكالتش بسيار اما در مواردي گريزناپذير 
و محصول شــكل گيري غيرطبيعي است. گلخانه 

دهه شصتي، در ادوار بعد مدام شكل عوض كرده 
اما از ميان نرفته. اين سينما كه دو جايزه اسكار 
و انبوهــي افتخار در كارنامــه دارد همچنان 
نيازمند حمايت اســت. اگر فارابي نباشد هم 
ماللي نيست اين سينما ياد گرفته منابع مالي 
را به هر شكل و از هرجا جست وجو كند و بيابد. 

سرمايه اگر مشــكوك و پول اگر كثيف هم باشد، در 
جوي سينما جريان يافته و شسته مي شود.

دهه       ۶0 
 »دونده« )امیر نادري(؛ جايزه نخســت جشنواره سه قاره نانت 

)مشترك با يك فیلم تايواني(، 198۵
 »ناخدا خورشید« )ناصر تقوايي(؛ پلنگ برنزي جشنواره فیلم 

لوكارنو، 1988
 »خانه دوست كجاست؟« )عباس كیارستمي(؛ يوزپلنگ برنزي، 
جايزه كنفدراسیون بین المللي سینماي هنر و تجربه، جايزه مجمع 

سینماگران از جشنواره لوكارنو، 1989
 »آب باد خاك« )امیر نادري(؛ فیلم برگزيده يازدهمین جشنواره 

سه قاره نانت، 1990 
جايزه نخست جشنواره سینه دي بروكسل، 1990

 » نار و ني « )ســعید ابراهیمي فر(؛ جايزه نخست، الله طاليي 
جشنواره بین المللي استانبول، 1990

 »دندان مار« )مسعود كیمیايي(؛ ديپلم افتخار ويژه هیأت داوران 
جشنواره فیلم برلین، 1991

دهه      ۷0 
 »زندگي و ديگر هیچ« )عباس كیارستمي(؛ برنده جايزه بخش 

نوعي نگاه از جشنواره فیلم كن، 1992
 »بادكنك سفید« )جعفر پناهي(؛ دوربین طاليي جشنواره فیلم 

كن، 199۵
 »طعم گیالس« )عباس كیارستمي(؛ برنده نخل طال بهترين فیلم 

جشنواره فیلم كن، 1996
 »بچه هاي آسمان« )مجید مجیدي(؛ نامزد جايزه اسكار بهترين 
فیلم غیرانگلیسي زبان 1998، جوايز تماشاگران، فیپرشي و جايزه 

هیأت داوران جشنواره فیلم مونترال، 199۷
 »رنگ خدا« )مجیــد مجیدي(؛ جايزه بزرگ جشــنواره فیلم 

مونترال، 1999
 »باد ما را خواهد برد« )عباس كیارستمي(؛ جايزه بزرگ جشنواره 

فیلم ونیز، 1999
 »دايره« )جعفر پناهي(؛ شیر طاليي جشنواره فیلم ونیز، 2000

 »زماني براي مستي اســب ها« )بهمن قبادي(؛ دوربین طاليي 
جشنواره فیلم كن، 2000

دهه      80
 »آفســايد« )جعفر پناهي(؛ جايزه ويژه هیأت داوران جشنواره 

فیلم برلین
 »آواز گنجشك ها« )مجید مجیدي(؛ برنده خرس نقره اي بهترين 

بازيگر مرد )رضا ناجي( از جشنواره فیلم برلین 
 »درباره الي« )اصغر فرهادي(؛ خرس نقره اي بهترين كارگرداني 

جشنواره فیلم برلین
 »جدايي نادر از سیمین« )اصغر فرهادي(؛ خرس طاليي بهترين 
فیلم و خرس نقره اي بهترين بازيگر مــرد و زن )گروه بازيگران( 

جشنواره فیلم برلین

دهه      ۹0 
 »جدايي نادر از ســیمین« )اصغر فرهادي(؛ 
برنده جايزه اسكار بهترين فیلم غیرانگلیسي 

زبان، 2012 
  نامزد اسكار بهترين فیلمنامه غیراقتباسي 

  برنده جايــزه گلدن گلــوب بهترين فیلم 
غیرانگلیسي زبان 

 »قصه ها« )رخشان بني اعتماد(؛ 
جايزه بهترين فیلمنامه جشنواره 

فیلم ونیز، 201۵
 »فروشنده« )اصغر فرهادي(؛ 
برنده جايزه اسكار بهترين فیلم 

غیرانگلیسي زبان، 201۷
  برنــده جوايــز بهترين 
فیلمنامــه و بازيگــر مرد 
از  )شــهاب حســیني( 

جشنواره فیلم كن

تابلوی افتخارات

 چهاردهه
سینمایایران

این شماره
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یدگان ۴ دهه برگز
  تک نگاری هایی درباره اجاره نشین ها، ناخدا خورشید، لیال، شوکران، درباره الی و فروشنده

منتخب نظر سنجی های همشهری درباره بهترین فیلم های دهه های ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰

 1
آقاي داریوش مهرجویي در یک نــگاه كلي و عمومي، 
»آري« است. گرایش مثبت به ایشان به طور عموم و نزد 
منتقدین، همچنان آري است. ایشان سرجمع و در یک 
معدل گیري ساده، رأي باال مي آورد و پذیرفتني است. نق زدن ها 
بیش وكم،  اندك است. كمتر جایي از او چهره منفي منعكس 
مي كنند و اگر حرف و صحبتي است بیشــتر معطوف به این 
سال هاست كه خود، قصه جداگانه اي است... كه البته داوري 

دقیقي هم نیست و بماند... .

 2
مهرجویي بي تردید سینماگر مهمي در نیم قرن اخیر 
سینماي ایران است. ایشان یكي از چند آدم مهم آغازگر 
موج نوي سینماي ایران است )شخصا ترجیح مي دهم 
كه »ســینماي دیگر« را جایگزین موج نو كنم. این به دالیلي 
یک رویكرد خصوصي و شــخصي اســت كه باز خود حكایت 

دیگري است(.

 3
مهرجویي با 2فیلــم، نقل محفل هاســت؛ »گاو« و 
»هامون«... كه اتفاقا شباهت هاي بسیاري به هم دارند. 
همه خصایص او در قالب و فرمــت جدید و به عنوان 

عرفان جدید، در هامون جلوه گر مي شود.

 4
مهرجویي همیشه و همواره مفهومي و موضوعي بررسي 
مي شود كه این روش و سیاق و جریان غالب و عمده 
نقدنویسي در ایران است... كه خود باز حكایت دیگري 

است و بماند.
اما به هر حال كمتر كسي تمایل به صحبت درباره جنبه هاي 
فني ایشان دارد. مهرجویي یكي از پرنگاتیوترین فیلمسازان 
این دیار اســت؛ یعني هر صحنه را با كلوزآپ، مدیوم شــات و 
النگ شــات از زوایا و جهت هاي مختلف مي گیرد؛ با وسواس، 

سختگیري، حوصله و دقت؛ محض احتیاط.
و نتیجه و دسترنج كار گروه فني را مي گذارد روي میز مونتاژ 
و دودستي تقدیم مي كند به تدوینگر كه حاال تصمیم گیرنده، 

اوست.
مهرجویي همیشــه و در حد امكانات، قابل ترین و تواناترین 
آدم هاي فني ســینماي ایران را به خدمــت مي گیرد و آنها را 
مدیریت مي كند. مدیریت ایشــان خوب و شایسته است و به 
زبان خودماني و ســاده، حرف ندارد. از این مسیر است كه او 

كارش را به پیش مي برد.
و بدیهي است كه در مورد »لیال« هم ایضا... .

 5
لیال در زمان خــودش و با یک نــگاه عمومي و كلي، 
قابلیت ها و توانایي هایش مورد توجه قرار نمي گیرد. 
مردم برایش سر و دست نمي شكنند و منتقدین هم 
باهاش »اي...« برخورد كردند. فیلم چندان گل نكرد؛ شكست 
هم نخورد، اما... . مردم و تماشاگران عادي را مي فهمم كه چرا 
نه، چون به راستي و در واقع راز اقبال تماشاگر، همیشه سربه مهر 
در طول تاریخ سینماي ایران و جهان باقي خواهد ماند و اگر این 
حكایت، رمزگشایي مي شد، شاید كه نه بلكه حتما تاریخ سینما 

جور دیگري ورق مي خورد و هر تهیه كننده و سرمایه گذاري به 
اكسیر فروش دست مي یافت؛ آن وقت، خالص و پایان قصه و 

جدل و نقطه سرخط و... .
نتیجه بالفاصله اینكه حتما چندوچوني در لیال بوده )و هست( 
كه در گیشه جواب نداد و آن نشد كه مي توانست بشود. شاید 
سوزوگداز ملودرام فیلم، كافي نبوده است و ده ها شاید دیگر و... .

و اما منتقدان و همكاران و هم قطاران را نمي فهمم. اشكال حتما 
در آنها نیست. مشكل به من برمي گردد. من نمي فهمم كه چرا 
آنها »نه« هستند. اما باوركردني نیست و غریب و عجیب است. 
به هر حال این حرف و سخن ساده باقي مي ماند و مي توان ادعا 
كرد كه فضاي روشنفكري فیلم و سینما با ملودرام میانه خوبي 
ندارد و ملودرام را خوار و خفیف مي انگارد. و ملودرام به هر شكل 
و وجه و با هر نوع ساخت و سخن، جایي در فرهنگ و ادبیات 

سینمایي نقد و نقدنویس و نقدنویسي ندارد. و عجبا...

 ۶
اما من فیلم را دوست دارم. و حتي خیلي. از فیلم هاي 
جزیره اي من اســت تا آنجا كه داریم درباره سینماي 
ایران صحبت مي كنیم. لیال در میان 15-10 تا فیلم 
محبوب من در كل تاریخ سینماي ایران است؛ یک فیلم خوب، 
باوركردني، تاثیرگذار، ماندگار و خوش ساخت. همه مهرجویي 
در فیلم، قابل ردیابي اســت؛ یک مهرجویي بي ادعا و ساده در 
یک فیلم ساده با مواد ساده و همه چیز ساده و دست یافتني؛ 
یک فیلم گرم و خودماني و آشــنا؛ سهل و نه اما پیش پاافتاده. 
من هنگام تماشاي فیلم )و در هر نوبت( از این همه صفات كه 
به قصه فیلم و شخصیت مركزي فیلم مي نشیند و مي آید، در 
حیرتم؛ قصه اي تند كه تندي اش شاید فقط در دنیاي درام و 

نمایش و فیلم و سینما معني مي دهد و نه در دنیاي واقعي.

 ۷
حرف فیلم و موضوع مركزي فیلم، بسیار غریب و نادر 
اســت و رگه این نوع قصه را در سینماي ایران كمتر 
سراغ داریم؛ یک موضوع به ظاهر عادي و در عین حال 
بسیار دراماتیزه و پربرخورد و پركشاكش؛ هم كشاكش بیروني 
و هم كشــاكش دروني )در لیال(؛ اما همه چیز قصه به آرامي 
و نرمي؛ نرمشي حیرت انگیز و نامحســوس؛ غلیاني از درون؛ 

   اقتباس ناصر تقوایي از رمان »داشتن و 
نداشتن« ارنست همینگوي پس از 10سال 
دوري از فضاي فیلمسازي همان قدر شبیه 
یک اقتبــاس از روي اثري بیگانه به نظر مي رســد كه افســانه هاي 
فولكلوریک ایراني مي توانند اقتباس باشــند. »ناخدا خورشید« یک 
نمونه ایده آل از ایراني كردن قصه اي است كه تقوایي با هوش ذاتي اش 
فهمیده چه میزان قابلیت رخ دادن در هر گوشــه اي از جهان را دارد و براي همین با یک انتخاب 
درست در مقطع زماني وقوع داستان، به یكي از بومي ترین فیلم هاي سینماي ایران تبدیل مي شود. 
این بومي كردن نه تنها در سطح قصه كه در گویش و دیالوگ نویسي تقوایي هم مشخص است. تسلط 
او بر گویش جنوبي -زبان زادگاهش-حاصل كار را با دستاورد نویسندگان معاصري كه سعي كرده اند 
جنوب را چنان كه هست بنمایانند تفاوت دارد. اینجا تقوایي صاحب خانه است و آن چیزي را بازتاب 

مي دهد كه واقعا هست، نه آنچه نیاز به بزرگ نمایي دارد تا تفاوت ها به چشم بیاید.
  نیمه اول دهه 60 سال آشتي سینماي ایران با موج نویي هاست. در جشنواره اي كه جایزه بهترین 
فیلمش به »پرواز در شب« داده مي شود، از این نسل مسعود كیمیایي، عباس كیارستمي، داریوش 
مهرجویي و ناصر تقوایي اجازه فیلم ساختن یافته اند و البته بهرام بیضایي هم »باشو غریبه كوچک« 
را ساخته كه نمایش اش به بعد موكول مي شود. این فضاي تازه البته خیلي هم سهل الوصول نیست. 
در طول فیلمبرداري تقوایي مصایب زیادي را تحمل مي كند و حتي در مقطعي ناچار مي شــود 
بخش هایي از قصه اش را عوض كند تا فیلم امكان ادامه ساخت پیدا كند. با این همه ناخدا خورشید 
بیش از هر چیز نشان از تسلط تقوایي روي ابزار كارش دارد. حدود نیمي از فیلم روي آب و در یک 
كشتي مي گذرد و نیمي دیگر در یک جزیره. توان باالي تقوایي در تقسیم بندي نماهاي قصه اش آنجا 
مشخص مي شود كه هنوز هم فیلم یكي از بهترین نمونه هاي بصري این سینماست و تنوع قاب ها و 

نمابندي هایش همچنان آن را در شمار بهترین كارهاي تقوایي قرار داده است.
  ویژگي دیگر فیلم، بازي هاي درخشان اســت. داریوش ارجمند در نقش ناخدا خورشید یكي 
از بهترین حضورهایش روي پرده را ثبت كرده و سعید پورصمیمي در نقش ملول به جواهر فیلم 
تبدیل مي شود. حضور تهدید گونه او در عین بالهتي كه پورصمیمي به كاراكترش بخشیده، ویژگي 
اصلي این نقش است. ناخدا خورشید، فیلم ســكانس هاي ماندگار هم هست. از جمله مي توان به 
فصل درخشان گفت وگوي اول مستر فرهان و ناخدا در خانه اشاره كرد یا فصل خداحافظي ناخدا از 
همسرش. تكنیک تقوایي را هم مي توانید در فصل ورود لنج ها و پیاده شدن مستر فرهان از كشتي 
جست وجو كنید؛ فصلي كه تا رسیدن او به در خانه ناخدا و همراهي اش با ملول ادامه پیدا مي كند و 
تقوایي با زیركي در پس زمینه، محل رخداد داستان را براي تماشاگر معرفي مي كند. تقوایي نشان 

مي دهد كه در كنار مهرجویي از بهترین اقتباس كنندگان از ادبیات در سینماي ایران است.

  قبل از تماشــاي »اجاره نشین ها« در 
اكران عمومي ســال66 تنها فیلم »گاو« 
داریوش مهرجویي را دیده بودم. همانطور 
كه بارها نوشــته و گفته شده، در آن ســال ها به دلیل كمبود امكانات 
متفاوت تصویري، مخاطبان جدي سینما درباره سینماگران و آثارشان 
بیشــتر مي خواندند تا ببینند، آن هم از منابع محــدود نه چندان در 
دســترس. طبیعتا به عنوان یک نوجوان درك كاملي از مهرجویي و توانایي هایش نداشتم - البته 
معتقدم بهترین آثار این كارگردان بعد از انقالب ساخته شد و توانایي هاي كم نظیرش بروز كرد- با 
توجه به ذهنیت بدي هم كه نسبت به سینماي كمدي ایران پیدا كرده بودم با تردید به دیدن فیلم 
رفتم اما تماشاي اجاره نشین ها یک تجربه كامال جدید و بي نظیر تا آن زمان بود. بي اغراق تا آن لحظه 
بابت هیچ فیلم ایراني آن قدر تفریح نكرده و حظ نبرده بودم. جدا از ویژگي هاي یک كمدي درجه 
یک -شاید هم بهترین كمدي تاریخ سینمای ایران- اجاره نشین ها حسي  داشت كه در سینماي آن 
روز ایران به شدت تازه بود؛»حس آشنایي«. در دهه60 به خصوص در نیمه نخستش با وجود تمام 
آثار درخشاني كه ساخته شده بود، فیلم هایي كه به زمان معاصر و روابط شهري مي پرداختند، نوع 
شخصیت ها، ارتباطشان با جهان اطراف، نوع دیالوگ ها و... چندان نزدیكي و آشنایي با نوع روابط 
پیراموني در جامعه، حتي حرف زدن مردم با یكدیگر نداشت. در اغلب فیلم ها شخصیت ها خیلي 
تمیز، تصنعي و اتو كشیده حرف مي زدند و كسي بین حرف دیگري نمي پرید و... اما روابط و فضاي 
اجاره نشین ها از جنس دیگري بود. كاراكترها براي تماشاگر كامال ملموس و قابل درك بودند، حتي 
اگر نمونه دقیقا مشابه بیروني برایشان سراغ نداشــتند. ارتباط كاراكترها، نحوه گویش آنها، حتي 
بد وبیراه گفتن شان به گونه اي بود كه حس زندگي اكنون به مخاطب منتقل مي كرد و به راحتي همراه 
و باور تماشاگر را سبب مي شد. مضاف بر اینكه فضاي گرم فیلم كه مهرجویي بي اغراق استاد خلق 
آن است، كاري  مي كرد كه كنش هاي تمام ساكنان آن ساختمان و اتفاقات عجیبش براي تماشاگر 

قابل درك باشد و با ساكنین اش احساس نزدیكي و آشنایي پیدا كند.
  البته اجاره نشین ها جزئیات و ظرایف متعدد قابل بحثي دارد كه باعث موفقیت و مانایي آن شده 
است؛ از شخصیت پردازي هاي جذاب تا مولفه هاي مختلف روایي و تصویري. اما نمي توان درباره 
این فیلم هرچند كوتاه نوشت و اشــاره اي به یكي از ماندگارترین شخصیت هاي سینماي ایران 
نكرد؛ »عباس آقا سوپرگوشتي« با بازي پرقدرت زنده یاد عزت اهلل انتظامي؛ یک نمونه بي بدیل و 

كامال متمایز كه بدون آن اجاره نشین ها غیرقابل تصور است.

شوكران )بهروز افخمي 13۷9( 

امان از صداي سيما
  »شــــوكران« 
جام زهــر نبــود، 
پیت بنزین بود كه 
روي ما نریخت ولي آتــش گرفتیم. ما ابتدا 
عاشق سیما شدیم كه رســمش پرستاري 
بود و به راه دلدادگي مي كشــاند حتي سرد 
و گرم چشــیده هایي با نشان بصیرت را. هنوز مي شــد براي دوو سییلو 
و مانتو خفاشــي و عینک آفتابي و حتي چیپــس قورباغه ذوق كرد كه 
ما شــوكران را هرچند تلخ اما مثل نبات شــیرین یافتیم. رابطه موازي 
مســلمان مرخصي گرفته از یک طرف و دلبري هاي مبهوت كننده آن 
به دل نشسته اي كه مي خواســت در دل بماند از طرف دیگر، مشتاقان 
شوكران را به ضریب هیجان و جذبه مي رساند. حاال بماند كه این وسط 
خانم سوپراســتار در یكي از ممتازترین حضورهایش در نقش سیما، از 
صدا هم تمام و كمال در مسیر عشــق به انتقام رسیده سود برد. تداعي 
كنید تمناهاي دختر میدان خراســان را كه باور نداشت گوشي را بردار 
گفتن هایش پاي تلفن دیگر مسافر عاشق پیشه زنجان- تهران را هوایي 
نمي كرد و ســرانجام آتش انتقام را در جاده ســرد و تنها با اشک هاي 

حسرت خاموش كرد.
ما عاشق شوكران بودیم. ما عاشــق صداي سیما بودیم، ما عاشق قوطي 

كبریت هاي كره اي اما نماندیم...

برگزیده
دهه۶۰ 

برگزیده
دهه۶۰ 

ناخدا خورشید )ناصر تقوایي 1365(

سينماي بومي

لیال )داریوش مهرجویي،13۷5(

تسويه حساب 

اجاره نشین ها )داریوش مهرجویي 1365(

حس خوب آشنايي

و نقيبی خسر

شاهين امين

مسعود مير

و دهقان خسر

برگزیده
دهه7۰ 

برگزیده
دهه7۰ 

 چهاردهه
سینمایایران

این شماره
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جوششي از عمق. همه چيز از درون چشمه مي آيد.

 8
موضوع فيلم درباره سرحرف ايستادن است؛ بهايش 
را پرداختن؛ درباره دلدادگي و عشق و وفاداري به آن 
است؛ درباره جان فشاني سر اعتقاد و ايمان براي حفظ 
زندگي عاشقانه است؛ درباره خرج كردن به پاي چيزي است كه 
دوستش داريم؛ درباره مايه گذاري. براي كنترل و به راه آوردن 
زندگي عاشقانه، از خود بايد بگذريم، حتي به رغم طبيعت مان... 
و مثال حركت در مســير عكس خلق وخوي مان. فيلم درباره 
عاشق عشق بودن است. فيلم درباره پرداخت صورتحساب است. 
زندگي حساب و كتاب دارد؛ دخل وخرج مادي و معنوي دارد؛ 
فراز و فرود دارد. صورتحسابش را بايد هركس بپردازد؛ به نوعي 
و به طريقي و به قيمتي. بابت چيزي كه مي خواهيم بسازيم، 
ناگزيريم قيمتش را بپردازيم. پرداخت صورتحساب ساختن 

زندگي و عشق توأمان، موضوع فيلم است.

 9
از كليشه كه دور مي شــويم، درستش اين است كه به 
»شخصيت« نزديك و نزديك تر شويم. گاهي اين اتفاق 
مي افتد و تقريبا در بيشــتر فيلم ها نمي افتد. در ليال 
افتاده و ما صاحب شخصيت در فيلم هستيم؛ با همه چم وخم ها 
و چندوچونش. فيلم، ليالي فيلم ليال را از آب درآورده؛ من باب 
شخصيت پردازي؛ شخصيتي نادر در تاريخ سينماي ايران كه 
در معدود فيلم ها اتفاق مي افتد. شخصيت اين فيلم، نقطه قوت 
و در مركزيت و گرانيگاه اســت كه موضوع و ســاختار فيلم را 
هدايت مي كند و همه چيز حول او ميزانسن مي گيرد و معني 
مي يابد. شخصيت ليال در فيلم داراي خصايص ويژه اي است 
به اين شكل: باوركردني، يكدنده، لجوج، مصّر، سر موضع، روي 
يك خط، يك هدف و باالخره... يك مسير، از آغاز تا انجام )به 
هر قيمت(. او نمي بخشــد و اما فراموش هم نمي كند و گاليه 
نمي كند و ضجه نمي كند و گريه نمي كند و التماس نمي كند. 
كم حرف مي زند و عمل مي كند به آنچه براي بقاي عشــق و 

صالح تشكيل خانواده اش مي داند.
و عملكرد ليال در فيلم:

كوشش براي وصل كردن و حل مشكل؛ رودررونشدن و دعوا و 

بلوا راه نينداختن؛ به خواستگاري رفتن براي شوهر )بسيار غريب 
و عجيب(؛ كوشش تا سر حد توان؛ كوشش براي اثبات عشق و 
عهد و وفا؛ تالش براي حفظ كيان خانواده؛ به نمايش درآوردن 
مظلوميت زن؛ حركت و حركت و حركت بدون چشمداشــت 
به نتيجــه كار و كوشــش براي نفــس كوشــش؛ و باالخره 

پرداخت كننده اصلي حساب ميز زندگي؛ يك پايمرد واقعي.

 10
اما جمع بندي نهايي:

همه مهرجويي و رگه  همه فيلم هايش در اين فيلم 
هست؛ اما نامحســوس و نيمه پنهان و نيمه آشكار و 
كمي زيرپوستي؛ طوري كه به نظر مي رســد هرگز اين جور 
مهرجويي اي نداشته ايم؛ يك استثنا و يك جور منحصربه فرد؛ 
فيلم بدون زوم و تاكيد؛ دوربين با نگاهي آرام و بدون دلشوره 

و گزارشي و عادي.
2صحنه را براي نمونه، يادآوري مي كنيم كه گوياي ســاختار 
فيلم و حرف فيلــم و شــخصيت مركزي فيلــم و نحوه كار 

مهرجويي است.
1( صحنــه پاره كردن و ريخته شــدن دانه هــاي گردنبند به 

دستشويي.
2( صحنه عروســي كه ليال تاب نمــي آورد و مي زند بيرون و 
راه مي افتد تا پيش مادرش. التهاب و هيجــان و غم و اندوه و 
همه چيز به روي هم تلنبار مي شــود و در صداي تق تق تق تق 
كفش پا در دل شب نمود پيدا مي كند و به رخ كشيده مي شود. 
نقش كليدي را صدا پيدا مي كند؛ به بهترين شكل و آسان ترين 
روش و راه؛ براي القاي همه حس صحنه و حس و حال وروز ليال؛ 

گويا و تاثيرگذار. و بسيار كوتاه. 
و اما زن، ليال.

همه چيز به بهانه او و درباره اوست؛ درباره كرامت زن )ليال( و 
حرمت زن )ليال(. اين زن، ليال، همه جا مي تواند باشد. زن روز 
نيست؛ زن هميشــه تاريخ و همه عرصه كره زمين است. در 
كشاكش و تالش زن و مرد، مرد در يك سو مي تازد؛ هم زنش 
را مي خواهد و هم مادر و هم بچــه... و هم تجديد فراش و هم 
كيان خانواده و هم زندگــي و... همه چيز و درواقع هيچ چيز و 
اين نمي شود. نمي تواند تصميم بگيرد، نمي تواند انتخاب كند. 
زن، ليال، اما انتخاب مي كند و در همان شاهراه انتخاب، حركت 
مي كند... و در يك شاهراه. يك... مرد حرف مي زند و زن، ليال، 

عمل مي كند. فيلم درباره تفاوت دنياي حرف و عمل است.
مناقشــه و درام فيلم ناشــي از پول، قدرت، شــغل، اختالف 
طبقاتي، تفاوت ايدئولوژي، مقام و... نيست. جدال و درام فيلم، 
ريشه اي تر و عميق تر است و وصل به يك فاكتور نيست؛ يك 

جور راز بقاست براي حفظ و به كنترل درآوردن زندگي.
فيلم، دلي اســت؛ از دل مي آيــد. ســينما و فيلم هاي موفق 
سينماي ايران، محصول انديشه و عالقه و فن ساالري و اينجور 
چيزها نيستند؛ محصول دل اند. هر فيلمي كه از دل فيلمساز 
دلي برمي  آيد قابل اعتناست والغير. و ليال نمونه يك فيلم دلي 

است. مهرجويي دلي و همه چيز و همه عوامل، دلي.
بسيار عجيب و غريب اســت كه فيلم ليال منفي ندارد. عجيب 
است كه چطور فيلمي بدون منفي راه مي رود. و غريب است كه 
اين چنين فيلمي چگونه ساخته مي شود، سرپا مي شود، روي 
پرده ديدني  مي شود، به تماشاگر منتقل مي شود، دوام مي آورد 
و تا فرداها در تاريخ سينماي ايران ماندگار مي شود و به زندگي 

ادامه مي دهد. و به يك اثر جزيره اي تبديل مي شود.
يادمان نرود، تا آنجا كه داريم درباره ليال درك و داوري مي كنيم 
و حرف مي زنيم، بايد حواســمان شــش دانگ جمع باشد كه 

صورتحساب را چه كسي و چگونه پرداخت مي كند.
و باالخره عدل و انصاف و تعادل به ما گوشزد مي كند كه سهم 
نويســنده قصه فيلم، خانم مهناز انصاريان را از ياد نبريم... كه 

خود حكايت ديگري است. 

  واقع گرايي اجتماعي، زبان، لهجه، حديث نفس و زمانه شناسي 
خودش را مي طلبد. از»جنوب شــهر« )فرخ غفاري( و »شوهر 
آهو خانم«)داوود مالپور(، به »تنگنا« و »مرثيه« )امير نادري(، 
»گوزن ها« )مســعود كيميايي(، »طبيعت بي جان« )سهراب 
شــهيد ثالث(، »دايره مينا« )داريوش مهرجويي( و »گزارش« 
)عباس كيارستمي( رسيديم و در اين دوران نمونه هاي معاصر 
و متفــاوت اين واقع گرايــي را در »نياز« و »مرهــم« )عليرضا 
داوودنژاد(، »دندان مار« )مســعود كيميايي(، شــماري از آثار 
رخشان بني اعتماد همچون »زرد قناري«، »روسري آبي«، »زير 
پوست شهر« و »قصه ها«، همچنين »سارا« و »بماني« )داريوش 
مهرجويي(، »بچه هاي آســمان« )مجيد مجيدي(، »بودن يا 
نبودن« )كيانوش عياري(، »دربند« )پرويز شهبازي(، »عصباني 
نيســتم!« و »النتوري« )رضا درميشــيان( و »ابد و يك روز« 
)سعيد روســتايي( مي بينيم. اما قصه گويي، شخصيت پردازي 
و واقع گرايي اصغر فرهادي كه نشانه هاي عيني اش را از »شهر 
زيبا« به بعد در آثارش شاهديم، جنس خاص اين زمانه هستند. 
گويي كه در اين دوران گذار پادرهوا و كسالت بار با ريتم ناموزون 
خود كه از اضطراب بي امــان و موقعيت هــاي عاطفي كوتاه و 
تثبيت نشده و سوءتفاهم هاي بزرگ، پريشاني و تقدير ناگزير در 

آن تنيده شده، چنين رئاليسمي را مي طلبد.
  مهم ترين ويژگي اصغر فرهادي كه عامل تشــخص آثارش 
شده اين است كه او اساسا با قصه گويي به سراغ يك قشر يا طبقه 
مي رود و واقع گرايي اش را در اين قالب بنا مي كند. در واقع قصه و 
روايت با همه جزئياتش )منتها نه به شكل خيلي پررنگ و منطبق 
با اصول كالسيك(دغدغه اصلي فرهادي است. در »فروشنده« 
نسبت به ديگر آثار او وابستگي بيشتري به فيلمنامه دارد. با آنكه 
در كليت فيلمنامه با حفره ها و كمبود اطالعات و نقش »تصادف« 
در وقوع برخي رخدادها سروكار داريم كه فيلم را از واقع گرايي 
متعارف دور مي ســازد )يك نمونه بارز و جا نيفتــاده اش اقدام 
رعنا در خارج كردن وانت مرد متعارض به او از داخل پاركينگ 
مجتمع است كه حوادث بعدي را موجب مي شود( ولي فرهادي 
راه را براي گمانه زني هاي بيننده و تفسير پذيري هاي گوناگون 
باز گذاشته اســت؛ مثال در مورد همين تصميــم رعنا مي توان 
اين برداشــت را كرد كه او از تابلو شدن اين وانت در پاركينگ و 
مشاهده هر روزه آن عذاب مي كشد و عالوه بر آن، تداوم استقرار 
اين وانت در آنجا باعث كنجكاوي و نيش و كنايه در و همسايه 
مي شود. البته براي آمدن اوليه وانت به داخل پاركينگ ساختمان 
نمي توان به چنين فرضيه هايي در ذهن رسيد. بدون آنكه بخواهم 
چيزي را توجيه كنم، اســتنباطم اين اســت كه هرچه جلوتر 
مي آييم براي فرهادي ايجاد موقعيت هاي عاطفي، نمايشــي و 
روان كاوي آدم هايش در يك بستر روايتي اهميت بيشتري دارد تا 
واقع گرايي نعل به نعل با همه جزئياتش. بر اساس چنين ضرورت 
و دستور كاري در فروشنده نوعي پختگي در نگاه و جهان بيني 
مي بينيم. در آثار قبلي فرهادي)سه گانه»چهار شنبه ســوري«، 
»درباره الي« و»جدايي نادر از سيمين«( جدا افتادگي، افسردگي 
و سرگشتگي انســان معاصر و دروغ و پنهان كاري و فروپاشي 
پايه هاي اخالقي در طبقه متوسط رشد نيافته جامعه شهري و 
نوع مواجهه پر سوءتفاهم و نامنعطف طبقه ها و اقشاري با سطح 

فروشنده )اصغر فرهادي 139۵( 

 بين معصوميت
و شرارت

فرهنگي و وابستگي هاي ســنتي و متمدنانه متفاوت، يك اصل 
بود كه قاعده بازي بياني و ســاختاري را شــكل مي بخشيد. در 
»شــهر زيبا« نيز فقر و بزهكاري فردي و اجتماعي را در امتداد 
همان مناسبات انســاني و عاطفي كه در معرض آسيب پذيري 
قرار دارد شاهديم اما مضمون و كليد واژه اي كه از آغاز تاكنون، 
فرهادي از آن دست نكشيده مقوله »قضاوت« است كه مي تواند 
ماهيت وجودي آدم هاي او را اعم از شخصيت اصلي و محوري تا 
نقش هاي مكمل، چند اليه كند. اين شگرد و برگ برنده فرهادي 
است كه به گونه اي در مورد آدم هاي آثارش شخصيت پردازي و 
بستر سازي  مي كند كه ما را به فراخور ساليق و خصائص و ميزان 
ريشه هاي فرهنگي و سنتي و طبقاتي مان، ملزم به قضاوت ها و 
واكنش هاي متفاوت مي كند. اين تمهيد هم به اثر، جاذبه هاي 
مضموني، مفهومي و دراماتيك مي دهد و هم زمينه ســاز نوعي 
آسيب شناســي اجتماعي معاصر مي شــود؛ مثال توجه كنيم 
به شــخصيت هاي ابوالقاســم)فرامرز قريبيان( در شــهر زيبا، 
روح انگيز )ترانه عليدوستي( و زن تنهاي همسايه )پانته آ بهرام( 
در چهارشنبه سوري، سپيده )گلشــيفته فراهاني( و الي )ترانه 
عليدوســتي( در درباره الي... و راضيه )ســاره بيات( در جدايي 

نادر از سيمين.
  در فروشنده جذاب ترين و پرتعليق ترين شخصيت)با همه 
منفور بودن ظاهري اش( يك راننده وانت پا به ســن گذاشته 
اســت كه ناراحتي قلبي دارد. در طول فيلم، فرهادي به شكلي 
براي اين شــخصيت مقدمه چيني و برنامه ريــزي مي كند كه 
نهايتا در حالتي آچمــز قرار مي گيريم و حتي ته دلمان از عماد 
بابت سيلي زدن به اين مرد قابل ترحم شاكي مي شويم! خب اين 
شيوه برخورد حساب شــده و در عين حال هنرمندانه، ممكن 
است از ديد بعضي ها مروج بي غيرتي در جامعه اي باشد كه هنوز 
راحت و منطقي و به اصطالح open با اين مسائل كنار نمي آيد. 
از ســوي ديگر با توضيح هاي مرد راننده در مــورد رابطه اش با 
مستأجر ســابق كه يك زن خودفروش بوده و مراجعه اخيرش 
به نيت ديدن او كه چنين موقعيت تصادفي بغرنجي را رقم زده 
و اتفاقي كه در آن شــب افتاده و زياد در موردش توضيح داده 
نمي شود، ناخودآگاه مي توان در شــرايطي قرار گرفت كه او را 
يك متجاوز كثيف و مجرم بالفطره تشــخيص ندهيم و صرفا از 
جهت وفادار نبودن سنتي به همسرش و رابطه پنهان هرازگاه 
با يك زن روســپي محكومش كنيم. حتــي در همين حد هم 
فرهادي طوري با اين آدم رفتار مي كنــد و او را از طريق عماد 
در كانون تالطم هاي روحي و جسمي و عذاب اليم قرار مي دهد 
كه گويي حكــم مجازاتــش اينگونه اجرا مي شــود. همه اين 
كش و قوس ها و حالت هاي چند وجهي موجب مي شود كه يك 
اثر سينمايي شكل درســت بگيرد و فراتر از چرخه روزمرگي و 
موقعيت هاي يكنواخت، زمينه ســاز كنش و واكنش، رخ به رخ 
شدن، موضع گيري فردي، خودشناسي و برخورد هاي انساني و 

برمال شدن خلقيات و درونيات و خصائص شخصيتي آدم ها در 
شرايط بحراني شود. حاال در اين اثر فرهادي، رويارويي سنت و 
مدرنيته را به شكلي غيرمستقيم و متفاوت تر مشاهده مي كنيم. 
در آن سكانس پاياني در دل »يا علي يا علي« و »يا فاطمه زهرا« 
گفتن زني چادري)با حالتي گريان( كه 3۵ ســال وفادارانه با 
مردش زندگي كرده و از خدا براي بهبود حال شوهرش در اين 
وضعيت بحراني جسماني او كمك مي خواهد، زن و شوهري را 
به عنوان نمايندگان طبقه فرهنگي جامعه مدرن مي بينيم كه هر 

كدام به شكلي با اين واقعيت جاري برخورد مي كند.
  برگ برنده ديگر فروشنده، تلفيق مناسب نمايش با واقعيت 
اســت. از بازي عماد در نقش ويلي لومان نمايشــنامه »مرگ 
فروشــنده« و خوابيدن او در تابوت و نگاه عميــق و متفكرانه و 
آميخته با اندوهش به مقابل )رو به دوربين( در اتاق گريم با آن 
موهاي سفيد شده و به موازاتش چهره پير و شكسته همسرش، 
در حس و حالي قرار مي گيريم كــه گويي عماد و رعنا در گذر از 
اين كشمكش ها و بحران ها و رخدادهاي ناگوار و رويارويي هاي 
غيرانساني و احساســي در يك جامعه ملتهب و ناآرام شهري، 
به كهنسالي رسيده اند و همان سرنوشت محتوم ويلي لومان و 
همسرش را )به عنوان الگوهاي طبقه متوسط شكست خورده( 

پيدا كرده اند.
با اين قرينه پــردازي نگاه عماد از كنار پنجــره در انتهاي فصل 
عنوان بندي اوليه به لــودري كه زمين را مي كنــد و اين گفته 
بعدي اش در جايي از فيلم كه »بايد لودر را گذاشت زير اين شهر« 
به واقعيتي تلخ از جنس اين زمانه مي رســيم؛ انسان جوامعي با 
اين سيكل معيوب و فرسايشي و مرزهاي نزديك بين معصوميت 
و شرارت، ساحت انساني و حضور مهاجم، گريزي از اضطراب و 

اندوه و رنج بي پايان و بحران هويت ندارد.
   اما صدرنشيني »فروشنده« در نظرســنجي اخير روزنامه 
همشــهري با فاصله اندك از فيلم هايي چــون »ابد و يك روز« 
سعيد روســتايي، »پرويز« مجيد برزگر، »در دنياي تو ساعت 
چند اســت« صفي يزدانيان، »ماهي و گربه« شــهرام مكري و 
»مغزهاي كوچك زنگ زده« هومن سيدي نشان از اين واقعيت 
دارد كه اصغــر فرهادي در اين نــوع نگاه و شــيوه  روايت- به 
پشــتوانه  2جايزه اســكارش همه آس هاي خــود را رو كرده و 
رقباي ديگري از نســل هاي مختلف دارد. به نظر مي رسد كه او 
براي افول نكــردن، نياز مبرم به يك بازنگــري و خانه تكاني در 
دنيا و قالب بياني رو به تكرار خود دارد. به اضافه آنكه اساســا در 
بحران هاي اخير اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جامعه و گسترش 
و دوام ويروس كرونــا، جاذبه هاي رفتاري و نمايشــي »طبقه 
متوســط« و صورت بندي هاي مربوط به اين طيــف در حوزه 
جامعه شناختي تعريف دگرگون شده اي پيدا كرده و اولويت ها 
را در اين طبقه بندي اجتماعي معاصر كه به نوعي »تنازع بقاء« 

تبديل شده است، به گونه اي ديگر رقم مي زند.

جواد طوسی

درباره الي )اصغر فرهادي 1387( 

يك اكستريم كلوزآپ 
جهاني

  سينماي مطبوعات آن ســال در سينما فلسطين بود.  پس از 
كلي كش و قوس، فيلم جديد اصغر فرهادي را نصفه شب اكران 
كردند. جمعيت مشــتاق غير مطبوعاتي در آن نيمه شــب سرد 
بهمن داشتند پاشنه در ســينما را مي كندند. ما كه خير سرمان 
كارت داشتيم، كاله  مان كه هيچ، خودمان هم پس ماجرا بوديم. 
با عجز و التماس و با كلي بدبختي و تحمل فشاري شبيه شب اول 
قبر از در رد شديم. توي سالن فيلم شروع شده بود و جاي سوزن 
انداختن نبود. غير از صندلي هاي رسمي، صندلي هاي تاشويي كه 
براي عزاو عروســي خانگي كرايه مي دهند هم پر بود. ايستاده ها 
دست به دست مان كردند تا رسيديم زير پرده؛ همان جايي كه الي 
داشــت با بچه ها بادبادباك بازي مي كرد. تا حاال فيلمي را اينقدر 
از نزديك نديده بــودم آن هم اين طور »لو انــگل«؛ زاويه اي كه 

سنگيني بار فيلم انگار بيشتر حس مي شد.
»درباره الي« را بازهم ديدم؛ بارها و بارها. از همان ابتدا تا پس از 
پايان تيتراژ و هربار با كشــفي تازه در آن. اما هيچكدام سنگيني 
بار اول را نداشت. نماي نزديك فرهادي از طبقه متوسط شهري 
كــه در بزنگاهي نقاب ها را كنار گذاشــته و خود واقعي شــان را 
نشــان مي دهند را بايد همان قدر نزديك روي پرده ديد. درباره 
الي جهاني ترين فيلم فرهادي اســت كه اتفاقا فيلم هايي جهاني 
ساخته اما شخصيت ها در عين آن كه صددرصد با فرهنگ ايراني 
تطابق دارند، منظومه اي خلق مي كنند كه مي توان براحتي آنها 
را برداشت و هر انساني با هرنوع رنگ و نژاد و مذهبي را جايشان 
گذاشــت. مثال اگر كاراكترهــا مكزيكي بودند يــا فيليپيني يا 

الجزايري آيا قصه تغييري مي كرد؟

عيان ترين وجه درباره الي نمايش روابط انســاني است. روابطي 
كه خيلي گرم و صميمانه آغاز مي شــود اما زير سايه گذشته و 
تجربه هاي قبلي از عشق و نفرت، به تك گرايي مي رسد تا هركدام 
در اركستري كه سرود شــادي مي خواند، براي خود نواي ماتم  
ســاز كنند. روندي كه از كمدي به تراژدي مي رسد وجمع را از 
هم مي پاشد و در استعاري ترين تصوير، ماشيني كه ابتدا آنها را 
آنقدر باسرعت مي برد كه صدايشان را در تونل جاده چالوس جا 
مي گذاشت، در انتها در باتالق ماسه هاي ساحل گير مي كند و با 
همه زور آنها هم تكان نمي خورد. طرفــه آن كه اين تجربه هاي 
زيستي گذشته نه در قاب تصوير كه اتفاقا در تخيل بيننده شكل 
مي گيرند. بي آن كه فرهادي فريمي تصوير گنجانده باشد، گذشته 
الي و عليرضا يا سپيده و احمد يا پيمان و شهره كامال پيداست. تو 

گويي مخاطب قصه آنها را از قبل از بر داشته است.
فرهادي نه با دوربين كه با كل فيلم، يك »اكســتريم كلوزآپ« 

گرفته كه زواياي وجودي انســان جمع گرا را بهتر ببينيم. سپهر 
فيلم انگار آزمايشگاهي است كه انسان ها در يك كلوني كوچك 
زير ميكروسكوپ مي روند. در شرايط آزمايش، رنگ مي شوند تا 
برخالف كلوني اوليه، براساس ذات شان از هم جداسازي شوند. 
ذراتي كه براي حفظ خود و جمع، مصلحت انديشــي مي كنند و 
براي مصلحت، دروغ مي بافند، در يك رخداد شكل واقعي خود 
را عيان مي كنند. حاال آنها ذراتي نيســتند كــه از ابتدا و در يك 
جمع سرخوشانه مي ديديم. داس مرگ خيلي خوب آنها را سرند 

مي كند. 
  حاال كه درباره الي ديگر روي پرده نيســت و اگر هم بود در 
اين زمانه غم انگيز كرونايي نمي توان چنين تجربه اي را داشــت 
اما توصيه مي كنم اگر آن را ديده يــا نديده ايد، يك بار فيلم را از 
نزديك تماشا كنيد تا نماي نزديك فرهادي از انسانيت را بهتر و 

با عمق جان دريابيد. 

علی عمادی

برگزيده
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افقي:
 1- ضربه گير خودرو- عارضه 

شكننده شدن موها- مضراب
2- زن نــازا- شست و شــوي 
سرسري و بدون دقت- نقش 

هنري
3- همســايه چين- بسيار، 
زياد- دستگاه قديمي نمايش 

فيلم
4- نت ســوم- كبود- رمان 

مشهور شولوخف روسي
5- پادشــاه ماردوش- دنيا- 

جگر سفيد
6- رشته باريك و بلند- پسر 

سهراب در شاهنامه- پشتكار
7- داد و فريادكردن- واحدي 
بــراي اندازه گيــري تــوان 

الكتريكي- طاقچه باال
8- ارابه- شراره آتش- سمت 

چپ
9- رنــگ نشــده!- فضــاي 
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درون سوز- سانسور
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كامپيوتر- ترديد
11- شــخص- بي اعتنــا به 

قيدوبندها- باريك و كشيده
12- ژتون- خالق رمان ســه 

تفنگدار - مگابايت
13- كليد خودرو- نو آيين- 

انبازان

14- اندازه- تكان خوردن- از 
پرسنل كادر درماني

15- تكاور- درك كردن- رسم
  

عمودي:
1- نخســتين دوربيــــــن 
فيلمبــرداري كه به دســتور 
مظفرالديــن شــاه قاجــار 

خريداري شد- جادو
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ميوه تابستاني
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سفيد و سياه- تله
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به كار بســتن قانــون- ظرف 

طبخ آبگوشت
10- نشانه جمع- نامناسب- 

اتفاق افتادن
11- پايتخت آنگــوال- مورد 

پذيرش- شهر زادگاه بتهوون

12- نام سابق كنگو- پدرمرده- 
چكاندني در تفنگ

13- نوعي بازي براي سنجش 
مهارت هدف گيــري- جزيره 
ايراني اســتان هرمــزگان- نخ 

تابيده
14- نوعي گردنبند زنانه- اهل 

ري- محل
15- ميوه تابســتاني- بازيگر 
مرد فيلم هاي شــاهين مالت و 

كازابالنكا
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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عقابها )ساموئل خاچيكيان، 1364( پرمخاطب ترين فيلم 
دهه 60 با 8ميليون و 600هزار و 476نفر تماشاگر

واز آخرين پر

 »عقاب ها« در شــرايطي ركورد فروش را شكست كه از آخرين فيلم 
پرفروش سازنده اش بيش از دودهه مي گذشت. ساموئل خاچيكيان بعد 
از دوران طاليي ضربت و دلهره، فيلم هايي ساخت كه يا تابع جريان هاي 
روز بودند يا كوشــش هايي بي حاصل براي بازگشــت بــه روزهاي اوج 
جنايي سازي ؛ روندي كه بعد از انقالب نيز تكرار شد تا فيلم عقاب ها. فيلم 
در روزهاي اوج جنگ تحميلي ساخته شد، آن هم در شرايطي كه تا آن 
موقع و با وجود گذشت 5سال از جنگ، هنوز فيلم مهم و تأثير گذاري در اين 
حوزه ساخته نشده بود. اغلب توليدات جنگي سينماي ايران در آن سال ها، 
آثاري ناشيانه بودند كه توجهي را از سوي مخاطب برنمي انگيختند. هنوز 
هم خبري از نسل خوش قريحه فيلمسازان دفاع مقدس نبود. در چنين 
شرايطي خاچيكيان به عنوان تكنيسيني كهنه كار پشت دوربين عقاب ها 
ايستاد و مقابل دوربين هم يكي از معدود ستاره هاي بازمانده از سينماي 
قبل از انقالب قرار گرفت. در دل سينمايي ستاره گريز كه سياستگذارانش 
به ارائه پيام بيش از ســرگرمي اهميت مي دادند، فيلمي ساخته شد كه 
هيجان را از تماشاگرش دريغ نمي كرد. عقاب ها به لحاظ زماني در بهترين 
شرايط ممكن ساخته شد. در شرايطي كه رســانه ها مرتب و مكرر خبر 
رشادت هاي خلبانان ايراني را پوشــش مي دادند، خاچيكيان كهنه كار 
همان هنرهاي قديمي اش در تقطيع سريع نماها و ريتم پركشش و تند و 
حادثه پردازي را به شكلي به كار گرفت كه كامال به مذاق تماشاگر خوش 
مي آمد. سعيد راد هم كه در آخرين لحظه ها براي بازي در نقش اول انتخاب 

شد، سهم به سزايي در فروش باالي فيلم داشت.
عقاب ها تمام آن چيزهايي را كه از تماشاگر آن سال ها دريغ مي شد به 
سخاوت عرضه مي كرد. فيلم در ســكانس هاي بسياري سوت و كف از 
تماشاگرش گرفت. البته فقر از سر و روي فيلم مي باريد و تمام صحنه هاي 
پرواز هواپيماها و جنگ هوايي با اســتفاده از تصاوير آرشيوي روي ميز 
مونتاژ ساخته شده بود، اما اين اهميتي نداشــت. مهم همان حادثه و 
هيجان بود كه تماشاگر را بارها به تماشــاي فيلم نشاند. بعدها روايت 
شد كه برحســب فروش فيلم در اكران اول تهران كه رقمي نزديك به 
16ميليون تومان بود و مقايسه اش با جمعيت تهران در سال 64، حدود 
30درصد پايتخت نشينان در همان سال اول اكران، عقاب ها را ديده اند. 
فيلم تا اوايل دهه70 همچنان اكران مي شــد و مي فروخت و به عنوان 
پرتماشاگرترين فيلم پس از انقالب به ركوردي دست يافته كه بعيد است 
شكسته شود. پيرمرد جنايي ساز در آخرين پرواز موفقش قاعده بازي را 

به خوبي رعايت كرده بود.

اخراجيها۲ )مسعود ده نمكي، 1388( پرمخاطب ترين فيلم 
دهه80 با 5ميليون و 328هزار و 297تماشاگر

موفق تر از قسمت اول

 عضو ارشــد انصار حــزب اهلل و ســردبير نشــرياتي چون 
»شــلمچه«و »جبهه«، وقتي تصميم به ساخت »اخراجي ها« 
گرفت، جز گرفتن پروانه ساخت كه به سهولت در دوران وزارت 
صفار هرندي صادر شد، كار راحتي را پيش رو نداشت؛ به خصوص 
اينكه ده نمكي مي خواست فيلمش را با حضور پرتعداد ستاره ها 
و بازيگران مشهور بسازد. با حضور محمد رضا شريفي نيا مشكل 
كســتينگ اخراجي ها حل شــد و از اكبر عبدي و امين حيايي 
گرفته تا كامبيز ديرباز و نگار فروزنده همه آمدند و در فيلمي كه 
فيلمنامه اش توسط پيمان قاسم خاني )بدون ذكر نام در تيتراژ( 
بازنويســي شــده بود، بازي كردند. اخراجي ها محصول دولت 
اول احمدي نژاد و نســخه كمدي »برزخي هــا«ي ايرج قادري 
بود كه فروش اش همه را غافلگير كرد. با موفقيت قســمت اول، 

اخراجي ها2 هم از راه رسيد.
 جز كامبيز ديرباز، بازيگر نقش مجيد ســوزوكي كه در انتهاي 
اخراجي ها به شــهادت رســيده بود، بقيه بازيگران محوري در 
قسمت دوم هم حضور يافتند و بازيگراني چون جواد رضويان و 
حسام نواب صفوي هم در اخراجي ها2 به بقيه اضافه شدند. فيلم 
در بهار پرحادثه 88 روي پرده آمد و با بيش از 5ميليون تماشاگر 
روي دست قسمت اول بلند شد. فيلم هاي آن سال هاي ده نمكي 
با انتقاد 2طيف راســت محافظه كار و چپ روشــنفكر مواجه 
مي شد. اينكه سري اخراجي ها چقدر واجد ارزش هاي سينمايي 
بودند خيلــي ابزار كارآمــدي براي نقد محصوالت ســينماي 
عامه پسند نبودند. در قسمت دوم همه شوخي هاي قسمت اول 
همچنان به راه بود و اندك سببيت داستاني و منطق و چفت و 
بست فيلمنامه هم فداي شــوخي هايي شده بود كه تماشاگر را 

بسيار مي خنداند. 
ضعف هاي تكنيكي قسمت اول هم در اخراجي ها2 با حضور تورج 
منصوري در پشت دوربين برطرف شــده بود و جلوي دوربين 
هم بايرام لودر و بيــژن و حاجي گرينوف مشــغول هنرنمايي 
بودنــد و كار را در مي آوردند. همه اين عوامــل به كنار، نقش و 
سهم ده نمكي در شــناخت سليقه ســينماروها و دوستداران 
اخراجي ها و تعداد قابل توجه تماشاگران را نبايد فراموش كرد 
و ناديده گرفت. ده نمكي تا پايان دولت احمدي نژاد، مهم ترين و 

موفق ترين فيلمساز سينماي تجاري ايران بود.

افعي )محمدرضا اعالمي، 1372( پرمخاطب ترين فيلم دهه70 با 6ميليون و 356هزار و 27نفر 

سراسر حادثه
  كارگــردان خوش فكر »نقطه ضعــف« )از بهترين فيلم هاي 
سينماي ايران در ابتداي دهه60( در ادامه هر چه زد به دربسته 
خورد. فيلم هايش يكي پس از ديگري شكست خوردند و فروش 
ضعيف »شناسايي« اعالمي را گرفتار بدهكاري مالي سنگيني كرد. 
ملودرام »عشق و مرگ« در انتهاي دهه60، بخشي از ناكامي هاي 
اعالمي را جبران كرد تا در ابتداي دهه70، نوبت به »افعي« رسيد. 
فيلمي كه قطعا نمي شد در دهه 60  آن را ساخت محصول تغيير 
شــرايط اجتماعي و تغيير رويكرد سياستگذاران فرهنگي بود. با 
كاسته  شدن حمايت مالي دولت از سينماي ايران، گارد مديران 
ارشــاد نســبت به آنچه حادثه پردازي و قهرمان پردازي كاذب 
ناميده مي شد، كمي باز شد. در نتيجه در زماني مناسب اعالمي 
به ساخت فيلمي اكشــن فكر كرد و فيلمنامه را با الهام از سري 
فيلم هاي »رمبو« به نــگارش درآورد. هدايت فيلم به عنوان يكي 
از قدرتمند ترين دفاتر توليد در آن سال ها پشت فيلم ايستاد و با 
جمشيد هاشم پور براي بازي در نقش شاهين، قهرمان فيلم قرارداد 
بست. نقش منفي به ايلوش خوشــابه، بازيگر قديمي سينماي 
فارسي رسيد و امير صادقيان و بهاره رهنما هم به عنوان چهره هاي 
جوان و تازه، مقابل دوربين افعي رفتند. جمشيد الوندي، بهترين 
فيلمبردار آثار اكشــن )با تجربــه همكاري با هدايــت فيلم در 
»كاني مانگا« سيف اهلل داد( پشــت دوربين قرار گرفت و فيلم در 
بهار 71 ساخته شد. نخستين نمايش فيلم در يازدهمين جشنواره 

فيلم فجر، بــا واكنش هاي منفي آميخته بــه حيرت منتقدان و 
روزنامه نگاران مواجه شد، ولي ســينمايي ها همه اذعان داشتند 
كه افعي پرفروش مي شود. فيلم در نوروز 72 اكران و با استقبال 
خيره كننده تماشاگران مواجه شد. افعي با درجه كيفي ب و با بهاي 
بليت ارزان تر، پس از »هنرپيشه« مخملباف، دومين فيلم پرفروش 
اكران تهران شد. اما در شهرستان افعي دست نيافتني بود. تمام 
صحنه هايي كه منتقدان آنها را اغراق آميز و تصنعي مي خواندند از 
ديد تماشاگر جذاب و تماشايي بود. اعالمي چه در داستان و چه در 
دكوپاژ از رمبو و »نابودگر« تقليد كرده بود. شاهين، قهرمان افعي 
هم تركيبي از استالونه در رمبو و آرنولد در نابودگر بود. هيچ كدام 
اينها براي تماشــاگري كه روي سكانس هاي اكشــن فيلم ابراز 
احساسات مي كرد مهم نبود. افعي به نيازي پاسخ مي داد كه سال ها 
سركوب شده بود، همچنان كه جمشيد هاشم پور سال ها پس از 
»تاراج« امكان بازي در فيلمي اكشــن را يافته بود؛ هاشم پوري 
 كه يك دهه ستاره بالمنازع سينماي ايران بود و با افعي در طول

 8 سال، بيش از 6 ميليون تماشاگر به سالن هاي سينما آورد. بعد از 
موفقيت خيره كننده فيلم، صحبت از توليد افعي2 به ميان آمد كه 
گويا با مخالفت ارشاد توليدش منتفي شد. افعي اما جريان سازي  
كرد و هاشم پور در قامت قهرمان در اكشن هاي مشابه زيادي بازي 
كرد كه همه خوب فروختند، ولي در جذب تماشاگر هيچ كدام به 

گرد افعي نرسيدند.

هزارپا )ابوالحسن داوودي، 1397( پرمخاطب ترين فيلم دهه90 با 4ميليون و 218هزار و 959تماشاگر

رضا عطاران، جواد عزتی + نوستالژی دهه۶۰
 »هزار پا« پرتماشاگرترين فيلم دهه90، فيلم نمونه اي و موفق جرياني است كه از سال 94 و 
مشخصا با فيلم »نهنگ عنبر« )سامان مقدم، 1394( شكل گرفت؛ كمدي دهه شصتي با حضور 
رضا عطاران، پولســازترين بازيگر ســينماي ايران در دهه اخير. با موفقيت تجاري نهنگ عنبر، 
نمونه هاي مشــابه از راه رســيدند؛ از نهنگ عنبر2 گرفته تا هزارپا. بهترين و منسجم ترين فيلم 
چرخه كمدي هاي مبتني بر حضور عطاران كه با تم نوستالژي دهه60ساخته شدند، نهنگ عنبر 
يك است كه اتفاقا كمتر از دنباله ها و متأثران خود فروخت. هزارپا بعد از نهنگ عنبر2 و با اضافه 

شدن جواد عزتي به عنوان زوج عطاران، ساخته شد.
 ابوالحسن داوودي، سال ها پس از »جيب برها به بهشــت نمي روند« و » نان و عشق و موتور 
1000«، به عرصه ســينماي كمدي بازگشــت و فيلمي قابل پيش بيني با تمام مولفه هاي 
مرســوم و متداول كمدي هاي پرفروش اين سال ها ســاخت. حضور تعيين كننده عطاران و 
عزتي، نوستالژي دهه60 و جنس شوخي ها و به خصوص شوخي هاي جنسي فيلم، نتيجه اش 
گيشه اي بسيار پررونق بود. هزارپا در دهه90 بيشــتر از هر فيلمي فروخت و تماشاگر جذب 
كرد. منتقدان هم طبق معمول فيلم را دوست نداشتند و حسرت كمدي هاي خوش ساخت 

قبلي داوودي را مي خوردند.
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  تكليف كارگران روزمزد و فصلي در اين تعطيالت چيست؟
كساني كه تعطيالت گســترده پيش بيني كرده اند و چاره اي هم جز 
اين كار ندارند چه تدبيري براي كارگران روزمزد و فصلي و كسبه اي 

كرده اند كه اگر تعطيل باشند ناني براي خوردن ندارند؟
اصغري از تهران 

   ما دانش آموزان چوپان شده ايم
ما دانش آموزان روستاي سرفيرزو كرمانشــاه چوپان شده ايم چون 
اينترنت نداريم. براي تهيه گوشــي با همدلي چند خانواده با هم كار 
مي كرديم، ولــي اينترنت را كه نمي توانيم با همدلي و مدارا داشــته 

باشيم. آيا اينها را وزير مخابرات اطالع دارد؟
نيشوراني از كرمانشاه

  بايد فكري براي اين همه سرقت وخفت گيري كنند
در اين شــرايط بحراني اقتصادي آيا توان پليس كم شــده است كه 
اين همه خفت گيري و ســرقت موفق صورت مي گيرد؟ چرا برخورد 
نمي شود. روز گذشته در هواي روشــن دم غروب تلفن همراه دختر 
جوانم را سر كوچه اي در ميدان جمهوري زدند و او هاج و واج و شوك 
زده وارد خانه شــد درحالي كه مي لرزيد و هيچ كاري هم از دستمان 
برنمي آيد جــز اينكه با بدبختي گوشــي ديگري تهيــه كنيم كه از 
درس هايش جا نماند. پليس چه مي كند؟ آيا داشتن ماسك و شيلد 

دليل مي شود كه گرفتن دزدها كار سختي باشد؟
مهرادي از ميدان جمهوري تهران

   چرا محروميت از بشاگرد نمي رود
سال هاست كه از محروميت بشــاگرد مي شنويم و حتي يادم است از 
نخستين نقاطي بود كه توسط جهادگران شناسايي و به آنها كمك هايي 
شــد ولي اين روند گويا پايان ناپذير است و معلوم نيست به چه دليل 
اين شهر از محروميت خارج نمي شود؟ كمك ها به مناطق محروم بايد 
به گونه اي باشد كه به سمت توانمندسازي مردم آن منطقه حركت كند 

نه اينكه آنها را دائم محتاج كمك نگه دارد.
حبيبي از تبريز

  رسيدگي بسيار كند به پرونده هاي قضايي 
چندي قبل تصادفي جزئي داشتيم كه راننده خاطي متواري شد و با 
توجه به عكسي كه گرفته بوديم شكايت كرده و او را پيدا كرديم. از آن 
زمان 3 ماه مي گذرد و تاكنون 6بار به شعبه حل اختالف و دادگستري 
مراجعه كرديم و بيشتر از رقم خسارتمان خرج كرده ايم و هنوز اندر خم 
يك كوچه ايم. آيا اين روند قوه قضاييه است كه اينقدر موضوع را كش 
بدهند كه شاكي پشيمان و خسران زده از شكايتش پشيمان شود؟ 
آيا چون خسارت اندك بوده حق شكايت و دريافت خسارت براي ما 

محفوظ نيست؟
فاطمي از تهران 

  بي برنامگي بالي جان دانشجويان و خانواده هاي علي آباد كتول
دانشــگاه آزاد علي آبادكتول همانند تعدادي ديگر از دانشگاه ها پدر 
دانشجويان و خانواده هايشان را با بي برنامگي درآورده است. تاكنون 
كارآموزي هاي دانشجويان پيراپزشــكي اين دانشگاه برگزار نشده و 
هر بار يك بهانه مي آورند. درحالي كه كارآموزي هاي پيراپزشكي ترم 
قبل برگزار نشــده دوباره اين ترم كارآموزي ارائه شده است و شهريه 
هم گرفته مي شود. شهريه را هم مطابق زمان قبل از كرونا مي گيرند و 
به درخواست هاي نمايندگان دانشجويي توجهي نمي كنند. كيفيت 

تدريس آنالين هم كه بماند براي مطلبي ديگر.
ندرلي از علي آباد كتول

   4ماه از وعده پيمانكاران مسكن مهر پرديس گذشت
درحالي كه قرار بود نواقص برخي واحدهاي مســكن مهر پرديس در 
اسرع وقت برطرف شود با گذشت 4 ماه وعده اي عملي نشده است و 
مردم ساكن كه چاره اي جز سكونت نداشته اند در ميان سيمان و خاك 
و خرابي ساكن شده اند. پروژه هاي فاز 8 نيز كه به نام آسايش پارسه 
شناخته مي شود بدون آسانسور تحويل مردم شد كه بسيار آزاردهنده 
است كه 8طبقه را بدون آسانسور طي كنيم در ميان خاك و خاشاك.
خوب بخت از پرديس

   22سال قبل زيرسازي شده هنوز آسفالت نشده
راه ارتباطي روستاي ده آسياب دينور از شهرستان صحنه كرمانشاه 
22 سال است كه زيرسازي شده ولي هنوز براي آسفالت آن اقدامي 

صورت نگرفته است.
دليري از صحنه كرمانشاه 

   پيدا كردن بوي بد تهران اينقدر سخت است
بارها بوي بد تهران درآمده و آرامش شهر و شــهروندان را برهم زده 
است. باور كنيد اگر دو تا سگ دست آموز تربيت كرده بودند تاكنون 
منشأ اين بوي بد ده باره پيدا و مشكل حل شده بود اما به نظر مي رسد 
تالشي براي حل اين مشكل وجود ندارد كه هر از چند گاهي دوباره 

بوي آن بلند مي شود.
پيري از مهرآباد جنوبي 

  پروژه باران زنجان كم كم به تاريخ مي پيوندد
پروژه »باران« با 234عضو، 207واحــد و 196واحد كه داراي مجوز 
احداث در مركز شهر زنجان اســت يكي از پيچيده ترين پروژه هاي 
استان است كه با وجود هزينه هاي زيادي كه به اعضا تحميل كرده، 
هنوز به سرانجام نرسيده اســت و به رغم پيگيري هاي مستمر اعضا 
به دليل عدم همكاري و برخوردهاي نادرست اداره تعاون و اتاق تعاون 
به موارد احتمالي تخلف برخي ارگان ها در ادوار مختلف، مي رود كه 
به يك اثر تاريخي تمام عيار تبديل شود!مسئوالن كي مشكل را حل 

خواهند كرد؟
مقدم خاني از زنجان

   خفت گيري جديد در مهرويالي كرج
در روش جديد خفت گيري در كرج يك نفر جلوي ماشــين شــما 
مي پرد كه وانمود مي كند زخمي شده است. بعد كه ايستاديد لپ تاپ 
شكسته اش و بدن از قبل زخمي اش را بهانه مي كند و داخل ماشين 
شما مي نشيند و مي گويد خسارتش را بدهيد تا برود. بعد كه شما را 
دم عابر بانك كشاند پول مي گيرد و اگر خوش شانس باشيد رهايتان 

مي كند.
كبيري از كرج
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كوتاه از حادثه

فرار زن جوان به آلمان 
پس از سرقت مسلحانه

زن جوان كه با شــوهرش دچار اختالف شده 
بود با همدســتي مرد ديگري دست به سرقت 
مســلحانه از او زد. به گزارش همشهري، روز 
ششــم مهرماه ســال97 مردي به دادسراي 
ناحيه34 تهران رفت و از همســرش فريبا - 
27ساله - و يكي از اقوام او به نام سهيل شكايت 
كرد. او گفت: همســرم با همدستي سهيل و 
با تهديد كلت كمري مقدار زيادي ســكه طال 
و ارز را از من ســرقت كردنــد. او درباره آنچه 
اتفاق افتاده بــود گفت: صبــح روز حادثه در 
اتاق خواب بودم كه ناگهان همســرم با كلت 
كمري باالي سرم آمد و شروع به تهديد كرد. 
فهميدم ســهيل - از اقوام او - در خانه است و 
آنها با تهديد 48سكه بهار آزادي، 20هزار دالر 
و 10هزار يورو را برداشته و فرار كردند. به دنبال 
اين شكايت، تحقيقات پليس براي دستگيري 
سارقان مسلح آغاز شــد؛ اما بررسي ها نشان 
مي داد كه فريبا و سهيل پس از اين سرقت به 
يكي از شهرهاي غربي كشورگريخته و از آنجا 
از مرز عبور كرده و ابتدا به تركيه و در نهايت به 
آلمان گريخته اند.با وجــود اين تالش ها براي 
دستگيري متهم همچنان ادامه داشت تا اينكه 
روز هفدهــم آبان ماه امســال مأموران پليس 
فرودگاه امام خميني فريبــا را هنگام ورود به 
كشور بازداشت  كردند. زن جوان به سرقتي كه 
2سال قبل مرتكب شده بود اعتراف كرد و گفت  
به دليل اختالف با شوهرش دست به اين سرقت 
زده بود. او ادامه داد: پس از ســرقت به آلمان 
گريختيم اما بعد از 2سال به ايران برگشتم كه 

فرزندم را با خود ببرم اما دستگير شدم.
سرهنگ مرتضي نثاري، معاون مبارزه با جرايم 
جنايي پليس آگاهي پايتخت گفت: تحقيقات 

از متهم دستگير شده ادامه دارد. 

اختالف مهمانان عروسي بر سر جاي پارك زمينه ساز درگيري 
خونيني شد. در اين درگيري 3نفر كه حالت عادي نداشتند به 

پليس حمله ور اما با شليك مأموران زمينگير شدند.
به گزارش همشهري، شامگاه دوشنبه مهمانان زيادي براي 
شركت در جشن عروسي در بخش طاقور شهرستان لنگرود 
در استان گيالن دعوت شــده بودند. با وجود محدوديت ها و 
هشدارهاي كرونايي اما عروس و داماد قصد داشتند هرطور كه 
شده جشن شان را در خانه برگزار كنند. مهمانان دسته دسته 
از راه مي رسيدند و هريك جايي براي پارك كردن خودرواش 
پيدا مي كرد. در اين بين يكي از مهمانان هنگام پارك كردن 
با خــودرواش دنده عقب حركت مي كرد كه يك نيســان از 
راه رسيد. او هم قصد پارك كردن داشــت اما اين دو راننده 
با يكديگر دچار درگيري لفظي شــدند. وقتي كار باال گرفت 
2راننده از خودروي شان پياده و با هم گالويز شدند. در ادامه 
چند نفر ديگر هم از دو طرف وارد اين درگيري شــدند و كار 
به زد و خورد كشيده شــد. هرچه مي گذشت آتش درگيري 
بيشتر شعله ور مي شد تا اينكه از پليس درخواست كمك شد.

دقايقي بعد وقتي مأموران رســيدند تــالش كردند به اين 
درگيري پايان دهند. به نظر مي رسيد چند نفر از طرفين درگير 

حالت عادي ندارند. با وجود حضور مأمــوران اما آنها حاضر 
نبودند از دعوا دست بكشند. در اين شرايط بود كه مأموران 
تيراندازي هوايي كردند اما باز هم فايده اي نداشت و آنها حتي 
به سوي مأموران نيز حمله ور شــدند. در اين لحظات بود كه 
مأموران با رعايت قانون بكارگيري سالح 3نفر از افراد درگير 
را از ناحيه پا هدف گلوله قرار دادند و آنها را زمينگير كردند. 
مهاجمان كه 33، 35و 36ساله هستند در ادامه به بيمارستان 
لنگرود منتقل شدند و وضعيت عمومي شان مطلوب گزارش 
شده است. از ســوي ديگر اين درگيري 3مصدوم ديگر نيز 
داشت كه از مأموران بودند. آنها در اين درگيري دسته جمعي 
از ناحيه قفسه سينه، دست و كمر مجروح شده بودند كه به 
بيمارستان انتقال يافتند و در نهايت عالوه بر 3نفر كه هدف 
گلوله قرار گرفته بودند، 6نفر ديگر نيز از افراد دخيل در اين 
درگيري كه گريختــه بودند در  شهرســتان هاي لنگرود و 
الهيجان شناسايي و دستگير شدند. بررسي سوابق اين افراد 
نشان مي داد كه آنها پيش از اين نيز سابقه درگيري داشته اند 

و ازجمله اراذل و اوباش سابقه دار هستند.
براســاس اين گــزارش هم اكنــون متهمان در بازداشــت 

به سرمي برند و تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

وقتي دست دزدحرفه اي نزد دختر 
موردعالقه اش رو شد و نامزدي آنها داخلي

به هم خــورد، وي از دختر جوان 
كينه به دل گرفت و نقشه قتل او را كشيد غافل از 
اينكه دختر جوان زنده مانده و باعث دستگيري او 

خواهد شد.
به گزارش همشــهري، هفته گذشــته فردي با 
پليــس110 تمــاس گرفــت و خبــر از يك 
گروگانگيري داد. او گفت: دقايقي قبل در يكي 
از خيابان هاي شــمال تهران 2 نفر سد راه يك 
خودروي پژو206 شدند و شروع كردند به كتك 
زدن راننده آن كه يك دختر جوان بود. آنها به زور 
قصد داشتند سوار بر خودروي دختر جوان شوند 
و وقتي شاهدان جلو رفتند فرياد زدند كه موضوع 
خانوادگي است. سپس ســوار ماشين شدند و 

دخترجوان را با خودشان بردند.

در جست وجوي آدم ربايان
پس از تماس ايــن فرد، مأمــوران پليس راهي 
محــل حادثــه شــدند امــا ردي از آدم ربايان 
نبود. چند ســاعت از اين ماجرا مي گذشت كه 
 گزارش ناپديد شــدن دختري جوان به پليس 

اعالم شد. 
به گفته خانواده اش، اين دختر سوار بر خودروي 
خود از خانه خارج شــده و ديگر بازنگشته بود. 
مشخصاتي كه آنها از دخترشــان اعالم كردند 
مشــخصات همان دختر ربوده شــده بود و در 
اين شــرايط تحقيقات براي پيدا كردن ردي از 

او ادامه يافت.

48ساعت بعد 
2روز از ربوده شــدن دختر پژوســوار گذشته و 
هنوز ردي از او به دســت نيامده بود تا اينكه آدم 
ربايان دختر جوان را درحالي كه بيهوش بود در 

بيابان هاي اطراف تهران رها كردند.
او وقتي چشمانش را باز كرد به سختي خودش 
را به كنار جاده رســاند و با كمك يــك راننده  
عبوري به بيمارستان منتقل شد. به اين ترتيب 
خانواده اش و پليس در جريان پيدا شدن او قرار 
گرفتند و تيمــي از مأموران بــراي پي بردن به 

حقيقت، به تحقيق از دختر جوان پرداختند.
او گفت: چند  ماه قبل با پسري به نام پيمان نامزد 
كردم. او به من گفت تاجر و مربي بدنسازي است. 
حتي مدعي بود كه اقامت كشــور آلمان را دارد 
و مدتي بعد از آشــنايي به خواستگاري ام آمد. با 
يكديگر نامزد شديم اما خيلي زود نامزدي مان 
به هم خورد چرا كه خانواده ام متوجه شدند پيمان 
يك دزد سابقه دار است و در همه اين مدت نقش 

بازي كرده و به ما دروغ گفته بود.
وي ادامه داد: نامزدي ما به هم خورد و مدتي بعد 
پسر يكي از دوستان پدرم به خواستگاري ام آمد و 
با او نامزد شدم. اما پيمان )سارق سابقه دار( دست 
از سرم برنمي داشت و مدام برايم مزاحمت ايجاد 
مي كرد. او تهديد مي كرد كه بايد از نامزدم جدا 
شوم و به عقد او دربيايم. اما من به تهديدهايش 
اهميت نمي دادم تا اينكه مرا ربود و تا حد مرگ 
شكنجه ام كرد. وي ادامه داد: روز حادثه پيمان به 
همراه دوستش سد راهم شده و مرا ربودند و به 
يك خانه وياليي در اطراف تهران بردند. بعد از آن 

پيمان شروع كرد به شكنجه دادن من. او مي گفت 
بايد نامزدي ام را به هم بزنم و با او ازدواج كنم. او تا 
حد مرگ كتكم زد تا اينكه از هوش رفتم. چشمانم 
را كه باز كردم در بيابان هاي اطراف تهران بودم و 
به سختي خودم را به كنار جاده رساندم و با كمك 

راننده اي عبوري به بيمارستان منتقل شدم.

نقشه نافرجام فرار از كشور
در ادامه تحقيقات مشخص شد كه نامزد سابق 
دختر جوان،  ماشين وي را به همراه تمام مداركش 
سرقت كرده است. مشخصات متهم و خودروي 
ســرقتي دراختيار همه واحد هاي گشتي قرار 
گرفت و كمي بعــد مأموران موفق شــدند او را 
ســوار بر خودروي ســرقتي در جنوب پايتخت 

دستگير كنند.
پيمان پس از انتقال به دادســراي جنايي تهران 
به گروگانگيري خونين اقرار كرد و مدعي شد كه 
تصور مي كرده دختر جوان فوت شده و اتهامش 
قتل عمد است. وي توضيح داد: من سابقه دارم و 
كارم سرقت خودرو و كيف قاپي بود. آخرين بار به 
اتهام كيف قاپي دستگير شــدم و به زندان رفتم. 
مدتي درحبس بودم و بعد آزاد شدم. 2 ماه پس 
از آزادي ام بود كه در اينســتاگرام با پريسا آشنا 
و دلباخته او شدم. براي اينكه او را از دست ندهم 
ناچار شــدم به او دروغ بگويم و نقش بازي كنم. 

بعد از مدتي به خواســتگاري اش رفتم و گفتم 
خانواده ام در آلمان زندگي مي كنند و با رضايت 
پدر و مادرش با يكديگر نامزد شديم اما خيلي زود 
رازم فاش شد. وي ادامه داد: 2روز مانده بود به عقد 
كه همدستم نزد خانواده پريسا رفت و همه  چيز را 
به آنها گفت. من و همدستم در يكي از سرقت ها با 
هم اختالف پيدا كردم و او مي گفت كه سهمش 
كم است و درگير شــديم و همين باعث شد كه 
او از من كينه به دل بگيــرد و رازم را نزد خانواده 

پريسا فاش كند.
متهم گفت: نامزدي مــا به هم خورد و مدتي بعد 
متوجه شدم پريسا با پسري نامزد كرده است. از 
او كينه به دل گرفتم و نقشه ربودنش را كشيدم. 
بعد از آن چنان شكنجه اش كردم كه زير مشت و 
لگدهايم از هوش رفت و من فكر كردم جان باخته 
است. به همين دليل شــبانه او را به بيابان هاي 
اطراف تهران بردم و رهايش كردم. پس از آن قصد 
داشتم ماشينش را بفروشم و با پرداخت پول به 
قاچاقچيان انسان از كشور خارج شوم كه دستگير 
شدم. با اعتراف متهم، همدست وي بازداشت شد 
و گفت فقط در ربودن پريســا نقش داشته و در 

شكنجه او نقشي نداشته است.
متهمان براي انجام تحقيقات بيشــتر بازداشت 
شــده و در اختيار مأمــوران اداره آگاهي تهران 

قرار گرفتند.

تيراندازي پليس به درگيري خونين پايان داداتفاق باورنكردني در سقوط دختر نوجوان از طبقه سوم

متهم به تصور اينكه گروگانش جانش را از 

دست داده او را در اطراف تهران رها كرد

شتاب كسب و كار ديجيتال ادامه از 
اما ايــن ويروس چهــره ديگري نيــز در حوزه صفحه 10

اقتصادي دارد كه افق و الگويي جديد از مناسبات اقتصادي و تجاري 
را در دنياي آينده نويد مي دهد؛ افق و چشم اندازي كه در پيوند كامل 
با دنياي رسانه اي شده و كسب و كار و تجارت الكترونيك است. كرونا 
به جدايي خانه و محل كار پايان داده و كسب و كار از راه دور و تجارت 
الكترونيك را كامال رونق بخشيده اســت. از سوي ديگر، كرونا تقريبا 
به طور كامل پول نقد را از چرخه كســب و كارهاي خرد و كالن همه 
كشــورها حذف كرده اســت. همچنين اين پاندمي با ايجاد منع و 
محدويت، حضــور فيزيكي در مراكز خريد، فروشــگاه ها، بنگاه هاي 
تجاري، مراكز بيمه، ســالن هاي بورس و بانك ها را به حداقل رسانده 
است. اين موضوع ضرورت محدود كردن و حذف شعب را به طور جدي 

در دستور كار آينده بنگاه هاي اقتصادي قرار داده است.

جهان رسانه اي شده 
از نظر فرهنگي، كرونا مدارس، دانشگاه ها، مراكز علمي و آموزشي و 
كتابخانه ها را تعطيل و نيمه فعال كرده و نظام هاي آموزشي كه خود را 
به زير ساخت هاي آموزش مجازي و نوين تجهيز نكرده بودند، با چالش 
جدي روبه رو شدند. اين ويروس، مراكز فرهنگي، سالن هاي اجتماعات، 
اماكن مذهبي و زيارتگاه ها، مراكز هنري شامل سينماها، نمايشگاه ها، 
گالري ها و مراكز گردشگري، هتل ها و رســتوران ها، تاالرها و اماكن 

ورزشي و باشگاه ها را به تعطيلي كشاند.
اما از سوي ديگر و در جهتي كامال مثبت از نظر فرهنگي، كرونا قبل از 
هر چيز به خرافات و توهمات غيرعلمي در جوامع پايان داد، باور مردم 
را به علم و اخذ رويكرد علمي و عقالني در مواجهه با مسائل و مشكالت 
تقويت كرده و آنها را به كسب دانش و رعايت قواعد علمي و بهداشتي 
ترغيب كرد. سبك زندگي پسا كرونايي فرهنگ فراغت را تغيير داد. 

جواناني كه معموال از چنگال شتاب و اضطراب رهايي نداشتند، ناگهان 
قدم زدن هاي طوالني را آغاز كردند؛ كاري كه پيش تر با آن كامال بيگانه 
بودند. جوانان و ميانساالني كه سقف حوصله و تمركزشان پايين بود، 
اكنون با مطالعه و كتاب دوباره آشــتي كرده انــد و كتاب خواندن به 
فرهنگ روز و يكي از گزينه هاي گذران اوقات فراغت تبديل شده است.

جهان پســا كرونا بيش از پيش رسانه اي شده اســت. رسانه در اين 
جهان ديگر نه يك تكنيك و فن، كه يك زبان و فرهنگ است؛ بستري 
اســت كه زندگي اجتماعي در آن جريان پيدا مي كند. بســياري از 
نظام هاي اجتماعي كه قبال سياســت منع و محدوديت و پارازيت را 
در مورد رســانه ها پيگيري مي كردند، اكنون باالجبار تن به بازنگري 
سياست هاي خود داده اند. نظام هاي آموزشي كه با توسعه اينترنت در 
مراكز آموزشي و مدارس به شدت مخالفت مي  كردند، اكنون سخت به 

تكاپو افتاده اند كه از غافله علم و تكنولوژي عقب نمانند.

سبك زندگي، دور اما نزديك 
از نظر اجتماعي جهان پسا كرونا سبك زندگي اجتماعي جديدي را 
شكل داده است؛ از يك سو فاصله هاي فيزيكي را افزايش داده   اما اين 
مسئله نه تنها به فاصله اجتماعي و تنهايي دامن نزده، كه برعكس نوع 
جديدي از نزديكي ها و تعامالت عاطفي را افزايش داده است. يكي از 
مهم ترين آثار چنين وضعيتي را در حوزه خانواده شاهديم. پيش از اين 
روابط گرم خانوادگي به ميزان قابل توجهي كاهش يافته بود، حضور 
اعضا در خانواده كمتر، گفت وگوهاي صميمي در حداقل ممكن و خانه 
به »خوابگاه« تبديل شده بود، اما جهان پسا كرونا، بازگشتي دوباره به 
خانه و احياي روابط گرم خانوادگي را موجب شده است. اما اين همه 
واقعيت زندگي در پسا كرونا نيســت، براي گروه هاي ديگري از مردم 
قرنطينه خانگي موجبات بيكاري و فقر و در نتيجه گسترش تنش ها و 
تعارضات خانوادگي را فراهم كرده است. در وضعيت كرونايي از يك  سو 

گروه هاي ســودجو و فرصت طلب به احتكار و گرانفروشي كاالهاي 
بهداشتي و اقالم مورد نياز مردم روي آورده اند و در مقابل گروه هاي 
داوطلب و انجمن هاي مردم نهاد و خيريه به كمك مردم بيمار شتافته 
و به توزيع اقالم بهداشــتي و مواد غذايي در بين شــهروندان گرفتار 
پرداخته اند. گروه هايي به الك خودخواهي فرورفته و سعي كرده اند 
گليم خود را از آب بيرون بكشــند و گروه هاي ديگري اين وضعيت را 
فرصتي مناسب براي تحكيم اخالق اجتماعي، تعاون و همياري قرار 

داده و خير اجتماعي را بر نفع فردي ترجيح داده اند.

زندگي در دهكده جهاني
كرونا از جهت سياسي نيز چهره اي ژانوسي داشته است؛ از سويي موج 
كمك و همياري بين دولت ها را براي عبور از اين بحران برانگيخته و 
از سوي ديگر برخي كشورها اين وضعيت را فرصتي براي تحت فشار 
قرار دادن دولت هاي رقيب قرار داده و از اخالق بشر دوستانه و انساني 
عدول كرده اند. داخل كشــورها نيز كرونا مشت سياستمداران را باز 
كرد، قدرت و ضعف آنها را در مديريت جامعــه و دانش و اراده آنها را 
براي تصميم گيري به موقع در معرض قضاوت و ديد همگان قرار داد. 
بسياري از دولت ها و دولتمردان در دوراهي نجات اقتصاد يا حفظ جان 
شهروندان دچار ترديد و تزلزل شدند.  اما مهم تر از همه اينها كرونا نشان 
داد همه كشورها در يك جهان به هم پيوسته زندگي مي  كنند. نمي توان 
به دور خود حصار كشيد و از مناسبات جهاني كناره گرفت يا خود را 
تافته جدا بافته دانست و از توفان حوادث بركنار ماند. ما در دهكده اي 
جهاني زندگي مي كنيم كه نظم و پيشــرفت، بي نظمي و آشفتگي و 

ايمني و مخاطره از ويژگي هاي برجسته آن است.
اكنون ملت ها و دولت ها به اين درك و دريافت رســيده اند كه همه 
در يك كشتي به ســر مي برند و هرگونه اهمال و سستي، كوته نگري، 
سوء تفاهم و بي اعتمادي يا دشمني و درگيري مي تواند اين كشتي را 
براي همه ناامن كند. اين وضعيت، ضرورت هاي تالش براي رفتن به 
طرف جهاني انساني تر در پرتو نوعي »اخالق جهاني« و بشردوستانه 

را گوشزد مي كند.

اخالقي كه در آن خودخواهي و نفع  طلبي، فردگرايي و ناسيوناليسم 
افراطي، تبعيض و نابرابري، ســوءظن و بي اعتمادي، قطبي ســازي ، 
تعارض، تضاد، دشمني، خشونت و جنگ جاي خود را به خيرخواهي 
و منافع جمعي، عدالت و برابري، گفت وگو، تفاهم، همدلي، همفكري، 
همگامي و همــكاري و تعاون براي كاســتن از مخاطــرات فزاينده 
مي دهند. اخالقي كه تفاوت هاي فرهنگي و تنوع و تكثر فرهنگ هاي 
بومــي و ملي را به رســميت مي شناســد، از هرگونه تالشــي براي 
كانفورميسم و يكدستي مي پرهيزد و آرمانش نه »يك صدا، چندين 

جهان« كه »يك جهان، چندين صدا ست«.
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دختر 13ساله اي كه از طبقه ســوم ساختماني سقوط كرده بود 
بعد از برخورد با حفاظ روي ديوار به طرز عجيبي از مرگ نجات 

پيدا كرد.
به گزارش همشهري، اين حادثه روز دوشنبه در ساختماني واقع 
در خيابان وحدت اســالمي اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه 
دختري 13ساله بنا به داليل نامعلومي از خانه شان كه در طبقه 
سوم قرار داشت ســقوط كرد. او پيش از برخورد با زمين به كنار 
حفاظ نيزه اي روي ديوار برخورد و در ادامه روي زمين ســقوط 
كرد. به دنبال اين حادثه نجاتگران آتش نشاني در كوتاه ترين زمان 
ممكن خود را به محل حادثه رساندند و عمليات نجات آغاز شد. 
دختر نوجوان با وجود سقوط از ارتفاع نسبتا زياد زنده بود و شواهد 

نشان مي داد كه از ناحيه پا و كمر دچار مصدوميت شده است.
سعيد استوار، فرمانده نجاتگران آتش نشاني اعزامي به محل در 
اين باره گفت: اين دختر به علت نا مشخصي از طبقه سوم ساختمان 
به پايين سقوط كرده بود كه به طرز معجزه آسايي از اين اتفاق جان 
سالم به در برد. او از ناحيه پاها و كمر احساس ناراحتي مي كرد كه 
آتش نشانان با رعايت كامل اصول ايمني و با استفاده از برانكارد 
مخصوص، او را از محل سقوط به بيرون از ساختمان منتقل كرده 

و براي اعزام به بيمارستان، تحويل عوامل اورژانس دادند.

4مرد بر سر اختالف با پسر جوان راهي خانه او شدند 
كه وي را به قتل برسانند اما در جريان يك درگيري 

خونين، جنايت ديگري را رقم زدند.
به گزارش همشهري، شــامگاه دوشنبه ماجراي يك 

درگيري مرگبار بــه قاضي علي اكبــر احمدي  نژاد، 
كشيك جنايي مشهد گزارش شد. 

درگيري در خانه اي در منطقه رسالت مشهد رخ داده 
بود و وقتي بازپــرس و كارآگاهان جنايي راهي محل 

حادثه شدند معلوم شــد كه در اين درگيري جواني 
35ساله به ضرب گلوله وينچســتر به قتل رسيده و 
پدرش نيز بر اثر اصابت ضربه اي به ســرش از هوش 

رفته است.
در جريان بررسي هاي اوليه معلوم شد كه عامالن اين 
جنايت 4مرد بوده  اند كه پــس از تيراندازي مرگبار از 
محل گريخته اند. تحقيقات از شاهدان نشان مي داد 

كه مهاجمان با پسر جواني بر سر خواستگاري از يك 
دختر اختالفات داشــته اند و براي اينكه پسر جوان 
را كنار بزنند راهي خانه آنها شــده بودند كه وي را به 
قتل برسانند. اما در شــب حادثه پسر جوان در خانه 
حضور نداشت و مهاجمان با پدر و برادر بزرگ او كه در 
خانه بودند درگير شدند. در جريان اين درگيري آنها 
كه چاقو، قمه و سالح وينچستر داشتند ابتدا با زدن 

ضرباتي به سر پدر خانواده او را بيهوش  و سپس اقدام 
به شليك كردند كه گلوله به قلب برادربزرگ خانواده 

خورد و باعث مرگ او شد .
با اين اطالعات، جسد مقتول به پزشكي قانوني منتقل 
شد و با شناســايي هويت مهاجمان، به دستور قاضي 
احمدي نژاد تحقيقــات براي دســتگيري آنها آغاز 

شده است.

 دستگيري گروگانگيري
كه تصور مي كرد قاتل است

جنايت بر سر خواستگاري
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جشنواره موسيقي؛ آغاز فعاليت هيأت انتخاب
جشنوارهموسيقيفجرامسالقراراستبهشكلرقابتيوغيررقابتياز28بهمنتاسوم
اسفندماهبرگزارشود.در9ماهگذشتهجزبرگزاريچندينكنسرتآنالين،هيچكنسرتي
برگزارنشدهاستوتهيهكنندگانوبرگزاركنندگانكنسرتهايخصوصيدراينزمينه
اعالمآمادگينكردهاندوبايدديدجشنوارهموســيقيفجربهچهشكلوباحضورچه
گروههاييبرگزارميشود.بااينحالبهنظرميرسددبيرخانهجشنوارهكارخودرابامعرفي
اعضايهيأتانتخابگروههاوآثارجشنوارهموسيقيفجرادامهميدهد.درسيوششمين
جشنوارهموسيقيفجرمرتضياميرياسفندقه،بهدادبابايي،محمدرضاچراغعلي،احسان
ذبيحيفر،اميرعباسستايشگر،كارنكيهاني،محمدعليمرآتي،امينهنرمندبههمراه
حسنرياحي،دبيرجشنوارهبهعنوانهيأتانتخابگروههاوآثارمعرفيشدند.اينهيأت
طبقآييننامهجشنوارهموسيقيفجر،وظيفهانتخابگروههايشركتكنندهوداوري
آثاررابرعهدهدارند.فراخوانسيوششمينجشنوارهموسيقيفجردردوبخشرقابتي

وغيررقابتيمنتشرشدهاست.

ث
مك

چرا به كتابفروشي ها مثل غذاخوري ها اجازه فعاليت داده نمي شود؟ 

سرماي كتابفروشي ها در پاييزه كتاب

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

آرشنهاوندی
روزنامه نگار

گپ روز

نشر

ســيدجمال ســاداتيان،  تهيه كننــده 
ســينما اكران فيلم هاي شركت كننده 
در جشنواره فجر را به شكل آنالين يك 
شكست مي خواند و با اشــاره به تعويق 
در برگزاري جشنواره فيلم به همشهري 
مي گويد: »متأسفانه در ايران براي اكران 

فيلم  ها به شكل آنالين هيچ زيرساخت درستي وجود ندارد. وقتي يك 
فيلم معمولي در پلتفرم ها به نمايش گذاشته مي شود، در حالت عادي 
بعد از 2ساعت آن فيلم به شــكل غيرقانوني كپي و قاچاق مي شود و 
اين موضوع باعث شده كه ديگر تهيه كنندگان فيلم هايشان را به شكل 

آنالين اكران نكنند.«
تهيه كننده فيلم سينمايي »متري شش ونيم« در ادامه به ظرفيت هاي 
ســينماي ايران اشــاره مي كند و اينكه صاحبان اثر در اكران آنالين 
هميشه نگران هســتند و اين نگراني در اكران فيلم ها به شكل عادي 
نيز ديده مي شود. وي مي گويد: »آثار ســينمايي اي داريم كه اگر در 
شرايط عادي اكران داشته باشند؛ مي توانند به گيشه ها رونق ببخشند 
و به همين دليل تهيه كنندگان منتظرند تا اكران فيلم ها آغاز شــود. 
بنابراين در جشنواره فيلم فجر كه قرار اســت بهترين هاي توليد به 
نمايش گذاشته شــود؛ تهيه كنندگان با چه اطميناني فيلم خود را 
در بســتر پلتفرم ها نمايش بدهند؟« تهيه كننــده »دايره زنگي« در 
ادامه مي گويد: »اگر جشــنواره به شــكل آنالين برگزار شود به طور 
حتم شكست مي خورد؛ چراكه هيچ فيلمساز و تهيه كننده اي حاضر 
نيست فيلمش را به جشنواره بياورد مگر آنكه يك تضمين بزرگ براي 
عدم كپي كارها وجود داشته باشد. جشــنواره فيلم فجر، بزرگ ترين 
جشنواره فيلم در ايران است و به طور حتم بدون فيلم هاي خوب، موفق 
نخواهد بود.«  ساداتيان معتقد است كه برگزاركنندگان جشنواره بهتر 
است برگزاري اين جشنواره را به تعويق بيندازند تا بتوان تصميمات 
بهتري براي آن گرفت. تهيه كننده »جامه دران« اضافه مي كند: »فيلم 
فجر هم مانند جشنواره هاي خارجي بايد به تعويق بيفتد و اگر سال 
آينده برگزار شود، ممكن است كه باز هم درگير ويروس كرونا باشيم 
اما شرايط مساعدتر شده و مي توان برنامه ريزي بهتري داشت. برگزاري 
جشنواره به شكل آنالين بدون فيلم هاي خوب هيچ جذابيتي ندارد. 
آثار خوب سينمايي مي تواند تنور جشــنواره فيلم فجر را گرم كند و 

باعث شود يك دورهمي حرفه اي به وجود بيايد.«

مديركل دفتر توسعه كتاب و كتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
برگزيده سال ۱39۷ را بعد از چند ماه تعويق معرفي كرد. به گزارش 
همشــهري، محمدجواد مرادی نيا،  طوالنی شدن همه گيری كرونا و 
لغو برگزاری سی وسومين نمايشگاه كتاب تهران را علت عقب افتادن 
زمان اين رويداد اعالم كرد.  مرادی نيا همچنين تصريح كرد: متاسفانه 
به دليل شرايط كرونا امكان برگزاری مراسم با حضور ناشران برگزيده 
وجود نداشت و معرفی و تقدير از ناشــران در فضای مجازی صورت 
می گيرد.  بنا بر اعالم، ناشــران برگزيده ســال ۱39۷ در بخش های 

مختلف عبارتند از:
  ناشر بزرگسال بخش خصوصی تهران: انتشارات مجد 

  ناشر بزرگسال بخش خصوصی شهرستان: انتشارات شهيد كاظمی 
  ناشر بزرگسال غيرخصوصی: انتشارات سوره مهر 

  ناشر كودک و نوجوان بخش خصوصی تهران: انتشارت محراب قلم 
   ناشر كودک و نوجوان بخش خصوصی شهرستان: انتشارت براق 

  ناشران كودک و نوجوان غيرخصوصی: انتشارات به نشر 
  بخش جنبی: هيات داوران به اســتناد تبصره 6 ماده ۴ آيين نامه 
انتخاب ناشر برگزيده سال، ناشــران زير را دارای بهترين عملكرد از 
حيث كيفيت ارائه آثار، انتخاب موضوع، انتشار كتاب های ارزشمند، 
بديع و نوآورانه، فعاليت تخصصی موثر در يك يا چند موضوع مشخص، 
تناسب با نيازهای علمی و فرهنگی جامعه به عنوان ناشر برگزيده بخش 

جنبی معرفی كرد:
  انتشارات نردبان: خدمات برجسته و تاثيرگذار در توسعه فرهنگ 

به ويژه زيست محيطی
  انتشارات فاطمی: برای خلق كتاب های بديع در محتوا و صورت 

كتابخانه ها و كتاب فروشي ها مي توانند باز 
بمانند؛ زيرا دسترسي به فرهنگ و تشويق 
آن به ويژه در دوران قرنطينه ضروري تر از 

هميشه است

براساسشرايطتصميمميگيريم
 حسين مسافرآســتانه، دبير ســي ونهمين 
جشنواره تئاترفجر كه امسال به خاطر شيوع 
ويروس كرونا ديگر بين المللي برگزار نخواهد 
شــد، درباره وضعيت برگزاري اين جشنواره 
به همشهري مي گويد: »براساس برنامه ريزي 
تقويمي،  جشنواره امسال اول تا ۱2بهمن ماه 
برگزار مي شــود و اگر شــرايطی پيش بيايد 
در اين صــورت تصميم  خواهيــم گرفت كه 
براســاس آن چه بكنيم.« وي در ادامه افزود: 
»براساس فراخواني كه اعالم شد در بخش هاي 
مختلف آثار ارسال شــده كه تعداد اين آثار با 
جشــنواره هاي دوره قبل قابل قياس نيست 
اما با توجه به شــرايط موجود؛ تعداد ارسالي 
وضعيت مطلوبي دارند.«  مسافرآستانه درباره 
معرفي هيأت انتخاب آثار رسيده نيز توضيح 
داد:»فرصت ارسال آثار را در بخش هاي مختلف 
بيشتر كرده ايم و به محض اتمام مهلت،اعضا 
معرفــي و كار خود را شــروع مي كنند.« وي 
اضافه كــرد:» ما طبــق برنامه ريــزي قبلي 
خودمــان كار را پيــش مي بريم. تــا االن ما 
پيش بيني هيچ تضمينــي را نمي كنيم و در 
عين حال به همه تغييرات هم فكر مي كنيم.« 
مسافرآستانه درباره برگزاري جشنواره امسال 
به شكل مجازي نيز گفت:»در حال آماده سازي 
زيرساخت ها هســتيم و قرار است براي تئاتر 
ايران پلتفرم را آماده كنيم تا جشنواره به خوبي 

برگزار شود.«
وي درباره بودجه جشــنواره هم يادآور شد: 
»هنوز بودجه اي به جشــنواره تزريق نشده و 
ما پيشنهادهاي خود را ارائه داده ايم اما بودجه 
امسال از بودجه ۷ميليارد توماني سال گذشته 

كمتر خواهد شد.« 

تعيينتكليفبــرايفيلمفجردرنيمه
دومآذر

ســيدمحمد مهدي طباطبايي نژاد كه امسال 
دبيري جشــنواره فيلم فجر را برعهده دارد، 
تصميم گيري قطعي را منوط به شرايط موجود 
خواند و به همشــهري گفت: »براساس اعالم 
سازمان ســينمايي همه رخدادهايي كه قرار 
است برگزار شــود؛ به لحاظ تعيين تاريخي 
و قطعي برگزار شــدن دو ماه قبل از آن اعالم 
مي شود. ما نيز نيمه دوم آذرماه اطالع رساني 
خواهيم كرد كه جشــنواره فيلم فجر امسال 
برگــزار خواهد شــد يا خيــر و اگــر برگزار 

شود،چگونگي برگزاري را اعالم مي كنيم.« 
اگر قرار باشد جشنواره فيلم فجر برگزار شود با 
توجه به عدم رعايت حق كپي رايت و همچنين 
قاچــاق فيلم ها بايــد ديــد برگزاركنندگان 
جشــنواره چگونه مي تواننــد از كپي فيلم ها 
جلوگيري كنند و چه زيرســاخت هايي براي 
برگزاري آنالين جشــنواره فيلم فجر امسال 

خواهند داشت؟ 

فيلم  علمی - تخيلی »پرنده آوازخوان« به 
كارگردانی آدام ميسون از اولين فيلم های 
ساخته شده در دوران شيوع كرونا به جای 
اكران و نمايش در ســالن های ســينما، 
قرار اســت از طريق »پــی  وی  او دی« 
)سايت های اشتراک فيلم( در دسترس 
مخاطبان قرار بگيرد. به گزارش ورايتی، 
از ۱۱ دسامبر 2020  كاربران سايت های 
اشتراک فيلم قادر خواهند بود اين فيلم 
را به مبلغ ۱9.99 دالر به مدت ۴8ساعت 
كرايه كنند. اس تی ايكس اينترتينمنت، 
شــركت پخش كننده اين فيلــم، اعالم 
كرده كــه فيلم پرنده آوازخــوان پس از 
انتشــار در پی وی او دی در شبكه های 
 رسانه ای اينترنتی نيز منتشر خواهد شد.

 اس تی ايكــس به نام پلتفــرم اينترنتی 
نمايش فيلــم كه قرار اســت فيلم پرنده 
آوازخوان از طريق آن انتشار يابد، اشاره ای 
نكرده است.  آدام فوگلسون، رئيس گروه 
تصاويــر متحرک اس تــی ايكس فيلمز 
در اين بــاره می گويد: ويــروس همه گير 

كرونا بر تمام جنبه های كار ما از ســاخت 
و توليد آثار سينمايی گرفته تا انتشار آنها 
تاثير مخربی گذاشته است. اما فيلم پرنده 
آوازخوان نمونه ای اســت كه از طريق آن 
نشان داده شد كه حتی می توان در دوره 
شــيوع ويروس كرونا نيز راه های موثر و 
سودآوری در زمينه انتشار فيلم ها پيدا كرد. 
اس تی ايكس اينترتينمنت با انتشار اين 
فيلم نشان داد كه كار ساخت و توليد فيلم 
در اين دوران دشــوار همچنان بايد ادامه 
يابد. پرنده آوازخوان فيلمی مهيج اســت 
كه در زمان حال درباره مشكالت فعلی با 
مخاطبان خود سخن می گويد و آنان را در 
زمان نمايش فيلم از شدت هيجان بر لبه 

صندلی هايشان ميخكوب می كند. 

رعايتپروتكلهادرزمانفيلمبرداری
فيلم پرنــده آوازخــوان  از جمله اولين 
فيلم هايی است كه در دوران شيوع كرونا 
ضمن رعايت پروتكل های سفت و سخت 
مرتبط با اين ويروس، ساخته شده است. 
در زمان فيلمبرداری پرنــده آوازخوان 
حضور بيش از ۴0 نفر از عوامل توليد فيلم 
به دليل نياز به رعايت پروتكل های مرتبط 

با فاصله گذاری اجتماعی، ممنوع شــده 
بود.  توليد اين فيلم كه در 8 ژانويه 2020 
آغاز شده بود، از ســوی انجمن بازيگران 
سينما و فدراســيون هنرمندان راديو و 
تلويزيون آمريكا، به مدت يك روز متوقف 
شد.  تريلری از اين فيلم در اكتبر 2020 به 
نمايش درآمده بود كه از سوی منتقدان با 
استقبال خوبی مواجه نشد؛ از يك سو آنها 
به اضافه كردن روايتی عاشقانه به موضوع 
فيلم انتقاد داشــتند و از سويی ديگر نيز 
معتقد بودند بنا به مالحظات بهداشتی 
و ايمنی، لزومی نداشــت فيلمبرداری از 
اين فيلم با به خطر انداختن عوامل فيلم 

ادامه يابد.

كرونا،محوراصلیداستان
موضــوع جالــب اينكــه شــيوع كرونا 
موضوع اصلی و محوری  داســتان فيلم 
پرنده آوازخوان اســت. در اين فيلم كه 
به كارگردانی آدام ميسون ساخته شده 
بازيگرانــی نظيــرای جی كاپا، ســوفيا 
كارسون، برادلی ويتفورد، پيتر استوماره 
و دمی مــور ايفای نقــش می كنند. اين 
فيلم به موضوع وضعيت بهداشتی 2 سال 

آينده و به دنيايی فرضــی كه همچنان 
ويروس كرونا  در آن پابرجاست و قرنطينه 
همچنــان ادامه دارد، می پردازد؛ ســال 
202۴ است و ويروس كرونا جهش يافته و 
دنيا در چهارمين سال شيوع اين ويروس 
به سر می برد. در اين شــرايط در آمريكا 
مردم مبتال به ويروس را برخالف تمايل 
باطنی شان به زور از خانه هايشان خارج 
كرده اند و در كمپ هــای ويژه قرنطينه 

استقرار داده اند. 

اوايل امســال كه كرونا در ايتاليا بيداد مي كرد، دولت اين 
كشور كتابفروشي ها را براي مبارزه با شيوع بيماري تعطيل 
كرد؛ اما بعد از مدتي، به دليل عالقه زيــاد مردم ايتاليا به 
مطالعه، كتــاب در ميان كاالهاي ضــروري قرار گرفت و 
كتابفروشــي هاي اين كشــور هم به تدريج فعاليتشان را 
از ســر گرفتند. وقتي امانوئل مكــرون، رئيس جمهوري 
فرانسه، روز چهارشنبه ۷آبان اعالم كرد دومين قرنطينه 
سراسري فرانسه از نيمه شب پنجشنبه به مدت ۴هفته آغاز 
مي شــود و در اين مدت تمام كسب وكارهاي غيرضروري 
ازجمله رستوران ها تعطيل خواهند بود، 3انجمن ناشران، 
كتاب فروشان و نويسندگان فرانسه در بيانيه اي مشترک 
خواســتار فعاليــت كتاب فروشــي ها در دوران قرنطينه 
همچــون داروخانه ها و ســوپرماركت ها شــدند. تقريبا 
در ميانه هاي آبان بود كه خبر رســيد كتابفروشــي ها و 
كتابخانه هاي بلژيك نيز، با آغاز مــوج دوم كرونا در اروپا، 
همچنان باز خواهنــد ماند و به فعاليــت ادامه مي دهند. 
معاون نخست وزير بلژيك در اين باره گفته بود: »كتابخانه ها 
و كتاب فروشــي ها مي توانند باز بمانند؛ زيرا دسترسي به 
فرهنگ و تشويق آن به ويژه در دوران قرنطينه ضروري تر 
از هميشه است.« چند روز پيش هم اتحاديه كتابفروشان 
انگليس از دولت خواســت تا در مرحله دوم قرنطينه اين 
كشور به كتابفروشــي ها اجازه فعاليت بدهد. مديرعامل 
اتحاديه كتابفروشان در نامه اي كه به وزراي دولت نوشت، 
كتابفروشي ها را »فانوس تمدن و نور اميد« توصيف كرد و 
بسته نگه داشتن آنها را از نظر تجاري ويران  كننده و از نظر 
اخالقي مسئله ساز خواند. صنعت نشر ايران، حتي پيش از 
كرونا هم، به پاي صنعت نشــر هيچ يك از كشورهايي كه 
نامشان در باال آمد نمي رســيد و بعد از شيوع كرونا اوضاع 
براي آن و كتابخوانان ايراني بدتر هم شــده است. اجراي 
محدوديت هاي جديد كه از 20آبان آغاز شده و قرار است 
در روزهاي آتي نيز بر شدت آنها افزوده شود، باعث شده كه 
كتابفروشي ها نتوانند پس از ساعت۱8 باز باشند و به همين 
دليل در هفته كتاب و همزمان با اجراي طرح پاييزه كتاب 
حال و روز چندان خوشي ندارند. در اين گزارش به برخي 
مسائلي كه كتابفروشان با اجراي محدوديت هاي جديد با 

آنها دست به گريبان هستند پرداخته ايم.

غذايروحتعطيل؛فستفوديهاباز
مهرماه ســال گذشته بود كه 
خانه كتاب مفيــد، در محل 
فروشگاه قديمي اسباب بازي 
مفيــد، كارش را در راســته 
غذاخوري هــاي شــلوغ و 
مشــهور خيابان ســتارخان 
آغاز كرد. بابك مفيد، مدير اين فروشــگاه، زماني كه قصد 
تغيير كاربري اسباب بازي فروشــي پدري اش را با ديگران 
در ميان مي گذاشــت، خيلي ها به او توصيه كردند از اين 
كار صرف نظر كند چون كتابفروشي در اين راسته جواب 
نمي دهد و بهتر است اين مغازه را كه متراژ خوبي هم دارد، 
مثل اغلب مغازه هاي دوروبرش، به غذاخوري تبديل كند 
يا آن را اجاره بدهد و پول خوبي به دست آورد. به رغم همه 
اين حرف ها، كتابفروشــي مفيد ســرانجام كارش را آغاز 

كرد و تا امروز هم توانســته در ميان ازدحام فست فودها و 
رستوران ها دوام بياورد و مشتريان خودش را پيدا كند. با 
اين حال، بابك مفيد از اجراي قوانين سختگيرانه  كرونايي 
دل خوشي ندارد و مي گويد: »اولين ضربه را در فروردين به 
ما زدند كه تا هفتم باز بوديم ولي يكباره و بدون اطالع رساني 
به مدت يك ماه تعطيل كردند. اگر قرار بر تعطيلي اســت، 
پس حداقل بايد حمايت هايي را درنظر بگيرند. كتابفروشي 
به فروشش بند است و در قبال چك و تعهدي كه به ديگران 
دارد، بايد فروش داشته باشد. وقتي تعطيل مي شود، اين 
چك را چه كسي بايد پاس كند؟ مگر يك كتابفروشي چقدر 
پشتوانه دارد كه بتواند اين سوء مديريت ها را تحمل كند؟ 
با اين اقدام، آسيب جدي ديديم ولي به هر حال توانستيم 
اين مرحله را پشت سر بگذاريم. از ارديبهشت به بعد مردم 
آمدند و كمي اوضاع رونق گرفت تا به اوضاع فعلي رسيديم. 
حاال ســؤال من اين اســت كه مگر كرونا از 6عصر به بعد 
مي آيد؟ آن وقت در غذافروشي احتمال ابتال به كرونا بيشتر 
است يا كتابفروشي؟  در يك سال  و چند ماهی  كه از آغاز 
به كارمان مي گذرد، توانســته ايم بحران هاي مختلف را 
مديريت و اعتماد مردم را جلب كنيم. مردم هم به ما عادت 
كرده اند، اما با اين تصميم اخير، بقاي كتابفروشي مفيد به 

خطر افتاده است.«

وي در ادامه با انتقاد از برخوردهاي ســليقه اي در اعمال 
طرح محدوديت ساعت فعاليت مشاغل مختلف مي افزايد: 
»ما به حرمت همراهي با ساير هم صنفانمان و اينكه اينجا 
محلي فرهنگي است، ساعت6 عصر تعطيل مي كنيم، اما در 
همين راسته، بسياري از مشاغل غيرضروري بعد از ساعت 
مجاز باز هستند و نمي دانم مأموران اجراي اين طرح چرا با 
آنها برخورد نمي كنند. نمي دانيم اگر كمي ديرتر از ساعت 
مجاز تعطيل كنيم، مأموران با ما چه برخوردي مي كنند و 
درصورت جريمه شدن به كجا بايد مراجعه كنيم؟ با اينكه 
ما عضو اتحاديه ناشران هســتيم ولي گويا اين اتحاديه در 
تصميم گيري ها زياد به بازي گرفته نمي شود و نمي توان 
روي آن خيلي حساب كرد.« مفيد در خاتمه صحبت هايش 
تصميم گيري هاي بي قاعده را عاملي مــی داند كه باعث 
شده ادامه فعاليت خانه كتاب مفيد در هاله اي از ابهام قرار 
بگيرد: »زماني كه اينجا را به كتابفروشــي تبديل كرديم، 
هيچ حمايتي از ما نشــد و فقط مردم بودند كه آمدند و به 
ما تبريك گفتند و دلگرمي دادند و از ما خريد كردند و به 
بقاي ما كمك كردند. راه اندازي كتابفروشي و دوام آوردن 
آن در محله اي كه به راســته غذاخوري ها معروف است، 
ثابت كرد مردم كتابخوان هســتند و اگر محيط مناسبي 
براي عرضه كتاب وجود داشته باشــد، با خريدشان از آن 
حمايت مي كنند.«  كمي پايين تر از خانه كتاب مفيد، يكي 
از مشــهورترين غذاخوري هاي تهران قرار دارد. مردم در 
صفوف فشــرده و چنداليه، فيش به دست منتظر دريافت 
غذايشان هستند. تابلوي قيمت هاي اين غذافروشي نسبت 

به ماه هاي گذشته خيلي تغيير كرده ولي همچنان از ساير 
هم صنفانش مشتري بيشتري حتي در روزهاي اوج كرونا 
دارد. تازه سر شب است و تا 9 و ۱0شب بر تعداد مشتري ها 

اضافه مي شود.

ايمنيپايينوابتاليبااليصنعتنشر
ساعت از ۱۷ گذشته كه وارد 
فروشــگاه كتاب آمه واقع در 
بلوار كشــاورز، نرســيده به 
خيابان كارگر شمالي مي شوم. 
تنها يــك مشــتري در اين 
كتابفروشي نســبتا بزرگ در 
البه الي قفسه ها به دنبال كتاب اســت. محمود آموزگار، 
مدير انتشارات كتاب آمه و دبير ســابق اتحاديه ناشران و 
كتابفروشان، درباره وضعيت اين كتابفروشي در روزهاي 
طرح پاييزه مي گويد: »معموال اغلب افراد بعد از ســاعت 
6 عصر به كتابفروشي مي آيند و با شرايط فعلي فروش ما 
در طرح پاييزه چندان خوب نبوده است، چون مجبوريم 
ساعت۱8 كتابفروشــي را تعطيل كنيم و برويم. روز اول 
اجراي طرح پاييزه كه 20درصد تخفيف مي دهيم، متوجه 
شــدم فروش ما در روزهاي قبل از اجراي طرح بيشــتر 
بوده است! خود اين موضوع نشــان مي دهد كه تعطيلي 
ســاعت۱8 تأثير زيادي روي كار ما دارد. هرچند ســعي 
كرده ايم در فضــاي مجازي اطالع رســاني كنيم كه اين 
طرح در حال اجراست و از طريق فروش تلفني و اينترنتي 
امكان خريد از فروشگاه ما وجود دارد. واقعيت اين است كه 
انسان ها با مطالعه نســبت به شرايطشان آگاهي بيشتري 
كسب مي كنند و مثال متوجه مي شــوند در روزهايي كه 
كرونا اوج گرفته، نبايد براي خريد در فالن پاســاژ تجمع 
كنند يا پروتكل هاي بهداشــتي را بايد با جديت بيشتري 
رعايت كنند. اما متأســفانه به گمانم بي توجهي بســيار 
جدي  اي نسبت به مقوله فرهنگ در كشور حاكم است.« 
آموزگار درباره تأثير كرونا بر صنعت نشــر ايران مي گويد: 
»مشخص شــده افرادي كه ايمني بدنشان ضعيف است، 
امكان ابتاليشان به كرونا بيشتر است. اين قاعده در مورد 
كسب وكارها هم صدق مي كند. حوزه نشر نه فقط در ايران، 
بلكه در جهان كســب و كار ضعيفي است. كل ارزش بازار 
صنعت نشر در جهان از ارزش بازار 2شركت داروسازي فايزر 
و ُرش كمتر است. در ايران، به دليل ناهنجاري هاي مختلف، 
وضع بدتر مي شــود. در اين بين، وضعيت كتابفروشي ها 
خيلي بدتر است، هرچند كارهايي مثل اجراي طرح هاي 
فصلي كه روشي براي مصرف يارانه است، خيلي به انصاف 
نزديك تر است و تا حدي به كتابفروشي ها كمك كرده؛ با 
اين حال كتابفروشي ها در صف مقدم اصنافي قرار دارند كه 

از كرونا متضرر شده اند.«
به گفته آموزگار، در شــرايط كنوني كه كتابفروشي ها از 
هميشه آسيب پذيرتر شده اند، سايت هاي فروش تخفيفي 
كتاب و تخفيف هاي مستقيم ناشران باعث به خطر افتادن 
فعاليت كتابفروشي هاي كوچك مي شود: »قيمت كتاب در 
همه اروپا ثابت است، اما اينجا تخفيف هاي مختلفي روي يك 
كتاب داده مي شود. البته تخفيف هاي ناشران خوب كه كتاب 
خوب توليد مي كنند و دنبال كتاب سازي نيستند، قابل درک 
است؛ چراكه اين دسته از ناشران براي ادامه فعاليتشان به 
درآمد نياز دارند و ناچار از فروش كتاب در نمايشگاه كتاب يا 

تخفيف دادن مستقيم به مشتري هستند.«

چشماندازيدرمه
  دبيران جشنواره هاي تئاتر و فيلم فجر

 از آخرين وضعيت برگزاري اين رويدادها مي گويند

بهگفتهسيدعباسصالحي،
وزيرفرهنگوارشاداسالمي
تمامجشــنوارههايپيشرو
بهصورتمجازييــاحضور)محدود(برگزارميشــود.درگفتوگوييكه
بادبيرانجشــنوارههايتئاتروفيلمفجرصورتگرفتعنوانشــدكه
تصميمگيريقطعيدربارهبرگزاريجشــنوارههابراساسشرايطدرزمان
برگزاريآنگرفتهميشود.بااينحالدبيرخانهتئاتروموسيقيفجرفعاليت
خودراآغازكردهاندوجشنوارهفيلمنتيجهنهاييبرگزاريياعدمبرگزاريرا

بهنيمهدومآذرموكولميكند.

سيدجمال ساداتيان معتقد است هيچ بستر امني براي اكران 
آنالين در جشنواره فجر وجود ندارد

اكرانآنالينوشكستجشنواره
فيلمفجر

ناشرانبرگزيدهسال9۷

هليانصيري
خبرنگار

 پرنده آوازخوان درباره ادامه زندگي اولينفيلمباطعمكرونا
با ويروس كوويدـ ۱9 در سال 202۴ است 
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كيوسك

 پرونــده ايــران، همچــون ديگــر 
پرونده هاي حســاس در سياســت گزارش

خارجي آمريكا به بخشــي از جنگ 
رسانه اي و سياسي ميان ترامپ و بايدن تبديل شده؛ 
آن هم درحالي كه تنها 2 ماه تا پايان دولت ترامپ و 
بازگشت بايدن به كاخ سفيد زمان باقي است. تقريبا 
تمام رسانه ها و تحليلگران بر اين نكته اجماع دارند 
كه با ورود بايدن به كاخ سفيد، تنش هاي فعلي ميان 
تهران و واشنگتن خاتمه يافته و يا دست كم تا حد 
زيادي مهار مي شــود. جيك ســوليوان، ازجمله 
مشاوران ارشــد بايدن در اين باره پيش بيني كرده 
دولت جديد آمريكا در كمتــر از 100روز به توافق 
هســته اي برجام بازمي گــردد. با وجــود اين اما 
نمي توان به سادگي از تحوالت احتمالي طي 2 ماه 
آينده چشم پوشيد؛ 2ماهي كه به آخرين كارت بازي 

ترامپ شكست خورده تبديل شده است.
روزنامه نيويورك تايمز روز گذشته با انتشار گزارشي 
به نقل از 4مقام فعلي و ســابق دولت آمريكا مدعي 
شد ترامپ در نشست روز چهارشــنبه هفته قبل، 
درباره امكان بمباران يكي از ســايت هاي هسته اي 
ايران از مشــاوران خود نظرخواهي كرده اســت. 
براساس اين گزارش، تمام مشاوران ترامپ ازجمله 
مايك پنس، معــاون رئيس جمهور،مايك پمپئو، 
وزير خارجه، كريستوفر ميلر سرپرست وزارت دفاع 

و ژنرال مارك ميلي، رئيس ســتاد مشترك درباره 
پيامدهاي خطرناك اين اقدام به ترامپ هشدار داده 

و او را منصرف كرده اند.
اگرچه به نظر مي رسد گزينه اقدام نظامي عليه ايران 
به دليل پاسخ احتمالي تهران منفي است، اما ترامپ 
تالش دارد تا آخرين روز حضور خود در كاخ سفيد 
از اهرم تحريم ها اســتفاده كنــد؛ اهرمي كه بدون 
شك مذاكره يا توافق احتمالي ميان دولت بايدن با 
ايران را سخت تر خواهد كرد. ترامپ هفته گذشته 
گفت: »ســيلي از تحريم هاي جديد عليه ايران در 
راه است.« پس از اين اظهارنظر، مايك پمپئو، وزير 
خارجه آمريكا و اليوت آبرامــز، نماينده امور ايران 
در دولت ترامپ ســفرهاي فشــرده اي را به مقصد 
كشورهاي عربي منطقه، تركيه و رژيم صهيونيستي 
آغاز كرده اند. تالش هاي ترامپ براي كارشكني در 
مسير سياست هاي منطقه اي بايدن تنها محدود به 
ايران نبوده و شــامل تمام پرونده هاي حساس در 

منطقه خاورميانه مي شود.

خروج ناگهاني از عراق و افغانستان
شبكه سي ان ان مدعي است ترامپ به زودي فرماني 
را براي كاهش تعداد نظاميــان آمريكايي در عراق 
به كمتر از 2500نفر و همچنين در افغانســتان به 
كمتر از 2500نفر تا پيش از پايان كار دولت صادر 
مي كند. هم اكنون تعداد نيروهاي ارتش آمريكا در 
عراق بيش از 3هزار و در افغانستان بيش از 4500تن 
ارزيابي مي شود. بر اين اساس و درصورتي كه ادعاي 

ســي ان ان صحيح باشــد، ارتش آمريكا بايد طي 
كمتر از 2 ماه بيــش از 2500نيروي نظامي خود را 
از منطقه خاورميانه خارج كند. جالب آنكه در سوي 
ديگر معادله، هيچ گونه آمادگي و يا استقبالي براي 
همراهي با فرمان احتمالي ترامپ از جانب پنتاگون 
ديده نمي شود. شــايد بهترين نشانه در اين زمينه، 
سخنان معنادار رئيس ستاد ارتش آمريكا در هفته 
گذشته باشــد. او گفت: نيروهاي نظامي براي شاه، 
ملكه يا ديكتاتور ســوگند ياد نمي كنند و صرفا به 

منافع ملي آمريكا وفادارند.
احتمال صدور فرمان ترامپ بــراي خروج ناگهاني 
نيروهاي آمريكا از عراق و افغانستان انتقادات تندي 
را حتي در ميان حاميان او به دنبال داشته است. ميچ 
مك كانل، رهبر جمهوريخواهان ســنا در اين باره 
مي گويد: »برنامه ترامپ براي خروج از افغانستان و 
عراق، حتي از خروج سال2011 اوباما از عراق هم 
بدتر است. ما با چنين تصميمي، متحدان خود را در 
معرض خطر قرار داده و اين 2كشور را به پايگاهي 
براي دشــمنان آمريكا تبديل خواهيم كرد.« بايد 
توجه داشــت كه عالوه بر تمام اينها، برنامه خروج 
ناگهاني ترامــپ، مذاكرات آمريكا بــا دولت هاي 
عراق، افغانستان و مخصوصا طالبان را به طور جدي 
تحت تأثير قرار داده و كار را براي دولت بايدن سخت 

خواهد كرد.

كارشكني بزرگ در پرونده يمن
مجله فارين پالســي در گزارشــي كه اخيرا منتشر 

كرده مدعي اســت ترامپ به زودي و تا قبل از پايان 
دولتش، جنبش انصاراهلل يمن را در ليست گروه هاي 
تروريســتي قرار خواهد داد. براساس اين گزارش، 
بخش عمده مشاوران سياسي، نظامي و حتي قانوني 
ترامپ مخالف چنين اقدامي بــوده و تنها نام مايك 
پمپئو در جايگاه حاميان اين تصميم ديده مي شود. 
پنتاگــون، وزارت خارجه، دبيركل ســازمان ملل، 
اتحاديه اروپا، دمكرات هاي كنگــره و حتي برخي 
جمهوريخواهان سرشناس مخالف اين تصميم، نظير 
ليندزي گراهام معتقدند ورود نام جنبش انصاراهلل 
به ليست گروه هاي تروريستي، فضا را براي مذاكرات 

صلح و پايان جنگ 5ساله يمن محدودتر مي كند.
تمام اينها در حالي است كه دولت بايدن وعده داده 
پس از ورود به كاخ ســفيد، حمايت هاي نظامي از 
عربستان ســعودي را لغو كرده و براي پايان دادن 
به جنگ يمن آماده مي شــود. كريس مورفي، عضو 
كميته سياست خارجي ســناي آمريكا در اين باره 
نوشــته: اين اقدام تالشــي روشــن از سوي دولت 
ترامپ براي ســنگ اندازي در مذاكرات صلح آينده 
است. انصاراهلل هم اكنون عمال تحريم است و افزودن 
نامش به ليســت تروريســم هيچ كمكي به آمريكا 

نخواهد كرد.

آخرين فرصت ها براي نتانياهو
رژيم صهيونيستي هفته گذشته از طرح فوري خود 
براي ساخت بيش از هزار مجموعه شهركي جديد 
در قدس شــرقي خبر داد. اين در حالي اســت كه 
براساس توافق عادي سازي  روابط عربي-اسرائيلي 
قرار بود رژيم صهيونيستي دست كم به طور موقت 
تمامي اين برنامه ها را متوقف كند. در طرح جديد، 
موقعيت جغرافيايي شــهرك ها نيز عالوه بر حجم 
باالي آنها بسيار معنادار است؛ چراكه با اجراي اين 
طرح، عمال بخش اشغالي قدس از كرانه غربي جدا 
شده و راه حل دوكشوري )تاسيس كشور فلسطين 

با پايتخت قدس شرقي( از بين مي رود.
محمد اشتيه، نخست وزير تشــكيالت خودگردان 
اين طرح را گامي خطرناك توســط اسرائيل براي 
استفاده از »فرصت 10هفته اي حضور ترامپ در كاخ 
ســفيد« و »كوبيدن ميخ بر تابوت مذاكرات صلح« 
ناميده اســت. تمام اينها در حالي است كه مواضع 
جو بايدن و كامال هريس نسبت به مسئله فلسطين 
كامال متفاوت از ترامپ است و انتظار مي رود با روي 
كار آمدن دولت جديد، اجراي طرح معامله قرن با 
چالش هاي جدي روبه رو شود. نيكوالي مالدينوف، 
نماينده دبيركل سازمان ملل در پرونده فلسطين به 
صراحت نسبت به طرح مذكور ابراز نگراني كرده و از 
دولت هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي خواسته مانع 

از اجراي آن شوند.

نظم نوين جهاني به روايت چين

چين و 14كشــور در منطقه آسيا و اقيانوســيه، بعد از 14سال 
مذاكره ســرانجام يكي از بزرگ ترين توافقنامه هاي تجارت آزاد 
دنيا را نهايي كردند و به اين ترتيب نخستين توافق تجاري بزرگ 
دنيا كه آمريكا معمار آن نبوده اســت، شــكل گرفت. به گزارش 
اكسيوس، چين كه به اين توافق به چشم فرصتي براي متعادل 
كردن رابطه تجاري با آمريكا نگاه مي كند، آمريكا را حتي به اين 
توافق تجاري دعوت نكرده بود. اين نخســتين بار است كه يك 
كشــور ديگر به جز آمريكا در مركز يك توافق تجاري در سطح 

جهاني قرار مي گيرد.
به گزارش نيويورك تايمز، اين توافقنامه كه با نام شراكت اقتصادي 
جامع منطقه اي يا سرواژه هاي انگليسی آن، آر سي اي پي شناخته 
مي شود، چشــم انداز محدودي دارد. با اين حال، اهميت آن براي 
چين بسيار نمادين است. اين توافقنامه 2.2ميليارد انسان را پوشش 
مي دهد كه بيشتر از جمعيت تحت پوشش هر توافقنامه تجارت آزاد 
منطقه اي ديگري در دنياست و فراتر از آن مي تواند به چين كمك 
كند تا تصوير خود به عنوان يك قدرت اقتصادي در منطقه خود را 
تقويت كند. به خاطر همه گيري كرونا، مراسم امضاي اين توافقنامه 
كمي عجيب بود و وزراي تجارت هر عضو، در كشورهاي خود متن 
آن را امضا كردند و از طريق ويدئوكنفرانس با ديگر امضاكنندگان 
در ارتباط بودند. اعضاي اين توافقنامه 10كشــور عضو آســه آن، 
يعني برونئي دارالسالم، كامبوج، اندونزي، الئوس، مالزي، ميانمار، 
فيليپين، ســنگاپور، تايلند و ويتنام به اضافه كشــورهاي چين، 

كره جنوبي، استراليا، ژاپن و نيوزيلند هستند.

همين حاال اين كشــورها تعرفه كمي از يكديگــر مي گيرند كه 
براساس توافق تازه، همين تعرفه حتي كمتر هم خواهد شد.

 نكته مهم درباره اين توافق اين اســت كه هند، بزرگ ترين رقيب 
منطقه اي چين، ابتداي همين تابستان از مذاكرات اين توافق كنار 

كشيد.
محدوديت هاي تجاري كمتر ايــن توافق همچنين مي تواند باعث 
شود كه شركت هاي جهاني كه به شدت نگران جنگ تعرفه اي دونالد 
ترامپ عليه چين هســتند، به جاي بازگشت به آمريكاي شمالي، 

همچنان به فعاليت هاي خود در آسيا ادامه دهند.
چشم انداز همكاري هاي نزديك اقتصادي چين با همسايگان، باعث 
بروز نگراني هايي در واشــنگتن شده اســت. واكنش دولت باراك 
اوباما به اين توافقنامه، شراكت 2ســوي اقيانوس آرام )تي پي پي( 
 بود. اين توافقنامه چين را شامل نمي شد، اما برخي از بزرگ ترين 
رقبــاي تجــاري پكن، 
ازجمله ژاپن و استراليا و 
همينطور همســايه هاي 
چين ازجملــه ويتنام و 
مالزي عضــو آن بودند. 
بعد از آنكه ترامپ از اين 
توافقنامه تجــاري كنار 
كشيد، 11كشــور ديگر 
عضو آن به حال خود رها 

شدند.
چين تمايل زيادي داشت 
تا در آن خأل وارد شود، با 
اين حال بايد منافع هند 
را هم درنظــر مي گرفت. 
پكن تالش كرد تا دهلي نو 
را وارد توافقنامــه خــود 
كند، اما سياســتمداران 
هندي با كاهش بيشــتر 
تعرفــه واردات مخالــف 
بودند و فراتر از آن، نگران 
اين بودند كه ســيلي از 
محصوالت چينــي اين 
كشــور را در بــر بگيرد. 
همين حاال هم تراز تجاري 2كشــور، 60ميليارد دالر به نفع پكن 

است. همه اينها باعث شد كه هند، از اين توافقنامه كنار بكشد.
مشخص نيست كه دولت جديد آمريكا چه واكنشي به اين توافق 
تجاري نشــان خواهد داد. توافق تي پي پي پيش تــر با انتقادهاي 
شديد هم جمهوريخواهان و هم دمكرات ها مواجه بوده و جو بايدن،  
رئيس جمهور منتخب آمريكا هم پيش از اين به اين مسئله اشاره 
نكرده كه به تي پي پي بازخواهد گشت يا نه. چيزي كه تحليلگران 
گفته اند اين است كه بازگشت به اين توافقنامه، اولويت مهمي در 
دولت جديد نخواهد بود. او فعــال مي خواهد روي مهار همه گيري 
كرونا، بهبود شــرايط اقتصادي و ســرمايه گذاري در كارخانه ها و 

فناوري هاي آمريكايي تمركز كند.
به گزارش اكسيوس، موضوع براي واشنگتن از جنبه هاي ديگري 
هم حساسيت زاســت. در تصويري كالن تر، جو بايدن مي خواهد 
اتحادي چند جانبه ايجاد كند تا در جبهه هاي مختلف، از تجارت 
گرفته تا حقوق بشر، به پكن فشــار وارد كند، اما چين هم بيكار 
ننشســته و اتحادهاي چندجانبه  خودش را تشكيل داده است. 
آر ســي اي پي، يكي از همين تالش هاست كه دســت باالتر را به 

چين داده است.
اين توافقنامه جامع، دمكراســي هايي ماننــد كره جنوبي، ژاپن و 
استراليا را شامل مي شــود. جايگاه آنها در تجارت آزاد كار را براي 
بايدن ســخت مي كند و او نمي تواند به آساني اين كشورها را عليه 

چين با خود همراه كند.
عالوه بر آن، چين با نهايي كردن اين توافــق  تجاري، توانايي هاي 
ويژه اي از خود نشان داده كه به سختي مي توان آنها را ناديده گرفت. 
مذاكره براي توافقنامه هاي تجاري جديد بي نهايت سخت است، اما 
چين از خود قاطعيت و اراده زيادي نشــان داده تا اين توافقنامه را 
نهايي كند. در نهايت زمان مشخص خواهد كرد كه شراكت تجاري 
با پكن براي كشورهاي منطقه پرسودتر و كم هزينه تر خواهد بود يا 

شراكت با واشنگتن. 

هفته نامه نيويوركر ]آمريكا[ 

هفته نامه نيشن ]آمريكا[

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

چهره اميد آمريكا

كودكان فلوجه

تظاهرات فرانسوي ها عليه قرنطينه

نيويوركر در طرح جلد تازه ترين شماره 
خود، يك كودك رنگين پوست آمريكايي 
را به تصوير كشيده كه نماد اميد براي اين 
كشور در سال پيش رو ست. اين مجله در 
توضيح طرح خود نوشته كه آمريكا طي 
ســال جاري با بحران هاي متعدد روبه رو 
بوده است: با ويروسي مرگبار دست و پنجه 
نرم كرده، آتش سوزي هاي بي امان بخش 
زيادي از جنگل هايش را نابود كرده، شاهد 
درگيري هاي شــديد خياباني در جنبش 
اعتراض به تبعيض عليه سياهپوســتان 
بوده و دست آخر ترسناك ترين انتخابات 
تاريخ خود را پشت ســر گذاشته است. 
به نوشــته نيويوركر، كودك روي جلد 
اين مجله، نماد اندك اميدي اســت كه با 
مشخص شدن نتيجه انتخابات، در آمريكا 

نمايان شده است.

مجله نيشن در گزارش مفصلي به معماي 
مرگ كودكان در شهر فلوجه عراق طي 
ســال هاي بعد از حمله آمريــكا به اين 
كشور پرداخته اســت. در اين گزارش 
آمده كه بسياري از كودكان به دنيا آمده 
بعد از ســال2003 در فلوجــه، يا داراي 
نارسايي هاي حاد داخلي هستند يا حين 
زايمان مرده اند. به نوشــته نيشن، دليل 
مرگ كودكان فلوجه هنوز مشخص نيست 
و بي توجهي دولت مركزي عراق به مسئله 
سالمت مادران و كودكان در اين شهر هنوز 
قرباني مي گيرد. نشــت انبارهاي ذخيره 
مواد شيميايي در اطراف فلوجه در جريان 
بمباران شديد اين شهر در جنگ عراق 
مي تواند يكي از داليل اين نارسايي ها و 

مرگ و مير بعد از آن باشد.

روزنامه واشنگتن پســت در صفحه اول 
خود تصويري از راهپيمايي معترضان به 
تعطيلي هاي گسترده در شهر ليون فرانسه 
منتشر كرده اســت. معترضان خواستار 
پايان دادن به دور تازه قرنطينه سراسري 
در فرانسه و بازگشايي كسب و كارهايشان 
هستند. دولت فرانســه در پي تعطيلي 
2هفته اي، اعالم كرد 2هفتــه ديگر نيز 
سراسر كشــور را تعطيل مي كند تا شايد 
بتواند موج دوم شــيوع ويروس در اين 

كشور را كنترل كند.
فرانسه با يك ميليون و 900 هزار نفر مبتال، 
در جايگاه چهارم جهان قرار گرفته است. 
اين كشــور كه فقط طي يك روز حدود 
36 هزار مورد جديد ابتــال ثبت كرده،با 
42 هزار و 600 مرگ در اثــر كرونا، بعد از 
انگليس وايتاليا در ميان كشورهاي اروپايي 

بيشترين آمار تلفات را داشته است.

بيشــتر از 4ســال از روزي كه مــردم انگليس در يك 
همه پرسي رأي به خروج كشورشــان از اتحاديه اروپا اروپا

دادند و بيشتر از 9 ماه از روزي كه اين كشور رسما از اين 
اتحاديه خارج شــد مي گذرد، اما هنوز  دوطرف به هيچ توافقي براي 
ادامه فعاليت هاي تجاري خود نرســيده اند. اگرچه انگليس اواسط 
زمستان سال گذشــته از اتحاديه اروپا خارج شــد، اما طعم واقعي 
جدايي و پايان 30ســال تجارت آزاد را 1.5 ماه ديگــر يعني پايان 
سال2020 خواهد چشيد كه دوره گذار 11ماهه براي توافق دوطرف 
بر سر مناســبات تجاري به پايان مي رســد. در طول اين 9 ماه بارها 
انگليس و اروپا، ضرب االجل هايي براي پايــان دادن به اختالفات و 
نهايي كردن توافق تعيين كردند، اما هيچ كدام به نتيجه نرسيد. حاال 
كه شمارش معكوس براي پايان دوره  گذار آغاز شده، دوطرف به تكاپو 
افتاده اند تا آن را به سرانجام برسانند. به ويژه اينكه هر نوع توافقي در 
اين مرحله بايد در پارلمان هاي دوطرف نيز تصويب شود تا به مرحله 

اجرا برسد.

آغاز مذاكرات در بروكسل
ديويد فراســت، نماينده انگليس در مذاكرات برگزيت روز يكشنبه به 
بروكسل رفت تا مذاكرات با همتايش، ميشل بارنيه، مذاكره كننده ارشد 
اتحاديه اروپا در امور برگزيت را از ســربگيرد. فراست اخيرا در توييتي 
نوشت كه از روند مذاكرات راضي اســت و به »پيشرفت هاي مثبتي« 
دست پيدا كرده اند. اما هنوز جنبه هاي مهمي مانده كه بايد به نتيجه 
برسد. هرچند اين احتمال را هم داده كه »ممكن است موفق نشويم.« 
او پيش بيني كرده كه تا هفته آينده توافق به نتيجه برسد: »ما در تالش 
براي رســيدن به توافقي هســتيم كه بتوانيم اختيار كنترل قوانين، 

تجارت و آب هايمان را پس بگيريم.« فراست پيش از اين نيز گفته بود 
كه كشورش مايل است تا با اتحاديه اروپا به توافق تجاري مشابه كانادا 

برسد؛ »ما خواهان يك تجارت آزاد با اتحاديه اروپا هستيم.« 
به گزارش يورونيوز، بوريس جانسون، نخست وزير انگليس نيز كه اين 
روزها به دليل تماس با فرد مبتال به كرونا در قرنطينه به ســر مي برد، 
گفته است: »ما به دنبال توافقي هستيم كه در آن به مبادله كاال ميان 
دوطرف، تعرفه اي تعلق نگيرد.« چيــزي كه اتحاديه اروپا هنوز زير بار 
آن نرفته است. جانسون همچنين وعده داده كه ممكن است در توافق 
نهايي، اروپا را راضي به درنظر گرفتن يك »دوره سازگاري« بكند تا به 

كسب وكارها فرصت انطباق با شرايط جديد را بدهد.

راه حل خالقانه
از سوي ديگر، اتحاديه اروپا هشدار داده كه زمان براي رسيدن به توافق 
محدود و نياز به يك »راه حل خالقانه« اســت تــا از هرگونه بي نظمي 
تجاري جلوگيري شود. گفته مي شود مقامات پارلمان اروپا با توجه به 
اينكه خيلي از ضرب االجل ها به نتيجه نرسيده، اميدي به نتيجه دادن 
مذاكرات در يك هفته آينده ندارند و پيش بينــي مي كنند مذاكرات 

دست كم تا 3هفته ديگر ادامه داشته باشد.
نشســت فرداي رهبران اتحاديه اروپا نيز كه دربــاره مديريت بحران 
كروناســت و به صــورت ويدئوكنفرانــس برگــزار مي شــود، نقش 

سرنوشت سازي در توافق دوطرف خواهد داشت.

تبعات خروج انگليس
43درصد صادرات و 51درصد واردات انگليس به عنوان ششمين اقتصاد 
بزرگ جهان وابسته به اتحاديه اروپاست. اگر دوطرف تا پايان سال به 

توافقي نرســند، تجارت بين آنها از ابتداي ســال2021 طبق قوانين 
سازمان تجارت جهاني انجام مي شود و با تعرفه هايي كه براي واردات و 
صادرات درنظر گرفته مي شود، 30سال تجارت آزاد بين دوسوي كانال 

به پايان مي رسد.
 به گزارش بي بي سي، رهبران قاره سبز از اين مي ترسند كه انگليس بعد 
از خروج از اتحاديه اروپا، به دليل پايبند نبودن به قوانين ســختگيرانه 
امنيت غذايي و محيط زيســت كاالهاي خود را با قيمت ارزان تري در 
اروپا به فروش برساند. اتحاديه اروپا همچنين انتظار دارد كه انگليس از 
قوانين اين اتحاديه در زمينه هايي مانند حقوق كارگران، محيط زيست 
وكمك دولتي به كسب وكارها همچنان تبعيت كند. درحالي كه انگليس 
مي گويد دليل اصلي خروج او، عدم تمايل به پيروي از اين قوانين بوده 
است. مشكل ديگر حق ماهيگيري است؛ اتحاديه اروپا به دنبال گرفتن 
بيشــترين دسترســي به آب هاي انگليس براي ماهيگيري است، اما 
مقامات انگليس مي گويند اولويت با قايق هاي اين كشــور است. قرار 
است اگر اتحاديه اروپا نتواند حرف خود را به كرسي بنشاند، دسترسي 
انگليس به بازارهاي ايــن اتحاديه براي فروش ماهي محدود شــود. 
مشكل سوم، مرز بين انگليس و ايرلند شمالي است كه اكنون باز است 
و انگليس مي خواهد اين شرايط بعد از برگزيت نيز ادامه داشته باشد و 

تجارت آزاد ادامه پيدا كند. ه
مكاري هاي امنيتي و پليس، موضوع ديگري اســت كه مانع رسيدن 
دوطرف به توافق شده است. انگليس تمايل دارد به پايگاه هاي اطالعاتي 
مشترك دسترسي داشته باشد، اما اروپا مي گويد به كشورهاي غيرعضو 
اين امكان را نمي دهد. افزايش بروكراسي فعاليت هاي اقتصادي و پايان 
سفر آزادانه ساكنان قاره سبز در دوطرف كانال نيز از ديگر تبعات خروج 

انگليس از اتحاديه اروپاست.

جو بايــدن، رئيس جمهور منتخــب آمريكا هفته 
گذشته در نخســتين نشســت خبري اش بعد از 
انتخابات گفــت كه به رهبران كشــورهاي جهان 
كه با او تماس گرفته اند، تأكيد كرده كه آمريكا به 
صحنه جهاني بازگشته است. او گفت: »ما به بازي 

برمي گرديم.« 

اهميت سخنان بايدن چيست؟
2 ماه تا زمــان ورود جو بايــدن و معاونش، كامال 
هريس، به كاخ ســفيد باقي مانده، اما تيم انتقالي 
آنها از حــاال در حال تالش براي به دســت گرفتن 
امور هستند. بدون شك، مهار بحران كرونا و اثرات 
آن بر اقتصاد آمريكا، مهم ترين چالش دولت بايدن 
خواهد بود اما در عرصه سياست خارجي نيز دولت 
جديد آمريكا با مســائل مهمي روبه رو خواهد شد. 
مواضع بايدن آنقدرها ناشــناخته نيســت و طي 

هفته هاي اخير او بارها در مورد مهم ترين مســائل 
بين المللي موضع گيري كرده اســت. براي رهبران 
جهان به خصوص كشورهاي اروپايي اما مهم است 
كه صاحب كرسي رياست جمهوري در كاخ سفيد، 
معتقد به چندجانبه گرايي باشد، نه يكجانبه گرايي. 
شعار »بازگشــت آمريكا«ی بايدن به معناي تغيير 
بنيادين ميراث دونالد ترامپ در عرصه سياســت  

خارجي خواهد بود.

اولويت های بايدن در سياست خارجی چه خواهد بود؟
   بايدن قصد دارد بالفاصله پس از ورود به كاخ 

سفيد، آمريكا را به توافقنامه آب وهوايي بازگرداند، 
تعهدات اين كشور در پيمان ناتو را تقويت كند و 
بار ديگر همكاري با سازمان بهداشت جهاني را از 

سر بگيرد.
   توجه دوباره به مســئله حقوق بشــر، يكي از 
اولويت هاي بايدن در زمينه سياســت خارجي 
خواهد بود. تقابل او با عربستان سعودي احتماال 
از مسير همين مســئله حقوق بشر اتفاق خواهد 

افتاد.
   بايدن بالفاصله بايد پيمان هسته ای استارت نو 
)NEW START( را با روســيه تمديد كند. اين 
پيمان با هدف كاهش تسليحات هسته اي ميان 
دو طرف در ســال2010 امضا شده و 15روز بعد 

از ورود بايدن به كاخ سفيد، منقضي خواهد شد.
   كره شمالي شايد در اولويت  سياست خارجي 
بايدن نباشــد اما پيونگ يانگ احتماال خود را به 
او تحميل خواهد كــرد. كره اي ها در محك زدن 
روســاي جمهور آمريكا در بدو ورودشان به كاخ 
سفيد ســابقه طوالني دارند. آنها شايد دست به 
يك آزمايش هســته اي بزنند. بايــدن در جريان 

رقابت هــاي انتخاباتــي، رهبــر كره شــمالي را 
»گردن كلفت« ناميده و كره شــمالي هم بايدن 
را »سگ هار« خطاب كرده است. انتظار مي رود 

روابط 2كشور در دوره بايدن با تنش همراه شود.
   بايدن ميراثدار ترامپ در جنگ افغانستان هم 
خواهد بود. در همين ابتداي كار، مســئله خروج 
نيروها از افغانستان و يك توافقنامه صلح مبهم با 

طالبان روي دست بايدن مانده است.

تكليف توافق هسته ای ايران چه می شود؟
مسئله توافق هســته اي ايران در باالي فهرست 
اولويت هاي بايــدن خواهد بــود. او اعالم كرده 
در برابر بازگشــت ايران به تعهداتــش، به برجام 
بازخواهد گشــت. بازگشــت به برجام، به معناي 
لغو تحريم هاي ايران خواهد بــود. بايدن اما بايد 
فكري هم به حال تحريم هايی كند كه از ســوي 
ترامپ خارج از چارچوب توافق هسته اي با ايران 
وضع شده است. ايران احتماال اين بار صرفا به لغو 
تحريم  ها در چارچوب توافق هســته اي بســنده 

نخواهد كرد.

نبض خبر
 »بازگشت آمريكا«

 به جای »اول آمريكا«

ترامپ به دنبال استفاده از فرصت دوماهه خود براي ضربه زدن 
به برنامه سياست خارجي بايدن در خاورميانه است

مين گذاري ترامپ در مسير بايدن

مذاكرات انگليس و اتحاديه اروپا كمتر از 2 ماه مانده به پايان فرصت دوطرف براي هفته سرنوشت ساز برگزيت 
رسيدن به توافق تجاري پسابرگزيت، وارد مرحله حساسي شده است 

    چالش براي بايدن
اينكــه توافقنامه شــراكت جامع 
اقتصادي تا چه حد شرايط منطقه را 
به نفع چين تغييــر دهد، به واكنش 
آمريكا بستگي خواهد داشت. توافق 
15كشــور منطقه آسيا-پاسيفيك 
براي امضاي اين پيمان تجاري بزرگ 
نشان داد كه تصميم دونالد ترامپ در 
سال2017 براي خارج كردن كشورش 
از پيمان شــراكت تجــاري ترانس 
پاســيفيك )TPP( چگونه توانايي 
آمريكا براي مقابله با نفوذ اقتصادي 
روزافزون چين در منطقه را محدود 
كرده است. البته با كنار رفتن ترامپ 
از قدرت، اين چالش به جو بايدن كه در 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا به 
پيروزي رسيده و منتظر انتقال قدرت 
است، منتقل خواهد شد. حال بايد ديد 
كه دولت بايدن چه رويكردي در قبال 
توافقات تجاري خواهد داشت و آيا به 
پيمان ترانس پاســيفيك بازخواهد 

گشت يا خير.

گزارش2

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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اهواز؛شهرپلها،شهرمردمانزحمتکش

شــبکه اجتماعی تویيتر ایرانيان عکس هایی زیبــا از دیدنی های ایران دارد. در 
همين ارتباط ميثم شریفی، فعال حوزه انرژی در صفحه تویيترش، 2عکس زیبا از 
كارون و پل زیبای روی آن با كپشن » اهواز؛ شهر پل ها، شهر مردمان زحمتکش، 

شهر تنها« منتشر كرده است.

نيازبهخونهميشگياست

سازمان انتقال خون تهران در پســتي تلگرامي از شهروندان درخواست اهداي 
خون كرده است. این سازمان در پستي كه منتشر كرده، نوشته است: دورهمي ها 
تعطيل اســت ولي باهم بودنمان ادامه دارد. ما كنار بيمــاران نيازمند به خون 

ایستاده ایم، مثل هميشه. نياز به خون تعطيلي ندارد.

پرايدوپاييزوديگرهيچ

ماشين بازان از هر فرصتي براي نمایش 
خودروهاي اسپرت و كالسيك شان 
استفاده مي كنند. صفحه اینستاگرامي 
»131_ اسپرت« كه اكثر پست هایش 
درباره پراید اســت، عکسي پایيزي 
همراه با پرایدي را كه از نســل اول 
پرایدهــاي ورودي به كشــور بوده 
منتشــر كرده كه در نــوع خودش 

كم نظير است.

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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هر كتابي براي هر جایي مناسب نيست. براي 
مثال، نمي توانيد در اتوبوس، »جنگ و صلح« 
بخوانيد. البته به لحاظ فيزیکي چنين كاري 
ممکن است ولي مدام باید مراقب برخورد 
گوشه هاي تيز جلد به زیردنده هاي مسافر 
بغلي یا حتي با یك ترمز، مثل خنجر در 
پهلوي خودت باشي. ورق زدن كتاب هاي 

قطور هــم در حالت ایســتاده و همراه با كيــف و چتر و 
چيزهاي دیگر، دشوار و ممکن است كتاب از دست بيفتد 
روي زمين و در این روزهــاي حضور همه جایي ویروس 
كوویــد- 19 دوباره دســت گرفتن چنيــن كتابي دل 
مي خواهد و... همــه اینها چنان تمركــز را مي پراند كه 
از »جنگ و صلــح« هيچ لذتي برایتان بــه جا نمي ماند. 
كتاب هاي اتوبوس، تاكسي و مترویي، قفسه هاي خاص 

خودشان را دارند.

اتوبوسپير؛ريچاردبراتيگان
اوج همه گيري براتيگان در ایران به ســال هاي ابتدایي 
دهه80 خورشــيدي برمي گــردد. این نویســنده عصر 
وودســتاك كه نوشــته هایش شــبيه لباس پوشيدن 
هيپي هاي دهه 70ميالدي، راحت و رهاســت، تا همين 
چند سال پيش، ميانه هاي دهه90 خورشيدي، همچنان 
در ایران خوب خوانده مي شد. االن به احتمال زیاد دیگر 
خيلي هم خوب نمي فروشد ولي براي مطالعه در اتوبوس، 
مترو و تاكسي همچنان گزینه اي ایده آل به شمار مي رود. 
»اتوبوس پير« از نگاه بيشتر كتاب بازها، بهترین اثر منتشر 
شده از ریچارد براتيگان در ایران است. حتي لذتبخش تر 

از »صيد قزل آال در آمریکا« و »در قند هندوانه«.

تأمالت؛مارکوساورليوس
شــاید فکر كنيد این كتابي فلسفي است كه درست فکر 
كرده اید ولي اصال بــه آن جنس از كتاب هــاي قطور و 
سخت خوان فلسفه شباهت ندارد كه براي خواندن شان 
درهاي بسته و سکوت مطلق الزم است. این كتاب درباره 
برداشت ها و دریافت هاي ماركوس اورليوس )فرمانرواي 
رواقي حکومت روم( بــراي بهتر زندگي كردن اســت. 
نوشــته هایي كوتاه كه هنوز هم در روابــط اجتماعي و 
درگيري هاي ذهني درباره زندگي كاربرد دارند. پندهایي 
مثل این ایجاد مانع در برابر یکدیگرخالف قانون طبيعت 

است – و مگر غضب و نفرت نوعي ایجاد مانع نيست؟

تسليبخشيهايفلسفه؛آلندوباتن
همه ما – در تمام نقاط كره زمين– نياز به تســلي داریم. 
در فضاي شهري بيشتر، در ســاعت هاي اوج ترافيك و 
شــلوغي حمل ونقل عمومي بازهم بيشــتر. آلن دوباتن 
یکــي از فلســفي نویس هاي محبــوب و پرفــروش در 
كتابفروشي هاي ایران است. دليلش این است كه او درباره 
فلسفه زندگي مي نویســند و این كار را هم با قلمي روان 
و قــرار دادن مخاطب در موقعيت هــاي پرتکرار زندگي 
انجام مي دهد. »تسلي بخشي هاي فلسفه« بيش از سایر 
آثار او – دست كم در اتوبوس و غيره – به كارتان مي آید. 
این كتاب با استفاده از آراي فليسوف هاي مشهور تاریخ 
فلسفه، راه دوام آوردن در موقعيت هاي دشوار زندگي را 

نشان مي دهد. 

قدرتعادت؛چارلزدوهيگ
عادت ها احتماال باید چيزي شــبيه به ســایه ها باشند. 
آنها هر لحظه و در هر موقعيتي به ما چسبيده اند. به این 
ترتيب چيزي در زندگي تان تغييــر نمي كند مگر اینکه 
عادتي را كنار بگذارید یا عادتي جدید پيدا كنيد. چارلز 
دوهيگ در كتاب »قدرت عادت« ابتدا شيوه هاي درگيري 
مغز با عادت ها را توضيح مي دهد و بعد به شــکل دقيق، 
فرمول هایي در اختيارتان قرار مي دهد كه با اســتفاده از 
آنها مي توانيد هر عادتي را كنار بگذارید و یا با عادتي جدید 
مشغول شوید. نکته مهم اینکه از این فرمول ها مي توانيد 
براي تغيير هر عادتي اســتفاده كنيد. از ناخن جویدن و 
پرخوري تا تغيير عادت هاي ذهني و... نتيجه اینکه خيلي 
زود به همراه داشتن این كتاب در سفرهاي درون شهري 

عادت مي كنيد.

شهرامفرهنگيیادداشت
روزنامه نگار

سيدني: نتایج پژوهشي كه در دانشگاه سيدني استراليا انجام 
شده نشان مي دهد كه درد شــالق براي انسان و اسب به یك 
اندازه دردآور اســت. به گزارش ایندیپندنت، به گفته پروفسور 
مگ گریوي بــا اینکه پوســت اســب ها ضخيم تر از پوســت 
انسان هاســت اما پراكنش عصب هاي آنها در سطح پوست شان 
باعث مي شود این حيوان نيز درست مثل انسان از ضربه شالق 
درد بکشد. به گفته محققان، این نتيجه گيري كه مبتني بر 10سال 
تحقيق است مي تواند صنعت مسابقه اسب سواري را متزلزل كند.

بيرمنگام:پــس از اینکه بســياري از اراذل و اوباش و حتي 
مردم عادي در خيابان هورست شــهر بيرمنگام انگلستان با 
ضربات چاقو و خونریزي ناشي از آن كشته مي شدند مقامات 
انگليس تصميم گرفتند در این خيابــان بانك خون احداث 
كنند. به گزارش دیلي ميل، با وجــود این باجه كوچك بانك 
خون، امدادگرهاي آمبوالنس الزم نيست فردي را كه در حال 
خونریزي شدید است به بيمارستان منتقل كنند و مي توانند 

از این محل خون تهيه و در راه بيمارستان به او تزریق كنند.

تگــزاس: آمریکایي هــا هنوز هــم براي نعش كشــي 
جســدهایي كه از محل نگهداري مبتالیان بــه كرونا از 
بيمارستان هاي تگزاس بيرون مي آیند از زنداني ها استفاده 
مي كنند. گزارش رویترز نشان مي دهد این زنداني ها بابت 
هر ساعت كار 2دالر دریافت مي كنند و روزانه 8ساعت كار 
مي كنند كه معادل 16دالر در روز مي شود. این در حالي 
است كه هنوز آماري از زندانياني كه در ارتباط با این كار 

مبتال یا جان باخته اند منتشر نشده است.

قاهره: ماهيگير 40ساله اي اهل شــهر بني سویف كه در 
ســواحل جنوب مصر براي ماهيگيري رفته بود با حمله 
یك ماهي روبه رو و در آستانه مرگ راهي بيمارستان شد. 
به گزارش نيویورك پست، این ماهي مستقيم به سمت گلوي 
ماهيگير پریده و آنجا گير كرده بود؛ به طوري كه این مرِد 
ماهيگير به سختي نفس مي كشيد. پزشکان در بيمارستاني 
در نزدیکي قاهره پس از یك عمل جراحي نسبتا سخت و 

البته فوري، ماهي را از گلوي این مرد خارج كردند.
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سفرهايدرونشهري
با»اتوبوسپير«وگزينههايديگر
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هزاردشمنمارميکنندقصدهالك
گرمتودوستيازدشمنانندارمباك

اگرتوزخمزني،بِهکهديگريمرهم
وگرتوزهردهي،بِهکهديگريترياك

حافظ مي داند كه »این همه زخم نهان هست و مجال آه نيست«، زخمي كه اگر از 
تير مژگان نرسد، از كمان ابرو خواهد رسيد:
زاهدا! از تير مژگانش حذر كردن، چه سود؟

زخم پنهانم به ابروي كمان كش مي زند
او نقش غم را اثري از زخم تيغ دلدار مي داند:
َمشُوي اي دیده نقش غم ز لوح سينه حافظ

كه زخم تيغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد
بر دل خاقاني، »از بس كه زخم هست، دگر جاي تير نيست«، او زمزمه مي كند:

با خستگي بساز كه ما را ز روزگار 
زخم آمده است حاصل و مرهم نيامده است
و مرهم را در اميد به روشني صبح مي یابد:

بر زخم ها كه بازوي ایام مي زند
سازنده تر ز صبح دوایي نيافتم

همان بازویي كه سعدي مي گوید:
از زخم پدید است كه بازوش، تواناست

در نگاه انوري، جفاكار به یك زخم راضي نمي شود:
 زو صد هزار زخم جفا دارم و هنوز 

 چون دست یافت، زخم، یکي كم نمي زند

»کهرنگخون،نخواهدشد!«

فضاي مجازي

»خاطره هاي فلك االفالك« نوشته سيدفرید 
قاســمي، شــامل خاطرات زندانيان سياسي 
قلعه فلك االفالك در شــهر خرم آباد است كه 
اخيرا از سوي انتشــارات جهان كتاب منتشر 
شده اســت. این  كتاب در واقع ویراست سوم 

كتاب »خاطرات زندانيان فلك االفالك« 
است كه قاســمي پيش تر ویراست اول 
آن را بــا هميــن عنوان در ســال 75 
توســط انتشــارات پيغام در خرم آباد 
منتشــر كرده بود. این  كتاب 8 ســال 
بعد یعني ســال1383 با افزوده هایي 
توســط نشــر آبي در قالب »مجموعه 
خاطرات روزنامه نگاران زنداني« چاپ 
شد. ویراســت اول كتاب چندماه پس 

از چاپ كمياب شــد و ویراســت دومش هم 
طي یك ســال، 3 مرتبه چاپ شد. »درآمد«، 

 ، » ك فــال ال قلعه فلك ا «
»زندان دژ سپه« و »راویت« 
فصــول اصلــي ایــن  كتاب 
هســتند كه فصل »روایت« 
خاطــرات ایــن زندانيــان 
فلك االفالك را در برمي گيرد.

»در وسط شهر خرم آباد، بر 
فراز تپــه اي آهکي، بزرگ و 
ســنگي، قلعه فلك االفالك 
قرار دارد. ســاختماني با مصالح 
ســنگ، آجر، خشــت و مالت گچ و آهك با 

دیوارهاي محکــم و بلند و بــرج دیده باني با 
پایه هایي كــه روي تيغه هاي ســنگي و بناي 
قلوه سنگي اســتحکام دارد. پيشــينه این دژ 
به عهد ساســانيان بازمي گردد و تاریخ پرفراز 
و نشــيبي دارد. اما نام قلعه در نيمه نخســت 
ســده چهاردهم خورشــيدي، نخســتين بار 
پس از 28مرداد 1332 بيــش از هر زمانه اي 
بر ســر زبان ها افتاد. چراكه حبسگاه شماري 
از مشاهير شــد...« این  كتاب با 152صفحه، 
شمارگان 500نسخه و قيمت 25هزار تومان 

منتشر شده است.

ویترین

خاطرههايفلكاالفالك

  هنوز كرونا نگرفته ام. خيلي از دوســتان و 
همکارانم گرفته اند و خوب شده اند، ولي به نظر 
مي رسد كه من هنوز نگرفته ام. مي گویم به نظر 
مي رســد چون خيلي ها بــدون عالمت مبتال 
مي شــوند و ظاهرا ویروس بعــد از چند هفته 
تشریفش را از بدنشان مي برد، بي آنکه آنها مطلع 
شــوند. این بهترین حالت مبتال شدن به كرونا 
براي فرد و بدترین حالت براي دیگران اســت؛ 

دیگراني كه هر كسي مي تواند باشد؛ از اعضاي 
خانواده تا دوست و همکار و همسایه و خالصه هر 
كسي كه بدون رعایت فاصله اجتماعي با او مواجه 
شده ایم. شاید بدون اینکه بدانيم كرونا گرفته ایم 
به دیگران منتقل كرده ایم و باعث بيماري و حتي 
مرگشان شده ایم. از این هولناك تر نمي شود كه 
باعث مرگ عزیزي بشوي. آشــنا و غریبه هم 
ندارد. عذاب وجــدان دیوانه ات مي كند. چنين 

 نگاه

ميخواهمزندهبمانم

هراسي باعث شــده تقریبا هيچ وقت ماسك را 
از چهره ام برندارم. تا كي اش را نمي دانم. ماسك 
معموال براي این برداشته مي شود تا سيگاري 
دود شود. داستان سيگار و التهاب ریه هم جدي 
است ولي هنوز انگيزه و اراده اي براي ترك عادت 

دیرین وجود ندارد.
  »مــن رعایت مي كنم« این جمله آشــنا را 
در این ایام از خيلي ها شنيده ایم. یك موردش 
همکاري بــود كه در لحظه گفتــن این جمله 
ماســکش روي چانه اش قرار داشــت. شــاید 
حواســش نبود یا خســته شــده بود. باالخره 
هر كس ممکن اســت یك لحظه یادش برود، 
حواسش نباشد و مبتال شود. آن لشگر انبوهي 
كه اصال اهل این حرف ها نيستند و مثل دوران 

قبل از كرونا زندگي شــان را مي كنند، خودش 
داستاني دیگر است. این گروه اتفاقا بيشتر از همه 
از این وضعيت كرونایي ابراز خستگي مي كنند. 
دورهمي و ســفر و مراوداتشــان پابرجاست و 
ماسك هم اگر در بيرون به صورت بزنند، براي 
حفظ ظاهر اســت. فکر كنم اینها بيشــتر از 
دست ما خسته شده اند. »ما«یي كه همچنان 
مي ترسيم و رعایت مي كنيم. مایي كه به هزار 
و یك دليل دوست داریم زنده بمانيم. نمي دانم 
شاید این خواسته زیادي اســت، چون به نظر 
مي رسد به سمتي مي رویم كه هركس بدنش 
یاري كرد، مي ماند و بقيه باید غزل خداحافظي 
را بخواننــد. چرایش هم طوالني اســت و هم 

تکراري. گوش شنوایي هم كه نيست.

رویدادهاي فرهنگي و هنري

 معرفي چند كتاب كه به لحاظ حجم و محتوا براي 
مطالعه در وسایل حمل ونقل عمومي مناسب هستند

سعيدمروتي
منتقد فيلم و روزنامه نگار

مراسم رونمایي از 56 عنوان كتاب با حضور شهردار تهران و 
سایر مسئوالن شهري به مناســبت هفته كتاب و كتابخواني 
برگزار شد. به گزارش شــهر، پيروز حناچي، شهردار تهران 
در این مراســم گفت: »هفته كتاب و كتابخواني من را به یاد 
قبل از انقالب مي اندازد، در آن ســال ها كتاب هاي معروف و 
تأثيرگذار در بازارچه كتاب خيابان انقالب عرضه مي شــد و 
جایگاه ویژه اي داشت و افتخار دارم كه در طول مدت فعاليت 
حرفه اي با همکارانم تالش كردم آنچه را كه مهم است مکتوب 
كنم و براي دیگران باقي بگذارم. یکي از كتاب هایي كه در این 
دوره منتشر شد و تأثير زیادي هم گذاشت كتاب »توپخانه« 
بود كه پروژه هایي مانند مرمت خيابان الله زار یا ميدان توپخانه 
تحت تأثير این كتاب بوده است.« حناچي ادامه داد: »در این 
دوره از مدیریت شهري تالش كردیم تا در حوزه نشر و پژوهش 
وارد حوزه هایي شویم كه بخش خصوصي توجيه چنداني براي 

فعاليت در آن ندارد. این جمله درست است كه وظيفه ما در 
شهرداري انتشار كتاب نيست و چنين وظيفه اي به ما محول 
نشــده اما مي توان در حوزه كتاب توليدي فعاليت كرد كه از 
دل این فعاليت پژوهش هاي كاربردي به دست  مي آید. یکي 
از پژوهش هایي كه در قالب كتاب در این سال ها عرضه شده 
كتاب »پاركينگ رایگان« است كه نتيجه یك تئوري شهري 
است، این كتاب نشان مي دهد چگونه رایگان بودن پاركينگ 
منجر به استفاده بيشتر شهروندان از خودروي شخصي مي شود 
و نشــان داده كه این سياست چقدر غلط اســت و براساس 

این پژوهش هاست كه متوجه مي شــویم توسعه بزرگراه ها 
در استفاده شــهروندان از خودروهاي شــخصي چه تأثيري 
گذاشته و الزم است كه در این سياست ها رویکرد تغيير كند. 
مطالعه این پژوهش ها و انتشار كتاب هایي در زمينه  آخرین 
دستاوردهاي مدیریت شهري مي تواند مدیران را در مسيري 
قرار دهد كه چنين تصميمات غلطي نگيرند. مدیران ما نياز 
دارند كه سطح دانش شان افزایش یابد و كتاب ها كمك شایاني 

به این امر مي كنند.« 
شهردار تهران اضافه كرد: »درباره تهران و حوزه شهري باید 
تسهيل كننده چاپ كتاب باشيد، حتي اگر این كتاب ها توسط 
ناشران دیگر چاپ شود. البته شرایط حاضر با توجه به وضعيت 
قيمت كاغذ بسيار دشوار اســت و همانطور كه مي دانيد این 
بحران به جایي رســيد كه روزنامه و انتشارات همشهري در 
آســتانه تعطيلي قرار گرفت و اگر حمایت هاي بخش هایي از 
دولت نبود این اتفاق مي افتاد. امــروز در تهران اكثر مردم از 
گوشي هاي هوشمند استفاده مي كنند. مي توان از این ظرفيت 
استفاده كرد. جالب است كه در انتخابات سال96 آمارها نشان 
مي داد كه 45ميليون نفر با استفاده از گوشي هوشمند اخبار و 

اطالعات را پيگيري مي كردند.« 

رونمايياز56کتابدرهفتهکتاب
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آغاز بحران 
دودمان

هوشنگ نهاوندی، 5 آبان 1355، از 
رياست دانشگاه تهران بركنار شد

   حميدضا محمدي �����������������������

از واقع بين تريــن رجال پهلوي 
است� او كه ســال ها در باالترين 
مناصب حضور داشت، در دولت 
منصور، وزير آباداني و مســكن 
بود و در دولت شريف امامي، وزير 
علوم و آموزش عالي� 3 سال پاياني 
دهه40، رياست دانشگاه شيراز 
و نيمه نخســت دهه50، رياست 
دانشگاه تهران را تجربه كرد و تا 
آجوداني كشوري شاه و رياست 

دفتر مخصوص فرح پيش رفت�
هوشنگ نهاوندي در سال هاي بعد 
از انقالب، كتابي در فرانسه نوشت 
كه »محمدرضــا پهلوي، آخرين 
شاه« نام داشــت و در آن، اگرچه 
تعريف و تمجيد از شاه بسيار دارد 
اما نقاط عطفي هم دارد كه نشان از 
واقع گرابودن او دارد� مثال درباره 
جشن هاي 2500ساله، اين نكته 
كه »محمدرضاشاه مي خواست كه 
مراسم تخت جمشيد، سال كورش 
كبير ]سال 1350[، مظهر اعتالي 
قدرت و نمايانگر ترقيات و تحوالت 
ايران باشد� شايد چنين هم شد� اما 
مراسمي كه در تخت جمشيد برپا 
شد و نحوه انجام آنها نقطه آغاز 
بحران دودمان پهلوي نيز بود« و 
اينكه »در پايان سال كورش كبير، 
محمدرضا پهلوي در اوج و اعتالي 
قدرت خود و درخشــش دوران 
پادشــاهي اش بود و در آغاز همه 
تضادهــا و پيچيدگي هايي كه به 
رويه اش در برابر انقالب اسالمي 

منتهي شد«، تأكيد كرد�
او جز آنكه از رويه اين مراســم 
انتقــاد كرد كه »اگــر خيمه گاه 
تخت جمشــيد را نمي ساختند� 
برگزاري مهماني شام را به عهده 
يــك رســتوران فرانســوي 
نمي گذاشتند و 200 خدمتكار از 
يك شركت فرانسوي نمي آوردند 
كــه دربــار و مهمانســراهاي 
بزرگ تهران، اصفهان و شــيراز 
مي توانستند به آســاني تأمين 
كنند، افكار عمومــي در ايران 
مشوش نمي شــد و جشن ها به 
هدف اصلي خود مي رســيد� در 
آن صــورت ايران مي توانســت 
همه توجه را به سرآمدان خود و 
قدرت تشــكيالتي و اجرايي اش 
جلب كند«، به ســراغ فرح هم 
رفت كه »متأســفانه جنبه هاي 
ديگــري از رويه شــهبانو مورد 
انتقاد فراوان مردم بود� در درجه 
اول، تجمل دوســتي اش� افكار 
عمومي، به حق، وي را مســئول 
بعضي انحرافاتي مي دانستند كه 
در مراسم تخت جمشيد و به ويژه 

پذيرايي هاي آن روي داد�«

سياستمدار

1355
شليك به حميد اشرف در مهرآبادجنوبي

بازمانده سياهكل

ســازمان چريك هاي فدايي خلق ايران از ارديبهشت سال1355در جنگ با نيروهاي 
امنيتي، بيش از 40تن از نيرو هاي خود و تعداد چشمگيري از خانه هاي تيمي و محل 
اختفاي اعضايش را از دست داد. حميد اشرف از برجسته ترين رهبران اين سازمان كه 
6سال سابقه مبارزه مسلحانه عليه رژيم را داشت پس از لو رفتن خانه هاي تيمي سازمان 
در تهران نو، كن و ميدان محســني، پس از يك درگيري خود را به يك خانه تيمي در 
مهرآباد جنوبي رساند. اشرف و 10نفر از اعضاي سازمان با حمله نيرو هاي ساواك پس از 
درگيري كشته شدند. »جمع بندي 3ساله« و »يك سال مبارزه چريكي در شهر و كوه« 
آثاري است كه از حميد اشرف به جاي مانده اســت. حميد اشرف، در قطعه 39رديف 

25شماره يك بهشت زهراي تهران دفن شده است.

جشن دولتي 
پنجاهمين  سالگرد سلطنت  پهلوي  در سال1355

از سال 1305شمسي تا 1357كه سال پاياني حكومت پهلوي در ايران است 
جمعا 18جشن در تقويم ساالنه، مرتبط با اعضاي خاندان سلطنتي، اقدامات 
و رويدادها برگزار شده است؛ 1- جشــن  تاجگذاري  رضاشاه  )4ارديبهشت  
1305(، 2- جشن  ازدواج  اول  وليعهد )فروردين  1318(، 3- جشن  سالروز 
آغاز سلطنت  محمدرضاشاه  )25شهريور(، 4- جشن  ازدواج  دوم  محمدرضاشاه  
)13بهمن  1329(، 5- جشن  ازدواج  ســوم  محمدرضاشاه  )29آذر 1338(، 
6- جشن  سالروز رستاخيز ملي  )منظور همان كودتاي 28مرداد(، 7- جشن  
سالروز تولد محمدرضاشاه  )4آبان (، 8- جشن  سالروز تولد وليعهد )10آبان  
1339(، 9- جشن  سالروز اعطاي  حقوق اجتماعي  به  زنان  يا كشف  حجاب  
)17دي (، 10- جشن  ســالروز كودتاي رضاخان )3اســفند(، 11- جشن  
سالروز انقالب  شــاه  و ملت  )انتخابات 6بهمن (، 12- جشن  سالروز تولد فرح  
ديبا )22مهر(، 13- جشن  شــكرگزاري  به  مناسبت  نجات محمدرضاشاه  از 
ترور )15بهمن (، 14- جشــن  زادروز تولد رضاشــاه  يا روز پدر )24اسفند(، 
15- جشــن  تاجگذاري  محمدرضا  و فرح  ديبا )4آبان  1346(، 16- جشن  
دوهزار و پانصدمين  سال  بنيانگذاري  شاهنشاهي  ايران  )20- 26مهر 1350(، 
17- جشن  نخستين  دهه  انقالب  شاه  و مردم  )6بهمن  1351( و 18- جشن  
پنجاهمين  سالگرد ســلطنت  پهلوي  )4ارديبهشــت  1355(. عالوه  بر اين  
جشن ها كه برخي از آنها ساالنه بود به  مناسبت  سالروز تولد مادر، خواهران  و 
برادران  شاه  و سالروز دفن  رضاشاه  نيز مراسمي  برگزار مي شد. آخرين جشن اما 
جشن  پنجاهمين  سالگرد سلطنت  پهلوي  از پس دوراني پرمخاطره در تاريخ 
ايران برگزار شد. اين جشن را مي توان نقطه عطف تاريخي رسيدن به مرحله 
اوج استبداد محمد رضاشاهي دانست؛ در واقع اگر زندگي و زمانه شاه سابق 
ايران را به 4دوره تاريخي تقسيم كنيم. در فصل اول، او شاهي است كه حتي 
در كاخ خود نيز سروري ندارد و تنها عنوان آن را يدك مي كشيد. اين مرحله 
بين سال هاي 1320تا 1332 است كه شــاه ذيل نخست وزيران پرنفوذ و يا 
مجلس مقتدر، محلي براي عرض اندام نداشت. از سال1329 و پس از ترور، او 
رفته رفته به سوي اعمال حاكميت رفت و بعد از كودتاي 28مرداد 32تا حدودي 
توانست آن را به دست بياورد اما در مرحله دوم يعني ميل به ديكتاتوري بين 
سال هاي 1332تا 1342 شاه در ميانه نخست وزيران مطيع و افرادي مانند 
علي اميني قرار گرفت و نمي توانست به طور كامل از دايره نفوذ رجال قديمي 
و زمينداران بزرگ خارج شود. شايد اقداماتي مثل اصالحات ارضي و تمايل به 
چهره هايي مثل كانون مترقي و تمايل به حضور جوانان تكنوكرات در ساختار 
دولت براي از بين بردن اثر رجال پرنفوذ و بعضا قديمي بود. فصل سوم از 1342 
تا 1350 است كه بعد از قيام 15خرداد را مي توان رسيدن شاه به ديكتاتوري 
كامل دانست؛ جايي كه دولتي در اختيار و گوش به فرمان همه منويات او را 
اجرا مي كرد. فصل چهارم با آغاز جشن هاي 2500ساله و باالرفتن قيمت نفت 
و احساس بي نيازي او به پايگاه هاي سنتي ســلطنت در ايران و ژاندارمي در 
خليج فارس و عرصه بين الملل، آغاز مرحله استبداد اوست. جشن  پنجاهمين  
سالگرد سلطنت  پهلوي  از ابتداي ســال1355 و يا با تغيير تقويم شمسي به 

شاهنشاهي 2535برگزار شد.

تصميم بزرگ بازار 
گروه هايي كه به اتفاق نظر مي رسند
 جمال رهنمايي   ����������������������������������������������������������������������������������������

سرازير شدن دالرهاي نفتي به اقتصاد ايران بدنه سنتي و ريشه دار اقتصاد ايران 
را به شدت تكان داد. از اواسط سال1355 بازاريان كشور با رويگرداني از روند 
پرشتاب تغييرات اقتصادي، به ســمت كاهش همكاري با دولت و در عوض 
پرداخت وجوهات و اقدامات داوطلبانه و نيكوكارانه كه موجب معافيت هاي 
مالياتي بود، تغيير جهت دادند. اين تصميم طبقات متوســط و نسبتا مرفه 
جامعه ايراني كه به لحاظ معيشت وابســته به دولت نبودند، نقش مهمي در 
تقويت جريان مخالفت با حكومت داشــت. كمي بعد اين حركت در شكل 
پرداخت حقوق ماهانه به كارمندان وزارتخانه هاي تأثير گذار در تامين مالي 
حكومت، براي تشويق آنان در پيوستن به اعتصابات سراسري ادامه يافت تا 
وابستگي هاي معيشتي كاركنان دولت، مانع تعيين كننده اي براي پيوستن آنها 
به جريان مخالفان حكومت نباشد. در كشوري كه كارهاي گروهي و تصميمات 
گروهي چندان رواج نداشت، اين تصميمات گروهي بزرگ چگونه شكل گرفت 
و چنين تأثيرات بزرگي را از خود به جاي گذاشت؟ روانشناسان اجتماعي درباره 
شــيوه هاي تصميم گيري و اتفاق نظر گروه هاي اجتماعي روي اين موضوع 
تمركز دارند كه آيا تصميم هاي گروهي با تصميم هاي فرد فرد اعضاي گروه 

همخواني دارد و گروه ها چگونه به اتفاق نظر  مي رسند؟
درباره پاسخ به چنين سؤالي، قواعد ساده اي كه به عنوان »طرح واره هاي تصميم 
اجتماعي« شهرت دارند، توضيح دهنده هستند. چهار  طرح واره تصميم اجتماعي 
شهرت بيشتري دارند: »اكثريت برنده است«، »حقيقت پيروز مي شود«، »نخستين 
تغيير عقيده درست است«، »اتفاق نظر اعضا درســت است«. اين طرح واره هاي 
تصميم گيري موفق به به دست آوردن اجماع در تصميم مي شوند؛ هرچند گروه ها، 
هميشه موفق به رسيدن به اتفاق نظر نمي شوند و امكان دارد برخي تصميم هاي 
گروهي دچار تعليق يا بن بست هم بشوند. تحقيقات متعددي نشان داده اند همين 
قواعد ساده در تصميم گيري هاي پيچيده نيز در كســب اتفاق نظر موفق عمل 
مي كنند و در 80درصد موارد به تصميم درست مي رسند. كاركرد بازار به خصوص 
در كشور هايي كه داراي هنجارهاي گروهي مشترك و سطح باالي پيوستگي در 

بين اعضاست، همواره از موفقيت بيشتري برخوردار بوده است.

ايران جوان
نگاهي به نتايج سرشماري سراسري سال 1355

  علي عمادي ��������������������������������������
سرشــماري عمومي نفوس و مسكن 
سال1355نشــان مي دهد كــه در آن 
زمان ايران 33ميليــون و 708هزار و 
744نفر جمعيت داشــت و بيشترين 
جمعيت مربوط به گروه ســني صفر تا 
4سال مي شــد )5ميليون و 430هزار 
نفر(. با افزايش سن، از ميزان جمعيت 
گروه هاي ســني نيز كاسته مي شد. در 
اين حــال 44.5درصــد جمعيت زير 
14سال سن داشــتند و زير 20ساله ها 
بيش از نيمي از جمعيــت آن زمان را 
تشكيل مي دادند؛ دقيقا 55.2درصد. در 
اين سال 2.5درصد جمعيت نيز بيش از 
70سال سن داشتند. ايران در آن زمانه 
با رشــد جمعيت 2.7درصدي، بسيار 

جوان بود.
سرشماري سال55پس از اصالح ساختار 
اداري مركز آمار ايــران، از 8تا 28آبان در 
16هزار حوزه سكونت اعم از شهر و روستا و 
600حوزه ويژه جمعيت غيرساكن با كمك 
بيش از 30هزار نفر از مسئوالن و مأموران 
سرشماري در سراسر كشور انجام پذيرفت. 
نتايج اوليه اين سرشــماري طي ماه هاي 
پاياني سال56 و اوايل سال57منتشر شد 
اما استخراج نتايج اصلي به اعتصاب هاي 
سراســري براي پيروزي انقالب اسالمي 
برخورد و عمــال پس از انقــالب صورت 
گرفت. برخــي از نتايج اين سرشــماري 

چنين اند:

نسبت جنسيتي
در كل كشور تعداد مردان بيشتر از زنان 
بــود )17، 356، 347مــرد و 16، 352، 
397زن(. اين اختالف بيش از يك ميليون 
نفري، نسبت جنســيتي را در آن سال به 
106رســاند؛ يعني 106مرد به ازاي هر 

100زن.

 وضعيت تاهل
از بيــن جمعيت 10ســاله و بيشــتر، 
56.6درصد همســر داشــتند. بين اين 
جمعيت 55درصد مردان و 58.5درصد 
زنان داراي همســر بودنــد. 31.4درصد 
بين 10تا 20سال ســن داشتند و هرگز 
ازدواج نكرده بودند. 4.6درصد بر اثر فوت، 
بي همسر شده و 0.5درصد طالق گرفته 
بودنــد. 6.9درصد ايــن جمعيت، باالي 
20سال سن داشتند و هرگز ازدواج نكرده 
بودند. در اين ســال حدود 500هزار زن 
و مرد باالي 25ســال هرگز ازدواج نكرده 
در كشور زندگي مي كردند كه 363هزار 

نفرشان مرد و باقي زن بودند.

سواد
51.7درصد از جمعيت 6ســال به باالي 
كشور بي سواد بودند. 47.5درصد باسواد 
و 0.8درصد را افرادي تشــكيل مي دادند 
كه فقط مي توانستند بخوانند ولي نوشتن 
بلد نبودنــد. از لحاظ ســواد، 40درصد 
مردان باالي 6 ســال بي ســواد بوده ولي 
نرخ بي سوادي در بين زنان 6سال به باال به 
64درصد مي رسيد. 42درصد خانوارهاي 
روستايي هيچ فرد باســوادي در خانواده 
نداشــتند اما بيــن خانوارهاي شــهري 
فقط 15درصد بودند كه هيچ باســوادي 
در خانواده شــان نبود.  از بين 5ميليون 
و 272هــزار و 290زن و مرد 6ســال به 
باال، باسواد و غيرمحصل، 53درصد صرفا 
دوره ابتدايي را گذرانــده و فقط 5درصد 

تحصيالت دانشگاهي داشتند.
بين 7ميليــون و 572هــزار و 822زن و 
مرد محصل 6ســال به باال، 63درصد در 
مقطع پنجم دبستان، 19درصد در مقطع 
سه ســاله دوره راهنمايي، 12درصد در 
مقطع متوسطه )5.4درصد 3سال پاياني 
نظام قديم و 6.4درصد 3ســال اول نظام 

جديد( 2.6درصــد در مــدارس فني و 
حرفه اي، 2درصد در دوره هــاي عالي و 
دانشگاهي و باقي آنها )1.5درصد( در پايه 
تحصيلي نامشــخص )مانند طالب علوم 

ديني( مشغول به تحصيل بودند.
جمعيت دانشــجويان در آن سال بالغ بر 
150هــزار و 543نفر بود كــه 18درصد 
در مقطــع فوق ديپلــم، 71درصــد در 
دوره ليســانس، 4.4درصــد در مقطع 
فوق ليسانس و 6.6درصد در دوره دكتري 
مشــغول به تحصيل بودند. در آن ســال 
رشــته هاي مهندســي با حدود 34هزار 
دانشجو بيشترين و رشــته هاي هنري با 
كمتر از 5هزار دانشجو، كمترين جمعيت 
دانشگاهي را شكل داده بودند. جالب اينكه 
تعداد دانشــجويان مرد بيــش از دوبرابر 
دانشــجويان زن بود؛ )103هــزار مرد و 
48هزار زن(. دانشــجويان زن بيشــتر و 
به ترتيب، در رشــته هاي علوم انساني و 

علوم اجتماعي مشغول به تحصيل بودند.
 

مذهب
99.1درصد از سكنه كشور مسلمان بودند. 
باقي را 62هزار كليمي، 21هزار زرتشتي، 
103هــزار مســيحي ارمنــي، 25هزار 
مسيحي آسوري و 40هزار مسيحي ديگر 
تشكيل مي دادند. كمتر از 60هزار نفر هم 

خود را پيرو ديگر اديان مي دانستند.

مهاجرت
از بيــن يك ميليون و 706هــزار مهاجر 
پنج ساله و بيشتر در اين سال، يك ميليون 
و 51هزار نفر را مرد و حدود 655هزار نفر را 
زنان تشكيل مي دادند. عمده اين مهاجران 
)حدود يك چهارم( به اســتان مركزي و 
شــهر تهران وارد مي شــدند. )238هزار 
مرد و 179هزار زن( و پس از آن اســتان 
آذربايجان شرقي بيشترين مهاجر ورودي 

را داشت )بيش از 140هزار نفر كه 94هزار 
نفرشــان مرد بودند(. زنان مهاجر پس از 
تهران بيشتر به خوزستان مهاجرت داشتند 
)57هزار نفر(. همچنين بيشتر از 132هزار 
نفر )8درصد جمعيت مهاجران( به خارج 
از كشور مهاجرت كرده بودند كه بيش از 

51هزار نفرشان زن بودند.

شاغالن و بيكاران
از بيش از 23ميليون نفر جمعيت باالي 
10سال كشــور، حدود 43درصد فعال 
اقتصــادي بودنــد. تعداد شــاغالن بالغ 
بر 8ميليــون و 800هــزار نفــر بود كه 
38.2درصد جمعيت 10ســاله و بيشتر 
را شامل مي شــد و حدود 997هزار نفر 
بيــكار بودند )نرخ بيــكاري 4.3درصد(. 
85درصد خانوارهاي روستايي و 94درصد 
خانوارهاي شــهري اصال در خانواده، فرد 
بيكار نداشــتند. در ميان اين جمعيت، 
13ميليون و 206هــزار و 436نفر از نظر 
اقتصادي غيرفعال محســوب مي شدند 
كه شامل 7ميليون و 707هزار خانه  دار، 
4ميليون و 442هزار محصل و 667هزار 
نفر كه بــدون كار داراي درآمــد بودند، 
مي شــد. 390هزار نفر نيز داراي شرايط 
ديگري بودند كــه آنهــا را از غيرفعاالن 
اقتصادي محسوب مي كردند. بين شاغالن 
بيشــترين گروه ســني مربوط به 20تا 
24ساله ها مي شد. 86درصد شاغالن مرد 
و 14درصد زن بودند. 60درصد شاغالن 
هم بي سواد محسوب شده و فقط 3درصد 
تحصيالت دانشگاهي داشتند. همچنين 
شاغالن را 37.5درصد كارگران مشاغل 
توليدي و رانندگان وسايل نقليه، 34درصد 
كشــاورزان، دامــداران، ماهي گيران و 
شــكارچيان، 6.7درصد فروشــندگان، 
6.3درصد كاركنان مشاغل علمي و فني، 
5درصد كارمندان اداري و دفتري، 5درصد 

كاركنان امور خدماتي، 0.5درصد مديران 
و كارمندان عالي رتبــه اداري و 5درصد 
باقيمانــده كاركنان گروه بندي نشــده 
تشكيل مي دادند. ميان شاغالن، 35درصد 
حقوق بگير بخــش خصوصي، 32درصد 
كاركنان مستقل، 19درصد حقوق بگير 
بخش عمومي و دولتي، 12درصد كاركنان 
خانوادگي بدون مزد بودنــد و 2درصد را 

كارفرمايان تشكيل مي دادند.

خانه و خانوار
ميزان شهرنشيني در سال1335 در كشور 
31.4درصــد بود كه در ســال1345 به 
37.9درصد و در سال1355 به 47درصد 
رســيد. در ســال55 تعداد خانوار ايراني 
بالغ بر 6ميليون و 709هزار و 68 بود كه 
51درصد آن را خانوار روستايي تشكيل 
مي داد. در اين سال بيشترين وسعت خانوار 
شــهري چهارنفره )531هزار خانوار( و 
بيشترين وسعت خانوار روستايي پنج نفره 
)517هزار خانوار( بود. در اين سال امكانات 
خانوار ايراني نيز اندك محسوب مي شد. 
طبق اين سرشماري 35درصد خانواده هاي 
ايرانــي راديــو، 76درصــد تلويزيون و 
93درصد تلفن نداشــتند. اين درحالي 
بود كــه 10درصد خانوارهاي شــهري و 
86درصد خانوارهاي روســتايي از نعمت 
برق بي بهره بودند. بــرق به بيش از نيمي 
از كشور در آن سال نمي رسيد. 48درصد 
خانوارهــاي ايراني در كل كشــور به آب 
لوله كشي دسترسي نداشتند؛ 10درصد 
از خانوارهــاي شــهري و 78درصــد از 
خانوارهاي روستايي. 6درصد از خانوارهاي 
ايراني به آب لوله كشي خارج از ساختمان 
تا فاصله 100متري دسترســي داشتند 
و 5درصد بايد فاصله اي بيش از 100متر 
را طي مي كردند تا به آب لوله كشي شده 

برسند.

آخرين روز رسمي كالس در اسفند �1355 شاگردان كالس شش رياضي دبيرستان 
خوارزمي شماره3 )ارشاد( در سالن آمفي تئاتر دبيرســتان در كنار دبير درس 

مكانيك، مرحوم آقاي اميني عكسی به يادگار گرفتند�

33ميليون و 708هزار و 744

درصد مصالح عمده ساختمان در واحدهاي مسكوني سال1355برخورداری خانوارهاي ايراني از برخي امكانات زندگي در سال1355
 آب لوله كشي داخل خانهبرقتلفنتلويزيونراديودرصد
7647149079شهري

5530.31410روستايي
652474841كل كشور

28درصد از خانوارهاي ايراني در اين سال در يك اتاق و 34درصد 
حداكثر در 2اتاق زندگي مي كردند. در مناطق شهري 6310خانوار 
در كپر، 3356خانوار در آلونك يا زاغــه و 4444خانوار در چادر 
زندگي مي كردنــد. 15درصد خانــوار ايراني چه شــهري و چه 
روستايي اجاره نشين بودند كه ســهم اجاره نشيني در شهرها به 
حدود 30درصد خانوارهاي شهري بالغ مي شد و تقريبا نيمي از اين 

واحدهاي مسكوني استيجاري، فقط يك اتاق داشت.

از بين 5ميليون و 305هزار و 536واحد مسكوني كشور در آن سال 
بيشترين نوع مصالح ساختماني را خشت و چوب و پس از آن آجر و 
آهن تشكيل مي داد كه البته در شهرها بيشتر از آهن و آجر استفاده 
مي شد. 75درصد سوخت مصرفي خانوار ايراني، نفت و يا نفت و 
ديگر سوخت ها بود. 3.5درصد خانوارها نيز در اين سال كه عمدتا در 
مناطق روستايي بودند از سوخت حيواني استفاده مي كردند. در اين 

سال 13درصد خانوارهاي ايراني از گاز بهره مند بودند.

كل كشورمناطق روستاييمناطق شهرينوع مصالح عمده ساختمان
1.40.10.7اسكلت فلزي و بتن مسلح

472.422.4آجر و آهن
1.60.30.9سنگ و آهن
183.710آجر و چوب

1.811.27سنگ و چوب
1.71.11.3بلوك سيماني

0.10.50.3چوب
15.854.537.3خشت و چوب
1222.217.6خشت و گل

0.32.71.6حصير و مشابه آن
0.10.80.5چادر

0.20.50.4مصالح ديگر

گزارش دوم 

وانکاوی   ر
معاصر
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 تا پيش از ورود شــيخ عبدالكريم حائــري به قم، حوزه علميــه اصفهان، يكي از 
پررونق ترين حوزه هاي علميه بود. كساني همچون ابوالقاسم دهكردي، جهانگيرخان 
قشقايي، سيدمحمدباقر درچه اي و بسياري ديگر، چراغ حوزه اصفهان را پرفروغ نگه 
 داشته بودند. با شكل گيري حوزه علميه قم، از تب وتاب حوزه  اصفهان كاسته شد، با 
اين همه برخي از چهره هاي شاخص حوزه اصفهان، هيچ گاه به قم مهاجرت نكردند 
و بساط علم آموزي و علم اندوزي را در همان حوزه اصفهان ادامه دادند. از شمار اين 
افراد، يكي حاج رحيم ارباب بود. ارباب تمام ويژگي هاي تيپيكال يك طلبه اصفهاني 
را داشت. طالب اصفهان، برخالف طالب قم، مشهد و نجف، اهتمام بيشتري به علوم 
جنبي متداول در حوزه داشتند. شايد به همين خاطر بود كه حاج رحيم ارباب در 

وصف استادش جهانگيرخان چنين گفته بود: »موالي ما آقا جهانگيرخان فلسفه 
مالصدرا و روزهاي چهارشــنبه هم نهج البالغه درس مي داد و شايد او نخستين 
كسي بود كه در قرون اخير نهج البالغه را در حوزه ها آورد«. تأثيرپذيري حاج رحيم 
از استادش جهانگيرخان منحصر در يادگيري علوم معقول و منقول نبود، او حتي 
در سلوك ظاهري نيز براساس اسلوب استادش عمل مي كرد؛ يك زمان كسي از 
جهانگيرخان پرسيده بود: »آقا چرا شما كه در سلك روحانيت هستيد عمامه نداريد؟ 
اگر خدا در روز قيامت از شما بپرسد كه چرا اين كار را نكرديد؟« جهانگيرخان هم 
گفته بود: »اگر مي گذاشتم و خدا از من مي پرسيد چه تناسبي با اين لباس داشتي، 
آن وقت نمي دانستم چه جواب بدهم«. حاج رحيم ارباب نيز  جز براي نماز، آن هم 

به قدر استحباب، عمامه بر سر نمي گذاشت.

شهيد مطهري و استاد جالل الدين همايي در فضل علمي حاج رحيم ارباب بسيار 
سخن گفته اند؛ همايي او را آخرين يادگار مكاتب فلسفي اصفهان مي دانست و ارادت 
شهيد مطهري به ايشان نيز به قدري بود كه عكس بزرگي از حاج رحيم ارباب را در 
كتابخانه اش نصب كرده بود. از حاج رحيم ارباب، فتاوايي مخالف با مشهور فقها نقل 
 شده است. ازجمله اينكه او اعتقاد به وجوب عيني نماز جمعه داشت و به همين خاطر 
در زمان حياتش مقيد به برگزاري نماز جمعه بود. همچنين، طبق مباني فقهي او 
ارث از تمام دارايي شوهر، حتي زمين را نيز الزم مي دانست. از ديگر فتاواي مخالف 
مشــهور ارباب، مي توان از فتوا به طهارت اهل كتاب نيز ياد كرد. حاج رحيم ارباب 
سرانجام در سال1355 در قبرستان تخت فوالد، كنار استاد بزرگش جهانگيرخان 

قشقايي براي هميشه به خاك سپرده شد.

 آخرين يادگار 
مكتب اصفهان

تخت فوالد؛ منزل ابدي حاج آقا رحيم ارباب 

چهرهاول
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ميراث يك سريال
»دايي جان ناپلئون« خاطرات زيادي از خود به جا گذاشت

تهران

اعجوبه جيبي
محمد نصيري در آخرين حضور خود در بازي هاي المپيك، در مونترال برنز گرفت

ورزش

نفت در برابر اسلحه
ايران و آمريكا يك قرارداد 40ميليارد دالري امضا كردند

اقتصاد

 فرزانه ابراهیم زاده    �����������������������������������������������

»من يك روز گرم تابســتان، دقيقا يك سيزده مرداد، 
حدود ساعت سه و ربع كم بعد از ظهر، عاشق شدم. من 
كه پسر آقاجان بودم عاشق ليلي دختر دايي جان ناپلئون 
شده بودم. عينا مثل اينكه پسر چرچيل كه عاشق دختر 

هيتلر شود.«
هيچ كدام از كساني كه آن شــب تابستاني سال1355 
پاي شــبكه اول تلويزيون ملي ايران نشســته بودند و 
اين ديالوگ را از زبان سعيد با صداي جادويي هوشنگ 
پزشــكپور شــنيدند، گمان نمي كردند كه اين سريال 
بيشتر از نوشــته ايرج پزشــكزاد گل كند و در ذهن ها 
بماند. حكايت پيرمردي كه خود را شــبيه ناپلئون در 
برابر انگليسي ها مي دانست به ادبيات ايراني ها افزوده و 
ضرب المثل شد. ايرج پزشكزاد متولد1306شمسي و نوه 
دختري مويدالممالك فكري ارشاد از نمايشنامه نويسان 
پيشروي ايران بود. او در فرانسه حقوق خواند و پس از 
بازگشت، چند سالي در دادگســتري و وزارت خارجه 
فعاليت كرد. اما نوشتن كه ميراث خانواده مادري اش بود، 
او را رها نساخت و در همان دوران كارمندي در وزارت 
خارجه شروع به نوشتن نخستين طنزهايش در مجله 
فردوسي كرد. بعد از مدتي به نوشتن رمان روي  آورد و 
طنزهاي زيادي در اين قالب نوشت، اما مهم ترين اثر او 
بي ترديد رمان »دايي جان ناپلئون« بود كه در دهه40 
به صورت پاورقي در مجله فردوسي منتشر مي شد و در 
سال1349 به صورت رمان يكجا به چاپ رسيد و خيلي 

زود پرفروش شد.
ساخت سريال دايي جان ناپلئون در سال54 و از زماني 
آغاز شــد كه ايرج گرگيــن و بعضي از مديــران راديو 
تلويزيون ملي وقت تصميم گرفتند تا اين رمان را تبديل 
به سريال كنند. محبوبيت رمان دايي جان ناپلئون باعث 
شد تا مسئوالن تلويزيون به فكر ساخت سريالي از روي 
آن باشند. بعد از »شوهر آهوخانم« و »تنگسير« كه در 
قالب فيلم ساخته شده بودند، دايي جان ناپلئون يكي از 
نخستين رمان هاي معاصر ايراني بود كه تبديل به سريال 
مي شد. شايد همين آن را منحصربه فرد مي كرد. نكته 
مهم اين ســريال، وفاداري كامل سازندگان آن به متن 
رمان بود؛ كاري كه بي ترديد نقش ناصر تقوايي به عنوان 

كارگردان را در آن نبايد فراموش كرد.
گفته مي شود كه براي ساخت اين ســريال ابتدا ايرج 
قادري را درنظر داشتند، اما اين پيشنهاد ايرج گرگين 
بود كه ناصر تقوايي اين سريال را بسازد. ناصر تقوايي را 
آن زمان با فيلم »آرامش در حضور ديگران« كه براساس 
يكي از داستان هاي غالمحسين ساعدي ساخته شده 
بود و چند مستند، مي شناختند. او تجربه نيمه تمامي 
هم براي ساخت رمان شوهر آهوخانم داشت با اين حال 

آشــنايي دورش با ايرج گرگين او را به سوي دايي جان 
ناپلئون برد.

تقوايــي در گفت وگويي كــه بعدها داشــت، در مرور 
خاطرات ساخت اين سريال نقل كرد كه براي كاري در 
شــيراز بود و براي چند روزي به تهران آمد كه گرگين 
با او تماس گرفت و خواست تا او را ببيند؛ »كتاب دايي 
جان ناپلئون تازه درآمده بود. گذاشت جلوي من. گفت 
اين را خوانــده اي؟ گفتم نه. گفت مگر نمي شناســي 
پزشــكزاد را؟ من با ايرج پزشــكزاد رفيق بودم؛ رفيق 
گرمابه و گلستان بوديم. ولي چون اين به صورت پاورقي 
در مجله فردوسي چاپ مي شد و مجله فردوسي هم يك 
گاردي داشت در مقابل روشنفكران، مخصوصا فروغ و 
گلســتان و اينها، در نتيجه من نخوانده بودم، با وجود 
اينكه خيلي نزديك بودم با ايرج. گفتم من حاال گرفتار 
يك كار سنگين هستم. گفت خب، تو ببر اين را بخوان 
و عجله نكن، بعدا جوابت را به من بده! من همان شب 
پرواز داشتم تا دوباره برگردم شيراز. گفتم خب و كتاب 
را گرفتم ازش؛ غروب كه سوار هواپيما شدم و داشتيم 
برمي گشتيم، من توي راه شروع كردم اين را خواندن. 
تا وقتي رسيديم به فرودگاه شيراز چيزي حدود 35 تا 
40صفحه اش را خوانده بودم. بالفاصله رفتم به هتل و 

به ايرج زنگ زدم و گفتم من اين را مي سازم.«
با اعالم آمادگــي تقوايي، كارهــاي پيش توليد آغاز 
شــد. بعضي از نقش ها، پيش از ساخته شــدن فيلم 
تكليفشــان مشــخص بود. نصرت كريمــي در نقش 
آقاجان، پرويز فني زاده در نقش مش قاسم و چند نفر 
ديگر انتخاب هاي تقوايي بودند. سعيد كنگراني نيز كه 
در فيلم توقيفي »دايره مينــا« )داريوش مهرجويي( 
بازي كرده بود براي نقش ســعيد انتخاب شــد. براي 
نقش ليلي هم سوسن مقدم كه دخترخاله ناصر تقوايي 
و خواهر سيروس مقدم دســتيارش بود، انتخاب شد، 
اما ســخت ترين انتخاب بازيگر دايي جان ناپلئون بود. 
كمتر بازيگري در آن سن و ســال مي توانست نقشي 
چنين پيچيده را بازي كند. فيلمبرداري بدون بازيگر 
دايي جان ناپلئون آغاز شده بود كه به ناگاه در ديداري 
اتفاقي اين شخصيت را پيدا كردند. تقوايي در اين باره 
گفته: »يك روز رفتم تلويزيون، دفتر داوود رشــيدي 
كه آن موقع مســئول فيلم ها و برنامه هاي تئاتر شبكه 
دو بود. در دفتر او ديدم پيرمردي منتظر نشسته. رفت 
داوود را ديد و رفت. من رفتم داخل و گفتم: داوود اين 
كي بود؟ گفت: اين آقاي نقشينه اســت؛ از بازيگران 
خيلي قديمي تئاتر كه سال هاست كار نمي كند و حاال 
نمايشــي اجرا كرده و آمده بود كه اجراي تلويزيوني 
كند. من، برادرم كه همراهم بود را فرستادم دنبالش. 
گفتم: اين را پيدايش كن ببر استوديو و من مي آيم آنجا 
االن. اينطوري من دايي جــان را پيدا كردم.« و به اين 

ترتيب غالمحسين نقشينه بازيگر اصلي سريال دايي 
جان ناپلئون شد.

يكي ديگر از مهم ترين شــخصيت هاي داستان، خانه 
دايي جان بود. پيدا كردن باغي بزرگ كه پزشــكزاد در 
كتاب توصيف كرده بود يكــي از مهم ترين چالش هاي 
گروه فيلمسازي بود؛ باغي كه كمتر كسي فكر مي كرد 
مي تــوان آن را در قلب تاريخي تهــران، يعني خيابان 
الله زار پيدا كرد. روزي مدير توليد مجموعه، به تقوايي 
آدرسي در خيابان الله زار داد و گفت در آنجا باغي متعلق 
به خانواده اتحاديه است كه به نظر مناسب است؛ باغي كه 
در همان ورودي اش تقوايي و ساير عوامل فيلم را متقاعد 

كرد كه دنبال لوكيشين ديگري نباشند.
اين باغ سرنوشــت عجيبي داشــت. اين زمين يكي از 
بزرگ ترين تكه هاي جدا شــده از باغ بزرگ الله زار بود 
كه توسط ميرزا ابراهيم خان امين السلطان خريداري و 
بعد از مرگ او به پسرش علي اصغر امين السلطان رسيد 
كه نخســت وزير3 پادشــاه قاجار از ناصرالدين شاه تا 
محمدعلي شاه بود. بعد از ترور امين السلطان، ورثه، باغ 
اصلي را تكه تكه كردند و 9هزار متر از آن را حاج رحيم 
اتحاديــه تبريزي خريــداري كرد و در كنــار بناهاي 
قديمي، چندين بناي تازه ساخت كه فرزندانش در آن 
ساكن شدند. حاج رحيم از صرافان معروف تبريز بود كه 
به تهران آمد. او و چند صراف ديگر شركت اتحاديه را 
بنيان نهادند. امالك زيادي هم در تهران داشت ازجمله 
زمين هاي دانشگاه تهران كه در ســال 1313 از قرار 

متري 5ريال به دولت فروخته شد.
باغ امين الســلطان كه حاال به نام باغ  اتحاديه شناخته 
مي شد بين فرزندانش تقسيم شــد و هركدام بنايي در 
آن ساختند. زماني كه تقوايي به اين باغ رسيد 2نفر از 
فرزندان حاج رحيم هنوز در اين باغ زندگي مي كردند. 
گروه فيلمبرداري حدود 3ماه را صرف مرمت عمارت هاي 
باغ كرد. بيروني، اندروني، خانه اربابي، حوضخانه و ديگر 
بخش هاي خانه هركدام جايگاه بخشي از نقش آفريني ها 
شدند و مرده ريگ امين السلطان و ملك ورثه اتحاديه را 

براي هميشه پشت قباله دايي جان ناپلئون انداختند.
ســريال بعد از پخش خيلي زود مورد توجه مردم قرار 
گرفت و تكيه كالم هاي معروف شخصيت هايش در زبان 
مردم افتاد. بعضي از اين تكيه  كالم هــا مثل »كار، كار 
انگليسي هاست« دايي جان ناپلئون و »از اينجا تا قبرآآآآ« 
مش قاسم از ضرب المثل هاي فارسي شد. با اينكه بيشتر 
بازيگران اين سريال فوت كرده اند، ولي تكيه كالم هايشان 
همچنان در زبان بخشي از مردم جاري است؛ سريالي 
كه باعث شد تا سرنوشت تاريخي باغ اتحاديه نيز از برج 
شدن رها شود و با تالش فعاالن ميراث فرهنگي توسط 
شهرداري خريداري و به عنوان خانه تهران در سال99 

ثبت شود.

  جواد نصرتي   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
محمد نصيري، اعجوبه وزنه برداري دنيا، رابطه ويژه اي با رقابت هاي المپيك داشت و از هر مدال يكي گرفت؛ 
در مونترال، نوبت برنز بود. نصيري كه در تاريخ وزنه برداري نظير ندارد، پيش تر در مكزيكوسيتي طال و در 
مونيخ نقره گرفته بود. او پيش از همه اينها در توكيو هم روي تخته رفته بود كه البته حاصلي جز كسب تجربه 
نداشت. وزنه بردار خروس وزن ايراني كه نامش در تاالر مشاهير وزنه برداري جهان جاودانه  شده، 10طالي 
جهاني و آسيايي دارد. او چندين مدال نقره و برنز هم از اين رقابت ها دشت كرده است. او نخستين وزنه برداري 
است كه 3برابر وزن خود وزنه باالي سر برده است. نصيري كه كودكي فقيرانه اي داشته و با حمايت هاي 
مددكارانه بزرگ شده، بيش از 15بار ركورد دنيا را شكسته است. در مونترال، كه المپيك كم فروغي براي 
ايران بود، جز نصيري تنها منصور برزگر در كشتي مدال نقره گرفت و كاروان ايران با همين 2مدال به خانه 
برگشت. برزگر كه در المپيك مونيخ پنجم شده بود، در فينال مغلوب حريف ژاپني شد. تيم فوتبال ايران هم 
در اين بازي ها براي آخرين بار رنگ المپيك را ديد. تيم ايران كه به تازگي براي سومين بار متوالي قهرمان آسيا 
شده بود، از گروه خود همراه لهستان صعود كرد، اما با شكست برابر شوروي، از رقابت ها حذف شد. بعد از اين 
بازي ها، حضور فوتبال ايران در المپيك طلسم شده و هيچ فوتباليست ديگري از ايران به المپيك نرفته است.

  علیرضا احمدی �������������������������������������������������

سال1355 درحالي آغاز شد كه شاه با خيالي آسوده 
از افزايش درآمدهاي نفتي و تثبيت قدرت سياسي، 
در سوداي برگزاري جشن پنجاهمين سال پادشاهي 
دودمان پهلوي بود. از لحن شــاه در مراســم »سالم 
نوروزي« كه در نخســتين روز فروردين و در آرامگاه 
رضاشــاه برگزار شــد، چنين برمي آمد كه او گمان 
مي كند بر همه دشــمنان و رقبا فائق آمده  است. در 
اين ميان در ســومين روز فروردين براساس مقررات 
جديد صادرات و واردات ســال1355، سود بازرگاني 
راديو، تلويزيون و يخچال كاهــش يافت و چند روز 
بعد مديران كارخانه هاي شكالت و بيسكوئيت مينو 
به اتهام استفاده از شيرخشك دامي بازداشت شدند. 
همچنيــن در 18فروردين دولت اعــالم كرد همه 
پياز و سيب زميني كشــاورزان را خريداري مي كند. 
افزايش قيمت اتومبيل هاي پيكان به تفاوت بين 12 
تا 20درصد و رشد قيمت دالر به بيش از 70ريال، از 
ديگر اخبار مهم اقتصادي نخستين  ماه بهار1355 بود.

در ارديبهشت ماه در واشنگتن اعالم شد ايران درمقابل 
نفت، اسلحه مي خرد . از اين رو 2شركت سازنده هواپيماي 
جنگي معامله نفت خام را در برابر اســلحه پذيرفتند و 
به دنبال آن در 17مرداد در تهران ميان دولت هاي ايران و 
آمريكا يك قرارداد 40ميليارد دالري امضا شد كه قرار بود 
اين اعتبار بيشتر براي خريد اسلحه صرف شود. از سوي 
ديگر در 8خرداد اعالم شد كه ورود اتومبيل هاي خارجي 
به ايران در سال جديد روزانه 200دستگاه افزايش يافت.

در اين ميان در نخستين  ماه تابستان كه با انتشار اخبار 

زدوخوردهاي خياباني ميان چريك ها و نيروهاي امنيتي 
و كشته شدن حميد اشرف و 9نفر ديگر از چريك هاي 
فدايي خلق حسابي داغ شــده بود، دولت اليحه مالك 
و مســتأجر را تقديم مجلس كرد. در شــهريورماه نيز 
كميسيون امنيت اجتماعي عده اي از تجار مرغ را تبعيد 
كرد كه با اين تصميم، اوضاع نابســامان بــازار مرغ در 
تهران نابسامان تر كرد. در راس تبعيدشدگان حاج رحيم 
درفشــان، بزرگ ترين توليدكننده مــرغ در ايران قرار 
داشــت. در مهرماه و در بحبوحه ادامــه درگيري هاي 
خياباني كه به كشته شدن مجتبي آالدپوش و عليرضا 
الفت از چريك ها انجاميد، در 5انبار بزرگ تهران 800تن 
حبوبات كشف شد و صاحبان آنها تبعيد شدند. چهارمين 
نمايشگاه بين المللي تهران نيز با شركت 45كشور افتتاح 
شد. در اين نمايشگاه كاالهاي صنعتي و خدمات بازرگاني 
شركت كنندگان عرضه شــده بود. در اين  ماه همچنين 
اعالم شــد ايران 25درصد از ســهام »كروپ آلمان« را 
خريداري كرده  اســت و درنتيجه در 135شــركت در 

25كشور جهان سهيم شد.
خبر اقتصادي مهم ديگر در پاييز، برگزاري اجالس27آذر 
نمايندگان كشورهاي عضو اوپك در دوحه، پايتخت قطر 
بود كه طي آن ايران و 10كشور ديگر قيمت نفت خود 
را 10/5درصد افزودند و قرار شد 6 ماه بعد 5درصد ديگر 
بر آن اضافه كنند، اما عربستان سعودي و ابوظبي فقط 
5درصد افزايش را قبول كردند. چند روز بعد شاه در يك 
مصاحبه مطبوعاتي با خبرنگار ايتاليايي در توجيه افزايش 
قيمت نفت گفت كه »ضربه اي كه افزايش قيمت فوالد 
بر ما وارد مي كند، قابل مقايســه با ضربه اي است كه ما 
با افزايش قيمت نفت بر جهان صنعتي وارد مي كنيم«. 

شــاه در فرصت هاي مختلف بر ضرورت افزايش قيمت 
نفت تأكيد مي كرد، چنان كــه در 27بهمن احقاق حق 
ايران در اوپــك را »به اصطالح فضولي كــردن در نظر 
مستعمره چي ها و استثماركننده ها« ارزيابي كرد كه »به 

آنها گران مي نمود«.
امضاي يك قرارداد بزرگ اقتصادي و صنعتي ميان ايران 
و انگليس از ديگر اخبار مهم اقتصادي زمســتان1355 
بود. براســاس اين قرارداد، دولت انگلســتان در صنايع 
اتومبيل ســازي، برقي كردن راه  آهن و ايجاد ناوشــكن 
نفتكــش، مونتــاژ تراكتــور و موتورديــزل در ايران 

سرمايه گذاري خواهد كرد.

   شروان امیرزاده     ���������������������������������������������������������شنونده خوب 

هفته نامه كاريكاتور، سال نهم، شماره402 )7آذر 1355(
فکاهی

فضايي ها در تهران حوادث
پرواز بشقاب پرنده ها، تهران را به ليست شهرهاي ميزبان اشياي مرموز اضافه كرد

شاهرخ شانجاني  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

تهران در دنيا به خيلي چيزها معروف است، اما كمتر كسي مي داند كه در دنياي بشقاب پرنده ها هم شهرتي بي نظير دارد.
بشقاب پرنده هاي )يوفوهاي( تهران كه چندين منبع معتبر حضور آنها را تأييد كرده اند، يكي از معروف ترين 
برخوردهاي مستقيم تاريخ با پرنده هاي مرموزي هســتند كه بسياري آنها را فرازميني و بسياري پرنده هاي 
طبقه بندي شده ابرقدرت ها مي دانند. اين اشيا، هرچه كه باشند، ناشــناس هستند. يوفوهاي تهران حدود 
ساعت 11شب 28شهريور 55 در شمال شرق تهران ظاهر شدند. تماس هاي مردمي با برج مراقبت فرودگاه، 
مقامات را در جريان گذاشت و نيروي هوايي، به 2فانتوم در پايگاه همدان ماموريت داد براي بررسي وضعيت 
به سمت تهران پرواز كنند. خلبان ها جسمي نوراني را مشاهده  كردند كه نه تنها بسيار سريع تر از سرعت نور 
بود كه مي توانست در يك لحظه، از نقطه اي به نقطه ديگر برود. آنها يك جسم مادر را مشاهده كردند كه نقاط 
نوراني كوچك تري از آن جدا مي شــد. وقتي كه جنگنده ها به اين نقاط نزديك مي شدند، تمام سيستم هاي 

الكترونيك آنها دچار اختالل مي شد.
خيلي زود خبر اين يوفوها به سراسر دنيا رسيد  و  رسانه ها به آن پرداختند. مسئله امنيتي هم شد  و  حتي وزارت دفاع آمريكا 

تيمي را براي تحقيق به ايران فرستاد.
اهميت يوفوهاي تهران اين است كه برخالف بسياري موارد، تيمي از حرفه اي ها آن را تأييد كرده اند و  فقط ادعاي مردم 
عادي مطرح نيست. اين پرنده ها را 4خلبان آموزش ديده نظامي، مسئول مراقبت برج كنترل فرودگاه مهرآباد  و 12همكار 

او مشاهده كرده اند و به همين خاطر يوفوهاي تهران اهميتي جهاني دارند.
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 محمد مقدسي     ����������������������������������������������������������������������������

ميانه دهه1350 بود و 3جريان اصلي در ادبيات داســتاني ايران 
نقشي پررنگ داشــتند؛ جريان اول، جريان قدرتمند و پرشمار 
داســتان هاي اقليمي بود. جريان ديگر، داســتان هاي شــهري 
درباره شهر ها و شهروندان طبقه متوسط بودند و جريان سوم هم 
داستان هاي مدرن بودند كه مرز باريكي با اين دو جريان داشتند. 
طاليه داران رمان مدرن و نوگرا نويسندگاني بودند كه در اواسط 
دهه1340 نويسندگي را آغاز كرده بودند و در ميانه دهه1350 
آثار مستقلشان را چاپ مي كردند. شــهرنوش پارسي پور در اين 

سال نخستين رمان خود را چاپ كرد كه خيلي زود به پديده ادبي 
اين سال تبديل شــد. او با چاپ رمان »سگ و زمستان بلند« در 
فضاي به شدت مردساالرانه ادبيات داستاني در كنار غزاله عليزاده 
و مهشيد اميرشــاهي در واقع ضلع سوم نويســندگان نوقلم زن 

ايراني در آن سال ها را تشكيل داد.
 قهرمان رمان سگ و زمســتان بلند، حوري دختري نوجوان در 
طبقه متوسط شهرنشــين بود كه حوادث رمان از ديد او روايت 
مي شــد. اين رمان روايت تباهي خانواده اي در ميانه بحران هاي 
سياسي جامعه متالطم ايران بود. پارسي پور در اين رمان ذهن هاي 
استبدادزده مردمان و هزارتوي حكومت پليسي حاكم بر آنها را 

با مهارت روايت مي كرد. نثر شــاعرانه و پخته پارسي پور از نقاط 
قوت ديگر اين اثر بود.

جعفرمدرس صادقي نويسنده جوان ديگري بود كه در اين سال 
نخســتين اثر خود را چاپ كرد و در سال هاي بعد حضور مستمر 
و پرباري در ادبيات ايران داشت. او در اين سال مجموعه داستان 

»بچه ها بازي نمي كنند« را به چاپ رساند.
داستان هاي اين مجموعه نخستين داستان هاي مدرس صادقي 
بودند كه ســال هاي قبل در مجله رودكي و آيندگان ادبي چاپ 
شده بودند. او در داســتان هاي ابتدايي اش روايتگر زندگي طبقه 
متوسط در شهر اصفهان بود. راوي بيشتر داستان ها كودكي بود 

كه در ميانه اتفاقات و بازي هاي كودكانــه اش راوي بحران هاي 
زندگي شهرنشيني مي شد.

با اينكه چند سالي مي شد كه جالل آل احمد از دنيا رفته بود، اما 
سايه بلند او همچنان در ادبيات ايران حضور داشت و نويسندگاني 
بودند كه بــا جهان بيني و تقليــد از زبان و نگاه جالل داســتان 
مي نوشــتند. اين نويســندگان گاهي مانند برادر جالل، شمس 
آل احمد با مجموعه داستان »عقيقه« توفيقي پيدا نمي كردند و 
گاهي مانند  اســالم كاظميه  در »قصه هاي شهر خوشبختي« با 
طنزي قوي و گزنده، زندگي مصرفي جماعت شهرنشــين را نقد 

مي كردند و در اين كار موفق بودند.

 نويسندگان جوان آغازگر نسل سوم 
ادبيات داستاني ايران بودند

سالجوانها

داستان

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

 همه گرافيك ايران در يك نمايشگاه
نمايشگاه پنجاه سال گرافيك ايران در گالري مهرشاه برگزار شد

سال اندوه و رنج

زمين خاكي فوتباليست هاي مهم

عبور از سياه و سفيد 
برنامه هاي تلويزيون رنگي شد

دور از مركز

معماری

يك سال، يك خبر

مرضيه ثمره حسيني���������������������������������������������������������������������

ســال1355براي اهالي استان خراسان ســالي پر از اندوه و رنج بود. در 
ارديبهشت اين ســال پس از چند روز بارندگي شديد، سيل مهيبي در 
شهرهاي مختلف اين استان به راه افتاد و خســارت هاي مالي و جاني 
بسياري به بار آورد. بارندگي در بسياري از روزهاي ارديبهشت ادامه داشت 
و كار امدادرساني مختل شده بود. خسارت وارد شده به خانه ها و اراضي 
كشاورزي، باغ ها و منابع آب به گونه اي بود كه دولت دستور كمك رساني 

به سيل زده ها را صادر كرد.
گزارش هاي ارسالي از شهرستان ها، خبر از خسارت شديد به اغلب پل ها 
و راه هاي مواصالتي استان مي داد. بنا به گزارش ژاندارمري دره گز، سيل، 
پس از تخريب دو پل، راه قوچان به اطراف را قطع كرد. بخشدار فريمان نيز 
گزارش داد: »به علت جاري شدن سيل در سفيدسنگ و طغيان رودخانه 

خسارات زيادي به مزارع چغندر و گندم و خانه هاي مسير رودخانه وارد 
شده است«. بنابر گزارش فرماندار تربت جام، 50هكتار از اراضي چغندر و 
گندم اين شهر نيز آسيب ديدند. در گزارشي ديگر، پليس راه چناران اعالم 
كرد: »در اثر طغيان آب، پل فردوس فروريخته و ارتباط مشهد با فردوس 

و دهات اطراف به طوركلي قطع گرديده است«.
باران شديد و سيل همچنين خسارت زيادي به خانه هاي اهالي كالت 
وارد كرد. بنابر گزارش ژاندارمري خراسان، در حومه سنگ سفيد 12خانه 
ويران و در قراي حاجي آباد و زورآباد نيز تعداد زيادي گوسفند تلف شدند. 

شمار زيادي از مردم مصدوم و تعداد قربانيان بيش از 30نفر برآورد شد.
مســئوالن محلي گزارش دادند كه »روحيه مردم به كلي خراب و خطر 
خرابي خانه هــا و نبودن مايحتــاج و ارزاق، مــردم را تهديد مي نمايد. 

همچنين، زمين هاي مزروعي و باغات به كلي خراب شده است.«
منبع: اسناد آرشيو ملي ايران، پرونده 293/133976.

 سعيد برآبادي     ����������������������������������������������������������������������������

بعد از معرفي شهرك اكباتان، چهارصد دستگاه، دومين مجموعه مسكوني 
است كه در ستون معماري مورد بررســي قرار مي گيرد. دليل روشني 
هم دارد؛ تا پيش از انقالب اســالمي و خصوصــا در هياهوي بازار نفت، 
معماري ايران مسيري شخصي، با هدِف وارستگي معمار از دنياي بيرون 
و بي توجهي به معماري زمينه گرا در پيش گرفته است. اكباتان و چهارصد 
دســتگاه و البته نارمك، نمونه هاي خوبي از معماري منطبق بر زندگي 
مدرن هستند كه در دهه پيش از انقالب جان گرفته و اكنون صاحب نام و 
تاريخچه شده اند. پيش تر يعني در دي ماه سال1382، محمدرضا نصيري 
كه از نويسندگان خوِب همين روزنامه است گزارشي جامع درباره محله 
چهارصد دستگاه پيروزي نوشته كه هر جمله اي اضافه و كمش كنيم، 
مطلب را به درستي نمي رســاند با اين همه چون اين ستون به معماري 
اختصاص داشته، ســعي كرده ايم آنچه مي گوييم به نوعي شناسنامه 
معماري اين محله تاريخي تهران هم باشد. برخي از گمانه زني ها نشان 
مي دهد كه با سركوب تفكرات سوسياليستي در واقعه 1320، معماري 
مسئوليت يافت تا بخشــي از آن تفكرات را در حوزه شهر و شهرسازي 
پياده كند و يكي از نخستين نمونه هاي چنين كارگاهي، محله چهارصد 
دستگاه در شرق تهران شد. خانه هايي يك و دو طبقه، عموما هم شكل، با 
نقشه شهري تي و گونيا كه به شكل صليبي معابر اصلي را به چهار سوي 
شهرك باز مي كرد. از دِل اين شهرك متراكم و در اختيار كارمندان دولت، 
نسل مهمي از انقالبيون سال هاي پيش رو و نسل مهمي از ورزشكاران و 
هنرمندان كشور بيرون آمدند كه نام و آوازه آنها هنوز هم خريدار دارد و 
طبعا نمي توان اتمســفر و جِو حاكم بر چهارصد دستگاه را در ساخت و 
پرورش آنها ناديده گرفت. ساخت اين محله را به علي اكبر صادق نسبت 
مي دهند آن هم با همكاري مهندسان آلماني كه در بحبوحه جنگ جهاني 
دوم، در تهران حضور داشته اند و اتفاقا مستشاران آلماني نخستين ساكنان 

همين خانه ها شدند. بعدها اما اين محله آرام آرام به كارمندان دولت كه 
كمتر از 4بچه داشته اند واگذار شده و اينچنين محله به يكپارچگي رسيده 
است. درست است كه امروز ساخت 2 اتوبان، بخش عمده اي از آن خانه ها 
را ويران كرده و آنچه باقي مانده نيز در كشاكش بازار لجام گسيخته مسكن 
كشور، با پنل هاي آلومينيومي و البته گرانيت هاي كم كيفيت مونتاژ شده 
اما روح حاكم بر محله همچنان همان است كه بود. مي گويند زماني اينجا 
يك برج چهل متري تصفيه خانه و دو قطعه باغ بزرگ داشته كه هر سه 
تخريب شده اند. از برج ديگر اثري نيست و آن دو باغ هم بعدها به 2زمين 
خاكي فوتبال تغيير كاربري داده كه »ناف نسل هاي بعدي ساكنان محله 
چهارصد دستگاه با فوتبال بريده شد. حسن حبيبي، اصغر شرفي، جعفر 
كاشاني، فرامرز ظلي، مهدي لواساني، هادي نراقي، همايون شاهرخي و 
يك دوجين نام بزرگ ديگر از همين زمين ها استارت زدند. افراد ديگري 
هم بودند كه در رشته هايي جز فوتبال در چهارصد دستگاه رشد كردند؛ 
ازجمله محمود نوربخش و محمود مساعديان عضو تيم ملي بوكس، شهرام 
ناظري خواننده، جليل افشار و بيژن جزني موسيقيدان، بهزاد فراهاني 
هنرپيشه، عبداهلل موحد اسطوره كشتي و... . همگي آنها اصلي ترين دوره 

رشد خود را در همين محله گذراندند«.

 معراج قنبري     ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
طراحي گرافيك ايران از روزگار درخشان دهه1340 گذر كرده بود و طراحان و فعاالن حرفه اي، نياز 
به وجود يك سنديكا و رفتن به سمت فعاليت هاي صنفي را احساس مي كردند. نخستين تالش ها از 
سال1353 آغاز شد و تا سال1355 ادامه داشت. مرتضي مميز، قباد شيوا، مجيد بلوچ، فرشيد مثقالي، 
صادق بريراني، آيدين آغداشلو، علي اصغر معصومي، پرويز حالج، حسين قهرماني، نورالدين زرين كلك، 
مرتضي كاتوزيان، اكبر رفيعي، رضا قلي زاده و حميد نوروزي، گروهي بودند كه هسته اصلي اين جريان 
را تشكيل مي دادند. سنديكاي گرافيست هاي تهران در آن زمان رسميت نيافت و نمايشگاه »پنجاه سال 
گرافيك ايران« تنها حاصل اين تالش بود. اما چه حاصل درخشــان و تأثيرگــذاري. اين رويداد در 
ارديبهشت ماه سال1355 در گالري مهرشاه برگزار شد. اين گالري 2سال قبل تر توسط كاوس پيروزي 
 پهلوان، شروع به  كار كرده بود و بيشتر به نمايشگاه هاي جمعي توجه داشت و چند نمايشگاه معتبر 

ازجمله آثار هنرمندان مكتب كمال الملك و سير صدساله هنر مينياتور در ايران را نيز برپا كرده بود.
 كتاب رويداد پنجاه ســال گرافيك ايران؛ دربردارنــده آثار نزديك به 300نفــر از طراحان گرافيك، 
كارتونيست ها و خوش نويسان با رويكردهاي فكري متفاوت و كيفيت هاي بصري گوناگون است. همراه 
با مقدمه اي از مرتضي مميز كه از نخستين نمونه هاي نوشتاري در شناساندن و توصيف حرفه طراحي 
گرافيك محسوب مي شود. مميز در ابتداي اين مقدمه درباره مفهوم گرافيك مي نويسد: »امروز هنر 
گرافيك مفهوم بسيار گسترده اي پيدا كرده است؛ زيرا موارد استفاده آن در جامعه امروز بسيار متنوع 
و نامحدود است. امروز هنر گرافيك وسيله اي براي آگاه كردن مصرف كننده از كيفيت موضوع مصرف 
است. درصد كمي از موضوعات مصرفي شامل كاالهاي تجارتي مي شوند و قسمت اعظم آن كيفيتي 
آموزشي و روشن كننده دارد. مانند شناساندن انواع فعاليت  فكري انسان به  وسيله تصوير«. اين نمايشگاه 
و كتاب آن، به  لحاظ ثبت تاريخي آثار، از مهم ترين اسناد تاريخ طراحي گرافيك در ايران به  شمار مي روند. 
اين كتاب را مي توان نخستين كتاب با موضوع گرافيك دانست چراكه تا پيش از آن تنها كتاب »هنر 
گرافيك در ايران« در سال1353 توسط مرتضي مميز منتشر شده بود و جزئي از مجموعه كتاب هاي 
منتشر شده توسط شوراي  عالي فرهنگ و هنر، براي معرفي هنر ايران به كشورهاي ديگر بود و كاربرد 
داخلي چنداني نداشت. آن سنديكاي رسميت نيافته و اين نمايشگاه بي مانند، سنگ بناي شكل گيري 

انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران بود.

سيل مهيب، خراسان را ويران كرد

چهارصد دستگاه؛ خيزش معماري زمينه گرا    در سال هاي منتهي به انقالب

   احسان بهرام غفاري   �������������������������������������������������������������������
 از ساعت 19:30 عصر روز 16مهرماه، برنامه هاي تلويزيون به شكل رنگي 
بر صفحه گيرنده ها قابل دريافت شد. البته اين رنگي شدن برنامه ها ابتدا از 
برنامه دوم و چند ماه بعد به برنامه هاي سراسري تلويزيون گسترش پيدا كرد. 
مردم براي نخستين بار، روز جمعه پس از پخش اساليد و موزيك، شاهد 
برنامه هاي رنگي شدند كه نخستين برنامه هاي رنگي دريافتي به ترتيب 
شما و تلويزيون، اخبار، واريته ايراني، فيلم جشن مهرگان و فيلم سينمايي 
بودند. سپس نوبت به برنامه كودك رســيد كه شامل كارتون و قصه هاي 
قديمي ايراني بود و فيلم هايي كه مختص تلويزيون به  شكل رنگي توليد 
شده و در هر ماه، 3 فيلم خارجي و يك فيلم ايراني به نمايش در مي آمد. 
2سريال »سمك عيار« و »دايي جان ناپلئون« نيز در فهرست پخش رنگي 
تلويزيون قرار گرفتند كه ناصر تقوايي اعالم كرد فعال نمي تواند اين سريال 
را به نمايش رنگي برساند. اما رنگي شدن برنامه ها حاشيه هايي هم به همراه 
داشت. مثال مجريان و خوانندگان لباس هايي با رنگ ها و طرح هاي متفاوتي 
مي پوشيدند تا بهتر جلوه كنند اما اين لباس ها باعث خنده مردم شده بود 
و برخي از برنامه سازان آن زمان اعالم كردند كه بدلباسي آفت برنامه هاي 
رنگي شده است و همگي رقابتي شــديد در اجق وجق بودن دارند. يكي 
ديگر از تهيه كنندگان آن زمان نيز در مصاحبه اي گفته بود كه تلويزيون 
بايد فكري اساسي براي لباس كند و اشخاصي بايد باشند تا هركس جلوي 
دوربين مي رود را راهنمايي كنند كه چه بپوشد و چه نپوشد. تهيه كننده 
ديگري نيز اعالم كرده بود، بسياري از مجريان و اجراكنندگان هر بار قبل 

از ضبط برنامه با خود تمام كمد لباس خود را مي آورند تا دائما لباس خود 
را بين برنامه ها عوض كنند كه همين كارگردانان تلويزيوني را كالفه كرده 
اســت. از طرف ديگر بســياري از مردم هم با تلويزيون تماس گرفته و از 
مسئوالن مي خواستند كه به آنها تلويزيون رنگي خوب )!( معرفي كنند تا 
آنها خريداري كنند. اسماعيل پوروالي مدير روابط عمومي راديو و تلويزيون 
ملي به همين منظور مصاحبه اي را ترتيب داده و به خبرنگاران گفته بود: 
»ســازمان راديو و تلويزيون ملي هيچ وقت نمي گويد كه از كدام كارخانه 
تلويزيون رنگي بخريد ولي عجله هم نكنيد زيرا بــه زودي توليد داخلي 
تلويزيون رنگي شروع خواهد شد كه مردم مي توانند با بهاي ارزان تر از مدل 

مشابه خارجي، آن  را در بازار تهيه كنند«.

پايان فصل شكوه فوتبال

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

در خرداد55، براي هواداران تيم ملي فوتبال قهرماني در آسيا چنان 
عادي بود كه پيروزي كم گل ايران در فينال بازي هاي ســال 1976، 
صداي غرغر و حتي هو كــردن آنها را در ورزشــگاه آريامهر/ آزادي 
درآورد. آنها پيروزي يك بر صفر خانگي برابر كويت در فينال خانگي 
بازي ها را نمي پسنديدند و صداي اعتراضشان را باال بردند. چه بسا اگر 
مي دانستند شاهد دستاوردي هستند كه دست كم تا نيم قرن  ديگر 

تكرار نخواهد شد با تيم ملي مهربان تر مي بودند.
ايران كه پيش تر در ســال1968 در همين تهران و 4سال بعدش در 
تايلند تاج پادشاهي آسيا را بر سر گذاشته بود، براي دومين بار ميزبان 
رقابت هاي جام  ملت ها شده بود و هيچ كس هيچ انتظاري جز قهرماني 

نداشت.
بازي ها به  خاطر انصراف چند تيم در آســتانه لغو بــود اما در نهايت 
با حضور 6تيــم در تهران و تبريز برگزار شــد؛ ايــران، عراق و يمن 
جنوبي در تهران و كويت و چين و مالزي در باغ شــمال تبريز. ايران 

عراق را 2بر صفر برد و يمن را در پرگل ترين 
پيروزي اش در جام ملت ها هشت گله كرد تا در 
نيمه نهايي برابر چين به ميدان برود. چيني ها 
كه براي نخســتين بار در بازي هاي شركت 
مي كردند، در مقابل 50هزار تماشاچي، ايران 
را كالفه كردند و بازي به وقت اضافه كشيده 
شــد. اين نخســتين آزمون جدي حشمت 
مهاجراني سرمربي تيم ملي بود. او درآستانه 
بازي ها جانشــين فرانك اوفارل شده بود و 
برخي تصميماتش مثل كنار گذاشتن علي 
جباري و ابراهيم آشتياني انتقادهاي زيادي به 
همراه داشت. شكست برابر چين در نخستين 
و آخرين نيمه نهايي جام ملت هاي آســيا در 
ورزشگاه آريامهر/آزادي مي توانست پايان كار 

مهاجراني و تيم ملي باشد اما مهاجراني ماموريت بزرگ تري در تيم 
ملي داشت. قفل بازي با چين را عليرضا خورشيدي در دقيقه  100 باز 
كرد و 9دقيقه بعد، حسن روشن سردرگمي چين را با يك گل ديگر 

عميق تر كرد.
در پرتماشاگرترين فينال تاريخ بازي ها، ايران برابر كويت به ميدان 
رفت؛ كويت آن زمان پيش قراول چرخش  قدرت در فوتبال آسيا به 
شــمار مي رفت. تا اين دوره از بازي ها، كشورهاي عربي مدعياني در 
حد ايران و كره جنوبي نبودند اما تيم هايشان آرام آرام خودشان را باال 
كشيدند و كويت به عنوان نخستين تيم عربي به فينال رسيد و 4سال 
بعد قهرمان رقابت ها شد. آنها در سال55 ماريو زاگالو سرمربي افسانه اي 
برزيل را هم به خدمت گرفته بودند و اميد زيادي به قهرماني داشتند. 
112هزار تماشاگر، از نزديك ظهور قدرت تازه اي در فوتبال آسيا را به 
چشم ديدند؛ كويت بدتر از چين، ايران را گرفتار كرد و اين بار نوبت به 
علي پروين رسيد تا با يك ضربه ايستگاهي گره بازي را باز كند. تيم ملي 
بعد از  اين گل، عمال بازي را كنترل مي كرد تا نتيجه حفظ شود و همين 
هواداران را عصباني كرده بود. با گل پروين، ايران به دستاوردي رسيد 
كه همچنان دور از دسترس است؛ 3قهرماني 
متوالي در جام ملت هاي آسيا. ايران براي كسب 
اين ســه عنوان، ركورد 12پيروزي متوالي را 
ثبت كرده اســت. تيم مهاجراني در سال55، 
بدون حتي يك گل خورده جام را باالي سر برد. 
همچون دو دوره قبل، اين پرويز قليچ خاني بود 
كه جام قهرماني را باالي ســر برد. او تنها 
كاپيتان تيم هاي ملي تاريخ آسياست كه 
جام ملت هاي آسيا را سه بار باالي سر برده 
است. بعد از قهرماني، رابطه تيم ملي و جام 
ملت ها، حسرت و اندوه بوده است و دست 
چندين نسل از فوتباليست هاي كشورمان، 
با وجود شايستگي، از جام رقابت ها كوتاه 

مانده.

ايران براي سومين و آخرين بار قهرمان جام ملت هاي آسيا شد

رئيس سازمان تربيت بدنی جام را به کاپيتان تيم ملی ایران پرویز قليچ خانی اهدا می کند
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به انتخاب 
عبدالرضا نعمت اللهی



4صفحــه

از ديروز تا امروز

نثر

شهيدي، زبان فارسي را به تاريخ اسالم كشاند 
و تاريخ و فقه را به زبان فارسي

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

سيدجعفر شهيدي از سويي با زبان فارسي پيوند داشت، با رياست دانشكده 
علوم انساني و مؤسسه لغتنامه دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي، 
و از سوي ديگر با فقه و تاريخ اســالم. از اين رو زبان فارسي را به تاريخ اسالم 
كشاند و تاريخ و فقه را به زبان فارسي. سيدجعفر شهيدي در تاريخ اسالم دنباله 
راهي را پيش گرفت كه ديگراني در تاريخ نويسي آغاز كرده بودند؛ ساده نويسي 
در نثر و زبان و تكيه بر تكنيك هاي روايي، و تمايز او با ديگران اين بود كه در 
تاريخ اســالم كه به فراخور مضمون بيشتر كشش به ديواني نويسي داشت، 

نثروزباني تازه گشود. پشتوانه هاي شــهيدي در زبان و ادبيات فارسي، از او 
نويسنده اي با نثرهاي سالم و معيار ساخت و با گرايش روزافزون به بازخواني 
تاريخ اسالم، پيچيدگي هاي تحليلي هم كاست. شهيدي با ترجمه مسجع و 
مقفاي نهج البالغه رويكردي متفاوت پيشه كرد كه با راهش در تاريخ متفاوت 

بود. ميراث زباني شهيدي در تاريخ و ترجمه ماناست؛
»بدون شك در سال شصت ويكم هجري عده اي كه شمار آنان اندك نبود 
در كوفه، بصره، مدينه، مكه و دمشق به سر مي بردند كه خود در آن انجمن 
حاضر و ســخنان محمد)ص( را به گوش خويش شنيده بودند. حسين و 
ياران او چه جرمي مرتكب شــده بودند كه فقه مسلماني كيفر آن را قتل 

مي دانست؟ اگر جرمي نداشتند چرا مسلمانان دست روي دست نهادند 
تا سپاهيان كوفه آنان را بكشند؟ در كوفه هنوز عده اي از صحابه پيغمبر 
مي زيستند كه شمار آنان در خور توجه است، اينها مي توانستند با همكاري 
گروه بزرگي از تابعين و ســران شــهر، حاكم كوفه را مجبور كنند تا راه 
ديگري جز آنچه پيش گرفت اختيار كند ولي چنين نكردند، چرا؟ كوفه 
مدت 5سال مركز خالفت علي بود. مردم كوفه در جنگ جمل و صفين و 
نهروان پدر حسين را ياري كردند، پيش روي او كشتند و كشته شدند اما 
در چنين حادثه بزرگي چنان خاموش گشتند كه گويي گرد مرگ بر سر 

آنان پاشيده بودند، چرا؟«

نوار بهتر، ضبط برتر
شكل گيري 3 مؤسسه  انتشاراتي ترانه

حفظ تاريخ در نصف جهان

موسيقی

تجسمی

  ندا زندي   ������������������������������������������������������ 
كالس ششــم بود كه تصميم گرفــت با فروش 
كتاب هاي جغرافيا، پيك دانش آموزي و مجالت 
»كيهان بچه هــا« و »زن روز« به مغــازه پدرش 
رونق دهد و در همين ايام بود كه شيريني زندگي 
با كتاب در وجودش ريشــه دواند. پس به اين كار 
خوشايند استمرار بخشيد و وقتي دبيرستاني شد 
براي توسعه كار از انتشــارات »پرتو« و انتشارات 

»آسيا« كتاب مي خريد و در مغازه مي فروخت. اين تصوير نوجواني نادر 
قدياني است؛ مردي كه امروز چاپ بيش از 2500كتاب را در كارنامه 
خود ثبت كرده است. او در سال1355 مغازه اي در خيابان آريانا خريد و 
نام مؤسسه انتشارات قدياني را بر آن نهاد. سپس با ملحق شدن برادرش 
به او، نام مغازه پدري را نيز به »كتابفروشي قدياني؛ شعبه شماره2« تغيير 
داد و با خريد كتاب هاي مختلف و فروش آنها در مغازه به كارش توسعه 
بخشيد. او در »تاريخ شفاهي كتاب« مي گويد: »ما از آقاي عبدالرحيم 
جعفري، مدير انتشــارات اميركبير، به نام انتشارات آسيا و با ضمانت 
آقاي كتيرايي كتاب مي خريديم. براي اين كار ســاعت يك و نيم شب 
مي رفتم و تا صبح در نوبت مي ماندم تا به من كتاب بدهند. بعد از خريد 

كتاب ها آنها را دوره مي كردم و مي فروختم«. البته 
عمر شــعبه 2 كوتاه بود و برادرش تصميم گرفت 
تا مغازه پدري را به طالفروشــي و ساعت فروشي 
تغيير كاربري دهد. نادر قدياني در دوران انقالب با 
فروش كتاب هاي انقالبي از جمله كتاب هاي علي 
شريعتي در ســمت انقالبيون ايستاد. در دهه60، 
با خالقيت در چاپ دفتر خاطرات به كارش رونق 
داد و در خيابان ناصرخسرو مغازه اي خريد و بعدها 
با فروش آن مغازه به خيابان 12فرورديــن نقل مكان كرد. قدياني در 
سال1363 چند كتاب كودك به چاپ  رساند اما در اواخر دهه60 انتشار 
كتاب هاي كودك و نوجوان را به عنوان هدف اصلي اش بر گزيد. به اين 
ترتيب بخش »بنفشه« را به عنوان واحد كودك و نوجوان به انتشارات 
قدياني اضافه مي كند و امروز به عنوان يكي از برترين ناشران تخصصي 
اين حوزه شناخته مي شود. در ضمن، الزم به ذكر است در ستون نشر 
در سال1351، در مطلب »شميم بهار، پس از مشق هاي دهه40«، به 
سهو آمده بود كه انتشارات 51 آثاري از قاسم هاشمي نژاد، غزاله عليزاده، 
بيژن الهي و شهرنوش پارسي پور منتشر كرده كه چنين نبوده و اين خطا 

را تصحيح مي كنيم.

خواب بزرگ
مصاحبه شاه با روزنامه »كيهان«

مطبوعات

 محمدناصر احدي    ���������������������������������������������������������������������

از ابتداي دهه 50 بر تعداد مصاحبه هاي محمدرضاشــاه با مطبوعات 
ايراني افزوده مي شــود؛ البته معموال در اين مصاحبه ها شاه به چالش 
كشيده نمي شود و خبرنگاران ايراني در مخيله شان هم نمي گنجد كه 
بخواهند از شاه درباره اموري سؤال كنند كه آنها را به دردسر بيندازد. 
يكي از مشهور ترين مصاحبه هاي شــاه با خبرنگاران ايراني، مصاحبه 
وي با امير طاهري، ســردبير روزنامه »كيهان«، در سال1355 است 
كه مصاحبه مفصلي اســت و طاهري، با رعايت جانب احتياط، سعي 
مي كند نظر شاه را درباره مسائل مختلف جويا شود. طاهري مصاحبه 
را با اين پرسش آغاز مي كند: »شاهنشاه اوضاع كنوني كشور را چگونه 
 مي بينند؟« و شاه جواب مي دهد: »... وظيفه ما گفتن حقيقت است و نه 
دادن وعده دروغ. وقت آن است كه با شجاعت، با حقايق روبه رو شويم. 
وضع كلي مملكت، خوشبختانه خوب است، اما مشكالتي هم داريم كه 
نبايد ناديده بگيريم. قبل از هر چيز در نظر داشته باشيم كه ما اكنون در 
يك وضع استثنايي زندگي مي كنيم، كامالً استثنايي. در همه زمينه ها، 
تقاضا بر اثر ترقيات فوق العاده مملكت، فوق العاده زياد اســت و عرضه 
كم. كمبود عرضه و زيادي تقاضا محــدود به مواد مصرفي و خوراكي، 
مصالح ساختماني و واحدهاي مسكوني نيست. شنيده ام كه سيمان 
هم اكنون گاهي تا 10برابر قيمت رســمي اش به فروش مي رسد. اين 
نشانه عدم توازن ميان عرضه و تقاضاست. اما عدم توازن در همين جا 
ختم نمي شود، كارگر فني، پزشك و مهندس هم كم داريم، درحالي كه 
تقاضا براي انواع مهارت ها فوق العاده زياد است. اما همانطور كه گفتم، 
اين يك وضع استثنايي است كه نمي تواند براي هميشه ادامه يابد...«. 
گاهي سؤاالت طاهري از شاه، به عنوان تصميم گيرنده اول و آخر مملكت 
كه در ريزودرشت مسائل كشور دخالت مي كند، تا حد معاون وزير يا 
مدير فالن اداره دولتي نزول مي كند و دليل آن هم مهيا نبودن عرصه 
براي طرح پرسش هاي جدي و چالشي است؛ مثال طاهري  مي گويد: 

»بعضي كارشناســان  مي گويند كه ايراني ها در ساختمان هاي خود 
مصالح زيادي به كار مي برند و به خصوص آهن و سيمان را تلف مي كنند، 
بي آنكه به محاسبات فني توجهي داشته  باشند.« شاه هم چنين واكنشي 
دارد: »البته اين مسائل هست. مثاًل استاندارد بسياري از آپارتمان هاي 
ما، به خصوص از نظر سطح زيربنا، از اروپاي غربي بيشتر است. قيمت 
هم كه البته بيش از حد باالست. از يك طرف بازده كارگران ساختماني 
ما پايين است و از طرف ديگر هنوز نتوانسته ايم كار ساختمان را تا سر 
حد امكان ماشيني كنيم. اين مســائل را در آينده بايد حل كنيم...«. 
در اواخر مصاحبه طاهري از شــاه مي پرســد: »مي توانم بپرسم كه 
نگراني هاي شاهنشاه درباره آينده كدام است؟« و شاه جواب مي دهد: 
»از نظر داخلي، خوشبختانه نگراني ندارم. اما از لحاظ دنيا، به طور كلي 
نگراني هايم اتفاقاً خيلي زياد اســت. به نظر مي رسد كه تا هفت هشت 
سال ديگر سرنوشت دنياي امروز ما تعيين خواهد شد]....[ من عقيده 
دارم كه همانطور كه ما توانستيم اين مملكت را كه در شهريور20 آن 
تكان را خورد و در مرداد 1332ما در آن وضع تحويل گرفتيم، درست 
بكنيم و به وضع امروزش برسانيم، دنيا هم قابل درست كردن هست. تنها 
تصميم و اراده و دورانديشي الزم است.« اين مصاحبه نشان  مي د هد شاه 
در خواب بزرگي بود و از واقعيت هاي بسياري كه در اطرافش رخ مي داد 

كامال بي خبر بود.

تئاتر همه ايران  جز تهران

شام آخر

جشنواره تئاتر شهرستان ها

سينما 

تئاتر 

سعيد مروتي ������������������������������������������������������������������������������

برنامه نوروز55 طبق روال هميشه چيده مي شود؛ فيلم ها و ستاره ها 
رديف مي شــوند تا ســينمايي كه رقيبش )فيلم خارجي(روز به روز 
قدرتمندتر مي شود دست خالي از اكران بيرون نرود. پس يك فيلم از 
فردين )قرار بزرگ(، يك فيلم از ناصر ملك مطيعي و رضا بيك ايمانوردي 
)شــادي هاي زندگي ما( و فيلمي با حضور بهروز وثوقي)ماه عســل( 
فروردين55 روي پرده  مي آيند. ستاره ها با شمايل آشنايشان مي آيند 
و استقبال ســينماروهاي پايتخت از آنها متوسط است. هر سه فيلم، 
به نوعي تكرار فيلم هاي فارسي گذشته هســتند؛ با رنگ و لعابي تازه 
كه بعضي ها دارنــد و بعضي ها از همان هم بي بهره اند. اين شــام آخر 
سينماي فارسي است. آخرين سال حضور سيامك ياسمي در سينما 
كه با »هيوال«يش دنبال شروعي تازه است كه نتيجه اش ثبت شكستي 
ديگر براي سازنده »گنج قارون« و خداحافظي اش از سينماست. مرور 
فيلم هاي اكران55 نشــان مي دهد هنوز گونه جاهلي پرتعداد است و 
ملودرام در مرحله بعدي مي ايســتد. هنوز خاچيكيان، ساز خودش را 
كوك مي كند و با »اضطراب« مي كوشــد به دوران اوجش و سال هاي 

طاليي جنايي سازي  برگردد كه نمي شود.
اكران همزمان »بت« و »بت شكن« )هر دو با بازي وثوقي( نشان مي دهد 
سينماي فارسي، رقابت در اكران را با كل كل هاي تماشاگران امجديه 
همســان فرض كرده. مجاهد و دلجــو هم با »علف هــاي هرز« پاي 
محراب شاهرخي، بازيكن سابق پرســپوليس و تيم ملي را به سينما 
باز مي كنند. تجربه اي كه گرچه براي عمو محراب رضايت بخش نيست، 
ولي جوان هاي دهه50، فيلم هاي تلخ و رمانتيــك مجاهد- دلجو را 
دوست دارند. سينماگران پيش رو با »غزل« كيميايي به ميدان مي آيند. 
كيميايي به ناچار آرام بعد از »گوزن ها« كه اجازه ندارد در شــهر فيلم 
بسازد، قصه »مزاحم« بورخس را بهانه اي مي كند براي فيلمي شخصي 
و شاعرانه. خسرو هريتاش كه بهترين فيلمش »سرايدار« را روي پرده 
دارد، با »ملكوت« در جشــنواره جهاني تهران، بحــث و نظر هايي را 

برمي انگيزاند. فيلم ديگر هريتاش در اين ســال هم كه تنها در كاپري 
به نمايش درمي آيد، به سرنوشت ملكوت اكران نشده، دچار مي شود. 
فيلم هايي گم شده از خسرو هريتاش كه فقط سينماروهاي پيگير و 
تماشاگران جشنواره تهران، امكان تماشايش را مي يابند. »باغ سنگي« 
پرويز كيمياوي در جشنواره تهران، خيلي انتظار دوستداران»مغول ها« 
را برآورده نمي كند. و »شطرنج باد« محمد رضا اصالني بيشتر تماشاگران 
جشــنواره را عصباني مي كند. تجربه روشــنفكرانه اصالني در روايت 
داستاني معمايي، طرفداران محدودي دارد. سينماي متفاوت ايران با 
تك فيلم هايي از جوان ها به راهش ادامه مي دهد. با »شام آخر« شهيار 
قنبري ترانه سرا كه حرف اول و آخرش در سينماست و »نازنين« عليرضا 
داوود نژاد كه ستاره محبوب روزگار را در قالب آشنايش به كار نمي گيرد. 
فيلم هاي جوان ها شكست مي خورند. چنان كه تجربه غريب عبداهلل 
غيابي دستيار سابق كيميايي و مهرجويي در »سه نفر روي خط« كه 

سليقه تهيه كننده و تحميل مميزي، غرابتش را بيشتر مي كند.
سال55 با سنگ بزرگ دكتر كوشان به انتها مي رسد؛ با »شير خفته« 
كه با حضور عجيب عزت اهلل انتظامي هم در نهايت يك فيلم تاريخي 

ديگر از پارس فيلم است.

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

سال1355 اداره برنامه هاي تئاتر، زيرمجموعه وزارت فرهنگ و هنر با همكاري سازمان راديو و تلويزيون 
ملي ايران، نخستين جشنواره و سمينار تئاتر شهرستان را در سراسر ايران برگزار مي كند. البته پيش از 
اين تئاتر شهرستان هر از گاهي از تلويزيون پخش مي شد، و اخبار آن هم در نشريات انعكاس داشت، اما 
برگزاري جشنواره اي بزرگ به نام »شهرستان« پيش از اين سابقه نداشت. در سال هاي ميانه دهه1350 
مركزگرايي تهران بسيار مورد انتقاد قرار گرفته بود و دولت سعي مي كرد با تأكيد بر فعاليت فرهنگي در 
شهرستان ها به انتقادها پاسخ دهد، اما مسئله اين بود كه وقتي مي گفتند »شهرستان«، يعني كه هنوز 
به مركزيت تهران، ناخواسته تأكيد مي كردند؛ زيرا باز هم انبوه شهرها را به نام »شهرستان« از پايتخت 
جدا مي كردند و به آنها معناي هر نقطه از ايران، غير از تهران مي دادند. اما هدف دولت از اين كار مسئله 
ديگري بود، آنها طرح حمايت از تئاتر شهرستان را در گزارش فرهنگي وزارت فرهنگ و هنر اينطور توضيح 
دادند كه تئاتر شهرستان ها تأثير بسياري در شكل گيري »تئاتر ملي« دارد، به همين دليل دولت تصميم 
گرفت تا با برگزاري جشنواره اي سراسري، به رونق تئاتر در شهرستان ها كمك كند و امكاني براي اجراي 
نمايش هاي گروه هاي شهرستاني در تهران فراهم شود. جشنواره و سمينار تئاتر شهرستان به  مدت 10روز 
از 20فروردين 1355 آغاز شد و نمايش هايي از كرمانشاه، ايالم، مهاباد، گنبدكاووس، بلوچستان، شهسوار 
)تنكابن(، مشهد، رضائيه )اروميه(، رشت، ميناب، خرم آباد، شيراز، گرگان، تبريز، دزفول و بوشهر براي اجرا 
در سالن هاي تهران از جمله سنگلج و مولوي برگزيده شدند كه از ابتداي سال1355 تا انتهاي آن اجراهاي 

اندك، با تماشاگران بسيار اندك در سالن هاي تهران داشتند.
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ناشر تخصصي كودك و نوجوان
از فروش كتاب در كودكي تا چاپ كتاب براي كودكان

نشر

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

 هرچند كه تغيير شــكل و قالب انتشار آثار 
شنيداري از »صفحه گرام« به »كاست«، به 
درآميختگي مناســبات حرفه اي اين عرصه 
انجاميد، اما ســويه هاي مثبت اين اتفاق از 
اواسط سال1355 رخ نمون شــد؛ آنجا كه 
متناسب با امكانات اين قالب جديد )كاست(، 
مؤسســاتي با ايده هاي تازه و سليقه هاي نو 
به  كار جمع آوري، تدوين و انتشــار گذشته 
موسيقي و ترانه و از آن مهم تر، تهيه ترانه ها و 

مجموعه هاي تازه پرداختند.
شايد بتوان در يك بازبيني و قضاوت تاريخي، 
شراكت 3صاحب كمپاني  »تاپ تن« با خسرو 
الوي )صاحب كمپاني »استريو ديسكو«( و 
تشكيل كمپاني »آونگ« را مهم ترين اتفاق 

اين زمينه دانست.
به پشتوانه ايده هاي نو و عالقه مندي و پيگيري 
مدير اين كمپاني، يعني وارطان آوانســيان، 
خيلــي زود كار جمــع آوري مجموعه اي از 
ترانه هاي پيشــين كارنامــه معروف ترين 
خوانندگان روز، بــه انحصار تهيه كنندگي و 
نشر اختصاصي كارهاي تازه آنها نيز منجر شد 
تا به پشتوانه همراهي هاي او با كالم پردازان، 
آهنگســازان و خواننــدگان، مجموعه اي از 
بهترين و خاطره انگيزترين ترانه هاي تاريخ 
ترانه، توليد و در قالب نوار كاست منتشر شود. 

)نگاهي به  نام ترانه هايي كه براي نخستين 
بار در مجموعه هفده گانــه »رنگارنگ« اين 
مؤسسه منتشرشده اند، مؤيد اين نظر است.(

 كمتر از يك سال پس از راه اندازي »آونگ«، 
كمپاني C. B. S نيز به عنوان شــعبه اي از 
مؤسسه نامدار آمريكايي و با شراكت و حمايت 
مهدي بوشهري )شوهر اشــرف پهلوي( در 
تهران آغاز به كار كرد. اين مؤسسه كه به خاطر 
يكه تازي »آونگ« از شانس همكاري با بيشتر 
خوانندگان معــروف روز بي بهره بــود، با به 
ميان آوردن ايده حق شراكت كالم پردازان و 
آهنگسازها در فروش كارها، توانست راه هاي 
تازه اي را در اين عرصه بازگشايد. همچنان كه 

به پشتوانه واردات به روزترين تجهيزات فني 
در عرصه تدوين و تكثير كاســت )مهم تر از 
همه امكان برش توپي نوار براي مدت زمان 
خاص هر كاست( براي نخستين بار به عبارت 
»آلبوم«)به معناي دقيــق آن( جلوه داد كه 
آلبوم هاي »گاليه ها« و »دل مشــغولي ها« 
از نمونه هــاي خاطره انگيــز همين رويكرد 

محسوب مي شوند.
 در اين ميان كمپانــي »جهان موزيك« هم 
ضلع سوم مثلث كمپاني هاي نوپاي اين مقطع 
شد كه به دليل بي بهره بودن از ايده هاي نو، به 
نسبت دو ضلع ديگر كوچك تر و كم رمق تر 

باقي ماند.

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

تا تأسيس نخستين مركز آموزش عالي در شهري به جز تهران كمتر از 
2دهه فاصله مي افتد؛ دانشگاه هنر اصفهان ابتدا با نام دانشكده پرديس 
اصفهان و در ساختمان مشهور به خانه فرانسوي ها يا خانه كاتوليك ها در 
محله معروف جلفا تأسيس شد و از مهر ماه سال1355 دانشجو پذيرفت. 
تقريبا تمامي ساختمان هاي مورد اســتفاده اين دانشگاه به دوره هاي 
صفويه و قاجار مربوط مي شــود و از اين جنبه يكي از زيباترين مراكز 

آموزش عالي ايران به حساب مي آيد.
اما فارغ از اين نكته ها، دانشگاه هنر اصفهان نخستين دانشگاه ايران است 
كه رشته هاي حفظ، نگهداري و مرمت آثار باستاني را تدريس مي كند. با 
اينكه رشته باستان شناسي جزو نخستين دروسي است كه در دانشكده 

هنرهاي زيباي دانشگاه تهران تدريس مي شود، اما حفظ، نگهداري و 
مرمت آثار باستاني براي نخستين بار در اين دانشگاه و به عنوان رشته 

درسي تدريس مي شود.
بعد از انقالب فرهنگي، دانشكده پرديس اصفهان ذيل مجتمع دانشگاه 
هنر قرار مي گيرد و نامش به دانشگاه هنر اصفهان تغيير مي كند و 2رشته 
صنايع دستي و نقاشي هم به رشته هاي آموزشــي هم به رشته هاي 
اين مركز افزوده مي شود. از سال1379 با  افزوده شدن رشته هاي تازه 
در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه هنر اصفهان باز هم 
گسترش پيدا مي كند تا به يكي از بزرگ ترين دانشگاه هاي هنر ايران 
تبديل شود. تا ميانه هاي دهه1370 كه چند دانشگاه هنر در شهرهاي 
بزرگي چون تبريز، شيراز و مشهد )در نيشابور( تأسيس شد، دانشگاه 

هنر اصفهان تنها دانشگاه هنر در شهري به جز تهران باقي ماند.

سال 55 آخرين سال رونق نسبي سينماي فارسي است

 ترانه   
بزرگ ترین آرزو

شعر احمد شاملو در ميانه دهه 50، بيش از 
شعر همه شــاعران این سال ها رنگ و بوي 
سياسي دارد� او در اغلب اشعارش از همه 
عناصر و نماد ها اســتفاده مي كند تا پيام 
روشن و صریح سياسي خود را در شعرش به 
مخاطب برساند� در شعر» ترانه بزرگ ترین 
آرزو«  كه یكي از معروف ترین اشــعار این 
دوره شاملوست شاعر بيانيه شعري خود را 
صریح ترین بيان ممكن در خفقان آن سال ها 
صادر مي كند و آزادي را از دریچه هاي آن 

آرزو مي كند�   

 آه اگر آزادی سرودی می خواند
كوچک

             همچون گلوگاِه پرنده یی،
هيچ كجا دیواری فروریخته بر جای 

نمی ماند�
 

سالياِن بسيار نمی بایست
                               دریافتن را

كه هر ویرانه نشانی از غياِب انسانی ست
كه حضوِر انسان

                   آبادانی ست�
 

  
 

همچون زخمی
                 همه ُعمر

                            خونابه 
چكنده

همچون زخمی 
                 همه ُعمر

                            به دردی خشک تپنده، 
به نعره یی

            چشم بر جهان گشوده
 به نفرتی

ـ           از خود شونده،ـ 
 

 غياِب بزرگ چنين بود
سرگذشِت ویرانه چنين بود�

 
  

 
 آه اگر آزادی سرودی می خواند

كوچک
       كوچک تر حتی

                     از گلوگاِه یكی پرنده!

دِی ۱۳55ـ رم

شعر
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