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يادداشت
شينا انصاري  ؛ مديرکلمحيطزيستشهرداريتهران

شــهرهادرجهانامروزهمچنانکانونناپايـــداري
اجتماعـــي،اقتصــاديومحيطزيســتيهســتند.
آلودگيهــايمحيطي،انتشــارگازهــايگلخانهاي،
محدوديتمنابع،شکنندگياکوسيستمهايطبيعيشهروتنگشدنعرصهبراي
بقايسايرزيستمندان،ازمهمترينمشــخصههايناپايداريمحيطزيستيشهرها
هستند.امروزشهرهابهمثابهگلوگاههايمصرفدرشبکهگستردهفعاليتهايانساني
رويزمينوبهعنوانبزرگترينمصرفکنندههايمنابعطبيعيبهشمارميآيندو
ميبايستبامصرفکارآمدترمنابعوانرژيوانطباقوهماهنگيبيشترباطبيعت،
پايداريخويشراارتقابخشند.ازاينرواينتفکرکهبتوانباشهرسازيپايداربرارتباط
توسعهشهربابسترطبيعيآناتکاداشت،همچناندرزمرهمحوريترينموضوعات
مرتبطباشهرهادرجهانمعاصراســت.کاهشاتکابهخودرودرحملونقلشهري،
حفاظتواحيايمحيطهايطبيعيوتنوعزيستيشهر،کاهشمصرفمنابعوانتشار
آلودگيباجلوگيريازمصرفبيرويهســوختهايفسيليوجايگزينيانرژيهاي
تجديدپذير،تقويتاقتصادچرخشيوجلبمشارکتفراگيرشهروندان،ازمهمترين
مولفههابرايسرعتبخشيدنبهحرکتدرمسيرشــهرپايداراست.هماکنونکه
بيماريکوويد-19کشورهايجهانراباچالشجديمواجهکرده،»گرمايشزمين«
چالشبزرگتريرامقابلبشرگذاشتهاست؛مسئلهايکهحياتکلجامعهبشريرا
تهديدميکند،وليبهواسطهعوارضتدريجيوبلندمدتآندرمقايسهباتأثيراتسريع
بيماريکرونا،تبعاتوپيامدهايآنهمچنانبرايبخشاعظميازسياستگذاران
ومردمناديدهانگاشتهميشــودواينغفلتميتواندبقايانسانهارادرکرهزمين
تحتتأثيرقراردهد.ذوبشدنيخها،باالآمدنســطحآبدرياها،وقوعتوفانهاي
مخرب،افزايشسيالبها،خشکساليهاوآتشسوزيها،نشانههاييازواکنشطبيعت
بهتغييراتاقليميانسانساختهستند؛بنابرايندرگذارازبحراناينبيماريهمهگير
ويروسيآنچهرابايدعميقادركکرد؛اينکههمهمادرسيستميهمبستهبايکديگر
زيستميکنيموهرگونهاقداممخربمحيطزيستميتوانددرگسترهايوسيعتر
حياتجمعيهمگيانسانهاراتحتتأثيرقراردهد.کليماتونيکرويدادبينالمللي
باتمرکزبرايدههايکاربرديبرايکاهشگازهايگلخانهاي،سازگاريوتابآوري
شهريدرمواجههباتغييراتاقليمياســت.اينرويدادازسال2015درکشورهاي
مختلفجهانبرگزارميشــودوامسالشهرتهرانبرايســومينباردراينرويداد
محيطزيستيمشارکتميکند.اينبرنامهشــهرمحورفرصتيبرايخلقايدههاي
محليبهمنظوررفعوياکاهشچالشهايمشتركآبوهواييفراهمميکند.گرچه
پيچيدگيشهرهاوتمايزاتموجودبينشهرهايمختلف،کارجستوجويراهحلهاي

مؤثربرايرفعمســائلرابهامريپرچالشوهراسانگيزبراي
سياستگذاران،طراحانوساکنانشهرهابدلساختهاست،بااين

حالحرکتدرمسيربهبودکيفيتزيستپذيريشهرها،ازجملهضرورياتياستکه
برايکاهشتبعاتوپيامدهايآتيناگزير،بايددرآنگامنهاد.

 حركت در مسير 
سازگاري اقليمي

ديدگاه
علي پورسليمان  ؛ کارشناسحوزهآموزشوپرورش

ظهوروشيوعکرونادرايراناگرچهوروديغافلگيرانه
ورازآلودداشتامابســياريازآسيبهاومسائلراکه
تاپيشازآنخيليديدهنميشدنددراتاقشيشهاي

قرارداد.
تاپيشازکرونا،آموزشمجازيدرنگاهبرنامهريزانوتصميمگيرندگاننظامآموزشي
مابهچشميکتهديدبزرگنگريستهميشداماالزاماتيکهاينميکروارگانيسمبر
نظامآموزشيبهعنوانيکزيرسيستمتحميلکردموجبشدتادرآغازودرچرخشي
180درجهبهگفتمانغالبوالبتهمشتركميانصفوستاددرآموزشوپرورش

بدلگشتهوجامعهنيزازآنتبعيتکند.
نگاهي»توتياوار«ناشيازاضطراربهمسئلهکروناموجبشدتابهرسمديرينهمه

راههادرموضوع»آموزش«بهفضايمجازيونهايتا»شاد«منتهيشود.
سيســتميکهدرکليتخويشوباآننگاهيکهذکرآنرفت،آموزشمجازيرا
بهرغمتأکيداتسندتحولبنيادينوبرنامهششمتوسعهتجربهولمسنکردهبودو
ازاقتضائاتراهبرديآنکهتجهيزبه»سوادرسانهاي«بودبيبهرهبوددرميانهراهبا
دستاندازهاوموانعيبزرگروبهروشدوبرايناصلمهمصحهگذاشتکهآموزش
قواعدوچارچوبيداردونميتوانبدونبرنامهوبيحسابوکتابباآنبرخوردکرد.

شکلگيري»مدارسهوشــمند«درطول2دههوتبليغاتفراواناززبانمسئوالن
اجراييوارشداينوزارتخانهعريضوطويلازابعادمختلفنرمافزاريوسختافزاري
امادربحرانکرونانشاندادکهآموزشوپرورشحتيدرزيرساختهاوبسترهاي

مرتبطبااينامرهمازمشکالتاساسيرنجميبرد.
براساسگزارشيکه»مجمعجهانياقتصاد«درسال2019درشاخص»دسترسي

مدارسبهاينترنت«منتشرکردايرانراازميان142کشور،دررتبه118قرارداد.
دراينردهبنديکشورهايايسلند،سوئد،اســتوني،فنالند،هلند،سنگاپور،قطر،
دانمارك،سوئيسوکرهجنوبيباکسبباالتريننمره،ردههاياولتادهمراازآنخود
کردهبودندوکشورهايبروندي،يمن،آنگوال،چادوهائيتيدرپايينترينردهجدول
دسترسيبهاينترنتدرمدارسقرارگرفتهبودند.چينپرجمعيتترينکشورجهان
دراينردهبنديرتبه28رابهخوداختصاصدادهبود.درمنطقهخاورميانههمبهترين
وضعيتازنظرشاخصدسترسيمدارسبهشبکهاينترنتمربوطبهکشورهايقطر،
اماراتوبحرينبودوايرانازنظراينشاخصدرميانکشورهايخاورميانه،باالتر

ازسوريهقرارداشت.
نکتهقابلتاملآناستکهبسياريازکشورهايصاحبناموموفقدرعرصهآموزش،
مدارسراحتيدرموجهايشديدبيماريوقرنطينهعموميتعطيلنکردندوآموزش

حضورينهبهشکلدلبخواهيکهبهعنوانيکمطالبهوتعهد
جديازدانشآموزانوخانوادههايآنانخواستهشد.

هرچنددراينکشورهاآموزشمجازيفقطبهعنوانيک»مکمل«درکنارآموزش
حضوريازقبلبرنامهريزيشدهاست.

ضرورت برنامه ريزي براي 
آموزش حضوري و مجازي

صفحه9

3ماهپسازآغازســالتحصيليدرزمانه
کرونــا،نظامآموزشــيکشــورباچالش
غيرمنتظرهايمواجهشدهاست.درحاليکه
همگانبااستفادهازآموزشمجازيدست
وپاشکستهدرحالطيايندورانپيچيده
هســتند،کالساوليهاوخانوادههايشان
متوجهمســئلهنگرانکنندهايشدهاند:
پايهاوليهاازطريقآمــوزشازراهدور،
الفبارايــادنگرفتهاند،درآموزشســاير
درسهاوفهممطالب،مشــکالتزيادي
دارنــدومفاهيــمآموزشــيراازراهدور
بهدرستيدركنميکنند.آنهادرپلهاول
ســوادآموزيبهچالهافتادهانــد.کرونابه
گروهيازدانشآموزانبيشازبقيهآسيب
رساندهوآندانشآموزانابتداييبهويژه
پايهاولودومهستند؛کسانيکهنخستين
گامهايتحصيليشــانرابرداشــتهاند.
نظرســنجيمعاونتآموزشابتداييدر
ابتدايآذرماهازوالديندانشآموزانپايه
اولودومابتداييدر31اســتانکشــور
نشانميدهدکهنيميازوالدينخواستار
تشکيلکالسحضوريبهشکلمحدود

گزارشهمشهريازافتتحصيليدانشآموزانمقطعابتداييدردورهکرونا

يك نسل  در خطر كم سوادي
 فهيمه طباطبايي

خبرنگار

درساعاتيازهفتههستند؛البتهدرمقابل
نيميديگرازآنهــابهدليلترسازابتالبه
کرونادرمحيطکالس،همچنانمخالف
حضورفرزندشاندرمدرســهاند.رضوان
حکيمزاده،معاونآموزشابتداييوزارت
آمــوزشوپــرورشهــمدرگفتوگوبا
همشهرياينخبرراتأييدکردوگفتکه
در2هفتهاخيرتماسهاوپيامهايزياديرا
ازسويوالدينبااينمعاونتبرايبرگزاري
کالسحضــوريدردورهابتداييبهويژه
پايهاولودومداشتهايموبهنظرميرسد
دشواريهايآموزشازراهدورکمکمخود

رانشانميدهد.

والدين چه مي خواهند؟
امامســئلهوالدينيکهخواستارآموزش
حضوريفرزندانشانهســتند،چيست
وچراآنهااينشيوهآموزشــيراترجيح
ميدهند؟مهريرضازاده،ساکنرشتکه
دخترش،نازنينامسالدرپايهاولابتدايي
درسميخواند،يکيازکســانياستکه

ميخواهدفرزندشدرهفتهيکيا2روز
بهمدرســهبرود:»منهممثلبســياري
ازوالدينهنوزنگرانحضــوردخترمدر
مدرسههستموسالمتجسمانياوبراي
مندراولويتاست،اماواقعيتايناستکه
هرچهازسالتحصيليميگذرد،ميبينم
کهيادگيريبچههايمادرکالسمجازي
حداقلياستودرخوشبينانهترينحالت
30يا40درصدازيکمطلبراميفهمند.
محتوايدرســيهمبهقدريســختو
پيچيدهشــدهکهماوالديــننميتوانيم
خودمانبهآنهادرسبدهيــم.اماازهمه
اينهامهمترنحوهتعاملکودکانمابامقوله

مدرسهاست.«
رضازادهادامهداد:»فرزندمناصالبهمهد
همنرفته؛بنابراينهيچتصوريازکالس
درسومســئوليتدانشآموزينداردو
اصالچنينشخصيتيدراوشکلنگرفته؛
بههميندليلبامقولهآموزشمثلبازي
گذرابرخوردميکندواينکارماراخيلي
سختکرده.تصورمنوپدرشايناست

کهاگراو3تا4ســاعتدرهفتهبهمدرسه
برودوبامعلمومحيطمدرسهروبهروشود،
بهترمتوجهفرايندآموزشيومسئوليتش

درقبالآنميشود.«
بيشترمشکلوالديندانشآموزانابتدايي
مسئلهمسئوليتپذيرنشدنکودکانشان
درقبالآموزشوشکلنگرفتنشخصيت
اجتماعيآنهاست.سپهرقواميکهفرزندش
ستاردرپايهدومابتداييدرسميخواند،در
اينبارهتوضيحميدهد:»فرزندمدرآموزش
مجازيتمرکزيادگيريندارد.محيطاتاق
اورابــهکالسدرستبديلکرديموبراي
ساعاتدرسياوبرنامهريزيدقيقومنظم
داريم،امابازتمرکزالزمرانــداردودچار
ضعفدرسيشديداســت.وقتيموضوع
رادرگروهوالديــنمطرحکردم،ديدماين
موضوعدغدغهاغلبوالديناســتوآنها
راعصبانيوسرخوردهکردهاست.معلم
بچههابعدازشنيدننگرانيهايماحرف
خوبيزد.گفتفــرضکنيديکنهالرا
بخواهيدرگلدانودريکاتاقپرورش

بدهي،قطعــااومثل
يکنهالکهدرمحيط

آزادوپرنورحياطخانهياباغکاشتهشده،
رشدنميکند.«
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يكنسلدرخطركمسوادي

صنعت بازي هاي ويدئويي وارد 
نسل نهم شده اما قيمت هاي 
نجومي كنسول هاي اين نسل 
در بازار شوكي بزرگ به گيمر ها 
در ايــران و حتي جهان وارد 

كرده است

 سهم اندك كار
در زندگي ايرانيان
آمارها نشان مي دهد اشتغال 
و كار بــراي مزد، ســومين 
 فاكتــور مهم در فهرســت 
دغدغه هــاي روزانه ايرانيان 

باالي 15سال است

درتابســتانامسالســرانهاشتغال
برايمزدايرانيانباالي15ســالبه
176دقيقهدرروزرســيدهکهنسبت
بهسرانه160دقيقهايدرفصلبهار،
10درصــدافزايشنشــانميدهد؛
آنهــمدرشــرايطيکهبهواســطه
شيوعکروناواعمالمحدوديتهاي
و مشــاغل بــراي نه ســختگيرا
کســبوکارها،امــکانکاربرايمزد
محدودترشدهاســتمگربادورزدن
محدوديتهايکرونا.افزايشهزينه
معيشتدرسايهتنشهاياقتصادي
ورشدتورم،بارزترينعاملياستکه
ميتواندافزايشسرانهاشتغالوکار
برايمزدجمعيت15سالهوبيشتردر

ايرانراتوجيهکند.
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بازار سياه

صفحه هاي  10، 12 و 19 را بخوانيد
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نكته روز

حاشــيه هایی كه دامنگير سياستمداران مي شــود، بيشتر از 
فعاليت ها و كارهاي آنها در ذهن مخاطبان حك مي شود. تصور 
عمومي از یك سياستمدار فردي مسلط به امور سياسي و اجرایي 
است كه در سطح قابل قبولي در مســائل سياسي، اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي صاحب نظر اســت؛ صاحب نظراني كه در 
فصل انتخابــات و ميتينگ های انتخاباتي بجــد عليه هم رجز 
مي خوانند و از كوچك ترین اشتباهات یكدیگر در عالم سياست 
و رســانه براي جلب نظر افكارعمومي نمي گذرند. همين روند 
هم به نوبه  خود سهم بسزایي در توقع عامه مردم ایجاد مي كند 
كه قاب اتوكشــيده اي كه سياستمداران و مســئوالن از خود 
در رســانه ها بازنمایي مي كنند، همچنان اتوكشــيده بماند و 
دست كم براساس ادعاهایشان و در حد كرسي و تریبوني كه در 
اختيار مي گيرند صاحب نظر، باسواد و داراي اطالعات عمومي 

متوسطي باشند. 
به رغم این انتظار، اما در سال هاي اخير سبك سخنوري، تعجيل 
در موضع گيري و ســبقت گرفتن جمعي از سياســتمداران و 
مســئوالن براي اظهارنظر در مباحثي كه بر آن اشــراف كافي 
ندارند، سبب شكل گيري انبوهي از اشــتباهات محاسباتي و 
لفظي شده كه عدم اشراف و  تســلط آنها بر موضوعات داغ روز 
را عيان مي كند. درنهایت اینكه هم مســئول یا سياســتمدار 
موردنظر برچسب كم ســوادی مي گيرد و هم  شأن جایگاهي 

را كه به واسطه رأي مردم به دست آورده است، پایين مي آورد.
این روزهــا بــه بركــت شــبكه هاي اجتماعــي، رفتارهاي 
سياســتمداران و مدعيان عرصه سياست بيشــتر زیر ذره بين 
قرار گرفته است؛ مثال وقتي از تریبون مجلس، موزه لوور پاریس 
كه براي قریب به اتفاق مردم مكاني شناخته شده است مووزه 
لووور یا لوبر تلفظ شود، این تلفظ اشتباه را نمي توان به حساب 
لغزش زبان گذاشت. این اشتباه نه تنها حكایت از ضعف اطالعات 
عمومي نماینده اي دارد كه در جایگاه هيأت رئيســه نشسته، 
بلكه  شأن مجلس را كه قرار اســت عصاره فضایل مردم باشد، 

خدشه دار مي كند.
این اشــتباهات خرد و در ظاهر خنده دار بــراي مخاطب عام 
وقتي نگران كننده تر مي شود كه تصميم گيران كالن كشور در 
حوزه هاي مورد ادعایشان، ساده ترین و بدیهي ترین عبارات را 
غلط تلفظ مي كنند. وقتي نماینده اي با ســوداي اعالم موضع 
انقالبي، به عنوان كارشــناس برجام، پشــت قاب یك رســانه 
تصویري حاضر مي شــود و به زعم خود در تشریح لغزش هاي 
 anytime« مذاكره كنندگان هسته اي، 2كلمه ساده انگليسي
anywhere &«  را »آني تایــم، آني ور« تلفظ مي كند، تكليف 
مردم با قضاوت درباره ســطح دانش، علم و نگاه كارشناسانه او 

مشخص است.
همين فرد پيش تر در نخستين روزهاي استقرار مجلس یازدهم 
با شعار انقالبي گري و مردمي بودن عكسي از خروجي ایستگاه 
متروي بهارستان را روي صفحه تویيترش بازنشر كرد و مدعي 
شد به عنوان یك نماینده ترجيح داده بين مردم باشد و با مترو 
به مجلس شوراي اسالمي برود؛ دریغ از اینكه عكسي كه او در 
روز افتتاحيه مجلس - خردادماه - در صفحه خود منتشر كرده 
بود، فضایي پایيزي را نشان مي داد و جالب تر اینكه آن روز قطار 

مترو در ایستگاه بهارستان توقف نداشت. 
یا اینكــه در رأس مجلس از اصل194 قانون اساســي نام برده 
شود؛ درحالي كه قانون اساسي متشــكل از 177اصل است. یا 
در نمونه اي دیگر در اوج موضع گيري ها بر سر عضویت ایران در 
NPT و تكرار این واژه به كرات در رسانه ها، یك نماینده مجلس 
 NPT طرح خروج ایران از این پيمان را مي نویســد و به جاي
مي نویســد MPT. این دیگر لغزش قلم نيست؛ اشتباهي است 
كه عيان مي كند آن كه داعيه دار نگاه كارشناســانه به موضوع 
شده و یك كرسي مجلس شوراي اسالمي را به نام خود زده، تا 
چه حد با این حوزه بيگانه است و حتي یك بار به متن این پيمان 

رجوع و آن را مطالعه نكرده است.
وراي عدم مقابله با ترویج و استمرار چنين اشتباهاتي از سوي 
مسئوالن، این سبك اشتباهات به دليل اظهارنظرهاي هيجاني 
جمعي از نمایندگان در شــبكه هاي اجتماعي روندي صعودي 
داشته اســت. جمعي از نمایندگان چنان بر سر موضع گيري 
لحظه اي بر سر مسائل داغ در شبكه هاي اجتماعي از هم سبقت 
مي گيرند كه فراموش مي كنند ادعایي كه مطرح مي كنند تا چه 

حد مي تواند صحت و اعتبار داشته باشد.
چنان كه در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوري اخير آمریكا یكي 
از نمایندگان دســت به قلم شد و در حســاب تویيترش از نقش 
شيعيان ميشيگان در شكست ترامپ نوشت. این درحالی است كه 
جمعيت كل مسلمان این ایالت كمي بيش از یك درصد جمعيت 
آن ایالت است؛ چه رسد به اینكه جمعيت شيعيان آن ایالت ورق 
انتخابات را برگردانند! ادعایي كه در كســري از ثانيه با واكنش 
تمسخرآميز كاربران تویيتر و رسانه ها مواجه و سبب شد او بي سر 
و صدا تویيتش را پاك كند و حتي توضيحي براي این اظهارنظر و 
پاك كردن آن به مخاطب ندهد. او البته در چنين اظهارنظر هایي 
ید طوالیي دارد؛ چنانكه 31تيرماه هم در تویيتي دیگر، 2درصد 
2900ميليارد دالر را به اشتباه 6ميليارد دالر محاسبه كرده بود؛ 
محاسبه اي كه بازهم بدون تصحيح و پوزش از حساب كاربري او 
حذف شد.  این دست اظهارنظرهاي هيجاني كه فقط از اشتياق 
صاحب نظر براي خودنمایي رسانه اي حكایت مي كند، جز كاهش 
اعتماد مردم به كارداني مسئوالن و كوچك كردن جایگاهي كه 
این افراد آنجا را اشغال كرده اند، دستاوردي ندارد و خطرناك تر 

اینكه این افراد در نهادهاي تصميم گير مسئوليت دارند.

 سكوت برخي كشورها در ماجراي ترور شهيد فخري زاده و نحوه تسليت كشورهاي اروپایيهمدردي به وقت ترور
 قابل تأمل است

 نوع موضع گيري مجامع بين المللي ازجمله سازمان ملل و اتحاديه اروپا 
در ماجراي ترور شــهيد فخري زاده، چنان بود كه واكنش مقامات امنيتی

كشورمان ازجمله محمدجواد ظريف، وزير خارجه را در پي داشت. در 
اين ماجرا برخي كشورهاي منطقه و برخي دوستان ايران با تماس فوري خود و اعالم 

همدردي شان نشان دادند تا چه حد در واقعيت با تروريسم مخالفند و سكوت برخي 
ديگر از كشورها نيز قابل تأمل بود. با اين حال ترور شهيد فخري زاده چنان بود كه 
سيل تسليت ها و همدردي ها از سوي برخي كشورهاي عربي منطقه و كشورهاي 
ديگر را به سوي ايران گسيل كرد. روز گذشته سفير و نماينده دائم كشورمان نزد 

سازمان هاي بين المللي در وين، با ارسال نامه اي به مديركل دفتر سازمان ملل در وين 
و مدير اجرايي دفتر مقابله با جرم و موادمخدر ملل متحد، ضمن محكوميت شديد 
ترور شهيد فخري زاده، خواهان محكوميت اين اقدام تروريستي و غيرانساني از سوي 
وي شد. در اين گزارش به مواضع برخي كشورها و نوع پيام شان به ايران پرداخته ايم.

مراسم تشييع پيكر دانشمند 
شهيد هســته اي، محسن ياد

فخري زاده روز دوشــنبه با 
حضور شخصيت ها، مقامات و فرماندهان 
ارشد نظامي كشــور در محل وزارت دفاع 
برگزار شد. محدودیت هاي جمعيتي ناشي از 
شيوع بيماري كرونا برگزاري هرگونه تشييع 
عمومي براي معاون شهيد وزیر دفاع و رئيس 
سازمان پژوهش و نوآوري هاي وزارت دفاع را 
با ممانعت مواجه ساخته بود. پيكر شهيد 
فخري زاده پس از تشييع براي خاكسپاري به 

آستان امامزاده صالح)ع( تهران منتقل شد.
به گزارش ایرنا، امير سرلشكر سيدعبدالرحيم 
موسوي، فرمانده كل ارتش جمهوري اسالمي 
ایران، سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي، 
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي، سردار 
سرتيپ پاسدار حسين اشــتري، فرمانده 
نيروي انتظامي جمهوري اســالمي ایران، 
سردار اسماعيل قاآني، فرمانده نيروي قدس 
سپاه، سردار قاسم تقي زاده، جانشين وزیر 
دفاع، سردار محمد پاكپور، فرمانده نيروي 
زميني ســپاه، محمد اســالمي، وزیر راه و 
شهرسازي، علي اكبر صالحي، رئيس سازمان 
انرژي اتمي و جمعي از نمایندگان مجلس 
شوراي اسالمي و ســایر مقامات لشكري و 
كشوري ازجمله كساني بودند كه در مراسم 

تشييع حاضر شده بودند.

ترور دامان شما را خواهد گرفت
 سرتيپ امير حاتمي، وزیر دفاع طي سخناني 
در این مراسم گفت: هيچ جنایت و هيچ ترور 
و كار احمقانه اي نزد ملت ایران بي پاســخ 
نخواهد ماند. ما حتما جنایتكاران را تا انتها 
تعقيب مي كنيم و جنایتــكاران باید بدانند 
كه به سزاي عملشــان خواهند رسيد. او با 
تشــكر از ملت ها و دولت هایي كه نسبت به 
ترور ابراز انزجار كرده اند، تصریح كرد: از همه 
آنها صميمانه تشــكر مي كنم، اما دولت ها 
و نهادهاي بين المللي كه مماشات كردند، 
بدانند كه مماشات با تروریست ها كه بسيار 
پررو و وقيح هستند، آنها را وقيح تر و پررو تر 
مي كند و اگر موضع محكم نگيرید و همچنان 
در دام نظرات دوگانــه خود بمانيد، یك روز 
این ترور دامان شــما را هم خواهد گرفت. 
امير حاتمي خطاب به این دولت ها و كشورها 
گفت: چه شما این كار را بكنيد و چه انجام 
ندهيد، ما همواره همانطــور كه در منطقه 

در سوریه و عراق همراه دولت ها و ملت ها و 
نيروهاي مسلح آن كشورها با تروریست ها 
مقابله كردیم باز هم این كار را انجام خواهيم 
داد. ما سرافراز و سربلند خواهيم بود و هركس 
در مقابل تروریست ها سر تعظيم فرود بياورد، 

حتما سرافكنده خواهد بود.

حتما منافقان نقش داشتند
دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز در حاشيه 
این مراســم با بيان اینكه دشمن 20سال 
به دنبال ترور شــهيد فخري زاده بود، به 

خبرنگاران گفت: سيستم هاي اطالعاتي 
كشــور با دقت احتمال وقوع و محل بروز 
احتمالي حادثه عليه ایشان را پيش بيني 
كرده بودند. به دليل تواتر اخبار در این مدت، 
متأسفانه جدیت مورد نياز اعمال نشد و این 
بار دشمن موفق شد. علي شمخاني با اشاره 
به اینكه پيش از این عمليات هاي فراواني 
عليه شهيد فخري زاده انجام شده كه ناكام 
مانده بود، گفت: دستگاه ها و سيستم هاي 
اطالعاتي به این اطالعات رسيدند كه ایشان 
هدف بوده و قرار است در همين نقطه اي 

كه به شهادت رسيد، اقدامي عليه ایشان 
صورت بگيرد و تقویت الزم هم در ارتباط 
با حفاظت انجام شد، ولي دشمن در این 
ترور از سبك و شيوه كامال جدید، حرفه اي 
و تخصصي استفاده كرد و بعد از 20سال 
متأسفانه موفق شد. شمخاني همچنين 
افزود: متأسفانه عمليات بسيار پيچيده بود 
و با به كارگيري تجهيزات الكترونيكي رخ 
داد. هيچ فردي در صحنه حضور نداشت، 
اما ســرنخ هایي وجود دارد. كسي كه این 
طراحي را كرده براي ما مكشــوف است 
كيست و سابقه اش چيست. حتما منافقان 
نقش داشــتند و عنصر جنایتكار این امر 
هم، رژیم  صهيونيســتي و موساد است. 
سردار حسين سالمي، فرمانده سپاه نيز 
در جمالت كوتاهي در حاشيه این مراسم 
گفت: دشــمنان منتظر انتقام ما باشند. 
زمان، مكان و كيفيت عمــل را ما تعيين 
مي كنيم، ولي اصل واكنــش و مجازات 

عامالن و آمران به قوت خود باقي است.

محمود علوي، وزیر اطالعات هم در حاشيه 
تشييع پيكر شــهيد فخري زاده درباره 
پيگيري هاي صورت گرفته در این پرونده 
گفت: به دنبال وقوع ترور شهيد فخري زاده 
همكاران من در وزارت اطالعات در همه 
ابعاد پيگيري این حادثه را آغاز كرده اند 
و تاكنون به سرنخ هاي زیادي نيز دست 
یافته اند. به خاطر مسائل امنيتي تا روشن 
شدن تمامي ابعاد آن، امكان اطالع رساني 
وجود ندارد، اما به محض روشــن شدن 
ابعاد این موضوع، خدمت ملت عزیز ایران 
اطالع رساني خواهد شد. پيش از او، بهروز 
كمالوندي، سخنگوي ســازمان انرژي 
اتمي گفته بود عوامل انفجار نطنز و ترور 
فخري زاده یكي هســتند. شوراي عالي 
امنيــت ملي به دنبــال حادثــه انفجار 
13تيرماه در تاسيســات هسته اي نطنز 
اعالم كــرده بود: »علت حادثــه نطنز را 
مي دانيم، اما به دالیل امنيتي االن اعالم 

نمي كنيم.« 

وداع با فخر ايران
  وزیر اطالعات: همكاران من 
در وزارت اطالعات تاكنون به 
سرنخ هاي زیادي دست یافته اند

  دبير شورای امنيت: عمليات 
ترور بسيار پيچيده بود و با استفاده 
از تجهيزات الكترونيكي انجام شد

  وزیر دفاع: هيچ جنایت و هيچ 
ترور و كار احمقانه اي نزد ملت 

ایران بي پاسخ نخواهد ماند

همکاری  فخري زاده 
در مذاکرات هسته ای

19بهمن ماه ســال94 هنوز 
يك ماه از تاريخ اجراي توافقات 
برجام نگذشــته بود كه نهاد 
رياســت جمهوري اقدام به 
برگزاري مراســمي در تجليل 
از خانواده شهداي هسته اي و 
افتخارآفرينان برجام كرد. در 
متن رســمي خبر اعالم شده 
بود حســن روحاني به 28نفر 
از اعضاي تيــم مذاكره كننده 
هسته اي و نيز خانواده شهداي 
هسته اي نشــان هاي لياقت، 
خدمت و لوح يادمان زرين اهدا 
كرده است. اســامي اين افراد 
در بخش هــاي ديپلماتيك، 
فني و حقوقي دســته بندي 
شده بود، ولي همه آنان جلوي 
دوربين هاي حاضر در ســالن 
اجالس ســران تهران حضور 
نيافتند. اسامي اين فهرست 
28نفره نيز به طول كامل منتشر 
نشده بود. ناگفته پيدا بود برخي 
داليل امنيتي پشت سر ماجراي 
شــخصيت ها و چهره هــاي 
هسته اي ايجاب مي كرد تقدير از 
آنان جنبه غيرعلني و محرمانه 
داشته باشد. محمود واعظي، 
رئيس دفتر رئيس جمهور روز 
دوشنبه در پاسخ به دعواهاي 
مقصريابي جناح مقابل دولت، 
نام يكي از اين چهره هاي پس 
پرده تقديرها در ســال94 را 
علني كرد. شــهيد محسن 
فخري زاده، يكي از چهره هاي 
دريافت كننده نشان درجه2 
خدمت در آن مراسم بوده است. 
محمود واعظي روز دوشــنبه 
در رسانه ارگان دولت نوشت: 
كساني كه جز از عينك منافع 
جناحي، توان مشاهده و تجزيه 
و تحليل اتفاقات و موضوعات 
را ندارنــد، ظاهــرا فراموش 
كرده اند كه اين شهيد بزرگوار 
در سال هاي گذشته عضوي از 
دولت تدبير و اميد بوده است. 
از نتايج عجيــب اين عمليات 
رواني غيرمسئوالنه، يكي اين 
است كه شهيد بزرگواري كه 
عضوي از دولت بوده و همزمان 
با تيــم مذاكره كننده، به دليل 
نقش آفرينــي در توســعه و 
بالندگي صنعــت صلح آميز 
هسته اي، نشان درجه 2 خدمت 
از دست رئيس جمهور دريافت 
كرده است )اين مسئله به دليل 
مالحظات امنيتي در آن زمان 
رسانه اي نشد( را مخالف دولت 
بازنمايي مي كنند و شــهادت 
مظلومانه او را بــه برجام ربط 

مي دهند.

ث
مك

   تشکيل کارگروه ويژه براي تعقيب عامالن ترور
رئيس قوه قضاييه در نشست روز دوشنبه شــوراي عالي قوه قضاييه از پيگيري و مجازات آمران و عامالن ترور شهيد فخري زاده سخن گفت 
و توصيه غربي ها براي خويشتنداري جمهوري اســالمي ايران در برابر اين جنايت را چراغ سبز نشان دادن به تروريست ها دانست: در اجراي 
اقدامات بازدارنده نسبت به دشمن نبايد كوتاهي كرد و هر حركتي كه موجب بازدارندگي دشمن از تهديد شود را بايد انجام داد. براساس گزارش 
ميزان، ابراهيم رئيسي بر همين اساس از دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي خواست با قدرت شبكه نفوذ را در جاي جاي كشور شناسايي و منهدم 
كنند و تأكيد كرد: لحظه اي نبايد در شناسايي شبكه نفوذ غفلت و درنگ كرد تا عناصر نفوذي مجال پيدا نكنند از داخل به دشمن پالس توطئه 
بدهند. او با اشاره به فرمان مقام معظم رهبري براي برخورد با آمران و عامالن ترور شهيد فخري زاده، به دادستان كل كشور هم مأموريت داد 
با همكاري دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي و ستاد كل نيرو هاي مسلح و سازمان قضايي نيرو هاي مسلح و ايجاد كارگروهي ويژه، موضوع را با 

جديت و سرعت پيگيري كند تا اقتضاي حق و عدل اجرا شود.

بيگانگی با كم گويی و گزيده گويی
شأن و جایگاه مجلس شوراي اسالمي به عنوان خانه ملت و 
عصاره فضایل ملت، این روزها تحت تأثير اشتباهات مكرر 

جمعي از نمایندگان خدشه دار شده است

فرزانه آئيني
خبر نگار

 اتحاديه اروپا با انتشــار بيانيه اي در واكنش به ترور شهيد محسن فخري زاده، دانشمند 
هسته اي ايران گفت: »در 2۷نوامبر2۰2۰ در آبسرد ايران، يك مقام دولتي ايران و چندين 
شهروند در حمالت خشونت آميز جان باختند. اين يك عمل مجرمانه و مغاير با اصل احترام به حقوق 
بشر است. « در اين بيانيه آمده است: در اين اوضاع ناپايدار، بيش از هر زمان ديگري مهم است كه 
همه طرف ها آرامش و حداكثر خويشتنداري خود را حفظ كنند تا از تنش هايي كه به نفع هيچ كس 

نيست، جلوگيري كنند.

سخنگوي دبيركل سازمان ملل ضمن محكوم كردن ترور شــهيد فخري زاده، خواستار 
خويشتنداري و پرهيز از هرگونه اقدامي شد كه باعث افزايش تنش ها در منطقه مي شود.

سخنگوي وزارت امور خارجه چين اعالم كرد: چين  
از شنيدن خبر ترور دانشمند ایراني شوكه شده است. 
اینگونه خشونت ها و اقدامات مجرمانه منجر به تضعيف ثبات و 

امنيت در منطقه مي شود و چين آن را محكوم مي كند.

وزارت خارجه تركيه اعالم كرد: ما از كشته شــدن 
دانشمند ایراني، بر اثر حمله مسلحانه متأثر شدیم و 

این اقدام شنيع را محكوم مي كنيم.

وزارت امور خارجه ونزوئــال در بيانيه اي اعالم كرد: 
كاراكاس صميمانه ترین همدردي خود را به مردم 

و دولت ایران در برابر چنين اقدام ناجوانمردانه اي ابراز داشته.

وزارت خارجه روسيه با محكوم كردن ترور دانشمند 
ایرانی اعالم كرد هركس كه در پشت سر این ترور 

قرارگرفته باشد باید مسئوليت كار خود را بپذیرد.

  بدون شك حمله تروريســتي به دانشمند 
هسته اي ما توسط يك رژيم تروريست طراحي 
و برنامه ريزي و توسط همدستان جنايتكار آن 
اجرا شده است. شــرم آور است كه برخي از 
ايستادن در برابر تروريسم خودداري كرده و 
خود را پشت دعوت به »خويشتنداري« پنهان 

مي كنند. بي كيفر گذاشتن، به جسورتر شدن رژيم تروريستي منجر 
مي شود كه تجاوزگري در ذات آن است.

ظریف : پشت دعوت به خویشتنداری 
پنهان نشوید

حنيف اتمر، وزیر امور 
خارجــه جمهــوري 
اســالمي افغانســتان در تماس 
بــا محمدجــواد ظریــف اقدام 
تروریستي روز جمعه را كه منجر 

به شــهادت دكتر فخري زاده شــد محكوم كرد و 
تروریسم در هر شكل آن را مردود دانست.

جيحون بایراموف، وزیر 
امور خارجه جمهوري 
آذربایجان درتماس با محمدجواد 
ظریف با ابراز همدردي و تسليت 
درخصوص اقدام تروریســتي كه 

منجر به شهادت دانشمند هسته اي دفاعي كشورمان 
شد، این اقدام غيرانساني را محكوم كرد.

طالبان هم محكوم كرد
سفارت ایران در قطر در حساب تویيتري خود نوشت: 
»هيأتي از دفتر سياســي طالبان با حضور در سفارت 
جمهوري اسالمي ایران در دوحه ضمن عرض تسليت 
به مناسبت ترور دانشمند شــهيد  فخري زاده و اداي 
احترام به آن شهيد عزیز، ورود حميد دهقاني به دوحه 
را به عنوان ســفير جمهوري اسالمي ایران خيرمقدم 

گفته و براي ایشان آرزوي موفقيت كردند.«

عمان از نخستين كشورهایي 
بود كه بدر بن حمد بوسعيدي، 
وزیرخارجه اش بالفاصله بعد از ترور شهيد 
فخري زاده با ظریف تماس گرفت. طرف 

عماني تروریسم در هر شكل آن را غيرقابل قبول دانست.

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، 
وزیر خارجه قطــردر تماس با 
ظریف گفت:  انجام چنين اقداماتي تنها هيزم 
بر آتش ریختن است و در حالي انجام شده كه 

منطقه به دنبال یافتن راه هایي براي كاستن از تنش ها هستند.

فواد حسين، وزیر امور خارجه 
عراق بــا محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه كشورمان تماس گرفت و 

اقدام تروریستي  را محكوم كرد. 

 احمد ناصر المحمد الصباح، 
وزیر امور خارجه دولت كویت 
در تماس بــا محمدجواد ظریــف اقدام 
تروریستي را سبعانه توصيف كرد و مراتب 

تسليت دولت كویت به دولت و مردم كشورمان را اعالم كرد.

وزارت خارجــه امارات متحــده عربي كه یك 
روز قبل از این ترور در اقدامي مشكوك صدور 
ویزاي گردشگري و كار را براي ایرانيان و برخي كشورهاي 
مسلمان لغو كرده بود در بيانيه اي اعالم كرد: امارات جنایت 
»ترور شنيع« آقاي محسن فخري زاده را محكوم مي كند؛ 
امارات متحده عربي از همــه طرف ها مي خواهد تا نهایت 
خویشــتنداري را براي جلوگيري از ســوق دادن منطقه 

به سطح جدیدي از بي ثباتي و تهدید صلح، به كار گيرند.

اروپا و نهادهاي بین المللي: خویشتنداری کنیدكشورهاي عربي منطقه

سایر كشورهادوستان دوران تحریم
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ســاختمان هاي برتر شــهر تهران از 
سال1400 انتخاب و معرفي مي شوند. گزارش

پيروز حناچي، شــهردار تهران هفته 
گذشته دستورالعملي را صادر كرد كه بر مبناي آن 
ســاختمان هاي تهران اعم از شــخصي، عمومي، 

دولتي، تجاري،  اداري، شهري و... با توجه به معيارها 
و مالك هاي مشخص و استانداردهاي حوزه معماري 
و شهرسازي انتخاب شده و برترين آنها در گروه هاي 
مختلف و در قالب »طرح جامع جايزه ساختمان برتر 
ســال شــهرداري تهران« معرفي خواهند شــد. 
دستورالعمل، معيارها، دسته بندي ها و نحوه انتخاب 
اين ســاختمان ها چندي پيش توســط معاونت 
معماري و شهرسازي شهرداري تهران تدوين شده 

اســت. پيش از اين قرار بود نخستين مرحله از اين 
جايزه در اواخر سال جاري اجرا شــود و دوره هاي 
بعدي نيز براســاس زمان بندي، از 7ارديبهشــت 
مصادف با روز معمار آغاز شود و 14مهرماه مصادف 
با روز تهران با معرفي ســاختمان هاي برتر به اتمام 
برسد؛ اما به دليل محدوديت هاي ايجاد شده و شيوع 
كرونــا، نخســتين دوره ايــن جشــنواره از 

ارديبهشت1400 آغاز خواهد شد.

 تاب آوري سازه اي، تعامل با فضاي همگاني مجاور، توجه به استانداردهاي ايمني، خالقيت و... 
از مالك هاي انتخاب ساختمان هاي برتر هستند 

ساختمانهايبرترپايتختانتخابميشوند

الهاممصدقيراد
خبر نگار

ساخت وساز

كالهبگذاريم

 در خبرها خواندم كه يك دوچرخه سوار 
به دليل تصادف با خــودرو، فوت كرده 
اســت. درباره نحوه رانندگــي و البته 
دوچرخه سواري در شهر بسيار نوشــته شده و باز هم نوشته خواهد 

شد؛ اما نكته جاي ديگري است.
وقتــي دوچرخه خريدم، مثل تمام مردم ســهل انگار ايــن دنيا، تا 
مدتی  بدون لوازم ايمني در شــهر تردد مي كردم و در برابر كساني 
كه مي گفتند: »كاله بخر، دستكش دست كن و...« مي گفتم: »بله، 
بله همين روزها مي روم و مي خرم«، اما همين روزها معلوم نبود چه 
زماني از راه مي رسند. توجيهم اين بود كه من آرام مي روم و احتياط 

زيادي دارم و امكان ندارد خودم را در موقعيت خطرناك قرار دهم.
يك روز از كوچه نه چندان باريكي عبور مي كردم كه تقريبا مسير هر 
روزه ام بود. كارگران پيمانكار شهرداري هم در وسط كوچه، سرگرم 
تعويض بلوك هاي سيماني و بازســازي جوي آب بودند. كارگران 
در فاصله اي ۵0متري مشــغول كار بودند و يكــي از آنها با فرغون، 
آسفالت هاي كنده شده را به محل دپو مي برد كه سمت چپ من بود. 

جوي آب هم سمت راست. 
كارگر به سمت من مي آمد و من هم محاسبه كردم او به سمت راست 
خودش )چپ من( خواهد رفت كه ناگهان بدون هيچ دليلي به سمت 
چپ خودش )راست من( چرخيد. فاصله كم بود و مجبور شدم ترمز 
شديد بگيرم. با اينكه ســرعتم واقعا كم بود؛ اما خاك روي آسفالت 
باعث شد چرخ عقب ليز بخورد و من روي زمين ولو شدم. سركارگر 
به كارگرش داد و بيداد  كرد كه چرا در مسير اشتباه پيچيده و باعث 
شده من زمين بخورم. عابران هم ايســتاده بودند به تماشا. از جايم 
بلند شدم، فقط كف دســت هايم زخمی شده بود. خودم را تكاندم، 
زين كج شــده را صاف كردم و به راهم ادامه داد. روز بعد، رفتم كاله 

و دستكش خريدم.
ضربه به ســر، شــايع ترين علــت مرگ ومير دوچرخه ســواران و 
موتورســواران اســت. هرچقدر هم آرام برويم، باز هم ممكن است 

اتفاقي پيش بيني نشده رخ دهد. يك كاله، ارزش اش را ندارد.

كاهشصدورپروانهساختماني
از ابتدای سال 98 تا انتهای ارديبهشت امسال صدور پروانه 
ساختمانی در پايتخت حدود ۵2درصد كاهش داشته است

ساخت وساز در شــهر تهران و تراكم فروشي در دوره هاي گذشته 
مديريت شــهر افزايش چشمگيري داشته اســت. فالش بك به 
10سال پيش نشــان مي دهد كه در آن زمان بيشــترين پروانه 
تخريب و نوسازي صورت گرفته اســت. با عبور از سال89، آمارها 
نشان مي دهند كه بيشترين ساخت وساز و فروش تراكم در سال90 
صورت گرفته اســت. در آن ســال 28هزارو66۵پروانه تخريب و 
نوسازي صادر شده است كه نسبت به سال قبل از آن و همچنين 
نســبت به ســال هاي بعد از 90 افزايش زيادي داشته است. اين 
ميزان نسبت به يك سال قبل از آن يعني 1۳89 بيش از 10هزار 
عدد افزايش داشته اســت. البته صدور پروانه تخريب و نوسازي 
بين ســال هاي 90 تا 92 آمار قابل توجهي را به تصوير مي كشد. 
درحالي كه در ســال هاي 94 و 9۵ پروانه ســاخت كمتري صادر 

شده است.
همچنين طی ۳سال اخير از يكسو  ركود در بخش ساختمان و از 
سوی ديگر جلوگيری از صدور بی ضابطه پروانه برای كسب درآمد، 
سبب شده تا ميزان صدور پروانه ساخت نسبت به سال های ميان 
8۵ تا 9۵ بسيار پايين تر باشــد. در همين ارتباط مديركل تدوين 
ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران از صدور 4 هزار و 
10۵ مورد پروانه ساختمانی در 7 ماه نخست سال جاری و كاهش 
19 درصدی متراژ ساخت و ساز نســبت به مدت مشابه سال 98 
خبر داده است. اين طور كه حامد سليمی گفته آمارها نشان مي 
دهد از ابتدای سال 98 تا انتهای ارديبهشت امسال صدور پروانه 
ساختمانی در پايتخت حدود ۵2درصد كاهش داشته است. البته 
بخشی از اين كاهش با شــيوع كرونا و ركود اقتصادی نيز ارتباط 

دارد. 
عالوه بر اين طبق مركز گزارش مركز آمار ايــران اعالم كرده در 
بهار سال 1۳99، براي 12818 واحد مسكونی از سوي شهرداري 
پروانه  ساختمان صادرشــده است كه نســبت به فصل گذشته 
)زمستان 98( حدود 26.9 درصد و نســبت به فصل مشابه سال 
گذشته )بهار 1۳98( حدود 1۵.۳ درصد كاهش داشته است.  به 
عبارت ديگر شهرداری تهران سعی كرده از اتكای مستقيم كسب 
درآمد از طريق فروش پروانه ساختماني و تراكم بكاهد و راه های 

ديگر را جايگزين كند.

الزام ارائه كارت ملي توســط مسافران در 
ناوگان حمل ونقل عمومي به عنوان يكي از حملونقل

راه هاي كنترل و مهار كرونا پيشنهاد شده 
است اما مديرعامل شــركت واحد اتوبوسراني تهران در 
واكنش به اين پيشنهاد ستاد ملي مقابله با كرونا، اعالم كرد 
كه باتوجه به شــرايط كمبود نيرو، نبــود درآمد و نبود 
زير ساخت هاي الزم، اين كار در اتوبوسراني ممكن نخواهد 
بود. به گزارش همشــهري، محمود ترفع بــا بيان اينكه 
به دليل ايزوله نبودن ايســتگاه هاي اتوبوس و عدم ارتباط 
ايستگاه ها به شبكه فيبر داده و تعداد بسيار زياد ايستگاه ها 
گفت: »نمي توان طرح استفاده از دوربين پردازش تصوير 
و كنترل مكانيزه كارت شناســايي از ســوي مسافران را 
به صورت مكانيزه اجرا كرد؛ چراكه نه تنها ايســتگاه هاي 
پايتخت از لحاظ زير ســاخت ها آماده ايجاد محدوديت 
استفاده از ارائه كارت شناسايي نيست، بلكه اتوبوس ها هم 

از لحاظ زير ساخت ها مناسب نيستند.« 

وي با اشــاره به تعداد خطوط اتوبوس تندرو در پايتخت، 
گفت: »9خــط اتوبوس تندرو در پايتخت فعال اســت و 
در ۳۳0ايستگاه به مســافران خدمات رساني مي شود و 
به همين دليل نظارت بر تردد مســافران كار ســخت و 
دشــواري اســت. عالوه بر آن، خطوط بخش خصوصي 
هم در تهران فعاليــت مي كنند كه بايــد در اين زمينه 
هم تدابيري انديشيده شــود.« مديرعامل شركت واحد 
اتوبوسراني شهرداري تهران در ادامه به كاهش درآمدهاي 
شركت واحد اتوبوسراني اشــاره كرد و گفت كه به دليل 
دوشــيفته بودن كاركنــان ايســتگاه هاي اتوبوس، در 
۳۳0ايســتگاه بي آرتي نياز به 660نيروي كار داريم كه 
تأمين اين تعداد نيرو و پيش بيني حقوق آنها نيز از ديگر 
معضالت در اجراي اين طرح است. به گفته ترفع، از ابتداي 
آذرماه با اعمال محدوديت هاي بيشتر كرونايي ميزان تردد 
شهروندان با اتوبوس از يك ميليون و700هزار سفر در روز 

به ۳۳0هزار سفر كاهش پيدا كرده است.

ميثمقاسمي
دوچرخه سوار

محمودمواليي
خبرنگار

امتيازات نقــدي و غيرنقدي مانند 
تخفيــف در عوارض شــامل حال 
ســاختمان هاي منتخب شــده و 
پالك فلزي مخصوص ســاختمان 
برتر، روي نماي اين ســاختمان ها 

نصب خواهد شد

دوميــن روز رويداد كليماتون با ســخنراني برخي 
شركت كنندگان درباره مشــكالت محيط زيستي همايش

تهران ادامه پيدا كرد. اين گردهمايي جهاني كه به 
مسائل پيش روي شهر ها مي پردازد به ميزباني شهرداري تهران و 

به شكل مجازي برگزار شد.
به گزارش همشهري، در اين مراســم، مديرعامل شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران، طي ســخناني با موضــوع »چالش ارتقاي 
كيفيت هوا« گفت: اگر نحوه زيست شهري در تهران تغيير نكند، 
شــاهد تغييرات ســريع اقليمي و گســترش روزافزون مسائل و 
مشكالت موجود خواهيم بود كه افزايش دماي هوا در اين كالنشهر 

ازجمله آثار و تبعات آن براي سال ها و دهه هاي آينده است.
حسين شهيدزاده با اشاره به اينكه خسارت اقتصادي آلودگي هوا 
در جهان نزديك به ۵هزار ميليارد دالر است، افزود: ويروس كرونا 
كه يك سال است همه جهان را به خودش مشغول كرده، تا امروز 
كمتر از يك ونيم ميليون فوتي داشته؛ درصورتي كه هر سال در دنيا 

حدود 7ميليون مرگ زودرس ناشي از آلودگي هوا داريم.
او درباره جايگاه تهران و ايران در بين كالنشــهرها و كشــورهاي 
جهان از نظــر آلودگي هوا بــا توجه به آالينــده ذرات معلق زير 
2.۵ميكرون، گفت: از اين نظر در رده بندي سال2019، ايران در 
رده 27كشورهاي دنيا و تهران در رديف 24كالنشهرهاي جهان 
قرار دارند و دهلي هنــد و داكاي بنگالدش به ترتيب در رتبه هاي 

اول و دوم پايتخت هاي آلوده جهان ايستاده اند.
شهيدزاده تصريح كرد: اگر به تقويم كيفيت هواي پايتخت نگاهي 
بيندازيم، روند غلظت آالينده هاي تهران رو به كاهش بوده و اگر 
6 ماه اول امســال را با مدت مشابه سال گذشــته از روش مشابه 
محاســبه و مقايســه كنيم، كيفيت هواي نيمه نخست امسال از 
سال گذشــته، كمي بهتر بوده و به ويژه بهار ســالم تري داشتيم؛ 
البته در پاييز امسال، اين كفه به سمت سال قبل سنگيني مي كند 
و پاييز پارسال به دليل بارش  هاي بيشتر، هواي بهتري داشتيم و 
در مجموع، فروردين امسال، پاك ترين و مهر، آلوده ترين ماه هاي 

تهران در 8 ماه گذشته بودند.
وي در مورد منابع اصلي توليد آاليندگي هواي تهران گفت: منبع 
اصلي آلودگي تهران، منابع متحرك شــامل خودروهاي سواري، 
خودروهاي ديزل و موتورســيكلت ها هستند كه 61درصد ذرات 
معلق و 8۳درصد آالينده هــاي گازي را توليد مي كنند و البته در 
اين ميان، ســهم صنايع، نيروگاه ها و پااليشگاه ها را نيز بايد مورد 

توجه قرار داد.
مديرعامل شــركت كنترل كيفيت هواي تهران در پايان سخنان 
خود با تأكيد بر اينكــه حدود ۳۵درصد از آالينــده اصلي هواي 
تهران، ناشــي از تردد خودروهاي ديزلي است، خاطرنشان كرد: 
7درصد خودروهاي سبك فرسوده تهران، ۳8درصد آالينده هاي 
مجموع خودروهاي سبك را توليد مي كنند و اين آمار، راه را به ما 

نشان مي دهد و به ما مي گويد كه در ابتدا بايد سراغ چه خودروهايي 
برويم و نكته قابل تأمل اين است كه قانون مصوب در اين باره داريم، 

اما متأسفانه اجراي اين قوانين با مشكالتي روبه روست.
وي درباره داليل عمده تســريع تغييرات اقليمي در تهران افزود: 
افزايش گازهاي گلخانه اي به دليل ازدياد استفاده از سوخت هاي 
فســيلي، تبديل فضاي ســبز و باغ هاي اطراف و داخل شــهر به 
كاربري هاي صنعتي، مسكوني و اداري و توليد روزافزون گاز متان 
به علت دفن انبوه زباله هاي توليد شده ازجمله عوامل سرعت گرفتن 

تغييرات اقليمي در تهران است.
شهيدزاده درخصوص راهكارهاي كاهش سرعت تغييرات اقليمي 
در تهران گفت: ايجــاد محدوديت براي تغييــر كاربري اراضي، 
جلوگيري از توسعه محدوده شهر، افزايش پوشش گياهي، جديت 
در اجراي طرح هاي ترافيكي كاهش و كنترل آلودگي هوا، توسعه 
حمل ونقل عمومي به ويژه مترو و جايگزيني وســايل نقليه پاك 
با وسايل نقليه آالينده از راه حل هاي كاســتن از تغييرات سريع 

اقليمي تهران است.

مرگ يك و نيم ميليون نفر بر اثر كرونا

آلودگيهواهرسال7ميليونجانميگيرد
مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران: فروردين امسال، پاك ترين و مهر، آلوده ترين ماه هاي تهران بودند

پور
ناه 

ر پ
 امي

ي/
هر

مش
س: ه

عك

اله
نور

ضا 
ي/ ر

هر
مش

س: ه
عك

دي
شي

خور
د 

حام
ي/ 

هر
مش

س: ه
عك

مالكبرتربودنساختمانها
جايزه ساختمان برتر با نظر هيأت داوري متخصص 
به ســاختمان هايي تعلق خواهد گرفت كه اصول 
مشــخصي همچون تاميــن نيازهــاي فيزيكي، 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، اســتفاده از منابع 
محلي و فناوري مناسب، خالقيت، تاب آوري سازه اي 
و محيطي و كاربســت اصول و ضوابط ايمني مانند 
مســير فرار ايمن، مصالح مقــاوم در برابر حريق و 
داراي تأييديــه معتبر، اجراي تمهيــدات ايمني و 
استفاده از محصوالت و تجهيزات ايمني و استاندارد 
را به منظور پيشگيري از حوادث و حريق اجرا كرده 
باشند. همچنين مباحث مربوط به معماري پايدار، 
صرفه جويي در مصرف انرژي و استفاده از انرژي هاي 
تجديدپذير، توجه به مصالح پايدار و بازگشت پذير 
به طبيعت، ايجاد امكان تعامل با فضاهاي همگاني 
مجاور، توجه به طراحي ســاختماني متناســب با 
عملكرد، ارائه الگوي مناســب در رابطه با نماهاي 
ســاختماني، تالش براي ارتقاي سليقه عمومي از 
طريق ترويج نماهاي متوازن و هماهنگ و به دور از 
تزيينات زائد و تجمالت سطحي، توجه به كيفيت 
ســاخت و اســتفاده از فناوري و مصالح مناسب و 
ماندگار در بنــا به منظور جلوگيــري از هدر رفت 

سرمايه ملي را به خوبي مدنظر قرار داده باشند.

ترويجالگويمناسبمعماريوشهرسازي
آنگونه كه مهــدي صالحي، مديــركل معماري و 
ساختمان شهرداري تهران به همشهري مي گويد، 
ساختمان ها براساس كالبد و عملكرد خود در قالب 
6دسته ساختمان مســكوني 4 يا ۵طبقه بررسي 
شــده در كميته هاي نماي 22منطقه، مســكوني 
بلند مرتبه داراي 12طبقه و بيشــتر، كاربري هاي 
تجاري، اداري و خدماتــي؛ كاربري هاي صنعتي و 
كارگاهــي؛ كاربري هاي فرهنگي و گردشــگري و 
در نهايت ساختمان هاي بازســازي يا مقاوم سازي  
شده، تقســيم بندي خواهند شد. همچنين در دور 
اول اين جشنواره ساختمان هايي بررسي خواهند 
شد كه پايان كار خود را از ســال 9۵ تا 99 دريافت 
كرده باشند. به گفته صالحي و براساس دستورالعمل 

تدوين شده، در نهايت امتيازات نقدي و غيرنقدي 
مانند تخفيف در عوارض شامل حال ساختمان هاي 
منتخب شــده و پالك فلزي مخصوص ساختمان 
برتر، روي نماي اين ساختمان ها نصب خواهد شد. 

صالحي مي گويد: »در ســال هاي گذشــته نيز در 
مقاطعي، ساختمان هاي نمونه و منتخب به خصوص 
در حوزه نما، معرفي مي شدند اما اين طرح قرار است 
به صورت پايدار و هميشگي اين روند را دنبال كند تا 
نقش مؤثري در ترويج الگوهاي مناسب و استاندارد 

معماري و شهرسازي فراهم كند.«
 ارتقاي كيفيت معماري و ترويج الگوهاي مناسب 
و اســتاندارد در حــوزه معماري ســاختمان هاي 
تهران چند سالي اســت از سوي معاونت معماري و 
شهرسازي شــهرداري با جديت بيشتري در پيش 
گرفته مي شود تا جايي كه از سال9۳ كميته هاي نما 
به صورت كامال تخصصي، فعاليت خود را آغاز كردند 
تا تمام ساختمان ها اعم از شخصي، تجاري، اداري و... 
نما كه يكي از مهم ترين بخش هاي ساختمان و چهره 
عمومي آن محسوب مي  شــود را از تفاخر، تجمل و 
ناايمني دور كرده و به اســتانداردهاي شهرسازي 

نزديك كنند.
 شهردار تهران نيز در دستورالعمل صادر شده اظهار 
اميدواري كرده كه  اين طرح جامع جايزه ساختمان 
برتر سال شهرداري تهران بتواند در راستاي ارتقاي 
كيفيت معماري و فرهنگ ساخت وساز نقش مؤثري 

ايفا كند.

روزهايسختآرامستان
 معاون خدمات شهري و محيط زيست شهردار تهران : شغل تطهيردهندگان بهشت زهرا 

جزو مشاغل سخت قرار گرفت

ناكارآمدياستفادهازكارتمليدراتوبوسراني

به گفته مديرعامل ســازمان بهشــت زهرا، آمار متوفيان 
تهران بر اثر كرونا در  ماه گذشته به 179نفر در روز رسيد خبر

آماري كه در ۵0سال گذشته بي سابقه بود. 
به گزارش همشــهري، اعضاي مجمــع نمايندگان اســتان تهران در 
مجلس همراه با معاون خدمات شهري و محيط زيست شهردار تهران و 
مديرعامل سازمان بهشت زهرا از بخش هاي مختلف مجتمع عروجيان 

بازديد و از افراد مشغول به كار در اين مجتمع تقدير كردند. 
در اين بازديد مجتبي يزداني، معاون خدمات شــهري و محيط زيست 
شــهردار تهران ، گفت: »يكي از اقدامات خوبي كه بــراي قدرداني از 
زحمات تطهيردهندگان متوفيان انجام داديم، اين بود كه اين شغل در 
زمره مشاغل سخت قرار بگيرد، بنابراين، اين افراد بعد از بازنشستگي از 

خدمات اين بخش بهره مند مي شوند.« 
ســعيد خال، مديرعامل ســازمان بهشــت زهرا با بيان اينكه بيش از 
يك ميليون و۵00هزار متوفي، ۳0هزار شهيد و 4هزار شهيد گمنام در 
آرامستان بهشت زهرا خاكسپاري شده اند، گفت: »قبركن اتوماتيك، 
وان و تخت هوشمند متوفي و نوســازي ناوگان داخلي و آمبوالنس  ها 
براي انتقال اجساد، راه اندازي نخســتين مركز كنترل ترافيك و نصب 
سيستم ترددشــمار خودروها روي در هاي ورودي، اجراي بزرگ ترين 
پروژه هوشمندسازي و نصب 2۵۳دوربين آنالين در محوطه بهشت زهرا 
و... كارهاي مهمي هستند كه در سازمان بهشت زهرا انجام شده است.« 
وي به افزايش فوتي ها بعد از شيوع كرونا هم اشاره كرد و گفت: »كرونا 
شرايطي را ايجاد كرد كه در طول ۵دهه بي ســابقه بود تا جايي كه در 
آبان ماه1۳99 تعداد فوتي ها به روزانه 179نفر رسيد و افزايش ظرفيت 
سردخانه ها از مهم ترين مشكالتي بود كه با آن مواجه بوديم. بنابراين 
سردخانه هاي كانتينري و 2دستگاه سوله بحران براي رفع اين مشكل 
آماده سازي  شد. همچنين سامانه جديد ضدعفوني محوطه ها را طراحي 

كرده و 7بار اين فضا را به طور كامل ضدعفوني كرديم.« 

به گفته خال، ســاالنه 20هزار قبر رايگان در اختيار شــهروندان قرار 
مي گيرد و از 16فروردين براي نخســتين بار تطهير اجساد كرونايي با 
آب )تغسيل( انجام شد. او گفت: »درپي آن براي پساب ناشي از تغسيل 
اموات كرونايي برنامه ريزي مناسب انجام داديم و زيرساخت ها را ايجاد 
كرديم و كلرزني آب را به صورت چند مرحله اي افزايش داديم و در اين 

كار از سازمان آب تهران و محيط زيست هم كمك گرفتيم.«  
سيدعلي يزدي خواه، نماينده مردم تهران نيز در اين بازديد  به مسائل 
و مشكالت ترافيكي ناشي از تردد زياد آخر هفته و روزهاي پاياني سال 
به آرامستان بهشت زهرا اشاره و عنوان كرد: »يكي از مطالبات جدي ما 
از شهرداري اين است كه ۵آرامستان در نقاط مختلف تهران ايجاد كند 
تا از حجم ترافيك سنگين آخر هفته در اين محدوده جلوگيري شود.«
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بورس

پول هاي تازه آماده ورود به بورس

نتايج يك پيش بيني آماري نشان مي دهد كه جريان 
ورود پول به بازار سهام در آذر ماه شتاب مي گيرد و اين 

موضوع مي تواند شاخص بورس را تقويت كند

آمار ها نشــان مي دهد جريان ورود پول تازه به بورس از 20آبان 
افزايش يافته و همين موضوع منجر به اوج گيري شاخص بورس 
شده است اما نتايج يك بررسي آينده نگر نشان مي دهد كه احتماال 
روند ورود نقدينگي به بورس در آذر ماه با رشــد بيشتري مواجه 
مي شود. اين گزارش براســاس مباني و داده هاي تحليلي جريان 
نقدينگي بين بازار ها ازجمله بازار مسكن، سكه، خودرو و بورس، 
پيش بيني كرده است كه در آذر ماه به دليل ثبات در ساير بازار ها، 
پول در گردش كشور اگر به دليل افزايش احتمالي نرخ بهره و يا 
به دليل ثبات سياســي مورد انتظار در مناسبات سياسي كشور 

تبديل به شبه پول نشود، روانه بورس و فرابورس شود.
به گزارش همشهري، رشد شاخص هاي بورس، ارتباط مستقيمي 
با حجم سرمايه گذاري يا جريان ورود پول تازه به بورس دارد و اين 
موضوعي است كه آمار ها آن را اثبات مي كنند. روند شاخص هاي 
بورس از ابتداي سال تاكنون نشان مي دهد كه هر زمان كه جريان 
ورود نقدينگي به بازار سهام افزايش يافته است ارزش معامالت و 

شاخص هاي بورس هم رشد كرده اند.
مطابق اين اطالعات شاخص كل بورس تهران در 5ماهه نخست 
سال تحت تأثير ورود دست كم 100هزار ميليارد تومان نقدينگي 
جديد از سوي مردم بيش از چند صد درصد رشد كرد. اين موضوع 
همچنين باعث شد ارزش روزانه معامالت بورس از مرز 25هزار 
ميليارد تومان فراتر رود و حتي در برخي روز ها ارزش كل روزانه 
معامالت به 35هزار ميليارد تومان هم رســيد. امــا با آغاز نزول 
شــاخص بورس از 20مرداد ماه روند خــروج نقدينگي از بورس 
آغاز شد و در مجموع نزديك به30هزار ميليارد تومان نقدينگي 
از بازار ســهام خارج شــد. همين عامل به روند نزولي شــاخص 
بورس دامن زد و منجر به افت 40درصدي شــاخص بورس شد. 
اين موضوع همچنين باعث شد ميانگين ارزش روزانه معامالت 
بورس به محدوده 6هزار ميليارد تومان برســد اما از 20آبان كه 
روند صعودي بورس دوباره آغاز شــده است جريان ورود پول به 
بازار سهام هم تغيير كرده و پول هاي تازه در حال ورود به بورس 
هستند. به ويژه آنكه بازارهاي ديگر ازجمله طال، ارز و مسكن هم 

با ركود مواجه شده اند.

معادالت تغيير كرد
تازه ترين آمار ها از جريان ورود و خروج پول از بازار سهام نشان 
مي دهد روند صعودي بازار سهام از 20آبان ماه، مصادف بوده با 
آغاز ورود پول هاي تازه به بــورس، به طوري كه برخي اطالعات 
نشــان مي دهد كه در اين مدت روزانه بين 500 تا 700ميليارد 
تومان پول جديد كه از بازار مهاجرت كرده بودند دوباره به بورس 
برگشــته اند. اين موضوع منجر شده شــاخص بورس در همين 
مدت كوتاه بيش از 250هزار واحد و ارزش كل بازار سهام بيش 
از 1200هزار ميليارد تومان افزايش يابد. ورود پول هاي تازه كه 
به نظر مي رسد هر روز در حال اوج گرفتن است باعث شده است 
كه ارزش روزانه معامالت هم از 6 تا 10هــزار ميليارد تومان به 
بيش از 20 تا 23هزار ميليارد تومان به طور ميانگين برسد. به طور 
مثال در مبادالت ديروز ارزش كل معامالت بورس از مرز 24هزار 
ميليارد تومان هم فراتر رفت. حاال امــا تحليل هاي آينده نگر از 
جريان ورود و خروج پول نشان مي دهد كه احتماال جريان ورود 
پول هاي تازه به بورس درآذر ماه با رشد بيشتري مواجه مي شود 
و اين موضوع مي تواند اهرم الزم براي رشد دوباره شاخص هاي 

بورس باشد.

پيش بيني آينده
نتايج يك بررسي آينده نگر از جريان ورود و خروج پول به بازار 
سهام كه توسط يك شركت سبدگردان انجام شده نشان مي دهد 
كه جريان ورود پول هاي تازه به بورس افزايش خواهد يافت. در 
اين گزارش كه از جريان و چرخش نقدينگي بين بازار ها ازجمله 
سكه، خودرو، مســكن و بورس استفاده شــده برآورد شده كه 
جريان ورود پول به بازارســهام در آذر ماه دست كم 2.1درصد 

افزايش يابد.
داده هاي آماري اين تحليل آينده نگر، كه با اســتفاده از روشــي 
غيرپارامتريك و براســاس نظريه مقداري پول، اقدام به تخمين 
جريان ورود و خروج پول در بازار هاي مختلف كرده اســت نشان 
مي دهد در سال جاري به طور متوسط 20درصد نقدينگي در بازار 
خودرو و سكه )هركدام 10درصد( جريان داشته و سهم بازار سهام 
در اين مدت 20درصد بوده اســت. مطابق اين گزارش همچنين 
بازار مسكن 25درصد از چرخش كل نقدينگي را در اختيار داشته 
اســت. مطابق داده ها و مباني اين تحليــل ميانگين كل ارزش 
روزانه معامالت در بازار ســهام در آذر ماه به دليل ورود نقدينگي 
تازه به 17هزارو813ميليارد تومان خواهد رســيد كه اين ميزان 
12هزارو353ميليارد تومان بيشــتر از ارزش روزانه معامالت در 

آبان ماه و نشانه پر قدرتي براي رشد شاخص هاي بورس است.
پيش بيني ها نشــان مي دهد در آذر ماه به دليل ثبات در ســاير 
بازار ها، پول در گردش كشــور اگر به دليل افزايش احتمالي نرخ 
بهره و يا به دليل ثبات سياسي مورد انتظار در مناسبات سياسي 
كشور تبديل به شبه پول نشود، روانه بورس و فرابورس شود. يك 
كارشناس بازار سرمايه هم با استناد با آمار معامالت بازار سرمايه 
تحليل كرد: با توجــه به افت نرخ ارز و طــال، نقدينگي وارد بازار 
سرمايه شده اســت. به گفته عرفان هودي بازده بازار سرمايه در 
10روز اخير، مثبت بود و ارزش معامالت روزانه، به طور ميانگين 
از 20هزار ميليارد تومان عبور كرد. او با بيان اينكه رشد شاخص 
بورس بيانگر اين است كه پول هاي بلوكه شــده در ساير بازارها 
دوباره وارد بورس شدند تأكيد كرد:به دليل روند نزولي، قيمت ها 

در بازارهاي موازي نقدينگي در حال بازگشت به بورس است.

در تابســتان امسال 
اشــتغال  نه  ســرا
بــراي مــزد ايرانيان 
بــاالي 15ســال به 
176دقيقه در روز رســيده كه نســبت به 
ســرانه 160دقيقــه اي در فصــل بهــار، 
10درصد افزايش نشان مي دهد؛ آن هم در 
شرايطي كه به واسطه شيوع كرونا و اعمال 
محدوديت هاي سختگيرانه براي مشاغل و 
كسب وكارها، امكان كار براي مزد محدودتر 
شده است مگر با دور زدن محدوديت هاي 

كرونا.
به گــزارش همشــهري، افزايــش هزينه 
معيشــت در ســايه تنش هاي اقتصادي و 
رشــد تورم، بارزتريــن عاملي اســت كه 
مي تواند افزايش سرانه اشتغال و كار براي 
مزد جمعيت 15ســاله و بيشتر در ايران را 
توجيه كند و در مقابل اين تغيير در سبك 
زندگي ايرانــي، مي تواند يكــي از عوامل 
اصلي در پايين آمدن ضريب موفقيت طرح 
فاصله گذاري اجتماعي باشــد؛ تا جايي كه 
با وجود تمام تمهيــدات مراقبتي دولت در 
فصل تابستان، ميزان شيوع كرونا در كشور 
بيش از پيش افزايش يافته و اغلب استان ها 

را در شرايط قرمز و بحراني قرار داده است.

خواب، فراغت، كار
اطالعاتي كه مركز آمار ايــران از وضعيت 
گذران وقت ايرانيان در تابســتان امسال 
منتشــر كــرده اســت، نشــان مي دهد: 
براساس ســبك زندگي ايراني، بيشترين 
سهم از 24ســاعت شــبانه روز به خواب و 
خودمراقبتــي اختصــاص دارد و به طور 
ميانگين در تابســتان امســال هر ايراني 
11ســاعت و42دقيقه را به ايــن موضوع 
اختصــاص داده كه 4دقيقــه از فصل بهار 

بيشــتر اســت. در رتبه دوم گذران وقت، 
»فرهنــگ، فراغت، رســانه هاي گروهي و 
تمرين هاي ورزشي« قرار گرفته كه به طور 
ميانگين در هر شبانه روز 4ساعت و13دقيقه 
از وقت هر ايراني به آن اختصاص داشــته 
است. البته در تابســتان امسال سهم اين 
موضوع در وقت گذراني ايرانيان 14دقيقه 
نسبت به بهار امســال و 16دقيقه نسبت 
به زمســتان امسال كمتر شــده و بخشي 
از زمان كسر شــده به بحث اشتغال و كار 
براي مزد اختصاص يافته است؛ به گونه اي 
كه براســاس اطالعات مركز آمــار ايران، 
سرانه وقت گذراني هر ايراني باالي 15سال 
در تابستان امســال در موضوع اشتغال به 
2ساعت و56دقيقه رســيده كه نسبت به 
سرانه 2ســاعت و40دقيقه اي فصل بهار، 
16دقيقه، معادل 10درصد افزايش نشان 
مي دهد. به گــزارش همشــهري، تقارن 
افزايش ســرانه اشــتغال ايرانيان در فصل 
تابستان با افت نرخ مشــاركت اقتصادي و 
كاهش جمعيت شاغالن در فصل تابستان – 
كه در گزارش هاي قبلي مركز آمار منعكس 
شده بود – اين ســناريو را تقويت مي كند 
كه در فصل گذشــته، به واســطه افزايش 
هزينه هاي معيشت، بخش قابل توجهي از 
نيروي كار، ســاعت فعاليت روزانه خود را 
نســبت به قبل افزايش داده اند يا بخشي از 
افراد در مشاغل غيررسمي فعال شده اند كه 
البته در هر دو حالت، بايد محدوديت هاي 
فاصله گذاري اجتماعي بــراي مهار كرونا 
زير پا گذاشته شود. نكته قابل توجه اينكه 
سرانه اشــتغال و كار در تابستان به صورت 
ميانگين براي مرد و زن محاســبه شــده 
و به 2ســاعت و56دقيقه رســيده اســت 
درحالي كه در اين فصل ســرانه اشــتغال 
مردان  5ساعت و21دقيقه بوده و با درنظر 

گرفتن ضريب اشتغال حدود 60درصدي 
مردان، سرانه اشتغال روزانه هر مرد شاغل 
در تابستان امســال به 8ساعت و55دقيقه 
و با احتســاب يك روز تعطيل در هفته به 
10ساعت و11دقيقه رسيده است كه حدود 
50درصد بيشتر از استاندارد لحاظ شده در 

قانون كار است.

فرار از يادگيري
در ميــان  همــه فعاليت هايــي كــه در 
24ساعت شبانه روز ايرانيان گنجانده شده، 
فعاليت هاي مرتبط بــا »يادگيري« زمان 
بســيار ناچيزي در حد چند دقيقه به خود 
اختصاص مي دهد اما همين زمان ناچيز نيز 
در فصل تابستان امسال و با تعطيلي كامل 
مدارس و مراكز آموزشــي، با ريزش شديد 
مواجه شــده و به 10دقيقه در شــبانه روز 
رسيده اســت. اين در حالي است كه زمان 
تخصيص داده بــه اين فعاليــت در پاييز 
گذشــته و همزمان با بازگشايي مدرسه ها 
43دقيقه بوده و در زمستان و بهار گذشته 
نيــز به ترتيب 17 و 21دقيقــه از زمان هر 
ايراني به آن اختصاص يافته بود. در تابستان 
امســال، ميانگين زمان يادگيري جمعيت 
محصل كشور حدود يك ساعت و 41دقيقه 
بوده و سرانه مابقي افراد از چند دقيقه فراتر 

نرفته است.

زنان و كار بدون مزد
جــداي از اينكــه در فصــل تابســتان 
امســال، مردان به طور ميانگيــن هر روز 
5ساعت و21دقيقه از وقت خود را به اشتغال 
و كار بــراي مزد اختصــاص داده اند، زنان 
نيز به طــور ميانگين 4ســاعت و48دقيقه 
در خانه به كار بدون مزد مشــغول بوده اند. 
اين موضوع گرچه ازنظر شاخص هاي بازار 

كار، شغل محســوب نمي شود؛ اما از منظر 
معيارهاي وقت گذراني، خانه داري و خدمات 
به اعضاي خانواده در كنار اشــتغال براي 
مزد قــرار دارد و به اصطــالح چرخ زندگي 
را مي چرخاند. طبــق اطالعات مركز آمار، 
كار خانگي زنان در تابستان امسال 4دقيقه 
بيشــتر از فصل بهار بوده اما در مقايسه با 
فصل زمســتان98، حدود 18دقيقه كمتر 
شده است. مقايسه الگوي گذران وقت بين 
مردان و زنان در فصل تابستان گوياي اين 
مطلب است كه زنان نسبت به مردان در يك 
شبانه روز 3ساعت و58دقيقه وقت بيشتري 
به خدمــات خانگي بدون مــزد اختصاص 
داده اند و در مقابل مردان حدود 4ســاعت 
بيشــتر از زنان به اشــتغال و فعاليت هاي 

مرتبط با مزد مشغول بوده اند.

مشاركت اجتماعي و ديني در رتبه پنجم
بررســي اطالعات مربوط به وقت گذرانی 
ايرانيــان در فصل تابســتان امســال به 
تفكيك نوع فعاليت، نشــان مي دهد بعد 
از »خــواب و خودمراقبتــي«، »فرهنگ، 
فراغت، رســانه هاي گروهي و تمرين هاي 
ورزشــي«، »اشــتغال و فعاليت هــاي 

مرتبط بــراي مزد« و »خدمــات خانگي 
بدون مزد بــراي اعضاي خانــوار«، رتبه 
پنجــم در وقت گذراني ايرانيــان به گروه 
»معاشرت، ارتباط، مشاركت اجتماعي و 
آداب ورسوم ديني« اختصاص داشته است 
كه يك دقيقه نسبت به فصل بهار امسال 
و 13دقيقه نســبت به زمســتان پارسال 
بيشتر است. در اين ميان كمترين سهم از 
وقت گذراني ايرانيان نيز به »كار داوطلبانه 
بدون مزد، كارآموزي و ساير كارهاي بدون 

مزد« اختصاص يافته است.

تغييرات شاخص وقت گذراني
مقايسه الگوي گذران وقت فصل تابستان با 
فصل بهار نشان مي دهد در اين فصل، زمان 
اشــتغال و فعاليت هاي مرتبــط براي مزد 
به طور متوســط 16دقيقه و زمان فعاليت 
»رسيدگي و خودمراقبتي« به طور متوسط 
4دقيقه نســبت به فصل بهار بيشتر شده 
است؛ اما در مقابل به طور ميانگين 14دقيقه 
از فعاليت »فرهنگ، فراغت، رســانه هاي 
گروهي، تمرين هاي ورزشي« و 11دقيقه 

از »يادگيري« كاسته شده است.
همچنين بررســي الگوي گــذران وقت 

در 4فصل )پاييز و زمســتان98 و بهار و 
تابستان99( نشان مي دهد بيشترين زمان 
صرف شده براي گروه هاي فعاليت گذران 
وقت در گــروه »اشــتغال و فعاليت هاي 
مرتبط براي مزد« مربوط به فصل تابستان 

با 2ساعت و56دقيقه بوده است. 
از سوي ديگر ركورد بيشترين اختصاص 
وقت به گــروه »خدمــات خانگي بدون 
مزد براي اعضاي خانــوار و خانواده« به 
فصل زمستان با 3ساعت و3دقيقه مربوط 
مي شــود؛ امــا در گروه هــاي »خدمات 
مراقبتــي بــدون مزد بــراي خانــوار و 
خانواده« بــا 33دقيقــه، »يادگيري« با 
43دقيقه و »معاشرت، ارتباط، مشاركت 
اجتماعــي و آداب ورســوم دينــي« با 
يك ســاعت و46دقيقه ركورد بيشترين 
اختصاص وقت به فصــل پاييز98 تعلق 
دارد ضمن اينكــه درگــروه »فرهنگ، 
فراغت، رســانه هاي گروهي، تمرين هاي 
ورزشي« بيشترين زمان مربوط به فصل 
زمستان98 با 4ســاعت و29دقيقه و در 
گروه »رسيدگي و خودمراقبتي« ركورد 
اختصاص وقت با 11ساعت و42دقيقه به 

فصل تابستان99 اختصاص يافته است.

سهم اندك کار در زندگی ايرانيان
آمارهای رسمی از افزايش اندک سهم اشتغال در زندگی روزانه خبر می دهد

گزارش

ممنوعيت واردات و كمبود عرضه خودروهــاي خارجي در حالي زمينه افزايش 
قيمت اين خودروها با نوسان نرخ ارز را فراهم كرده كه از چندي پيش نمايندگان 
مجلس در چارچوب طرح ســاماندهي توليد و بازار خودرو، پيش شــرط هاي 

چهارگانه اي را براي واردكنندگان خودرو درنظر گرفته اند.
 براساس اين طرح صادركنندگان، خودروســازان و قطعه سازان مي توانند 
معادل ارز حاصل از صادرات نســبت به واردات خودرو اقدام كنند. عالوه بر 
آن افراد حقيقي غيردولتي مي توانند با ارز حاصل از خريد و صادرات نفت و 

اشخاصي كه در بيرون از كشور ارز داشته و تعهدي 
نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند،  نسبت به 
واردات خودرو اقدام كنند. برخي اين شروط مجلس 
را بيانگر انحصار خودروسازان براي واردات خودرو 

تلقي مي كنند. 
 بــا فربــد زاوه، كارشــناس صنعت خــودرو در 

زمينه احتمال واردات خودرو به روش هاي مذكور گفت وگو كرده ايم.

قيمت طال و سكه از 20آبان ماه و يك هفته بعد از مشخص شدن نتايج اوليه انتخابات آمريكا 
تا روز شنبه در يك كانال نزولي حركت كردند و انتظار مي رفت اين روند نزولي همچنان 
ادامه پيدا كند. در همين مدت بازار هاي جهاني هم به انتخابات آمريكا واكنش نشان دادند 
و قيمت طال با نزول مواجه شد. اين روند نزولي در بازار هاي جهاني همچنان ادامه دارد اما 
در بازار داخلي وضع متفاوت است. در واقع با وجود نزول قيمت هر اونس طال در بازارهاي 
جهاني قيمت طال و ســكه در بازار داخل، ظرف 2 روز گذشته دوباره با رشد مواجه شده 
است. اكنون اين پرسش مطرح شده كه چرا با وجود نزول قيمت هر اونس طال دربازار هاي 

جهاني قيمت طال در بازار داخلي در حال رشد است. 
به زعم حسين اسدي نيا كارشــناس بازار هاي مالي اين روز ها 
قيمت طال در بازار داخلي بيشــتر از آنكه متاثــر از بازار هاي 
جهاني باشــد از قيمت دالر يا نرخ برابري ريــال در برابر دالر 
تأثير مي پذيرد. به طوركلي قيمت طال در بازار داخلي از 2مولفه 
بازار هاي جهاني و قيمت دالر تأثير مي گيرد اما گويا اين روز ها 
وزن و اثر گذاري قيمت دالر بر قيمت طال بيشتر شده است. به 

گفته اسدي نيا انتظار مي رود بعد از آغاز به كار جو بايدن به عنوان رئيس جمهوري آمريكا 
قيمت طال دوباره با كاهش مواجه شود اما پس از آن آينده قيمت طال به تحوالت سياسي 

بستگي دارد. او در گفت وگو با همشهري زواياي آينده بازار طال را تشريح كرده است.

با توجه به ممنوعيــت واردات و كاهش 
عرضه، چشــم انداز بازار خودروهاي وارداتي چگونه 

خواهد بود؟
باتوجه به ركود حاكم بر بازار خودرو و شــيب تند كاهش 
قيمت خودروهاي خارجي به نظر مي رسد سير نزولي قيمت 
خودروهاي مونتاژي و وارداتي نه تنها تا پايان سال جاري 
بلكه درســال آينده نيز ادامه خواهد يافــت. اين كاهش 
قيمت به خصوص در انواع خودروهاي لوكس و گران قيمت 
وارداتي، بيشتر از خودروهايي خواهد بود كه طي چند  ماه 
گذشــته متاثر از افزايش نرخ ارز و كاهش عرضه ناشي از 
ممنوعيت واردات قيمت آن بــه 2 تا 3برابر افزايش يافته 
است. اين شرايط موجب شد تا مشتريان اينگونه خودروها 
كه عالوه بر اقشــار پردرآمد جامعه برخي اقشــار طبقه 
متوســط بودند نيز به معدود خريداراني منحصر شود كه 
كمتر دغدغه قيمت كاال و خدمــات در دوره ركود بازار و 
كاهش قدرت خريد اغلب اقشــار جامعه را دارند. در واقع 
با وجود كاهش يك تا چند ميليارد توماني قيمت برخي 
خودروهاي لوكس خارجي، هنوز هم حباب قيمتي اينگونه 
خودروها زياد بوده و برخي مشــتريان در انتظار كاهش 
بيشتر و واقعي شدن نرخ اين خودروها هستند كه اغلب 
خودروهاي كاركرده و دســت دوم را شامل مي شود. اين 
ريزش قيمت در حالي است كه در طرف عرضه خودروهاي 
خارجي نو يا دست دوم به دليل ممنوعيت واردات، شاهد 
اتفاق خاصي نبوده ايم اما كاهش شديد تقاضاي مؤثر براي 
خريد اين خودروها موجب تشديد ركود و شكست قيمت 

اين خودروها در حاشيه بازار شده است.
احتمــال آزادســازي واردات خودرو در 
چارچوب طرح مجلس براي ساماندهي توليد و بازار 

خودرو تا چه حد است؟
نمايندگان مجلس در چارچوب طــرح مذكور در حالي 
آزادسازي واردات خودرو با درنظر گرفتن شروطي را مدنظر 
قرار داده اند كه نه تنها  واردات خودرو توسط مجلس ممنوع 
نشده بود و واردات همچنان آزاد است بلكه دولت در حيطه 
اختيارات خود ثبت سفارش واردات را ممنوع كرده است. 

بر اين اساس مجلس مي تواند به دولت تكليف قانوني كند 
كه مجوز ثبت سفارش واردات خودرو را صادر كند اما در 
قوانين تكليفي به دولت براي واردات خودرو نيز بايد عدد 
ذكر و مثال اعالم شود كه دولت بايد مجوز واردات 20هزار 
دســتگاه خودرو را صادر كند. اكنون نيز واردات خودرو 
ممنوعيت قانوني ندارد اما  دولت خــودرو را مانند بيش 
از 4هزار قلم كاالي ديگر جزو گــروه كااليي غيرضروري 
قرار داده و به دليل تنگناي ارزي مانند يخچال فريزر، ژل 
مو و ساير اقالم كااليي مشمول اين ممنوعيت، اجازه ثبت 
سفارش واردات آن را نمي دهد. در چنين شرايطي اينكه 
مجلس مصوبه اي براي آزادسازي مشروط واردات خودرو را 
تصويب كرده، عجيب به نظر مي رسد. چرا كه اصال واردات 
خودرو ممنوع نبوده كه مجلس بخواهد با اين مصوبه آن 

را آزاد كند.
امــا مجلــس واردات خودرو توســط 
خودروسازان و قطعه ســازان را از محل ارز حاصل از 
صادرات اين اقالم مجاز دانسته، اين شيوه واردات تا 

چه حد اجرايي است؟
از  4 شيوه اي كه مجلس براي واردات خودرو درنظر گرفته، 
مشــروط شــدن واردات به ارز حاصل از صادرات خودرو 
توسط افراد يا خودروسازان و واردات توسط قطعه سازان 
به معناي فســاد خواهد بود چرا كه نمي تــوان با توجه به 
تحريم ها و شــرايط اقتصادي موجود مثال قطعه پرايد را 
از ايران به همه كشــورهاي دنيا صادر كرد. خروجي اين 
شيوه آزادسازي واردات خودرو آن خواهد بود كه از فرداي 
اجرايي شدن اين شروط و آزادسازي واردات خودرو برخي 
قطعات يا خودروها به صورت تنخواه در مرز ايران و عراق 
مي چرخند به اين معنا كــه خودروها و قطعات مذكور به 
عراق صادر شده و مجددا از طريق قاچاق وارد كشورمان 
مي شوند و با انجام اين كار فقط سندسازي براي صادرات 
خودرو و قطعات صورت مي گيرد. مگر قرار اســت قطعه 
پرايد يا پژو را در شرايطي به نيويورک صادر كنيم كه همين 
االن در بازار داخلي مشتريان خريد قطعات خودروي پرايد 
به دليل كيفيت پايين قطعات توليد داخل مثال از لنت هاي 

چيني به جاي لنت هاي توليد داخل اســتفاده مي كنند. 
چگونه مي توان انتظار صادرات خودرو و قطعات آن و تامين 
ارز براي واردات خودروهاي خارجي از اين محل را داشت. 
با اين روند دو شرط نخست مطرح در مجلس براي واردات 
خودرو در مقابل صادرات قطعات و خودروهاي داخلي اصال 

موضوعيت ندارد.
امــكان واردات خودرو بــا ارز حاصل از 

صادرات نفت توسط افراد حقيقي وجود دارد؟
درمورد اين پيش شرط براي واردات خودرو نيز تا جايي كه 
سواد سياسي و حقوقي من مي رسد، صادرات نفت طبق 
قانون اساسي در انحصار دولت است و اگر مجلس مي خواهد 
انحصار صادرات نفت توسط برخي افراد را كه مي خواهند 
با ارز حاصل از صادرات به اين شيوه خودرو وارد كنند و با 
قانون اساسي در تناقض است، نيازمند رفراندوم يا حكم 
حكومتي است. مگر اكنون چنين امكاني وجود دارد كه هر 
صادركننده اي بتواند نفت را صادر كرده و بفروشد. اين در 
حالي است كه هنوز نمي توانيم پااليشگاه خصوصي داشته 
باشيم و طبق اصل44 قانون اساسي اينگونه شركت هاي 
مادر تخصصي بايد همچنان دولتي و انحصاري بمانند. با 
اين شرايط شكستن انحصار دولت يا دستگاه هاي دولتي 
وابسته به آن در زمينه صادرات نفت و صادرات نفت توسط 
افراد حقيقي به جز مشــكالت قانوني و حقوقي كه دارد و 
بايد شوراي نگهبان در قانون مصوب مجلس براي واردات 
خودرو به آن توجه كند، موضوع واردات خودرو و صادرات 
نفت به اندازه اي پيچيده است كه امكان ندارد برخي افراد 
حقيقي توان انجام توأم اين دو كار با هم را داشته باشند. 
اگر نمايندگان مجلس با اين مصوبه خواستار آنند كه مردم 
و بخش خصوصي را به صادرات نفــت ترغيب كنند بايد 
ســازوكارهاي قانوني جداگانه تصويب و اجرا كنند. چه 
ضرورتي دارد كه واردات خــودرو را به صادرات نفت گره 
زد. انجام چنين كاري به جز آنكه زمينه شكل گيري فساد 
و به وجود آمدن افرادي مانند بابك زنجاني را فراهم خواهد 
كرد، نتيجه مثبت ديگري را براي صادرات و فروش نفت و 
يا واردات خودرو با ارز حاصل از آن به دنبال نخواهد داشت.
واردات خودرو با ارز افراد در خارج از كشور 
كه تعهد بازپرداخت آن را به دولت ندارند، كارســاز 

خواهد بود؟
واردات خودرو با ارز متقاضي و اشخاص نيز در واقع نوعي 
پولشويي است و اين نوع ارز حاصل از معامالتی است كه 
منشأ آن روشن نيست. با اين شــيوه واردات خودرو پول 
كثيف را به رسميت مي شناسيم گرچه برخي افراد با توجه 
به تنگناهاي ارزي كشور مخالفتي با انجام اين كار ندارند. 
اما موضوع آن است كه در اين شيوه واردات خودرو نيز هيچ 
تضميني وجود ندارد كه اين افراد نسبت به خريد ارز از بازار 
سياه و واردات خودرو به اسم ارز متقاضي اقدام نكنند. با 
بررسي شــيوه هاي مصوب مجلس براي واردات خودرو 
واقعيت آن است كه درنهايت همه روش هاي اعالم شده 
براي انجام اين كار به شيوه آخر يعني واردات با ارز متقاضي 

و مفاسد ناشي از آن محدود خواهد شد.

داليل چســبندگي سكه به 
قيمت 11ميليوني را چه مي دانيد؟

در بازار جهاني قيمت طال نزولي است و همين 
امروز)دوشنبه( كه روز اول معامالت جهاني 
بوده قيمت ها كاهشي بوده است. اما در ايران 
تنها به دليل اينكه دالر اندكي صعودي شد 
قيمت طال و سكه هم باال رفت. نوسانات بازار 
طال و سكه بيشــتر تحت تأثير دالر است تا 
قيمت هاي جهاني. ضمن اينكه بازار جهاني 
هم اكنون به دليل خروج تقاضاي كشورهاي 
هند و چين از اين بازار، خيلي قوي نيســت، 
گذشته از اين كشف واكسن هاي جهاني هم 
منجر به كاهش قيمت جهاني هر اونس طال 
شده اســت. بازار داخلي ديروز به دليل رشد 
نرخ دالر افزايشي بود. به اعتقاد من همچنان 
محيط بازار داخلي طال كاهشي خواهد بود. 
ضمن اينكه بايد توجه داشــته باشيد كه تا 
يك ماه و نيم آينده همچنان ترامپ در رأس 
كار است و تا زماني كه او در مسند باقي است 

بازار ايران همچنان محتاط است.
پيش بيني شما براي آينده  اين 

بازار چيست؟
در يك ماه و نيم تا 2ماه آينــده خيلي نبايد 
انتظار كاهش شديد داشــته باشيم، ضمن 
اينكه مي توان گفت تقاضاي سنگين از بازار 
طالي داخلي برداشــته شــده، بنابراين به 
عقيده من شرايط كلي بازار طالي ما نزولي 
است و حجم تقاضا خيلي باال نخواهد بود. در 
2ماه آينده با روي كار آمدن بايدن يك كاهش 
نسبتا قوي را دوباره خواهيم داشت مخصوصا 
اگر صحبت هاي خوبي در رابطــه با برجام 
انجام شود، در آن زمان سكه سقوطي حتي 
زير 10ميليون تومان هم مي تواند داشته باشد 
ولي بعد براي كوتاه مدت )6ماهه( در حوالي 
10ميليون تومان آرام مي گيــرد. بعد از آن 
دوباره احتماال ســكه مي تواند خود را باالي 

10ميليون تومان تثبيت كند و حتي باالتر 
هم برود. انتظار من اين است كه در بلندمدت 
قيمت سكه دوباره از 10ميليون تومان شروع 
به باالرفتن كنــد و قيمت هــاي 12، 13 و 
14ميليون را هم خواهيم ديد. به طور خالصه 
مي توان گفت تا يك مــاه و نيم آينده همين 
قيمت ها با اندكي نوســان باقي خواهد بود 
ولي با شيب ماليم نزولي. ولي طي 2  تا 5 ماه 
آينده روند پرشتاب تر نزول را خواهيم داشت 

و ممكن است كه به زير 10تومان هم برسد.
پيش بيني شــما درباره قيمت 

دالر چگونه است؟
من اعتقاد دارم قيمــت تعادلي دالر حوالي 
22 تا 23هزار تومان اســت ولي اگر اتفاقات 
خوبي با آمدن بايدن بيفتد احتمال دارد ما 
قيمت هاي زير 20هزار تومــان را به صورت 
خيلي موقت داشته باشيم. پيش بيني من اين 
است كه قيمت تا 6ماه آينده حوالي 20هزار 
تومان تثبيت مي شود و بعد از آن قيمت دالر 

متأسفانه افزايش خواهد يافت.
پس داليل اقتصادي را در اين 

زمينه دخيل نمي دانيد؟
به اعتقاد من اين موج هاي سياسي است كه 
در قيمت گذاري دالر و بعد از آن طال دخالت 
مســتقيم دارد. به طور مثــال همين امروز 
قيمت جهاني طال كه يــك عامل اقتصادي 
است، كاهشي بوده اما قيمت سكه به باالي 
11ميليون تومان رسيده است. پس اگر بحث 
سياسي در كار نباشد طال بايد با قيمت هاي 
جهاني باال و پايين شود كه هم اكنون اينطور 
نيست. متأسفانه انگيزه دهنده قيمت طال در 
ايران سياسي اســت. اين نكته را بايد درنظر 
داشــت كه طال يك شــاخص ترس است؛ 
هرگاه فضاي سياســي مبهم و كدر مي شود 
و نگراني ها افزايــش مي يابد قيمت طال باال 

مي رود.

شروط غيرواقعي و فسادزا براي واردات خودرو  داليل رشد دوباره قيمت طال و سكه
يك كارشناس بازار هاي مالي در گفت وگو با همشهري زواياي آينده 

بازار طال را تشريح كرد
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با وجود رشد عرضه انواع گوشت  بازار
گرم و منجمد گوســفندي و 
گوساله، تأكيد فعاالن صنفي بر 
نبود كمبود، سير نزولي قيمت 
دام زنده و كســادي بازار، فروشندگان گوشت قرمز 
همچنان در مقابل كاهش قيمت ها مقاومت مي كنند.

به گزارش همشهري، توزيع مرغ دولتي در حالي زمينه 
ريزش قيمت مرغ در بازار خرده فروشي را فراهم كرده 
كه فروشندگان انواع گوشت گوسفندي و گوساله با 
وجود نبود كمبود و انباشت دام زنده پس از تنگ تر 
شدن حلقه برخورد با قاچاق، كاهش تقاضاي ناشي 
از گراني گوشت و تعطيلي برخي مشاغل و كسب و 
كارها و ســير نزولي نرخ دام، در برابر كاهش قيمت 
اين ماده پروتئيني مقاومت مي كنند. گزارش ميداني 
خبرنگار همشهري از وضعيت قيمت و وضعيت عرضه 
گوشت قرمز در برخي واحدهاي خرده فروشي سطح 
شهر تهران نيز حاكي از باالماندن قيمت ها و عرضه 

چندنرخي اين اقالم است. 
در واقع سير نزولي قيمت گوشت گوسفندي و گوساله 
طي 2 هفته گذشــته با وجود رشد عرضه دام زنده و 
كاهش تقاضاي اين ماده پروتئيني متوقف شــده و 
فروشــندگان به بهانه هاي مختلف در مقابل كاهش 
قيمت گوشت مقاومت مي كنند. اما متوليان تامين 
دام و فعاالن صنفي از نبود هيچ كمبودي در بازار دام 
زنده و انوع گوشت گوسفندي و گوساله خبر داده و 
گرچه بر رعايت سود مصوب 10درصدي خرده فروشي 
در واحدهاي صنفي تأكيد دارند اما اذعان مي كنند كه 
برخي فروشندگان به بهانه هاي مختلف در مقابل سير 

نزولي قيمت گوشت مقاومت مي كنند.

بازار داغ عرضه چند نرخي گوشت قرمز
بررسي همشهري از قيمت خرده فروشي انواع گوشت 
قرمز گوساله و گوسفندي در برخي مناطق كالنشهر 
تهران حاكي از تداوم عرضــه دو نرخي و حتي چند 
نرخي اين اقالم در واحدهاي خرده فروشي در مناطق 
تهرانســر، ميدان صادقيه و شــهرك اكباتان است. 
به نحوي كه هر كيلوگرم گوشــت شقه گوسفندي 
به قيمت 106 تا 125هزار، ران گوســفندي از 117 
تا 148هزار، سردست گوســفندي با دنده از 118 تا 
125هزار، مخلوط چرخ كرده گوسفندي و گوساله 
كم چرب 115 تا 120هزار و پرچرب 105 تا 110هزار 

تومان به مشتريان عرضه مي شود. 
در بازار خرده فروشــي گوشت گوســاله و گاوي نيز 
هر كيلوگرم گوشت مغز ران گوســاله به نرخ 107 
تا 125هزار و سردســت 103تا120هزار تومان به 
مشتريان عرضه مي شود كه بيانگر اختالف 5تا 20هزار 
توماني برخي انواع گوشــت گوسفندي و گوساله در 
مناطق مختلف شهر تهران و ضعف نظارت بر عرضه 

اين محصوالت پروتئيني است.

نرخ منطقي الشه گوساله و گوسفند 71 تا 93هزار تومان
رئيس شــوراي تامين كنندگان دام كشور از فراواني 
عرضه گوشــت منجمد و گرم گوسفندي و گوساله، 
نبود كمبود در عرضه و تثبيت و سير نزولي قيمت دام 
زنده خبر داده و گفت: هم اكنون قيمت هر كيلوگرم 
گوساله زنده 34 تا 35هزار تومان و دام سبك 42 تا 
45هزار تومان بوده كه با ايــن روند نرخ منطقي هر 
كيلوگرم الشه گوشت گوساله 70 تا 71هزار تومان 
و الشه گوشت گوسفندي 92 تا 93هزار تومان است. 
منصور پوريــان، افزود: با وجود آنكــه در مغازه هاي 

سطح شهر گوشت گرم گوسفندي و گوساله به ميزان 
كافي موجود اســت، اما برخي مغازه داران حاضر به 
كاهش قيمت هــا نبوده و براي توجيــه اين موضوع 
داليل مختلفي ازجمله نبود و گراني نهاده هاي دامي 

را مطرح مي كنند. 
او از انباشــت 140هزار رأس گوساله با اوزان 750 تا 
800كيلوگرم در دامداري ها خبر داد و گفت: در بخش 
گوشت گوسفندي نيز حدود 2 تا 2.5ميليون رأس دام 
آماده كشتار در دامداري ها وجود دارد كه نگهداري 
بيشتر اين دام ها منجر به افزايش هزينه هاي دامداري 
و كاهش كيفيت گوشــت مي شــود. پوريان قيمت 
گوشــت را تابع نظام عرضه و تقاضا دانست و گفت: 
در مواقعي كه تقاضا افزايش و عرضه كاهش مي يابد، 
قيمت گوشت افزايش مي يابد، اما 40درصد مصرف 
گوشت مربوط به رستوران ها و تاالر هاي پذيرايي است 
و در شرايط فعلي با تعطيلي اين مراكز، حجم زيادي 
دام روي دست دامدار باقي مانده كه با وجود اين دليلي 

براي گراني وجود ندارد. 
او، افزود: سيســتم مالياتي كشــور به طور جدي به 
توليدكنندگان بخش دام و گوشت و قصابي ها فشار 
مي آورد كه اين موضوع بر بــازار نهايي كاال بي تأثير 
نيست، اما با توجه به كاهش مصرف گوشت و انبوه دام 
در دامداري ها، پيش بيني مي شود كه قيمت گوشت 

در بازار كاهش يابد.

خريد گوشت فقط در هفته اول هر ماه 
رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفند ي نيز با 
بيان اينكه اكنون هر كيلوگرم گوشت گوسفندي با 
قيمت 108 تا 112هزار تومان بين مغازه داران توزيع 
شــده و اين واحدهاي صنفي نيز معموال با احتساب 
ســود خرده فروشــي 10درصدي عرضه مي كنند، 
گفت: بازار گوشت قرمز بسيار كم رونق شده و شرايط 
به نحوي است كه مردم تنها در هفته اول هر ماه پس از 
دريافت حقوق مي توانند گوشت قرمز خريداري كنند 
و پس از آن بازار از رمق مي افتد و خريد گوشت بسيار 
ضعيف اســت. علي اصغر ملكي، افزود: قيمت خريد 
هر كيلوگرم دام زنده از دامدار كمي بيش از 50هزار 
تومان است. همچنين قيمت گوشت گوسفندي در 
نقاط مختلف كشور تقريبا يكسان است و تنها هزار تا 

2هزار تومان اختالف قيمت وجود دارد.
او با اشــاره به اينكه كمبودي در ميادين عرضه دام 
زنده نداريم و توليد دام در كشور به ميزان كافي انجام 
مي شود، افزود: با توجه به نوســانات آب و هوايي در 
روزهاي پاييزي، به دليل بارندگي اين احتمال وجود 
دارد كه در مقطعي از زمان جابه جايي به كندي و با 
نرخ باالتر انجام شده و موجب كمبود و گراني گوشت 
شود. با اين روند اين شرايط جوي بر بازاررساني دام و 

نرخ گوشت تأثير دارد.

2 ماه ديگر، دقيقا يك سال مي شود  بازار
كه كرونا ســفر رفتن را براي مردم 
تمام دنيا به رؤيا و آرزو تبديل كرده 
اســت. مي گويند جــز در مواقع 
به شدت اضطراري، از شهر كه هيچ، از خانه خارج نشويد تا 
زنجيره انتقال بيماري شكسته شــود. اما زندگي با همه 
محدوديت هاي كرونايي در جريان است و گاهي الزم است 
به اضطرار يا غيراضطرار از خانه خارج شويم. با آمدن فصل 
سرما و برف تهيه ملزومات اين فصل مثل لباس و كفش 
گرم براي اعضاي خانــواده و ايمن كــردن خودرو براي 
سفرهاي داخل يا احيانا خارج شهري هم از واجبات است و 
يكي از اين ملزومــات ضد يخ خودرو اســت. ايراني ها و 
مخصوصا تهراني ها گرچه به نقض محدوديت سفر شهره 
شده اند و نشان داده اند به موضوع اشاعه بيماري از طريق 

سفر چندان معتقد نيســتند اما براي اينكه حواستان به 
ضد يخ ماشينتان باشد الزم نيست حتما عازم سفر باشيد. 
حتي الزم نيست حتما منتظر رسيدن فصل سرما باشيد. 
كافي است بدانيد نداشــتن ضديخ يا فاسد شدن آن چه 

باليي سر ماشين مي آورد.

چرا بايد ضديخ استفاده كنيم؟
در شرايط عادي، آب درون رادياتور با گردش خود، حرارت 
حاصل از احتراق داخلي موتور را به خود جذب مي كند و 
بعد به درون رادياتور بر مي گردد تا حرارت ناشي از احتراق 
موتور را كاهش دهد. اين ســازوكار مانــع جوش آوردن 
خودرو مي شود. اما در شــرايط خاص آب و هوايي مانند 
سرما، مواد ديگري براي كاركرد صحيح موتور نياز است. از 
آنجايي كه آب موجود در رادياتور نمي تواند مانع يخ زدن 

يا جوش آوردن موتور شود و بايد از ضد يخ استفاده كرد. 
در گذشته ضد يخ ها تنها از يخ زدگي جلوگيري مي كردند 
اما فرمول هاي جديد، عالوه بر جلوگيــري از يخ زدگي، 
مانع جوش آوردن خودرو مي شود. ضد يخ درون رادياتور 
خودرو وارد مي شود و مانع از يخ زدگي خودرو در فصول 
ســرما و همچنين جوش آوردن در فصل گرما مي شود. 
روش كار ضد يخ هم به اين صورت است كه موجب افزايش 
نقطه جوش و همچنين كاهش دماي يخ زدگي در خودرو 
مي شــود و در نتيجه خودرو مي تواند در دماهاي بسيار 
پايين و بســيار باال عملكرد بهتري داشــته باشد و دچار 

مشكل يخ زدگي و جوش آوردن نشود.

چرا بايد در هواي گرم هم ضد يخ استفاده كنيم؟
ضديخ عالوه بر آنكه مي تواند نقطه انجماد آب را به اعدادي 
زير صفر برساند، نقطه جوش آب را هم به باالي 100درجه 
مي رساند و به اين ترتيب آب مي تواند بدون آنكه به جوش 
بيايد دماي بيشتري را تحمل كند. اگر مي خواهيد جزئيات 
بيشتري از اين فرايند بدانيد بايد بگوييم بررسي ها نشان 
داده است تركيب 50 درصد آب و 50درصد ضديخ دماي 
جوشي معادل 106درجه دارد و نسبت 70درصد ضديخ و 
30درصد آب، دماي جوش را تا 113درجه سانتي گراد باال 
مي برد. از سوي ديگر با توجه به آنكه سيستم خنك كننده 
موتور محيطي بسته با فشار باال است، مانند اتفاقي كه در 
زودپز مي افتد دماي جوش باز هم افزايش پيدا مي كند تا 
جايي كه مخلوط آب و ضديــخ به راحتي مي تواند باعث 
شود موتور خودرو دماي بيش از 120درجه سانتي گراد را 

 با وجود رشد عرضه انواع گوشت، سير نزولي قيمت دام زنده و كسادي بازار، فروشندگان گوشت قرمز 
همچنان در مقابل كاهش قيمت ها مقاومت مي كنند

مقاومت فروشندگان در برابر ارزاني گوشت

 گوشت بوقلمون نصف قيمت بازار
كدوحلوايي يك سوم

كميابي برخي برندهاي صابون
با ورود مايع دستشويي به جرگه شوينده ها از  سوپرماركت
سال ها پيش، بازار صابون هاي جامد تا حدودي 
كســاد شــد و اين شــوينده هاي قديمي از 
روشويي ها به حمام ها كوچ كردند اما مايع هاي 
مخصوص شست وشــوي بدن، در حمام هم جاي صابون ها را تنگ 
كردند. با اين حال صابون هاي صاحب نام و برند كه سال ها امتحان خود 

را پس داده اند همچنان مشتري هاي خود را دارند. 
برخي برندهاي صابون اين روزها دربازار كمياب شده است. مشاهدات 
خبرنگار همشهري نشان مي دهد كه دست كم در غرب تهران برخي 
برندها كمياب است و در مراجعه به چند سوپرماركت و فروشگاه مواد 
شوينده و بهداشتي، فروشندگان از نبود برخي برندها براي سفارش 
مجدد گفتند. خبرنگار همشهري در پي تداوم چندين روزه اين كمبود 
داليل را از رئيس انجمن صنايع شوينده و بهداشتي ايران جويا شد. 
بختيار علم بيگي در گفت وگو با همشهري نسبت به اين موضوع اظهار 
بي اطالعي كرد و در عين حال از پيگيري براي رفع اين مشــكل خبر 
داد. به گفته وي، نه تنها در زمينه صابون بلكه در كل حوزه محصوالت 
شوينده و بهداشتي هم اكنون هيچ كمبودي وجود ندارد و كارخانه هاي 
توليدكننده با تمامي ظرفيت در حال كار هستند تا با توجه به شرايط 
بيماري كرونا در كشور بازار با هيچ گونه كمبودي مواجه نباشد. كمياب 
شدن يك محصول در بازار با توجه به سابقه ذهني كه درباره كاالهاي 
ديگر وجود دارد، معموال بالفاصله به احتمال افزايش قيمت آن ربط داده 
مي شود. رئيس انجمن صنايع شوينده و بهداشتي كشور اين احتمال 
را نيز رد كرد و گفت كه با توجه به افزايش نرخ شوينده ها در يك ماه 
پيش، فعال خبري از افزايش دوباره نرخ هيچ محصولي در بازار نيست.

قيمت فروش بعضي انواع صابون در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومان مشخصاتبرند 
25.000اورجينال - 135گرميداو

9011.000گرميلرويا
4.000پرفكشن - 90گرميلوكس
45.000زيتوني - بسته 4عدديدورو
903.000گرميشكوه
58.000با رايحه گل - بسته 4عدديدورو
5.000پرفكشن - 125گرميلوكس
5.000سافت تاچ - 90گرميلوكس

17.000بسته 5عدديآرومكس
10.000انار - 120گرميدورو

دالر در كانال 24هزار تومان دوام نياورد
ديــروز قيمت هــر دالر آمريــكا نزديك به  بازار  ارز
500تومان افزايش يافت و براي دومين روز 
متوالي بعد از نزول موقــت به كانال 24هزار 
تومان در روز شنبه در كانال 25هزار تومان 
نوسان كرد. به گزارش همشهري، درحالي كه نزول قيمت دالر به 
كانال 24هزار تومان اميدواري ها را براي تداوم روند نزولي قيمت 
ارز بيشــتر كرده بود اما از روز يكشنبه قيمت دالر دوباره به كانال 
25هزار تومان بازگشت و در مبادالت ديروز هم اين روند ادامه يافت 
و در نهايت قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد تا ساعت17 و تا لحظه 
تنظيم اين گزارش به 25هزارو500تومان رسيد. صرافي بانك ملي 
هم ديروز به موازات رشد قيمت دالر در بازار آزاد قيمت فروش هر 
دالر را 445تومان افزايش داد و قيمت هر دالر در صرافي هاي مجاز 

24هزارو996تومان تعيين شد. 
در بازار متشــكل ارز هم كه قرار اســت به مرجعي براي تعيين 
اســكناس دالر تبديل شــود، ديروز قيمــت هــر دالر آمريكا 
24هزارو600تومان دادوستد شد. كارشناسان از قبل پيش بيني 
كرده بودنــد كه نزول قيمــت دالر به كمتر از 24هــزار تومان با 
دشــواري هايي روبه رو خواهد بود. خبر ها حاكي از آن اســت كه 
ديروز 57 نفر از معامله گران فردايي بازار ارز به اتهام اخالل در بازار 

از سوي نيروي انتظامي دستگير شده اند.

قيمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17 ديروز )ارقام به ريال(
درصدتغييرمقدار تغييرقيمت نوع ارز

249.9604.4501.81دالر
298.9905.4801.87يورو

338.5106900.2پوند انگليس
69.120400.06درهم امارات

32.4003000.93لير تركيه
283.0001000.04فرانك سوئيس

195.5504000.2دالر كانادا
188.2002000.11دالر استراليا
183.0003000.16دالر نيوزيلند

ارزش بازار سهام به مرز 7هزار ميليارد تومان رسيد
با رشد 2.7درصدي شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته ارزش كل بازار سهام  بورس

به مرز 7هزار ميليارد تومان رسيد. 
به گزارش همشهري، روند صعودي شــاخص كل بورس تهران كه از 20آبان ماه دوباره از 
سرگرفته شده است در دادوســتد هاي ديروز هم ادامه يافت و شــاخص كل بازار سهام با 
38هزارو656واحد افزايش معادل 2.71درصد صعود كرد. با اين ميزان صعود ارزش كل بازار سهام )بورس تهران و 
فرا بورس( به مرز 7هزار ميليارد تومان معادل 280ميليارد دالررسيد. تحليلگران تكنيكال بر اين باورند كه با عبور 
پرقدرت شاخص از محدوده يك ميليون و400هزار واحد ظرف 2روز گذشته احتماال اين رشد تا محدوده مقاومت 
يك ميليون و 600هزار واحد تداوم خواهد يافت و درصورت تداوم عبور شاخص از اين محدوده مي توان به رشد 
بيشتر شاخص بورس در بلندمدت اميدوار بود. ديروز همچنين 24هزارو116ميليارد تومان اوراق بهادار در بورس 

و فرابورس دادوستد شدكه اين ميزان در مقايسه با روز قبل 10درصد رشد نشان مي دهد.

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1465934386562.71شاخص كل بورس - واحد
24116224710.27ارزش معامالت - ميليارد تومان

69721712.51ارزش بازار - هزار ميليارد تومان

سكه و طال گران شدند
قيمت سكه و طال در بازار تهران  سكه و طال
به رغم پيش بيني هاي كاهشي، 

ديروز افزايش يافت.
بــه گــزارش همشــهري، 
درحالي كه كركره هاي بازار طال و سكه تهران همچنان 
به دليل قرنطينه تعطيل اســت، ديروز)دوشــنبه(، 
قيمت اين دارايي هــاي ارزشــمند روي كانال هاي 
اطالع رساني و همچنين سايت اتحاديه طال و جواهر 
تهران با اندكي رشد به ثبت رسيد. مهم ترين اتفاق در 
اين زمينه قد كشيدن سكه تا كانال 11ميليوني بود، 
درصورتي كه به دليل نوســانات نه چندان دامنه دار 
دالر به نظر مي رســيد همچنان در كانال 10ميليون 
ماندگار باشد. روز گذشته براي سكه طرح جديد در 
تابلوي سايت اتحاديه طال و جواهر تهران تا ساعت16 
قيمت 11ميليون و200هزار تومان به ثبت رسيد كه 
نسبت به روز يكشنبه 450هزار تومان افزايش داشت. 
سكه طرح قديم با 300هزار تومان افزايش قيمت به 
10ميليون و600هزار تومان رســيد و براي نيم سكه 

تا بعد از ظهر ديروز قيمت 5ميليون و700هزار تومان 
ثبت شد كه از روز يكشــنبه 100هزار تومان گران تر 
بود. ربع سكه هم ديروز 50هزار تومان رشد كرد و به 

قيمت 3ميليون و950هزار تومان رسيد. 
سكه گرمي تغيير قيمتي نداشت و  مانند يكشنبه در 
2ميليون و350هزار تومان تثبيت شد. قيمت طال نيز 
دوشــنبه اندكي افزايش يافت. مظنه طال با 35هزار 
تومان رشــد به 4ميليون و470هزار تومان رســيد و 
هرگرم طالي 18عيار يــك ميليون و 54هزار تومان 
قيمت خورد كــه 8هزار تومان بيشــتر از قيمت روز 

يكشنبه بود.

قيمت طال و ارز در بازار آزاد تا ساعت16 ديروز
قيمت )تومان(نوع دارايي

1.054.984طالي 18عيار )گرم(
11.200.000سكه طرح جديد
10.600.000سكه طرح قديم

5.700.000نيم سكه
3.900.000ربع سكه

2.350.000سكه يك گرمي

نگاهي به قيمت گوشت بوقلمون  سوپرماركت
در قصابي هــا و همچنين انواع 
بســته بندي شــده گوشــت 
بوقلمــون در فروشــگاه هاي 
زنجيره اي نشــان مي دهد بين نرخ اين محصوالت با 
قيمت اين كاال در ميادين ميوه و تره بار اختالف زيادي 
وجود دارد. به گزارش همشهري، هم اكنون الشه كامل 
و شقه بوقلمون در ميادين ميوه و تره بار با قيمت هر 
كيلوگرم 42هزار تومان عرضه مي شود درحالي كه يك 
بسته 900گرمي ســينه بدون استخوان بوقلمون در 
فروشــگاه هاي زنجيره اي 88هزارو900تومان، يك 
بسته ساق 800گرمي، 96هزارو400 و يك بسته مغز 
ران 900گرمي بوقلمون 107هزارو200تومان قيمت 
خورده اســت. اين روزها گوشــت بوقلمون بيش از 
گذشته مورد استفاده خانواده ها قرار گرفته و با توجه به 
قيمت باالي گوشت قرمز و افزايش قيمت گوشت مرغ 
در ســطح شــهر، اين محصول جاي خود را در سبد 
خانوار باز كرده است.  براساس اين گزارش، هم اكنون 
در ميادين ميوه و تره بار، هر كيلوگرم ران بوقلمون با 
قيمت 64300تومان، ساق بوقلمون با قيمت 63هزار 
تومان، سينه بوقلمون با قيمت 67200تومان، فيله 
بوقلمون با قيمت 80300تومان و مغز ران بوقلمون با 

قيمت 82هزار تومان عرضه مي  شود.  
با توجه به افزايش قيمت گوشت مرغ در سطح شهر 
طي يكي دو هفته اخير، قيمت گوشت بوقلمون نسبت 

به هفته آخر آبان از رشــد 7درصدي برخوردار بوده 
است. در ميادين ميوه و تره بار همچنين قيمت ميوه 
و سبزي  نيز از مغازه هاي سطح شهر مناسب تر است. 

در روزهاي گذشته افزايش قيمت هويج سرو صداي 
زيادي به پا كرد و با توجه به تقاضاي باال در اين فصل 
هنوز هم قيمــت آن در مغازه هاي ميوه فروشــي تا 
حدودي باالست.  درحالي كه در ميادين ميوه و تره بار 
سطح شــهر مي توان انواع ميوه و سبزي را با قيمتي 
بسيار كمتر از سطح شهر تهيه كرد. البته براي خريد از 
ميادين ميوه و تره بار بهتر است حتي االمكان ساعات 

ابتدايي روز را انتخاب كنيد.

تابلوي مقايسه قيمت بعضي از سبزي  و صيفي ها در 
ميادين و مغازه ها

ميادين ميوه و نام محصول 
تره بار

مغازه هاي سطح 
شهر 

6.50010.000خيار
9.70015.600لوبيا سبز

5.9008.800هويج
2.9006.500بادمجان ممتاز

5.2007.500شلغم
5.5007.500چغندر
6.6008.500گوجه

4.5007.500كاهوي رسمي
5.5007.500كدو مسما

4.50013.000كدو حلوايي

نيز تحمل كند. ضد يخ خواص ديگري هم دارد؛ سازندگان 
ضديخ مواد روغني نيز به آن اضافه مي كنند تا در فرايند 
كاري خود بتواند واترپمپ را نيز روغن كاري كند تا مانع 
از آسيب به آن شود. از ســوي ديگر به دليل رنگ خاص 
ضديخ، هرگونه نشتي در سيستم خنك كنندگي به راحتي 
قابل تشخيص است و درنهايت ضديخ مانع از زنگ زدگي 

اجزاي فلزي داخلي موتور توسط آب مي شود.

استفاده نكردن از ضد يخ چه باليي سر موتور مي آورد
مسلما استفاده نكردن از ضديخ در دماي زير صفر باعث 
يخ زدن مايــع خنك كننده موتور خودرو مي شــود و در 
تابســتان هم نبود ضدجوش باعث جوش آوردن ماشين 
مي شــود اما قضيه به همين جا ختم نمي شــود. آب در 

زمان يخ زدن افزايش حجم پيــدا مي كند و از آنجايي كه 
جنس موتور از آهن يا آلومنيوم اســت و نــه موادي كه 
خاصيت كشساني داشته باشــند، افزايش حجم آبي كه 
در اين مجموعه يخ زده اســت باعث تركيدن موتور، پاره 
شدن شيلنگ ها و نابود شدن شبكه هاي رادياتور خودرو 
مي شود. درباره عوارض استفاده نكردن از ضد يخ مي توانيد 
با يك جست جوي ســاده در اينترنت اطالعات بيشتري 
كسب كنيد اما همين را بدانيد كافي است كه اگر در شرايط 
يخ زدن آب در رادياتور استارت بزنيد، در نخستين لحظه 
واتر پمپ قفل شده باعث پارگي تسمه تايم خواهد شد و 
همين موضوع باعث برخورد ســوپاپ ها با پيستون و كج 
شدن آنها مي شود و اين اتفاق به معني آن است كه هزينه 
تعويض يك موتور كامل روي دســت شما گذاشته شده 

است. حاال خودتان مقايسه كنيد هزينه تعويض يك موتور 
كجا و هزينه خريد و تعويض ضد يخ كجا...

چه زماني ضد يخ را تعويض كنيم
مانند تمامي مايعات خودرو مانند روغــن موتور، ترمز و 
غيره... ضد يخ نيز پس از مدتي استفاده ديگر كارايي خود 
را از دست مي دهد و بايد تعويض شود. ضديخ با كيفيت 
يكي از آن موارد ضروري است كه بايد هميشه در سيستم 
خنك كننده موجود باشــد. ضديخ ها معموال سبز رنگ 
هستند، هر چقدر غلظت رنگ سبز كمتر باشد، به معني 
كاهش خاصيت ضد يخ در اثر مصرف مداوم است. قهوه اي 
بودن مايع داخل رادياتور به معني فاســد شدن ضد يخ 
اســت و در نخســتين فرصت بايد تعويض شود. توصيه 
مي شود مخلوط خنك كننده هر دو ســال يك بار يا هر 

60 هزار كيلومتر، به صورت كامل تخليه و تعويض شود.
ضد يخ را خودتان مي توانــد در خانه هم تعويض كنيد اما 
بهتر است به جاي اينكه در حياط يا پاركينگ جوي روغن 
به راه بيندازيد به رادياتورسازي يا تعميرگاه مراجعه كنيد 
و با صرف هزينه اي در حد 20 تا 40هزار تومان، رادياتور 
خودروتان را نونوار كنيد. خود ضد يــخ هم خيلي گران 
قيمت نيست و با همه افزايش قيمتي كه داشته هر ليتر 
آن در حدود 30هزار تومان است، مگر اينكه دنبال ضد يخ 
خاصي باشيد. تعويض ضد يخ توســط يك فرد ماهر در 
مجموع براي شما بيشتر از 80هزار تومان )خريد ضديخ 
+ دستمزد( تمام نمي شــود، اما اگر اصرار داريد خودتان 
در منزل اين كار را انجام دهيد براي اينكه بدانيد به چند 
ليتر ضديخ نياز داريد حجم مايع خنك كننده  ماشين را 
از دفترچه پيدا  و بر 2 تقسيم كنيد. حال به همان اندازه 
ضديخ و 50درصد باقيمانده را از آب جوشــيده شده پر 
كنيد. حواستان باشد ضديخ سمي اســت و نبايد با بدن 

تماس داشته باشد.

ضديخ را فراموش نكنيد، حتي در دوران كرونا
قيمت خرده فروشي ضديخ در بازار

  رئيس شوراي تامين كنندگان دام 
كشور: با وجود آنكه در مغازه هاي سطح 
شهر گوشت گرم گوسفندي و گوساله 
به ميزان كافي وجــود دارد، اما برخي 
مغازه داران حاضر به كاهش قيمت ها 
نبوده و اين موضوع را با نبود و گراني 

نهاده هاي دامي توجيه مي كنند
  مصرف 40درصد گوشــت قرمز در 
رستوران ها و تاالرهاي پذيرايي است 
كه اكنون به دليــل قرنطينه تعطيل 
هستند. همچنين كاهش قدرت خريد 
مردم و نرخ باالي گوشت قرمز موجب 
كاهش تقاضا و حــذف اين محصول 
پروتئيني از سفره بسياري از خانوارها 
شده اما خبري از كاهش نرخ گوشت 

نيست
  اكنون هر كيلوگرم گوشــت شقه 
گوسفندي با قيمت 108 تا 112هزار 
تومان بين مغازه داران توزيع مي شود و 
فروشندگان نيز بايد آن را با احتساب 
10درصد سود عرضه كنند، اما برخي 
فروشــندگان هــر كيلوگــرم از اين 
محصول را به نرخ 125هزار تومان به 

مشتريان عرضه مي كنند

قيمت بعضي انواع ضد يخ در بازار تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند

80.000ضديخ مدل 05/05آماده مصرف - 57.3ليتريكاسپين
35.000چهارفصل )ضديخ و ضدجوش( - يك ليتريكاسپين

26.500ضد يخ و ضد جوش سوپرسمن شيمي
95.000چهارفصل)ضديخ و ضد جوش( - 4ليتريلوبرينو
90.000ضد يخ مدل CRX - 4ليتريكراپ

680.000ضد يخ مدل 80082 - 08889تويوتا جنيون پارتس
500.000ضد يخ مدل LLC Red - 4ليتري آيسين

33.000ضد يخ مدل AQUQ TECH - يك ليتريپروفي كار
34.000ضديخ - يك ليتريفيروزگام

93.000مدل Green - يك ليتريفردو
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پرسپوليس و استقالل از بازي در زمين چمن ورزشگاه آزادي 
راضي نيســتند و هر از گاهي در اين مورد غــر مي زنند. مثال 
اخيرا بلند بودن چمن زمين مايه برخي اعتراض ها شــده بود. 
پرسپوليســي ها مي گويند: »چرا بايد هر بــازي 250ميليون 
تومان اجاره بدهيم تا روي چنين چمنــي بازي كنيم؟« حاال 
بگذريم كه مي گويند همين پرداختي هم در يك سال گذشته 
معوق شده است. سؤال مان از پرسپوليس و استقالل اين است 
كه چرا در دوران كرونا و غيبت تماشاگران، يك زمين خوب با 
چمن مناسب پيدا نمي كنيد كه آنجا بازي كنيد؟ اجاره4 بازي 
در آزادي مي شود يك ميليارد؛ يعني با اين رقم هم نمي شود يك 
چمن خوب براي اين دوران پيدا كرد و حتي بعد از كرونا هم در 

مسابقات خلوت تر از آن سود برد؟

پولمفتيكهسرخابيهاميدهند

حاال مارادونا از دنيا رفته و بعضي ها بنــد كرده اند به اينكه چرا 
10ســال پيش كه امكان حضور او در تيم ملــي ايران وجود 
داشت، اين اتفاق رخ نداد؟ پشــت پرده اش را نمي دانيم، اما هر 
چه بود، خيلي هم به ضرر ما تمام نشد! يعني بدترين مارادوناي 
تاريخ، مارادوناي مربي بود. مي آمد اينجا، 4 روز كه مي گذشت، 
عكس هاي تان را كه مي گرفتيد، يك مربي گران قيمت طغيانگر 
روي دســت تان مي ماند با يك تيم بيمار. انصافــا ديگر بعد از 
شــاهكارهاي ديه گو روي نيمكت آرژانتين و الوصل و الفجيره 
در دسته دوم امارات، حسرت اين يكي را نخوريد. شده ماجراي 
افشــين قطبي كه تازگي ها در مصاحبه اي گفته: »قرار بود من 
جاي برانكو سرمربي پرسپوليس شوم، اما اجازه ندادند.« خدا 

پدر و مادرشان را بيامرزد كه اجازه ندادند!

خداراشكركهنشد

نكته بازي

در شب شكست 3 بر صفر مهدي رحمتي 
و تساوي نكونام، قلعه نويي تنها استقاللي 

برنده بود

    دوربين وريا، گيتار ارسالن، پنجه شيخ
انگيزه هاي فردي، عاملي كه مي تواند به استقالل كمك كند

برنامه هفته هاي آغازين اســتقالل خوب بود و عموم هــواداران از آن ابراز رضايت 
مي كردند. اين يك برنامه نسبتا آسان به شمار مي آمد، براي تيمي كه به سندروم از 
دست دادن امتيازات آغاز فصل دچار شده بود. استقالل در اين سال ها ضربه اصلي 
را از تزلزل در آغاز فصل خورده و بنابراين قرعه ماليم در شروع ليگ بيستم همه را 
خوشحال كرد. روي كاغذ تنها بازي دشوار استقالل در اين بازه زماني ديدار با فوالد 
بود كه همان را هم باخت و يك بحران بزرگ درست شد. با وجود اين تا قبل از هفته 
چهارم وضع آبي ها بد نيســت. آنها مس رفسنجان و ماشين سازي تبريز را برده اند، 
امروز با پيكان بازي دارند و بعد از آن هــم ميزبان نفت آبادان خواهند بود. بنابراين 
شايد اگر استقالل امتيازات كامل اين دو بازي را هم كسب كند، صاحب شخصيتي 
محكم تر براي ادامه دادن به مسابقات شود.در اين ميان غيراز توان جمعي و تاكتيكي، 
انگيزه هاي فردي هم مي تواند بسيار به كار اســتقاللي ها بيايد. درون دروازه رشيد 
مظاهري كه حاال رقابت حيثيتي اش با حسين حسيني هم آشكار شده بايد نشان 
بدهد همان گمشده استقالل بوده و خريد كارگشــايي براي اين تيم است. محمد 
نادري درصدد قدرت نمايي مقابل هواداران تيم سابقش و بازگشت به تيم ملي خواهد 
بود. مسعود ريگي بايد نشان بدهد در مورد آفات و خطرات جدايي علي كريمي بيش 
از حد غلو شده بود. وريا غفوري دوربين به دست همچنان دنبال اسكوچيچ خواهد 
گشت تا موقعيتش در تيم ملي را پس بگيرد؛ مخصوصا كه ديگر رقيب حذف شده او 
يعني رامين رضاييان هم اين هفته براي الدوحيل گل زد و درخشيد. مهدي قائدي 
كه راهش را پيدا كرده و روتين دارد كارش را مي كند، اما ارســالن مطهري بايد از 
آخرين فرصت هاي نيمكت نشيني شيخ دياباته استفاده كند و ميخش را محكم تر از 
اين حرف ها بكوبد. گيتارهاي بيشتري بايد نواخته شود تا او در اين رقابت سرسختانه 
بين فورواردها در تركيب اصلي باقي بماند. گفتيم شيخ و يادمان افتاد خيلي وقت 
است پنجه هاي او را نديده ايم. مدتي آماده نبود، يك بار با سرمربي مشكل پيدا كرد 
و حاال هم به دليل مصدوميت معلوم نيست در بازي امروز با پيكان باشد يا نه. هر چه 

هست اگر انگيزه هاي فردي او هم تحريك شود، خيلي به كار استقالل خواهد آمد.

  استقالل، سپاهان
 حمله به امتياز نهم

   ليگ برتر امروز با 4بازي پيگيري مي شود و آبي هاي تهران 
 و زردهاي اصفهان  به دنبال سومين پيروزي هستند

هفته چهارم از رقابت هاي ليــگ برتر فوتبال امروز با 4بازي پيگيري مي شــود. در 
مهم ترين بازي امروز شاگردان محمود فكري به زمين پيكان مي روند تا همه تالش 
خود را براي 9امتيازي شدن بكنند. در اصفهان هم ســپاهان ميزبان سايپا است و 

شاگردان نويدكيا هم درصورت پيروزي مقابل اين حريف چغر 9امتيازي مي شوند.
  نساجي - نفت مسجدسليمان؛ ساعت16:10

وحيد فاضلي - مربي جوان نســاجي - يكي از 2مربي دهه شصتي است كه امسال 
به ليگ برتر اضافه شــده اند. او در بازي هاي گذشته نشــان داده فوتبال تهاجمي را 
مي پسندد. در 3هفته ابتدايي ليگ، نساجي بعد از استقالل دومين ركورددار شوت به 
دروازه حريفان بوده و به همراه 2تيم ديگر بيشترين شوت در چارچوب را داشته است. 
نساجي چي ها با اين كارنامه امروز ميزبان يكي از دفاعي ترين تيم هاي ليگ هستند. 
تيمي كه براي بردن تالش نمي كند اما شكســت هم نمي خورد. 3تساوي از 3بازي 

كارنامه نفت مسجدسليمان در 3هفته ابتدايي بوده است.
   پيكان - استقالل؛ ساعت16:15

محمود فكري بعد از برد خفيف مقابل ماشين سازي تقريبا حواشي و اتمسفر منفي 
را كه بعد از بازي اهواز شــكل گرفته بود از اطراف تيمش دور كــرد. حاال يك برد 
3امتيازي مقابل پيكان و 9امتيازي شدن در صدر جدول ليگ مي تواند استقالل را 
به ثبات برســاند و باخت اهواز را تمام و كمال از ذهن هواداران پاك كند. اما مشكل 
اينجاست كه پيكان در زميني سخت و با شــيوه اي كامال دفاعي روبه روي استقالل 
قرار مي گيرد و آبي ها هم نشان داده اند بدون حضور دياباته به سختي موقعيت گل 
مي سازند. استقالل فصل قبل نتوانست پيكان را ببرد و هر 2 بازي رفت وبرگشت 2 

تيم مساوي شد.
   سپاهان - سايپا؛ ساعت16:20

محرم نويدكيا معتقد است سپاهان از لحاظ رواني هنوز زير سايه بازي فصل گذشته 
با پرسپوليس است. منظور همان مسابقه اي است كه برگزار نشد و سپاهان بعد از آن 
زير فشار شديد روحي رواني قرار گرفت. 2 برد در 2 بازي اخير شايد مشكل نويدكيا 
و تيمش را تا حدودي حل كرده باشــد. ســپاهان 2 بازي اخيرش را با حداقل گل 
پيروز شده و مقابل ســايپا كه خيلي دفاعي و براي نباختن بازي مي كند هم به يك 
برد حداقلي راضي خواهد بود. ابراهيم صادقي فصل گذشته 2 مساوي بدون گل از 
سپاهان گرفت اما فصل قبل از آن علي دايي در 2 بازي مجموعا 8گل از سپاهان خورد!

   نفت آبادان - ذوب آهن؛ ساعت16:40
برزيلي ها بيشتر از آنكه توسط نيمكت خود هدايت شوند توسط طالب ريكاني هدايت 
مي شوند. كاپيتان نفت با 3گل در 3بازي رتبه دوم جدول گلزنان را در اختيار دارد و 
تمام زردپوشــان در ميدان از حركات او الهام مي گيرند. صنعت امروز ميزبان تيمي 
است كه از 3بازي 3مساوي كسب كرده اما بازي هايش به اندازه 14برد و 12باخت 
حاشيه و سروصدا داشته است. بعد از اتفاقات داوري كه در 3بازي قبلي ذوب آهن رخ 

داد، قضاوت بازي امروز اين تيم به سخت ترين كار دنيا تبديل شده است.

مارادونا؟ خدا عابدزاده را نگه دارد
رســول بهروش|  در چند روزي كه از مرگ ديه گــو مارادوناي بزرگ 
مي گذرد، صدها ميليون كلمه به زبان هاي مختلف در ستايش او توليد 
شده است. بسياري از اين مطالب سعي دارند رمز و رازهاي ماندگاري 
ستاره آرژانتيني را كشف كنند. مسلما نبوغ فوتبالي او همه داستان 
نيست. مارادونا يك شخصيت شورشي و ضدساختار داشت كه خب 
براي عموم مردم جذاب به نظر مي رسيد؛ مخصوصا مردمان 30 يا 40 
سال پيش كه به چنين شخصيت هايي بيشتر از امروز عالقه داشتند. 
دنياي فعلي كم و بيش تغيير كرده و مردم اغلب به ستاره هاي تابع نظم 
عمومي عالقه نشان مي دهند. داريم از زمانه اي حرف مي زنيم كه كريس 
رونالدو با همه دستاوردهايش به خاطر نقض مقررات قرنطينه در دوران 
كرونا نكوهش مي شود. اين عصر، عصر تقديس تقلب نيست. ديگر دست 
خدايي به وجود نخواهد آمد. مردم اين روزگار ترجيح مي دهند سر پا 

بايستند و به افتخار بازيكني كه فيرپلي مي كند كف بزنند.
يكي از رازهــاي محبوبيت مارادونا اين بود كه در زمان درســت، در 
جاي درست ايستاده بود؛ بنابراين حتي ناهنجارترين رفتارهايش هم 
تأييد مي شد. از اين نظر شايد بهترين مابه ازاي دن ديه گو در فرهنگ 
فوتبالي ايران، احمدرضا عابدزاده باشــد؛ مردي از تبار غيرممكن ها. 
براي بســياري از ايرانيان، مخصوصا متولدان و اطفال دوران جنگ، 
عابدزاده شمايلي از بي باكي و جسارت بود. خيلي از ما كه ترس در تار 
و پودمان تنيده شده بود، درون زمين يك هيوالي نترس مي ديديم، با 
لبخندي بر لب و يك خونسردي غريب و باورنكردني. بي نهايت جذاب 
و ضدكليشه بود تماشاي گلري كه پنالتي مي زد و مهاجم مقابلش را 
دريبل مي كرد، دروازه باني كه براي جلوگيري از اتالف وقت، دســت 
و پاي مهاجم حريف را مي گرفت و از زمين بيــرون مي انداخت. در 
قتلگاه ملبورن، در آتشــي كه به همت احمد و رفقا سرد شد، حريف 
خوش تركيب و قدرتمند از دقيقه يك براي شــخم زدن تيم ما آمده 
بود. استراليايي ها اما حساب يك چيز را نكرده بودند؛ گلري كه در آن 
جهنم توپ را يك دستي بگيرد و وقتي تيمش 2 بر صفر عقب افتاده 
و تور دروازه اش به شــكل تحقيرآميز پاره شده، براي روحيه دادن به 
هم تيمي هايش جست وخيز كند. »دست خدا« در مقياس كوچك ما 
و خاطرات مشترك ملي و ميهني مان، برخوردي است كه هرگز بين 
عابدزاده و هري كيول رخ نداد، اما گلر ايراني طوري از درد به خودش 
پيچيد كه داور را براي كارت دادن بــه كيول متقاعد كرد. اين همان 
هري كيولي است كه در بازي رفت جلوي 100 هزار نفر از عابدزاده 

دريبل خورد!
مارادونا بي گمان تك مليتي نيست. او به گردن همه فوتبال دوستان دنيا 
حق دارد، اما طبيعتا بيشترين سهم را از اين اسطوره، خود آرژانتيني ها 
مي برند. ژست و پز و افتخارش هم مال آنهاست. حتي دست خدا هم براي 
قهرمان كردن آلبي سلسته از آستين دن ديه گو بيرون آمد. من اما ترجيح 
مي دهم بعد از همه مرثيه ها در سوگ مارادونا، براي سالمتي و طول عمر 
آن لبخند دلربا بر صورت احمدرضا عابدزاده دعا كنم؛ براي رهبر تيمي 
كه خودجوش ترين شادي خياباني و سراســري مردم اين كشور را در 
همه اين سال ها رقم زد. براي آدم هايي كه باعث شدند ايرانيان در تمام 
مملكت، از ته دل، با شور و شعف و افتخار اسم ميهن شان را فرياد بزنند 
و به گوش آسمان برسانند. اين حماســه را تلويزيون نساخت، دعوت 
مسئوالن نساخت، پروپاگاندا و بمباران تبليغاتي نساخت، كارگردانش 
بچه هاي همين مردم بودند و به همين خاطر است كه بعد از 2دهه هنوز تر 
و تازه مانده؛ از معدود خاطرات جمعي ملتي كه به تنهايي خو گرفته است. 
خدايا مارادونا را پيش خودت نگه دار و عابدزاده را پيش ما؛ اين ستاره از 

كسري برگشته را براي مردمي كه كم و كسري زياد دارند. آمين!

يادداشت

محمد زارعي| احمد موسوي مقابل ماشين سازي براي 
اولين بار در تركيب اصلي استقالل قرار گرفت تا زوج 
وريا غفوري در جناح راست آبي ها باشد. او اعتقاد دارد 
بهترين هاي راست ايران هميشه در استقالل حضور 
داشــته اند و حاال او مي خواهد در كنار وريا راه آنها را 
برود. او در آستانه بازي با پيكان به سؤاالت همشهري 

ورزشي اين چنين پاسخ داده است.

 مقابل ماشين ســازي براي اولين بار در 
تركيب اصلي استقالل قرار گرفتي. در اين خصوص 

صحبت مي كني؟
 خيلي خوشحال بودم و خيلي هيجان داشتم. بازي فيكس 
در استقالل آرزويي بود كه به آن رســيدم و اميدوارم تداوم 

داشته باشد.
 فكر كنم باخت مقابل فوالد بيشتر از همه 

به نفع تو و نفراتي شد كه مقابل ماشين براي اولين بار 
در تركيب اصلي قرار گرفتند.

در استقالل تمام بازيكنان به معناي واقعي فوتباليست هستند 
و جزو بهترين ها هم به حساب مي آيند اما كسي به فكر خودش 
نيست. همه مي خواهند خوب بازي كنند تا تيم خوب نتيجه 
بگيرد. حاال در بازي مقابل ماشين هم به چند نفر اين فرصت 
رسيد تا براي اولين بار براي استقالل بازي كنند و من هم يكي 
از آنها بودم. در نهايت همه بازيكنان خوشــحال هستند كه 

استقالل برنده از زمين بيرون آمد.
 خيلي ها به شــيوه بازي استقالل مقابل 

ماشين انتقاد داشته اند. اين انتقادات را قبول داري؟
هفته هاي اول هميشه شرايط خاص خودش را داشته است. 
هم تيم ما و هم ساير تيم ها تغييراتي داشــته اند و اين روي 
كيفيت بازي ها تأثير خودش را گذاشــته است. ما 25 دقيقه 
اول كمي ناهماهنگ بوديم اما پس از آن ســوار بازي شديم 

و فرصت هاي خوبي هم براي گلزني داشتيم. در كل بايد در 
اين هفته ها امتياز جمع كنيم كه به 3 امتياز بازي با ماشــين 

هم رسيديم.
 فكر مي كني بتواني در بازي هاي آينده هم 

مهره فيكس استقالل باشي؟
من تالش خودم را در تمرينات انجام مي دهم تا هرچه زودتر با 
بچه ها هماهنگ شوم و بتوانم بهترين عملكرد را داشته باشم 
بقيه اش ديگر نظر كادرفني است. من مي خواهم در استقالل 
عملكردي داشــته باشــم كه در پايان فصل هواداران از من 

راضي باشند.
 حاال زوج وريا در جناح راست به حساب 

مي آيي. در اين خصوص هم صحبت مي كني؟
استقالل هميشــه در دفاع و هافبك راست بازيكنان خوبي 
داشته است. در واقع بهترين دفاع و هافبك راست هاي ايران 
هميشه در استقالل بازي كرده اند. اميدوارم من در كنار وريا 

غفوري طوري كار كنم كه اين روند ادامه داشته باشد.
 از كار كردن با فكري بگو كه بعد از اتفاقات 

اهواز حسابي تحت فشار قرار گرفت.
من در اهواز نبودم اما كار با ايشان واقعا لذتبخش است. حاج 
محمود از لحاظ فني كارش را بلد است. من هم از كار كردن 
با او لذت مي برم. اميدوارم هم من و هم بچه ها بتوانيم جواب 

اعتماد او را بدهيم.
 اين اســتقالل مي تواند بــراي قهرماني 

بجنگد؟
قطعا. ما هدفي جز قهرماني نداريم و براي رسيدن به آن تالش 
مي كنيم. خوشــبختانه تيم يكدلي داريم و همه دارند به هم 

كمك مي كنند.
 بازي با پيكان را چطور مي بيني؟

به نظرم همه بازي ها براي اســتقالل مثل فينال است. تمام 
تيم ها با كوهي از انگيزه مقابل اســتقالل قرار مي گيرند و به 

همين خاطر ما مقابل پيكان هم كار سختي داريم.

شــيخ دياباته به دليل مصدوميت 3هفته از ميادين فوتبال 
دور خواهد ماند و اين خبر خوبي براي استقالل و هوادارانش 
نيست. شيخ در اواسط تمرين روز يكشنبه استقالل به دليل 
احساس درد در عضله پشــت پاي  خود به تمرين ادامه نداد 
و در اختيار كادر پزشــكي قرار گرفت. مهدي ســياه  پوش 
پزشــك اســتقالل بعد از معاينه اين بازيكن در گفت  وگو با 
سايت رسمي باشگاه اســتقالل گفت: »بعد از انجام MRI و 
معاينات تخصصي، مشخص شد عضله دوقلوي پاي چپ اين 
بازيكن دچار كشيدگي شده و حداقل 3هفته از ميادين دور 

خواهد بود.«
اســتقالل بايد تا تاريخ 28آذرماه به مصاف تيم هاي پيكان، 
صنعت نفت، شــهرخودرو و ذوب آهن بــرود و دياباته قطعا 
در اين 4بازي غايب خواهــد بود. نكته مهم اما اين اســت 

كه اســتقالل بايد پس از ديــدار با ذوب آهن 
در داربي حســاس پايتخت به مصاف 
پرســپوليس برود و حضور دياباته در 
اين بازي هم در هالــه اي از ابهام قرار 

دارد. البته ســازمان ليگ هنوز تاريخ 
برگزاري مسابقات هفته هشتم ليگ برتر 

را اعالم نكرده اســت ولي اگر بازي ها طبق 
اين برنامه منظم و براساس زمانبندي 7هفته 
ابتدايي پيش برود، شــايد دياباتــه در خطر از 
دســت دادن داربي قرار بگيرد. او فصل گذشته 
هم چنين شــرايطي پيدا كرد و با مصدوميتي 
بدموقع داربي را از دست داد. بايد منتظر ماند 
و ديد كادر پزشــكي آبي پوشان مي تواند آقاي 

گل ليگ برتر را به آن بازي برســاند يا خير. شيخ كه از اين 
مصدوميت بدموقع بسيار ناراحت اســت درباره شرايطش 
مي گويد: »مصدوميت هميشه كالفه كننده است و من از اين 
اوضاع ناراحتم. دوست ندارم بازي ها را از تلويزيون 
ببينم، اميدوارم خيلــي زود برگردم.« 
البته نكته اي كه شــايد بتوان از 
آن به عنوان يك خوش شانسي 
بــراي اســتقاللي ها يــاد كرد، 
حضــور پرســپوليس در فينال ليگ 
قهرمانان آسياســت كه احتماال داربي تهران را 
يكي 2هفته به تعويق خواهد انداخت. بازي هفته 
هفتم پرسپوليس مقابل سپاهان، به خاطر حضور 
پرسپوليسي ها در فينال به تعويق افتاده و مسئوالن 
اســتقالل هم اعالم كرده اند ابتدا بايد بازي هفته 
هفتم سرخپوشان برگزار شــود، بعد 2 تيم براي 

داربي هفته هشتم مقابل يكديگر قرار بگيرند.

  دياباته داربي را از دست مي دهد؟

  موسوي: در استقالل كسي
  به فكر خودش نيست

كريم انصاري فرد مهاجم ايراني تيم فوتبال آ. ا. ك يونان شنبه شب باز 
هم درخشيد و با يك گل 3امتيازي نقش مهمي در برد تيمش داشت. 
او كه در ليگ قطر فصل بي سروصدايي را پشت سر گذاشت، با بازگشت 
به ليگ يونان حاال روزهاي خوبي را تجربه مي كند و اين هفته هم يك 
گل تماشايي به ثمر رساند. او در جريان برتري 2-1تيمش مقابل تيم 
رده ششمي آستراس تريپوليس گل دوم را به زيبايي به ثمر رساند. 
به اين ترتيب آ. ا. ك براي پنجمين هفته متوالي در سوپرليگ يونان 
شكســت ناپذير ماند و با 19امتياز به رده ســوم جدول صعود كرد. 

انصاري فرد كه طي 7مسابقه اخيرش براي آ. ا. ك 3گل به ثمر رسانده 
بود هم در هشــتمين بازي فصل خود توانســت چهارمين گل را به 
زيبايي بزند. او در فصل 18-2017 كه در المپياكوس عضويت داشت، 
موفق شده بود در 2۶مسابقه 17گل در سوپرليگ يونان به ثمر برساند 
و دومين گلزن برتر مسابقات شود. كريم امسال هم آقاي گلي را نشانه 
گرفته و به دوستان نزديكش هم گفته كه مي خواهد كفش طالي ليگ 
يونان را از آن خود كند.انصاري فرد بعد از اين بازي در گفت وگويي با 
NOVASPORT گفت: »گلزني به بازيكن حس زندگي مي دهد 

و من بسيار خوشــحالم كه كارم را انجام دادم و به تيمم براي كسب 
پيروزي كمك كردم. امتياز كلي اين بازي ورزشــگاهش بود. زمين 
عالي براي بازي داشت. وقتي در چنين زميني بازي مي كنيد عاشق 
فوتبال مي شويد. همه از اين ورزشگاه خوش شان آمد و نشان داديم كه 
كيفيت خوبي براي بازي داريم. آ. اِ. ك در چنين ورزشگاهي مي تواند 
كابوس حريفانش باشد. به باشگاه آستراس بابت چنين ورزشگاهي 
تبريك مي گويم.« كريم در قســمتي از حرف هايش به فوت ديه گو 
مارادونا هم اشاره كرد: »مارادونا شناسنامه فوتبال است. برخي از ما 
ديدند كه مارادونا چگونه بازي و حركت مي كرد. براي روحش طلب 
آرامش دارم. درگذشت او شوك بزرگي اســت. من قدردان مارادونا 

هستم و از اين افسانه ها درس مي گيرم.«

  انصاري فرد دنبال آقاي گلي در ليگ يونان

    دفاع راست جديد آبي ها اعتقاد دارد   بهترين راست هاي
 ايران هميشه   در استقالل بازي كرده اند 

پرســپوليس باالخره از زير فشار خارج شــد. شاگردان 
گل محمدي كه در 3 بازي قبلي تنهــا يك گل از روي نقطه 
پنالتي زده بودند، مقابل شــهرخودرو بازگشتي رويايي به 
ليگ داشتند و با زدن 3 گل حريف خود را شكست دادند. 
گل اول قرمز هاي پايتخت از روي يك ضربه ايســتگاهي و 
ضربه سر سيدجالل حسيني در دقيقه 42 به ثمر رسيد و 
نوراللهي و ســرلك با گلزني در دقايق 84 و 89 اختالف را 
بيشتر كردند. البته چهره ويژه اين بازي گلزنان آن نبودند 
چراكه اين آرمان رمضاني بود كه با گل نزدن هايش ســوژه 
شــد. او در نيمه اول دروازه خالي شهرخودرو را باز نكرد و 
در نيمه دوم هم يك تك به تك از دســت داد تا شايد براي 
هفته ها به نيمكت تبعيد شود. حاال مهاجمان پرسپوليس 
كه در روز برد 3 بر صفر هم گلي نزدند، حسابي تحت فشار 
هســتند و بايد ديد تا فينال پاي شان به گلزني باز مي شود 
يا خير. به اين نكته بايد اشاره داشت كه شهرخودرويي ها 
اعتقاد داشتند سرلك در نيمه اول بايد اخراج مي شد. در 
ديگر بازي مهم ديروز گل گهر كه به تبريز ســفر كرده بود، 
با نتيجه يك بر صفر ماشين ســازي را شكست داد تا باالتر 
از پرسپوليس 8 امتيازي صدرنشــين ليگ باقي بماند. در 
اين بازي احمدزنده روح تك گل سيرجاني ها را از روي نقطه 
پنالتي به ثمر رساند. مصاف فوالد و آلومينيوم در اهواز هم 
برنده اي نداشت و با تساوي بدون گل به پايان رسيد. فوالد 
در حال حاضر تيم پنجم و آلومينيوم تيم چهاردهم جدول 

رده بندي است.

  پرسپوليس زد
  مهاجمان نزدند
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   وزير ورزش به صحن احضار شد
مسعود ســلطاني فر، وزير ورزش روز گذشته براي پاسخ به سؤال 
نمايندگان درباره قراردادهاي مربيان و بازيكنان داخلي و خارجي، 
وضعيــت ورزش همگاني و تدويــن  نظام نامه جامــع ورزش به 
كميسيون فرهنگي مجلس رفت. سخنگوي كميسيون فرهنگي 
مجلس با بيان اينكه وزير ورزش براي پاســخگويي به ســؤاالت 
نمايندگان در جلسه كميسيون حاضر شد، گفت: سؤال كنندگان 
از پاسخ هاي وزير ورزش در كميسيون فرهنگي قانع نشدند و سؤال 
به صحن مجلس ارجاع شد. مجيد نصيرايي در گفت وگو با ايسنا، 
گفت: در اين نشست گزارشي از فعاليت هاي حوزه ورزش در ۴سال 
اخير ارائه شــد، ما هم معتقديم كه در حوزه ورزش به ويژه ورزش 
قهرماني و حرفه اي پيشرفت هاي قابل قبولي داشتيم، با اين حال 
سؤال كنندگان از پاسخ هاي وزير قانع نشــدند و سؤال به صحن 

مجلس ارجاع شد.

   انرژي اتمي آماده اجراي مصوبه مجلس است
رئيس ســازمان انرژي اتمي ايران از آمادگي كامل اين ســازمان 
براي اجراي مصوبات مجلس شوراي اســامي در پاسخ به ترور 
شــهيد فخري زاده خبر داد. به گزارش برنــا، علي اكبر صالحي با 
اشاره به اقدام مجلس شوراي اســامي در بررسي مسئله خروج 
ايران از پروتكل الحاقي در پاسخ به ترور شهيد فخري زاده، گفت 
كه اين اقدام بيانگر خشم ملت ايران از اين جنايت است. ملت ايران 
فرزندان بسياري را همچون شهيد شهرياري، شهيد علي محمدي 

و ديگران تقديم كرده است و بيش از اين نمي تواند صبوري كند.

   محكومان اقتصادي و امنيتي حق نامزدي ندارند
سخنگوي كميسيون شــوراهاي مجلس با اشاره به بررسي طرح 
اصاح قانون انتخابات مجلس در اين كميسيون گفت: با مصوبه اين 
كميسيون نامزدهاي داراي محكوميت هاي انتخاباتي و اقتصادي 
امكان ثبت نــام در انتخابات را نخواهند داشــت. علي حدادي در 
گفت وگو با فــارس گفت: نامزدهاي انتخابات مجلس نبايســتي 
محكوميت انتخاباتي داشته و مرتكب جرايم انتخاباتي شده باشند 
ضمن اينكه داوطلبان نبايد جرايم اقتصادي هم داشــته باشند. 
همچنين اين افراد نبايستي محكوميت قاچاق موادمخدر داشته و 
به آن اعتياد داشته باشند. همچنين عدم اعتياد به مواد مخدر را هم 
بايستي داشته باشند.  عدم محكوميت در محاكم قضايي در بخش 
امنيت داخلي و يا خارجي از موضوعاتي بود كه به آن پرداختيم و 
مصوب كرديم، ضمن اينكه در جلســات آتي به شرايط اقتصادي 

نامزدهاي انتخاباتي مجلس خواهيم رسيد.

   نارضايتي در برخي استان ها درباره اتباع خارجي
محمدصالح جوكار درباره طرح مجلس با عنوان »ساماندهي اتباع 
خارجي غيرمجاز« كه با انتقاداتي در جامعه روبه رو شــده است، 
گفت: واقعيت امر اين است كه در بحث اتباع خارجي غيرمجاز ما 
هيچ گونه برنامه مشخصي براي حضور اين افراد كه غالبا به صورت 
قاچاق وارد كشور مي شوند نداريم. نماينده يزد گفت: اتباع خارجي 
كه وارد كشور مي شوند نيازمند آموزش و خدماتي هستند كه بايد 
به آنها داده شــود لذا احتياج به يك سازماندهي است كه اين كار 
را دولت و يا بخش خصوصي انجام دهد. به گــزارش ايلنا، رئيس 
كميســيون امور داخلي كشور و شــوراهاي مجلس خاطرنشان 
كرد: امروز در برخي از اســتان ها نســبت به حضور اتباع بيگانه 
نارضايتي هايي وجود دارد كه »طرح ســاماندهي اتباع خارجي 
غيرمجاز« بســيار مي تواند كمك كننده باشد، چرا كه معتقدم با 
طرح مذكور هم كرامت و حقوق اتباع خارجي حفظ مي شــود و 
هم ما مي توانيم با مديريتي كه به وجــود مي آيد اين نارضايتي را 

از بين ببريم.

   حفاظت قوي براي كم ارزش ها!
حشمت اهلل فاحت پيشه، رئيس كميسيون امنيت ملي در مجلس 
دهم طي اظهاراتي درباره ترور شــهيد فخــري زاده به برنا گفت: 
به شخصه اعتقادم بر اين اســت كه بايد از دانشمندان محافظت 
بيشتري به عمل بيايد، در كشور خيلي از افراد تيم هاي حفاظتي 
قوي دارند كه خود افراد اصا ارزشــي ندارند اما از خودشــان و 
خانواده هايشان حفاظت به عمل مي آيد. بايد از نظر امنيتي حفاظت 
بهتري از دانشمندان صورت بگيرد و اين مظلوميت آنها را نشان 
مي دهد. دانشمندان هسته اي دنبال بمب نيستند و برنامه شان را 

بارها اعام كرده اند.

مسئله اصلي مردم فرم برگزاري انتخابات نيست، 
بلكه محتوا و اهميتي اســت كه به رأي مردم داده انتخابات

مي شود. يك سال پس از انتخابات مجلس يازدهم، كه 
به لحاظ كاهش مشــاركت زنگ خطر را براي مسئوالن برگزاري 
انتخابات به صدا درآورد، حاال افزايش مشاركت مردم دغدغه نهاد 
مجري انتخابات براي رياست جمهوري1400 هم شده است. چهره ها 
و فعاالن سياســي و حزبي در اين مدت ضــرورت بازنگري در 
فرايندهاي نظارتي و تأييد صالحيت ها را براي حضور سليقه هاي 

مختلف در نهادهاي انتخاباتي مدنظر قرار دادند. وزارت كشــور 
دولت حسن روحاني هم كه تاكنون تجربه برگزاري 3دوره انتخابات 
سال هاي 94، 96 و 98 را پشت سر گذاشته ، اين بار از نظر شكلي 
خواهان تغييراتي شامل برگزاري الكترونيك انتخابات و افزايش 
مدت رأي گيري به 2روز شده اســت؛ هر تصميمي درباره نحوه 
برگزاري انتخابات آينده، با درنظر گرفتن شرايط ويژه اي كه شيوع 
كرونا ايجاد كرده، گرفته مي شود. وزارت كشور اخيرا فراخواني براي 
جلب نقطه نظرات كارشناسان و دانشگاهيان داد تا تحوالت مثبتي 
در مشاركت سياسي و نحوه حضور مردم در انتخابات ايجاد شود. 
درباره ابعاد حقوقي و قانوني هرگونه تغيير در كم و كيف برگزاري 

انتخابات با نعمت احمدي، حقوقدان گفت وگو كرديم.

نخستين جلسه رسيدگي به 
اتهامات رئيس سابق سازمان قضايي

خصوصي ســازي  و معاون 
سابق وزير اقتصاد روز گذشته در شعبه اول 
دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست 
قاضي جواهــري برگزار شــد. »ميرعلي 
اشرف عبداهلل پوري حسيني« به »اخال 
عمده در نظام توليد و اقتصاد كشور« و به 
تــاراج دادن اموال عمومي كشــور متهم 

است.
متهم ساعاتي پس از پذيرش استعفايش 
توســط وزير وقت اقتصاد، اواخر مردادماه 
ســال گذشــته بازداشت شــد؛ پيش از 
بازداشــت پوري حســيني، قاضي سراج، 
رئيس سابق سازمان بازرسي كل كشور با 
انتقاد از برخي واگذاري ها توسط سازمان 
خصوصي سازي ، گفته بود كه »پرونده هاي 
سنگيني« در اين زمينه تشكيل شده است. 
اهميت اين پرونده تا جايي بود كه ابراهيم 
رئيسي، رئيس قوه قضاييه طي سخناني از 
روند خصوصي سازي  در كشور انتقاد كرد و 
گفت: »اين نوع خصوصي سازي  در كشور 
به تاراج دادن اموال عمومي اســت و با آن 
خصوصي سازي  كه در قانون بود متفاوت 
است و ما به اين موضوع رسيدگي خواهيم 
كرد.« پيش از اين، 100نماينده مجلس 
دهم با تذكري خطــاب به رئيس جمهور، 
خواستار عزل وي شــده بودند. واگذاري 
شركت هاي هپكو، هفت تپه، ماشين سازي 
تبريز، آلومينيوم المهدي، كشت و صنعت 
مغــان و برخي شــركت هاي بــزرگ در 
كرمانشاه ، خراســان و... موضوعي بود كه 
نمايندگان از آن با عنوان »خيانت بزرگ« 

ياد كرده بودند.
در جريــان نخســتين جلســه دادگاه 
رسيدگي به اتهامات رئيس سابق سازمان 
خصوصي سازي ، بالي، نماينده دادستان 
ضمن قرائت كيفرخواست گفت كه متهم 
از شــركت هاي دولتي تحت عنوان يتيم 
تعبير كرده اســت كه مالك دلسوزي كه 
صاح آن را بداند، نــدارد. واگذاري هاي 
بي ضابطه، عدم رعايت تشــريفات قانوني، 
ارزان فروشي شركت ها براساس نظريات 
كارشناســي غيرمعتبر و واگذاري به افراد 
فاقد اهليت و عهدشكن ازجمله قصورات 
سازمان خصوصي ســازي  تحت مديريت 
پوري حسيني اســت كه منجر به اخال 
عمده در نظام توليدي و اقتصادي كشور 
و به تعطيلي كشــاندن خطوط برخي از 
كاال هاي توليدي و بسترســاز اعتراضات 

كارگري شده است.

واگذاري در قبال بدهي هاي دولت
به گفته نماينده دادستان، معادل 21درصد 
ارزش كل واگذاري هــاي صورت گرفتــه 

برخــاف روح حاكم بر اصــل۴۴ قانون 
اساسي بوده است و مستقيما به اشخاص 
حقيقي و حقوقي طلبكار از دولت منتقل 
شده اســت. وي به نحوه واگذاري شركت 
ماشين ســازي  تبريز اشــاره كرد و گفت 
كه »شــريعتمداري و نعمت زاده )وزراي 
ســابق صمت( طي نامه هايــي خطاب به 
معاون اول رئيس جمهور كه رونوشت آن 
براي پوري حسيني ارسال شده بود اعام 
كردند كه به لحاظ مشكات ساختاري و 
فقدان توجيه اقتصادي و ســودده نبودن 
ماشين ســازي  تبريز، عما واگذاري آنها 
محقق نشــده و ادامه اين فرايند ســبب 
تعطيلي آن خواهد شــد، اما با وجود اين 
واگذاري صورت گرفت.« وي تصريح كرد: 
بخش عظيمي از واگذاري ها در راســتاي 
رد ديــون مالي دولت به طلبــكاران بوده 
اســت و منبع درآمدي براي تسويه ديون 
دولت و تسويه بدهي ها بوده است. نماينده 
دادســتان تأكيد كرد: معــادل 21درصد 
ارزش كل واگذاري هــاي صورت گرفتــه 
برخــاف روح حاكم بر اصــل۴۴ قانون 
اساسي بوده است و مستقيما به اشخاص 
حقيقــي و حقوقــي طلبــكار از دولت 
منتقل شــده اســت. نماينده دادستان 
افزود: شــركت هاي ديگــري به جز گروه 
ماشين ســازي  از نقدشــوندگي بيشتري 
برخوردار بودنــد؛ اما ماشين ســازي  كه 
از ســال ها پيش حدود 11بــار به مزايده 
گذاشته شده بود و فروش نرفته بود، ظرف 
2هفته به فروش مي رود و اين موضوع قابل 
تامل اســت. بالي اضافه كرد: وزارت امور 
اقتصاد و دارايي مي توانســت از يك سال 
قبل براي تسويه آن اقدام كند، اما اينكه آن 
را تا پايان سال و براي روز هاي پاياني نگه 

مي دارد، جاي سؤال دارد.

   عكس: خبرگزاري ميزان

روي خط ديپلماسي

كافه مجلس

  زمان نشست بعدي كميسيون برجام
پايگاه اينترنتي اتحاديــه اروپا بيانيه اي درباره برگزاري جلســه 
بعدي كميسيون مشترك برجام منتشر كرد كه در آن آمده است: 
نشست كميسيون مشترك برجام در تاريخ 16دسامبر )26 آذر( 
در وين برگزار خواهد شد. بنا بر اين بيانيه: جلسه به رياست هلگا 
اشميد، مديركل سرويس اقدام خارجي اتحاديه اروپا و به نيابت از 
جوزپ بورل، مسئول ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا برگزار 
مي شود. در اين جلسه نمايندگان كشورهاي ايران، فرانسه، آلمان، 
انگليس، روسيه و چين حضور خواهند داشت. در ادامه اين بيانيه 
آمده است: شركت كنندگان در اين جلسه درباره اقدامات ادامه دار 
در راستاي حفظ برجام و چگونگي اطمينان يافتن از اجراي كامل 
و مؤثر توافق از طرف تمامي اعضا ازجمله آمادگي براي نشست در 

سطح وزرا گفت وگو خواهند كرد.

  همكاري اروپا براي بازگشت آمريكا به برجام
انديشكده شوراي روابط خارجي اروپا در بيانيه اي مشترك كه به 
امضاي اعضاي ارشد آن رسيده است، ضمن اشاره به اينكه سياست 
فشار حداكثري دولت دونالد ترامپ رئيس جمهور فعلي آمريكا در 
برابر ايران، شسكت خورده اســت، خواستار همكاري دولت هاي 
اروپايي با دولت جو بايدن، رئيس جمهــور منتخب آمريكا براي 

بازگشت به توافق هسته اي )برجام( و تقويت آن شد.

  حضور هيأتي از طالبان در سفارت ايران در قطر 
سفارت ايران در قطر در حساب توييتري خود در اين زمينه نوشت: 
»هيأتي از دفتر سياســي طالبان با حضور در سفارت جمهوري 
اســامي ايران در دوحه ضمن عرض تســليت به مناسبت ترور 
دانشمند شهيد  فخري زاده و اداي احترام به آن شهيد عزيز، ورود 
حميد دهقاني به دوحه را به عنوان سفير جمهوري اسامي ايران 

خير مقدم گفته و براي ايشان آرزوي موفقيت كردند.«

محسن تواليي
خبر نگار

اصغر صوفي
خبر نگار

باتوجه به شــيوع ويروس 
كرونــا از يك ســو و همچنيــن 
سياســت زدگي مردم، آيا انتشــار 
فراخوان وزارت كشور مي تواند كمكي 

به بحث مشاركت در انتخابات كند؟
ايــن دولــت و وزارت كشــور آخرين 
انتخاباتــي اســت كــه 28خردادمــاه 
ســال بعد برگزار مي كننــد. انتخابات 
رياســت جمهوري با فراخوان مشــكل 
مشــاركت مــردم را حــل نمي كند. ما 
به صورت بنياديــن نياز به يــك قانون 
انتخابات داريم. وصله پينه هاي دولت ها و 
مجالس مختلف راجع به قانون انتخابات، 
همه مقطعي و ناشــي از بن بســت هايي 
است كه در انتخابات ما وجود دارد. دولت 
و مجلس فكر مي كنند با اندكي تغييرات 
مي شود مسائل اصلي انتخابات در ايران 
را برطرف كرد. فراخوان و لوايح حداقلي 
نمي توانند اين نقايــص را برطرف كنند. 
انتخابــات در ايران دومرحله اي اســت. 
در مرحله اول شــوراي نگهبان از ميان 
داوطلبان دست به انتخاب نامزدها مي زند 
كه نمي شــود حدس زد برخورد آنها با 
انتخابات چگونه خواهد بــود؛ همچون 
انتخابات رياســت جمهوري سال92 كه 
آقاي هاشمي رفســنجاني ردصاحيت 
شــد. آقاي هاشمي رفســنجاني رئيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و منصوب 
رهبري بودند و فقهاي شوراي نگهبان نيز 
در جلســات مجمع زيرمجموعه ايشان 
بودند. اين زيرمجموعــه در جاي ديگر 
رئيــس خــودش را ردصاحيــت كرد. 
فراخوان، چنين بن بســت ها و گره هايي 

را در ذهن مردم حل نمي كند.
به اســتناد اصل99 قانون 
اساسي نظارت در انتخابات برعهده 
شوراي نگهبان است، اين اصل قانون 
اساسي كشور اســت و بايد پذيرفت 
كه شــوراي نگهبان حق نظارت بر 

انتخابات را دارد.
اين اصل گفته نظارت بر انتخابات برعهده 
شوراي نگهبان است، ولي چيزي درباره 
نظارت بر تعيين كانديداها نگفته است. 
اين فيلتر محدود است. تا زماني كه واژه 
احــراز صاحيت، محور نظارت اســت، 
فراخــوان انتخاباتي نهايت در شــكل 
برگــزاري انتخابات بتوانــد تمهيداتي 
ايجــاد كنــد ولــي در نفــس انگيزه و 
اراده مــردم براي شــركت در انتخابات 
تغييري ايجاد نمي كند. تأييد صاحيت 
كانديداها بايد به بررســي سوابق افراد 
در مراجع چهارگانه اســتعام ها مقيد 
شود و برخوردهاي سليقه اي و تفسيري 
 كنار گذاشــته شود. دوســتان مجري 
انتخابات بايد توجه كنند مســئله اصلي 
مردم فــرم برگزاري انتخابات نيســت، 
بلكه محتوا و اهميتي اســت كه به رأي 
مردم داده مي شود. اين را بايد دوستان 

احيا كنند.
شيوع بيماري كرونا باعث 
شــده تا انتخابــات الكترونيكي و 
برگزاري دوروزه اش پيشنهاد اصلي 
براي 28خرداد سال بعد باشد. تمهيد 

قانوني و حقوقي آن چيست؟
اگر انگيزه حضور مردم را ايجاد كنند، در 
گام دوم بايد به سراغ برگزاري انتخابات 
الكترونيكــي رفت. نبايــد آدرس غلط 
داد. مردم اگر انگيزه انتخاباتي داشــته 
باشند، خودشان فاصله اجتماعي و زمان 
حضورشــان پاي صندوق هــاي رأي را 

مديريت مي كنند. روال برگزاري شيوه 
دستي انتخابات كه از دوره قاجاريه مانده 
بايد تغيير كند و حتما از لحاظ حقوقي 
و قانوني شدني اســت. االن نمايندگان 
مجلس به شيوه الكترونيكي به طرح ها 
و لوايــح رأي مي دهند. مجــري و ناظر 
انتخابات بايد توجه كننــد اگر همانند 
انتخابات اسفندماه سال گذشته، مردم 
ميلي به حضــور در انتخابات نداشــته 
باشــند، ديگر نگراني آنان درخصوص 
كرونا معنا ندارد، چــون حوزه هاي اخذ 

رأي خلوت خواهند بود.
قــانـــون انتخـــابات 
رياست جمهوري مي گويد انتخابات 
بايــد روز جمعه برگزار شــود. در 
انتخابات رياســت جمهوري96 نيز 
آقاي روحاني گاليه داشتند كه چرا 
زمان انتخابات بــراي مردمي كه در 
صف ها مانده بودند، تمديد نشد. اين 
مسئله از لحاظ حقوقي و قانوني چطور 
برطرف مي شود؟ آيا با تصويب ستاد 
ملي مقابله با كرونا و تأييد شــوراي 

نگهبان شدني است؟
قانون وحي منزل نيســت و از آســمان 
نيامده كه نشــود تغييرش داد. مجلس 
مي تواند به صورت عادي يــا در فوريت 
قانــون انتخابات رياســت جمهوري را 

اصاح كند.
برخــي معتقدند ســتاد 
ملي مقابله با كرونا نمي تواند  شــأن 
فراقانوني داشته باشد. آيا مي تواند 

تغييري در روز اخذ آرا ايجاد كند؟
چرا به ستاد موكول شــود؟ البته ستاد 
همين االن نيز دارد قانونگذاري مي كند 
و دســتوراتش در حكم قانون است. راه 
ســاده تر ارجاع موضوع به مجلس است 

تا با يك طرح دوفوريتي به لحاظ شرايط 
كرونايي حاكــم بر كشــور طول مدت 

انتخابات را در اين دوره 3روز كند.
البته قانون اساســي هم 
تلويحا اشــاره دارد كه انتخابات روز 
جمعــه برگزار مي شــود، اينكه اگر 
انتخابات به دور دوم كشــيده شد، 
جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گيري 

مي شود.
گفته جمعه هفته بعدش برگزار مي شود 
اما نگفته 2روز يا چند روز باشد يا نباشد. 
االن شــرايط اضطرار داريــم. قانون را 
خيلي ساده مي توان گذراند. قانون گفته 
زمانش جمعه است، خب، از جمعه شروع 
مي شــود ولي درباره پايانش كه سخني 

نگفته است. بنابراين شدني است.
ظاهرا ايــرادات امنيتي تا 
همين انتخابات سال گذشته مجلس 
مانع برگزاري انتخابات الكترونيكي 
بوده است. تجربيات ساير كشورها در 

اين ارتباط چيست؟
در بسياري از كشــورها يك ربع پس از 
پايان انتخابات بافاصله نتيجه را اعام 
مي كنند. چرا بايد براي انتخابات كاغذي 
و استخدام پرسنل شمارش آرا ميلياردها 
تومان هزينه كرد؟ انتخابات الكترونيكي 
پديده اي دقيــق در تجربيات انتخاباتي 
كشورهاي متعدد است. به تعداد انگشتان 
دست كشور نداريم كه انتخابات كاغذي 
داشته باشــند. از حدود 200كشور دنيا 
نمي توان 10كشور پيدا كرد كه انتخابات 

كاغذي داشته باشند.
پــس چــرا در انتخابات 
ســال96 احراز هويت الكترونيكي 
وقت گير شــد و خالف هدفش باعث 

تشكيل صفوف رأي شد؟
اين كار ما انتخابــات الكترونيكي نبود. 
سيســتم ما تلفيقي از شيوه هاي سنتي 
و مــدرن در انتخابــات شــد و ضعيف 
عمل كرد. نمي شــود بخشــي كاغذي 
باشد و بخشــي الكترونيكي. اگر كلش 
الكترونيكي بود، ديگر كاغذ نياز نداشت. 
وقتي احراز مي شــد با يك اثر انگشــت 
فرايند رأي گيري از او به اتمام مي رسيد. 
اشــكال شــيوه ما اين بود كه اول وقت 
مردم گرفته مي شــود تا احــراز هويت 
شوند و تازه برمي گرديم سرخط كه رأي 
او را بگيريم. االن دولــت مي گويد همه 
افراد بايد كارت ملــي در امورات روزانه 

خودشان همراه داشته باشند.

گفت وگو با نعمت احمدي، حقوقدان درباره نحوه برگزاري انتخابات1۴00 رياست جمهوري در ايام كرونا

اول مسئله مشاركت حل شود، بعد فاصله اجتماعي

  مي تــوان در شــكل اجــراي 
رأي گيري، انتخابــات را از چند روز 

قبل از جمعه شروع كرد
  بايد فرايند اخذ رأي پستي را ايجاد 

كنيم
  بايد صندوق هاي رأي داير كرد تا 
طي چند روز اخذ رأي شود و آخرين 
روز رأي گيري را جمعه قرار داد كه 

به صورت الكترونيكي برگزار شود

در جريان نخستين جلسه دادگاه 
رسيدگي به اتهامات رئيس سابق 
سازمان خصوصي سازي، بالی، 
نماينده دادســتان ضمن قرائت 
كيفرخواســت گفت كه متهم از 
شركت های دولتی تحت عنوان 
يتيــم تعبير كــرده كــه مالك 
دلســوزی كه صاح آن را بداند، 

ندارد

اســحاق جهانگيــري بعدازظهر 
دوشــنبه در نوزدهمين اجاس برجام

شوراي نخست وزيران كشورهاي 
عضو سازمان همكاري شانگهاي كه به  ميزباني 
كشور هند و از طريق ويدئوكنفرانس برگزار شد، 
گفت: برجام كه به عنوان يكي از دســتاوردهاي 

مهم ديپلماســي بين المللي دهــه اخير اســت، به رغم رويكرد 
برجام ستيزانه و خروج غيرقانوني دولت ترامپ و اعمال تحريم هاي 
ظالمانه عليه كشور ما و بي عملي كشورهاي اروپايي عضو، به واسطه 
سياســت صلح طلبانه و صبر راهبردي ايران و با حمايت اعضاي 
جامعه بين المللي، ازجمله اعضاي سازمان همكاري شانگهاي و 
البته با مقاومت ملت بــزرگ ايران تاكنون پايدار مانده اســت. 
جهانگيري يادآور شد: هرچند ايران منفعت قابل توجهي از اجراي 
برجــام نبرده اســت امــا همچنــان بــراي تقويــت رويكرد 
چندجانبه گرايي، در صدد بازگشــت توازن و تعــادل در انجام 

تعهدات طرفين به اين توافق بين المللي است.

به گــزارش پايگاه اطاع رســاني معــاون اول 
رئيس جمهور، جهانگيري همچنين به شهادت 
محسن  فخري زاده اشاره كرد و گفت: متأسفانه 
به رغــم همكاري هاي مؤثر ايران با كشــورهاي 
درگير با تروريسم داعش به ويژه دولت هاي عراق 
و سوريه كه به ســركوبي يكي از خطرناك ترين 
تهديدات تروريســتي در جهان منجر شــد، امروز ايران خود در 
معرض تروريســم دولتي قرار گرفته اســت. ترور سال گذشته 
قهرمان ملي كشور ما در مبارزه با تروريسم، سردار سپهبد شهيد 
قاسم سليماني و ترور چند روز اخير شهيد دكتر محسن فخري زاده 
از دانشــمندان و مديران حوزه دفاعي كشورمان، نمونه هاي بارز 
به كارگيري ابزار تروريسم دولتي، عليه ايران است. انتظار داريم 
نهادهاي بين المللي، منطقه اي و دولت ها در برابر تروريسم دولتي 
سكوت نكنند و با محكوم كردن آ ن، مانع از تكرار اين دست اقدامات 
ضد انساني شــوند. البته ايران در فرصت مناسب به اين جنايت 

ضد انساني پاسخ قاطع و حساب شده خواهد داد.

معاون اول رئيس جمهور در اجاس نخست وزيران كشورهاي عضو همكاري شانگهاي :

ايران درصدد بازگشت توازن به برجام است

 اولين دادگاه رئيس سابق 
سازمان خصوصي سازي  برگزار شد

روايت تخلفات 
درخصوصي سازي

يكي از شركت هاي واگذار شــده كه نماينده دادستان به آن اشاره 
كرد، شركت ماشين سازي  تبريز اســت كه به دليل نحوه واگذاري و 
عدم اهليت شخص خريدار، طي سال هاي گذشته حاشيه هاي زيادي را 
به دنبال داشته است. ماشين سازي  تبريز يكي از صنايع مادر و سازنده 
ماشين ابزار مورد نياز شــركت هاي ديگر است؛ به طوري كه تامين 
بخشي از ماشين آالت استراتژيك و حساس تا پيش از واگذاري بر 
عهده ماشين سازي  تبريز بوده است. به گفته نماينده دادستان، طي 
48سال گذشته هيچ كارخانه اي مانند آن داير نشده و در سال هاي 
اخير توليدات آن كاهش داشته است. گروه ماشين سازي  تبريز در 
تاريخ45/9/12 به موجب پروانه اي از وزارت صنايع و معادن تاسيس 
شد و بهره برداري از آن از سال51 آغاز مي شود. واگذاري اين واحد 
توليدي به قربانعلي فرخزاد، مشهور به »مش قربانعلي«، يك نقطه 
عطف در نيم قرن فعاليت ماشين سازي  تبريز بود. فرخزاد از هيچ نظر 
شرايط، صالحيت و اهليت خريد كارخانه ماشين سازي  را نداشت. او در 
زمان واگذاري ماشين سازي ، داراي پرونده قضايي در حال رسيدگي با 
اتهام اخالل در نظام اقتصادي و ارزي بود. اين پرونده تاكنون به عنوان 
بزرگ ترين پرونده اخالل و قاچاق ارز شناخته مي شود. فرخزاد مبلغ 
466ميليون دالر با نرخ دولتي )4200توماني( به منظور واردات ورق 
اســتيل دريافت كرده، اما بدون انجام هيچ گونه واردات، ارزها را در 
بازار آزاد با قيمت بسيار باالتر به فروش رسانده بود. نماينده دادستان 
از او به عنوان »اخالگر نظام ارزي« ياد مي كند كه تا كالس پنجم سواد 
دارد! اما سازمان خصوصي سازي  در سال97، بدون توجه به صالحيت 
خريدار، گروه ماشين ســازي  تبريز به همراه امالك »ائل گلي« را به 

قيمت ارزيابي ســال94 )به مبلغ 688ميليارد تومان( به قربانعلي 
فرخزاد واگذار مي كند. اما در ارديبهشت98، فرخزاد در پرونده اخالل 
ارزي به 20سال حبس، پرداخت جزاي نقدي و ضبط ارز هاي مكشوفه 
محكوم شد. همين شهريور گذشته بود كه احمد عليرضابيگي نماينده 
مردم تبريز اعالم كرد كه سرانجام با مرارت هاي بسيار مش قربانعلي 
از مالكيت ماشين ســازي  خلع و به اتهام اخالل در نظام ارزي كشور 
راهي زندان شد. پس از ورود دستگاه قضايي به موضوع ماشين سازي ، 
قرارداد واگذاري فسخ و مالكيت اين شــركت بار ديگر به صندوق 
بازنشستگي فوالد واگذار شد. رئيس قوه قضاييه در جريان سفر خود 
به تبريز در آبان98، با اشــاره به واگذاري ماشين سازي  به فرد فاقد 
اهليت گفت: »كسي بدون اينكه آورده اي داشته باشد از طريق وام هاي 
كالن دولتي يك دفعه صاحب كارخانه اي مي شود و بعد مي گويد كه 
رونق توليد را دنبال مي كند و از ســوي ديگر به جاي افزايش توليد، 
توقف توليد و بيكاري كارگران را رقم مي زند، ولي بحمداهلل با برخورد 

دستگاه قضايي و پيگيري مسئوالن و مديران، اين مشكل حل شد.«

   پديده قربانعلي

پیشنهادهايی برای افزايش مشارکت
پيشنهاد مشخص شما براي اينكه انتخابات سال بعد در شرايط كرونايي با مشاركت 

مردم برگزار شود، چيست؟
بياييد فرض را بر اين بگذاريم كه تا 28خردادماه سال بعد كرونا پايان پذيرد. 
آيا تغييري در اصل صورت مسئله وزارت كشور ايجاد خواهد شد؟ مگر خود 
وزير كشور پس از انتخابات مجلس يازدهم در اسفندماه سال گذشته به كاهش 
مشــاركت مردم متاثر از عوامل گوناگون ازجمله سياسي و اجتماعي اشاره 
نكرد؟ به عنوان يك كارشناس از سر دلسوزي مي گويم كه همه مسئوالن كشور 

بايد به اين فكر باشند. بايد سرمايه اجتماعي و اعتماد 
عمومي مردم را بازگرداند. مي توان در شكل اجراي 
رأي گيري انتخابات را از چند روز قبل از جمعه شروع 
كرد. فرايند پستي ايجاد كرد، صندوق هاي رأي داير 

كرد تا طي چند روز اخذ رأي شود و آخرين روز 
رأي گيري را جمعه قرار داد كه به صورت 

الكترونيكي برگزار شود. فقط انتخابات 
پســتي در اين حالت به صورت 

برگزار  كاغذي 
مي شود.
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سال هاســت كه يك پاي نصــف جهان لنگ 
مي زند و بســتر زاينده رودش با آن جريان هاي 
خروشان به ساحلي وســيع و شني  بدل شده؛ 
گستره اي مهجور از زمين آفتاب خورده كه دور 
قلب اصفهان پيچيده اســت. وعده هاي مكرر 
مسئوالن استاني و كشــوري هم براي جريان 
دائمي زندگي در زاينده رود محقق نشده و كاهش 
چشمگير منابع آبي و خشكي آن حتي معيشت 
كشاورزان را با چالش مواجه كرده است. بي بهره  
ماندن تاالب گاوخونــي از حقابه، آلودگي هوا، 
تخليه آب هاي زيرزميني و فرونشســت زمين 
هم دستاورد همين تشنگي زاينده رود است كه 
هر روز تشنه تر از قبل مي شود. درست از زماني 
كه زاينده رود ديگر مثل سابق رنگ آب را به خود 
نديد، ده ها هزار هكتار زمين كشاورزي به بيابان 
بدل شد و خشكيد. شــهر هم ديگر آن نشاط 
سابق را ندارد. خطر خشكي زاينده رود، بناهاي 
تاريخي و پل هاي بناشده روي  رود را هم تهديد 
مي كند و فعاالن محيط زيســت و كارشناسان 
ميراث از فرونشســت زمين در نقاط مختلف 
استان و خشكي تاالب گاوخوني خبر مي دهند. 
سال هاست كه مشكالت خشكي زاينده رود در 
صدر چالش هاي استان و مطالبات اصلي مردم 
قرار دارد و تدبيرهاي مقطعي و فصلي براي جاري 
شدن آب در زاينده رود هم نتوانسته از دغدغه 

اهالي اصفهان و خشك نشدن آن كم كند.

كاهش ۶۳درصدي ذخيره آب زاينده رود
كاهش آب ذخيره شده در پشت سد زاينده رود در 
سال هاي اخير بي سابقه بوده و نسبت به ميانگين 
بلندمدت)٥0ســاله( در ايامي 80درصد و حتي 
بيشتر نيز كاهش داشته است؛ حتي در روزهايي 
ميزان آب ذخيره شده در سد به يك دهم ظرفيت 
كلــي آن رســيده و چالش هاي بســياري را در 

بخش هاي مختلف به وجود آورده است.
مديرعامل شركت آب منطقه اي اصفهان درباره 
آخرين وضعيت زاينده رود به همشهري مي گويد: 
حجم ســد زاينده رود 1۴00ميليون متر مكعب 
اســت كه اكنون 1۶۷ميليون متر مكعب ذخيره 
آب دارد و نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 
۶۳درصد كاهش داشته است. به دليل اينكه امسال 
براي كشت تابستانه كشاورزان آب اختصاص داده 
شــد و طبق مصوبه كارگروه احياي زاينده رود 
بايد تا پايان شهريور ۲00ميليون مترمكعب آب 
در ســد باقي مي ماند، در مهر ماه آب بازگشايي 
نشــد و اگر بارندگي ها مطلوب باشد، كشاورزان 
مي توانند در بهمن ماه آب دريافت كنند. برآورد ما 
طبق نقشه هاي هواشناسي و بارندگي هاي امسال 

حدود يك ميليارد مترمكعب آب در سد است كه 
اميدواريم محقق شود. مسعود مير محمد صادقي 
دربــاره دائمي شــدن جريان رودخانــه عنوان 
مي كند: براي دائمي شــدن جريــان زاينده رود 
نيازمند منابع جديد تامين آب هســتيم كه در 
اين زمينه چند پروژه در دســتور كار قرار دارد؛ 
سد و  تونل كوهرنگ۳ كه اميدواريم اواخر1۴00 
به بهره برداري برسد و سد و  تونل بهشت آباد كه 
درصورت تكميل، ۲٥0ميليون مترمكعب آب به 

حوضه زاينده رود اضافه مي شود.

زلزله خاموش در كمين اصفهان
مقطعي شــدن جريان زاينده رود  در ســال هاي 
اخير، نه تنها در حوزه كشاورزي، بلكه مشكالت 
متعددي را در حوزه محيط زيستي اين رودخانه 
نيز ايجاد كرده اســت كه  مهم ترين آن پراكنش 
ريزگردهاي ســمي از ســوي تاالب گاوخوني، 
بر هم خــوردن تعادل گرمايي هــواي اصفهان، 
آلودگي بيش از اندازه هواي نصف جهان، تخليه 
آب هــاي زيرزمينــي و در نتيجه فرونشســت 
زمين يا زلزله خامــوش در بخش هاي مختلف 

دريچه  پيگيري

كشت پاييزه اصفهان از دست رفت
سال گذشته به علت بارش هاي فراوان، وضعيت زاينده رود كمي بهتر 
بود و آب براي كشت پاييزه و تابســتانه باز شد، اما امسال وضعيت 
ذخيره آب در پشت سد چندان تعريفي ندارد و در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته به نصف رســيده است؛ به همين دليل رودخانه 
امسال براي كشت پاييزه رنگ آب به خود نديد و اين موضوع در كنار 
برداشت هاي بي رويه آب در باالدست رودخانه باعث گاليه كشاورزان 
شد. يكي از كشاورزان شرق اصفهان در اين باره مي گويد: در حاشيه 
رودخانه زاينده رود آن قدر موتور پمپ نصب شده كه اگر تمام سال  
هم در آن آب رها شــود، فكر نمي كنم كه قطره اي به كشــاورزان 
برسد. بســياري از صنايع آب موردنياز خود را از رودخانه برداشت 
مي كنند. بدون اينكه سهميه آب براي استان ها و همچنين صنعت 
مشخص شود، هر شخصي به هر مقدار كه مي تواند از اين رود بزرگ 
آب مي كشد. علي رحمتي با اشاره به اينكه معيشت و امنيت شغلي 
كشاورزان به مخاطره افتاده و مسئوالن هم فكري براي اين مشكل 
نمي كنند، ادامه مي دهد: براساس قانون، هرگونه بارگذاري جديد 
روي زاينده رود ممنوع اســت و صنايع بزرگ اصفهان حق برداشت 
حجم مشــخص و معيني از آب را دارند. برداشــت اضافه اخالقي و 

شرعي نيست و بايد اين موضوع خيلي جدي بررسي شود.
امير وحدتــي، ديگر كشــاورز اصفهاني هم مي گويد: ســال ها در 
زمين هاي حاصلخيز اطراف اين شــهر كار كرديم، اما با خشــكي 
زاينده رود ديگر كشاورزي فايده اي ندارد. چشم مان نه به زاينده رود 
كه به آسمان است تا شــايد ببارد و آبي نصيبمان شود. تعدادي از 
كشاورزان قديمي هم به جاي كشــت محصول، حقوق مي گيرند تا 

بستر رود را تميز و خالي از زباله نگه دارند.

راهكارهاي تأمين آب كشاورزي 
درباره كمبود آب براي كشــت پاييزه و اضافه برداشت از باالدست 
رودخانه، رئيــس صنف كشــاورزان اصفهان مي گويــد: رودخانه 
هم اكنون آب ندارد و فقط 1۶0ميليون مترمكعب آب پشــت سد 
اســت. براي كشــت پاييزه بايد آبان ماه آب به كشاورزان مي رسيد 
كه اين اتفاق هم نيفتاد. حاال هم با توجه به ســرد شــدن هوا زمان 
كشت گذشته است؛ به همين دليل كشــاورزان اميدوار هستند با 
بارندگي هاي خوب در بهمن بتوانند از زاينده رود آب دريافت كنند. 
حســين محمدرضايي دائمي شــدن جريان زاينده رود را مطالبه 
اصلي كشــاورزان اصفهان عنوان مي كند و مي افزايد: تســريع در 
تكميل طرح هاي انتقال آب به حوضه آبريز زاينده رود، توقف اضافه 
برداشت هاي غير قانوني در باالدست، ســاماندهي رودخانه و ايجاد 
شــبكه مدرن آبياري در غرب اصفهان براي كاهش هدررفت آب، 
بخش ديگري از مطالبه هاي كشاورزان است. رئيس صنف كشاورزان 
اصفهان معتقد است با جلوگيري از انتقال آب به استان هاي ديگر و 
عدم مصرف آب از سوي صنايع نيز مي توان آب موردنياز كشاورزان 

را تامين كرد.

ياشاسين خلجان
99/9/9 فقط يك تاريخ براي ثبت تولد در شناســنامه نيست، گاهي 
بهانه اي مي شود براي انجام كار خير. براي دانش آموزان محروم خلجان 
تبريز كه گوشي هوشمند نداشتند، اين تاريخ، حكايت بازگشت دوباره 
به مدرسه با طعم مهرباني همسايگان اســت. داستان اين گوشي ها 
با پخش يك اطالعيه در فضاي مجازي شروع شــد به اين مضمون؛ 
»مطلع شديم تعدادي از دانش آموزان محله ما به خاطر نبود گوشي و 
غيرحضوري شدن مدارس از تحصيل جا مانده اند. مگر خلجاني ها مرده 
باشند كه چند كودك مان به خاطر آهن پاره اي به نام گوشي حسرت به 
دل درس خواندن بمانند. يك بار ديگر به همت و اراده شما نياز داريم 
تا حسرت حضور نداشتن شان در مدرسه تمام شود.« اطالعيه اي كه 
به سرعت ميان اهالي دست به دست و در كمتر از ۳ساعت ۲1ميليون 

تومان به شماره حساب اعالم شده واريز شد.
يكي از اين بچه ها پس از دريافت هديه مي گويد »مگر مي شد با گوشي 
قراضه در كالس آنالين شــركت كرد. قبل ترهــا وضع مان بهتر بود و 
حداقل فرش مي بافتيم، اما از روزي كه روستايمان يكي از محله هاي 
تبريز شد ديگر نه خبري از بافت فرش است و نه از كشاورزي. پدرها هم 
كارگري مي كنند كه آن هم به لطف كرونا چند هفته يك بار شده. با اين 

جيب خالي مگر مي شد انتظار خريد گوشي داشت.« 
محمداعتماد خلجاني، يكي از اهالي محل در اين باره مي گويد: چند 
روز پيش يكــي از مديران مدارس به ما خبــر داد 8دانش آموز از مهر 
تا كنون نتوانســته اند در كالس هاي آنالين شــركت كنند. بالفاصله 
اطالعيه اي منتشر كرديم و پس از جمع آوري پول 8گوشي براي اين 
دانش آموزان خريديم و به اولياي مدارس حليمه و آموزشگاه  پسرانه 
طالبي تحويل داديم. اقدام جالب مسئوالن مدرسه هم اهداي گوشي ها 

به دانش آموزان در تاريخ99/9/9 بود.
فيروزه رحماني، مدير مدرســه حليمه درباره اين اقدام خيرخواهانه 
اهالي محــل مي گويد: تنهــا ۳دانش آموز ما به دليــل بضاعت مالي 
خانواده هايشان امكان خريد گوشــي هوشمند را نداشتند كه يكي از 
همكاران ما به صورت خودجوش اقدام به خريد گوشي كرد و ۲گوشي 
ديگر هم اهدايي مردم محل بود. رحماني تنها مشكل بچه هاي مدرسه را 
اينترنت ضعيف عنوان مي كند و مي افزايد: بسياري از دانش آموزان براي 
دسترسي به اينترنت بايد در پشت بام دنبال آنتن دهي موبايل هايشان 

باشند كه در اين هواي سرد سخت است.
عليرضا فخيمي، معاون آموزشي آموزشگاه  پسرانه طالبي خلجان هم 
عنوان مي كند: از زمان شروع كالس هاي آنالين ۶دانش آموز به دليل 
مشكل اقتصادي خانواده قادر به تهيه گوشي نبودند و در كالس هاي 
شاد غيبت داشتند و نمي توانستند از برنامه هاي شبكه آموزش هم بهره 
ببرند. آنها را شناسايي و مشكالتشان را با افراد خير محله مطرح كرديم. 
با خريد و اهداي اين گوشــي ها از ســوي مردمي كه اين روزها كرونا 
وضعيت اقتصادي شان را سخت تر از قبل كرده تنها يك چيز مي توانم 

بگويم؛ »ياشاسين ايران، ياشاسين خلجان.«

مريم سرخوش
خبرنگار

استان اصفهان اســت. كارشناسان معتقدند باز 
و بسته كردن مداوم جريان زاينده رود، عالوه بر 
آسيب هاي زيست محيطي فراواني كه به همراه 
داشته، موجب خالي شدن آبخوان هاي زيرزميني 
به عنوان مهم ترين عامل فرونشست زمين شده 
است؛ به طوري كه ســاالنه افت ۴1سانتي متري 
را در سطح آب هاي زيرزميني در اصفهان شاهد 
هســتيم. اين عوامــل عالوه بر فرونشســت در 
دشت ها، شهر اصفهان را نيز تهديد مي كند و در 
برخي از مناطق شهري به غيراز درز و شكاف در 
ساختمان ها، بعضي خيابان ها نيز نشست كرده 
و گاهي منجر به حادثه شــده اســت. همچنين 
با خشك شــدن پياپي بســتر رودخانه، ترك و 
شكاف هاي گسترده اي روي سي وسه پل پديدار 
شده كه زنگ خطري براي ديگر پل هاي اين شهر 
به شمار مي آيد. كارشناسان، حيات اين پل ها را 
وابسته به آب مي دانند؛ زيرا اين سازه هاي تاريخي 
از آغاز در بستر رودها و رودخانه ها پديد آمده  و با 
آب دمساز و هماهنگ شده اند و براي ماندگاري 
نياز به آب دارند. بســياري از درختان مشــرف 
به زاينده رود به ويژه درختــان بيد و چنار نيز در 
سال هاي گذشته با خشك شدن رودخانه، خشك 
شده و شهروندان هرروزه شاهد افتادن بسياري 

از آنها بوده اند.
كارشــناس مطالعات آب هاي زيرزميني پديده 
فرونشست زمين را يكي از عواقب افت آبخوان ها 
عنوان مي كند و مي گويد: عامل فرونشســت در 
دشت هاي اســتان اصفهان، برداشت بي رويه از 
منابع آب هاي زيرزميني خــارج از توان آبخوان 
در ۳ تا ۴دهه گذشته اســت و عدم تداوم جريان 
زاينده رود و باز و بسته شدن مهم ترين رود فالت 

مركزي، نقش مهمي در اين امر داشته است.
محمد سياري با تأكيد بر اينكه خشكي زاينده رود 
به عنوان يك منبع تغذيه كننده آبخوان بر پديده 
فرونشست دامن مي زند، می گويد: به طور متوسط 
نرخ ساالنه فرونشست در دشت اصفهان -برخوار 
حدود 1٥تا1۷ســانتي متر برآورد شــده است. 
وي معتقد است به سادگي نمي توان فرونشست 
را كنترل كرد و تأكيد مي كنــد: زماني كه زلزله 
خاموش آغاز شــود، نمي توان بــا يك تصميم و 
راهكار اين پديده را متوقف كرد. اگر امروز برخي 
اقدامات براي جلوگيري از افت آب هاي زيرزميني 
آغاز شود، چندين سال طول مي كشد تا بتوانيم 
آثار منفي فرونشست را متوقف كنيم. در مجموع، 
مقابله با پديده فرونشســت نه تنها راهكار فوري 
ندارد، بلكه نيازمند برنامه ريزي درازمدت است؛ 
بنابراين بايد به سمت كاهش برداشت از منابع آب 
زيرزميني و همچنين تقويــت تغذيه آبخوان ها 

برويم.

   گاوخوني و خطر كانون گردوغبار
خشكي زاينده رود و بي بهره  ماندن گاوخوني از حقابه، عوامل زيست محيطي متعددي را براي اين تاالب بين المللي رقم 
زده است. سرپرست معاونت نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان درباره شرايط اين روزهاي 
تاالب گاوخوني كه متاثر از خشكي زاينده رود است، مي گويد: اگرچه آب در رودخانه از ابتداي سال جاري تا پايان 
شهريور براي كشاورزي جاري بود و اين آب تا سد رودشتين مي رسيد، اما از نيمه دوم سال۹۹ از سد رودشتين به پايين 
هيچ گونه آبي را به سمت تاالب نداشتيم. به گفته حسين اكبري در ۱۵سال گذشته تنها در نيمه دوم سال۹۸)سال 
آبي۹۸-۹۷( حدود ۴۱ميليون مترمكعب آب رهاسازي شد و ادامه اين شرايط يعني تبديل شدن گاوخوني به كانون  

گردوغبار و ريزگردهاي مسموم تا شعاع ۵۰۰ كيلومتري كه مشكالت بسياري را براي شهروندان ايجاد مي كند.

باز و بسته كردن جريان آب زاينده رود منجر به خالي شدن آبخوان هاي زيرزميني و فرونشست
 ايجاد ترك در بناهاي شهري و خشك شدن درختان شده است

جريان نسيه آب در زاينده رود

فاطمه عباسي
خبر نگار

بازگشت به مدرسه با مهرباني
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منابع كار بررسي ماجراي وقف آقمشهد 
به ديوان عالي كشور كشيده شده طبيعي

است وحاال از هر طرف سندي نو 
براي تأثيرگذاري در پرونده وقف آقمشــهد رو 
مي شود. پرونده وقف جنگل آقمشهد هم اكنون 
در مســير دريافت حكــم نهايــي ديوان عالی 
كشوراســت تا تكليــف وقف بودن يــا نبودن 
5600هكتار جنگل هاي هيركاني جنوب ساري 

براي هميشه مشخص شود.
سازمان جنگل ها و سازمان اوقاف پيش تر براي 
تعيين تكليف اراضي ملي و لزوم سندزدن آنها 
به نفع منابع طبيعي به توافق رسيدند اما پس از 
انتشار اسناد وقفي آقمشهد در سايت سازمان 
اوقاف و درســت در آستانه رســيدگي مجدد 
قضايي به اين پرونده، اسناد تازه اي به همشهري 

ارسال شد كه جاي تامل دارد.
اگرچه حكم صدر اسالم درباره انفال اعالم شدن 
منابع طبيعي و فتاواي قريــب به اتفاق مراجع 
شيعه از نظر شرعي مي تواند موقوفه اعالم شدن 
يك جنگل وسيع را باطل كند، اما قوانين جاري 
كشــور نظير قانون ملي اعالم شدن جنگل ها 
مصوب سال1341 و 3حكم قضايي سال هاي 
82 و 83 مبنی بر ابطال وقف جنگل آقمشــهد 
براي ديوان عالي كشور نيز راهگشا است تا رأي 
نهايي در اين پرونده صادر شود. حاال همشهري 
به اسناد جديدي درباره جنگل آقمشهد دست 
يافته كه پشــت پرده تالش براي وقفي اعالم 

كردن جنگل آقمشهد ساري را فاش مي كند.
در پي گم شدن اسناد قطعي قضايي سال هاي 
82 و 83 كه آقمشهد را منابع طبيعي اعالم كرده 
بود، در سال92 شخصي به نام حسينعلي خادمي 
پرونده اي را به كمــك اداره اوقاف مازندران در 
دستگاه قضايي اســتان باز مي كند و اين بار در 
نبود پرونده قبلــي، رأي قضايي به نفع موقوفه 
دريافت مي كند. از اين ســال به بعد، ماجراي 
دريافت اجاره بها از ســاكنان آقمشــهد آغاز 

مي شود كه بارها به شكايت قضايي عليه متولي 
وقف منجر شد. اكنون با دعوی سازمان جنگل ها 
تعيين تكليف نهايي پرونده آقمشــهد در نهاد 

قضايي جان دوباره گرفته است.

تالشسازماناوقاف
ســازمان اوقــاف و امــور خيريه كشــور طي 
هفته هاي اخير 7برگ ســند منتشــر كرد كه 
يكي در ارتباط با موقوفه اعالم شدن آقمشهد 
در سال1286 قمري و ديگري متن كامل حكم 
ديوان عدالــت اداري و نظر شــوراي نگهبان 
دربــاره اراضي مورد اختــالف منابع طبيعي و 
اوقاف اســت. پيش از اين نيــز در دادگاه هاي 
ســال 82 و 92 درباره بازگرداندن آقمشهد به 
منابع طبيعي، ســازمان اوقــاف در حمايت از 
موقوفه اعالم شدن آقمشهد تالش هاي حقوقي 
متعدد انجام داد. اما نكته عجيب در جريان اين 
حمايت آن است كه موقوفه آقمشهد طبق سند 
بازنويسي شده سال1268 قمري )كه از موارد 
تحريف در اصل وقف آقمشــهد به نفع امامزاده 
روستا محسوب مي شــود( نه موقوفه خاص كه 
موقوفه عام غيرمتصرفي اســت و اگر اين مورد 
درست باشد، جز شــخص متولی موقوفه، هيچ 
فرد ديگري نمي تواند درباره آن تصميم گيري 

يا دخل و تصرف داشته باشد.
 

جزئيات4سندجديد
اگر اسناد وقف آقمشهد صحيح باشد، عوايد وقف 
5600هكتار جنگل آقمشــهد ساري براساس 
كتيبه اصلي وقفنامه بايد به نفع برگزاري مراسم 
مذهبي و تجهيز بقعه امامزاده حارث در روستاي 
آقمشهد هزينه شود، اما آيا اين شرايط اجرا شده 
است؟ ساكنان روستاي آقمشــهد در تماس با 
همشهري اعالم كرده اند كه براي مراسم مذهبي، 
خود اهالي دســت به كار مي شوند و هزينه اي از 
سوي متولي وقف صرف مناسبت ها نمي شود. از 
سويي مشخص شده است متولي موقوفه، طبق 
4سند ارسال شده به همشهري، در اين موقوفه 
منافع شخصي دارد. در يكي از اسناد، حسينعلي 

خادمي در تاريخ 20ارديبهشت ماه سال جاري 
در نامه  اي به شــعبه14 دادگاه عمومي ساري 
عليه برخي اهالي روستاي آقمشهد مي نويسد: 
»اراضي موقوفه را تحت نام ماترك و ارث پدري 
بين خودشــان تقســيم كرده اند، درحالي كه 
اراضي موقوفات طبق قانون شرع و قانون مدني 

ارث بردار نيست.«
در عيــن حــال در ســند ديگــر، در تاريــخ 
12آبان1356، يك زميــن 17هزار مترمربعي 
ميان فرزنــدان يكي از روســتاييان مرحوم در 
قريه آقمشهد دست به دست مي شود كه متولی 

موقوفه نيز بخشي از آن را به ارث مي برد.
همشــهري براي اثبات اين ســند، به ســند 
ديگري دست يافته كه صورتجلسه 15آبان ماه 
سال جاري 38نفر از اهالي آقمشهد است. طبق 
اين صورتجلسه، فردي اعالم كرده است»زميني 
به مساحت 17هزار مترمربع )عدد كامال منطبق 
بر زمين به ارث رســيده خانواده خادمي است( 
را سال92 به مدت 8سال از شخص حسينعلي 
خادمي اجاره كــرده كه خصوصي و ارث پدري 

خانواده خادمي  است.«
براي بررســي اين سند، ســراغي از يك وكيل 
دادگستري گرفتيم. محمد داسمه، در اين باره 
به همشهري مي گويد: »آقاي خادمي در مواجهه 
با سازمان جنگل ها مدعي متولي گري موقوفه 
است. اما سند ارث بردن حســينعلي خادمي 

متولي و برادرانــش در اين پــالك كه ادعاي 
موقوفه بــودن 5600هكتــار آن را دارد، كامال 
صحت دارد. حتي خانه انصــاف -دادگاه هاي 
روســتايي كه در زمان پهلــوي دوم راه اندازي 
شده بود- آقمشهد نيز اين تقسيم نامه را تأييد 
كرده است. البته درصورت صحت وقف، اجاره 
موقوفات با اجازه متولي آن مشــكل ندارد، اما 
اينكه ايشان در اين موضوع نفع شخصي داشته 

جاي سؤال است.«
سند ديگري كه به همشهري ارسال شده، مربوط 
به 29شهريور1393 است. طي اين سند، فردی 
كه هم اكنون حامي وقف اســت و طرف قرارداد 
حسينعلي خادمي براي اجراي وقف، در شكايتي 
به اداره ثبت اسناد ساري از موقوفه اعالم شدن 
اراضي آقمشهد مي نويسد: »لطفا بررسي كنيد 
تا اينطور نباشد كه فردي بدون هيچ گونه سند 
بگويد 5600هكتار زمين براي آقمشــهد وقف 
كردم و آيا وقف كننده نبايد صاحب زمين واقعي 
باشد؟ اينجانب تقاضاي اســتعالم از اداره ثبت 
ساري را دارم تا مشخص شود مورد ادعاي شيخ 

حسينعلي خادمي دروغ محض است...«
جنگ اسناد در آقمشــهد در حالی باال گرفته 
اســت كه هم اكنــون ديوان عالی كشــور در 
حال بررســی پرونده وقف جنگل آقمشهد به 
درخواست سازمان جنگل ها و دستور رئيس قوه 

قضاييه برای صدور رای نهايی است.

  4سند جديد از بهره برداري  شخصي متولي موقوفه 5600هكتاري 
جنگل  آقمشهد منتشر شد

  سازمان اوقاف هفته گذشته اسناد بازنويسي شده وقف آقمشهد را 
منتشر كرده بود 

حيات در درياچه اروميهجدال سندها در آقمشهد

سال آبي براي درياچه اروميه شروع شده  و همه آب هاي  محيط
حوضه آبريز اروميه تا خردادماه به سمت پيكره درياچه زيست

اروميه منتقل مي شود. تا پايان امسال 2 مگاپروژه انتقال 
آب رودخانه زاب و پســاب هاي تصفيه خانه اروميه و تبريز نيز به اتمام 
خواهد رسيد و آب به دست آمده، به صورت دائم، حتي در ماه هاي خرداد 
تا آذرماه به درياچه اروميه منتقل مي شود. با اين حال، درياچه اروميه 
تا رسيدن به تراز اكولوژيك خود كه وعده تحقق آن را سال1404 اعالم 

كرده بودند با 2سال تأخير، حداقل 7سال ديگر زمان نياز دارد.
فرهاد سرخوش، مدير استاني ستاد احياي درياچه اروميه مهم ترين 
نشان بهبود شــرايط درياچه اروميه را در 2موضوع خالصه مي كند؛ 
افزايش ميزان آرتميا و كاهش چشــمگير ريزگردهاي نمكي ناشــي 
از خشــكيدگي درياچه اروميه. او در گفت وگو با همشهري مي  گويد: 
مســاحت درياچه اروميــه درصورت رســيدن به تــراز اكولوژيك، 
4400كيلومتر است و هم اكنون با مساحتي كه زير آب رفته، مساحت 
اين درياچه به 2767كيلومتر رسيده است. با اجراي طرح هاي تثبيت 
نمك، مثل كاشــت درختچه هاي شوردوســت گز و قــرق منطقه با 
ممانعت از چراي دام در محدوده درياچه، 90درصد ريزگردها كنترل 
شده است. در 2سال اخير نيز گزارش ريزگرد بسيار كم بود. بازگشت 
آرتميا هم نماد حيات و بهبود شــرايط درياچه اروميه است. احياي 
آرتميا به گونه اي بود كه ســازمان حفاظت محيط زيست بهره برداري 
اصولي آن را از ســال آينده در دست بررســي دارد. البته بهره برداري 
آرتميا از درياچه اروميه بايد به گونه اي باشــد كه به اكوسيستم اين 

درياچه آسيب نزند.
او با اشــاره به اينكه از آذرمــاه تا خردادماه آب فقط از ســردهانه ها و 
سدها به ســمت درياچه اروميه راهي خواهد شد، مي  گويد: در فصول 
گرم ســال كه آب حوضه آبريز اروميه فقط براي كشــاورزي استفاده 
مي شــود، روزانه 20ميليون مترمكعب آب تبخير مي شود. اين فرايند 
در سال هاي قبل از اجراي پروژه احياي درياچه نيز وجود داشت و باقي 
آب كشاورزان به دليل رسوب گذاري شــديد در رودخانه ها، در دلتاي 
درياچه خشك مي شد و به اين پهنه آبي نمي رسيد. به طوري كه 5هزار 
كيلومتر مســاحت درياچه به 500كيلومتر كاهش يافته بود. امسال 
اما با بهره برداري از تصفيه خانه شهرهاي اروميه و تبريز، 300ميليون 
مترمكعب آب و با انتقال آب سد كاني سيب يا همان حقابه ايران از رود 
مرزي زاب، 660ميليون مترمكعب آب در تمام ســال بدون برداشت 

كشاورزي و شرب به درياچه اروميه مي رسد.
درياچه اي كه زماني 30ميليارد مترمعكب آب داشت، در سال1406 
بايد به حدود 14ميليارد مترمكعب آب يعني شرايط احياي اكولوژيك 
نزديك شود. هم اكنون برآوردها نشان مي دهد تراز آب درياچه با بيش 
از 3ميلياردو210ميليون به 1271.22متر رسيده است. بخشي از اين 
آب را پروژه هاي ملي كه بايد تا سال1400 به بهره برداري برسد، تامين 
مي كند و بخشــي ديگر را پروژه هاي نرم افزاري تامين خواهد كرد كه 

اجراي آن هرساله بايد توسط مديران جديد پيگيري شود.
اين پروژه ها شامل اجراي آبياري، انتقال آب با لوله، كشت محصوالت 

كم آب بر، اليروبي رودخانه ها، نگهداري ســردهانه ها و... است. اينكه 
مديران بعدي در دولت هاي بعدي بخواهنــد اين بخش از برنامه هاي 
پروژه را اجرايي كنند، نكته مبهم در پروژه احياي درياچه اروميه است.
به اعتقاد فرهاد سرخوش، مدير اســتاني ستاد احياي درياچه اروميه، 
ايجاد مركز آينده پژوهــي درياچه اروميه زيرنظر ســازمان حفاظت 
محيط زيســت مي تواند تداوم طرح هاي نرم افزاري و در نهايت، تامين 
حقابه درياچه اروميه را تضمين كند. او مي گويد: درياچه اگر صاحب 
نداشته باشد، ظرف يكي دو سال دوباره خشــك مي شود و باالدست 
حوضه آبريز نيز آب به درياچه راهي نخواهند كرد. اكنون البته بازديدها 
براي كنترل سر دهانه ها و ممانعت از حفر چاه در حوضه آبريز درياچه 

اروميه دائم صورت مي گيرد.
موضوع حقابه كشاورزي در كشــور براي كشاورزان يك حق مكتسبه 
است و هيچ كشاورزي از آن نمي گذرد. چالشي كه پروژه هايي همچون 
احياي درياچه اروميه با آن مواجه اســت، به گفته مســئوالن، حدود 
90درصد منابع آبي حوضه آبريز درياچه اروميه در بخش كشــاورزي 
مصرف مي شود. در نتيجه كنترل مصرف در اين حوزه به نفع درياچه 
تمام خواهد شــد، اما همراهي كشــاورزان يكي از چالش هاي احياي 

درياچه اروميه است.
حبيب خداوردي لو، مدير گروه علوم خاك دانشگاه اروميه كه پيش تر 
مدير طرح كاهش 40درصدي مصرف آب كشــاورزي در حوضه هاي 
آبريز درياچه اروميه بود، در گفت وگو با همشهري مي گويد: طرح هاي 
كاهش مصرف آب بخش كشــاورزي بايد با همراهي كشاورزان و نه با 
استفاده از قوه قهريه انجام شود. كشــاورزان با كاهش ناگهاني حقابه 
موافقت نمي كنند و اگر راهكارهاي كاهــش 40درصدي مصرف آب 
در بخش كشاورزي اجرا نشود، اتفاق خاصي در احياي درياچه اروميه 
نخواهد افتاد. چون نمي توان روي بارش هاي ساالنه براي احياي اروميه 

حساب كرد.
او با اشاره به اينكه ســطح آب درياچه به اندازه اي باال نيامده است كه 
بتواند ريزگردها را به طور كامل كنترل كند، مي گويد: با فرا رسيدن فصل 
گرم ريزگردها دوباره بازمي گردند، مگــر اينكه با طرح هاي فيزيكي و 

بيولوژيكي جلوي جابه جايي ريزگردهاي نمكي را گرفت.
خداوردي لو كه مســئوليت مطالعات پايش در غــرب درياچه اروميه 
را نيز برعهده داشته اســت، مي گويد: در مناطق غربي درياچه يعني 
حوضه آبريز رودخانه هاي نازلو، شــهرچاي و بارانــدوز و روضه چاي، 
كشــاورزان پايين دســت به دليل اينكه با مشــكل كمبود آب مواجه 
هستند، با طرح هاي كاهش مصرف همراهي مي كنند، ولي كشاورزان 
باالدست به دليل دسترسي به سرچشــمه ها همراهي ندارند و از آنجا 
كه طرح ها هنوز اجرايي نشــده اند، آنها باغات و سطح زيركشت خود 

را افزايش داده اند.
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پارسال؛ آذر98
خيابان شــهدا و چهارراه سجاديه محل تالقي 
خوشــمزه ها باهم اســت. خوش خوراك ها و 
آنهايي كه دنبال دورهمي شــكمی هستند، 
رستوران هاي اين خيابان معتبر و معروف شهر 
را بهتر و بيشــتر از جاهاي ديگر مي پسندند. 
خيلي ها كنار ميزهاي تنگ و ترش رســتوران 
نشسته  و سفارش غذا داده اند. تلويزيون بزرگ 
اما بي صداي ســالن هم آنهايــي را كه منتظر 
غذا هســتند و دل به گعده هاي چندنفره دور 
ميز نســپرده اند، محو خود كرده است؛ محو 
تماشاي افرادي كه با لباس هاي عجيب در حال 
بردن بيمار از داخل آمبوالنس به بيمارستان 
هســتند. زيرنويس خبر تلويزيون از ويروسي 
گزارش مي دهــد كه اســمش را كوويد-19 
گذاشــته اند. مرد داخل رســتوران به شوخي 
مي گويد: »ايــن چيني ها هر چي گيرشــان 
مي آيد، مي خورند؛ براي همين هم هست كه 
مريضي هاي عجيب و غريــب مي گيرند.«  با 
اين حــرف، ديگراني كه دور ميــز منتظر غذا 
نشسته اند، مي خندند. ســفارش ها مي رسد و 
همه مشغول خوردن مي شوند. تلويزيون هنوز 
تصاويري از بيمارستان هاي چين و بيماراني كه 
زير اكسيژن هستند، نشان مي دهد. كسي ديگر 

به تلويزيون نگاه نمي كند.

2ماه بعد؛ نيمه شب 23بهمن 
آمبوالنس پشــت آمبوالنس بيمــار بدحال 
به بيمارســتان فرقاني مــي آورد. بزرگ ترين 
بيمارستان قم كه چند بيمارستان ديگر با آن 
پيوند دارند، در دسترس ترين بيمارستان شهر 
براي خودروهاي اورژانس است. آمبوالنس ها 
بيماراني با عالمت يكسان دارند؛ تنگي نفس، 
كاهش سطح اكسيژن خون و سرفه هاي شديد. 
تعداد بيماران با اين عالئم دارد از حد طبيعي 
خودش خارج مي شود. سيســتم بهداشت و 
درمان از روز قبل به اين جمع بندي رســيده 
بيماري با عالئم مشابه آنچه حدود 3 ماه پيش 
در چين گزارش شــده، در ايران هم مشاهده 
شــده اســت؛ براي همين ميزهاي تخصصي 
در بهداشت و درمان اســتان شكل مي گيرد 
و خبر به مركز مخابره مي شــود. دستور يك 
چيز است؛ يكي از بيمارستان شهر بايد تخليه 

شود و در اختيار بيماران مشــكوك به كرونا 
قرار بگيرد؛ تصميمي سخت براي كادر درمان 
بيمارستان. شب 23بهمن98، دستور تخليه 
بيمارســتان فرقاني صادر مي شــود. محسن 
دريابيگي، حدود 36سال دارد. او مدير بخش 
داخلي مجتمع بيمارستاني فرقاني است؛ مدير 
نخستين بخش بيمارستاني در قم كه بيماران 
كرونا را بستري كرده است. دريابيگي نخستين 
شــب ثبت كرونا را به خاطر مــي آورد: »بايد 
همه بيمارستان تخليه مي شــد و بيماران به 
بيمارستان هاي ديگر شــهر منتقل مي شدند. 
كار جابه جايي از همان آخرين ساعت هاي شب 
23بهمن شروع شد. بيماران سؤال مي كردند 
كجا مي رويم و چرا داريم به بيمارستان ديگري 
منتقل مي شويم؟ فرصت اينكه بخواهيم جواب 
همه سؤاالت را بدهيم، نداشــتيم؛ چون قرار 
بود بيماران كرونايي همزمان با تخليه بيماران 
عادي در بيمارستان بستري شــوند.«  فشار 
ســنگيني به كادر بيمارســتان وارد مي شد. 
منتقل كردن بيماران به بيمارستان هاي ديگر 
و بســتري و رســيدگي اضطراري به وضعيت 
بيماران تازه كه يكــي، دوتا هم نبودند، انرژي 
زيادي از پرستاران و پزشكان مي گرفت؛ كاري 
كه تيم دريابيگي در بخش داخلي بيمارستان 
انجام دادند تا 4صبح طول كشيد. بيماران كرونا 
همزمان وارد بيمارستان مي شدند. دريابيگي 
مي گويد: آن شب، شب ترس بود براي بيماران، 
براي ما، براي همه: »بيماراني كه مي فهميدند 
كرونا گرفته اند، می ترســيدند. ما هم ترسيده 
بوديم، اما مقاومت مي كرديم تا به بيمار ترس 
منتقل نشود. بيماران سرنوشت مرگ را براي 
خودشان ترسيم كرده بودند؛ ترسي كه باعث 
شد بســياري از آنها را زودتر از آنچه فكرش را 
مي كرديم از دست بدهيم.«  از زمان شناسايي 
نخســتين بيمار كرونايي در قم حدود 10ماه 
گذشته اســت. ترس رنگ عوض كرده و بيش 
از 30درصد كادر بيمارســتان فرقاني به كرونا 
مبتال شده اند. آنها درمان شــده اند و در پيك 
ســوم درگير درمان مبتاليان جديد هستند. 
كادر درمان بيمارســتان آرزو دارند دوباره به 
ارديبهشــت برگردنــد؛ روزگاري كه بيماران 
كرونايي تنها 18درصد كل بيماران بيمارستان 
را تشــكيل مي دادند و برخي بخش ها تعطيل 
شده بود: »مردم باورشــان به واقعيت ها و آمار 

فوتي ها و بستري ها كم است. از ما مي پرسند 
آمار فوتي ها راست اســت؟ چالش ما االن اين 
اســت كه كاري كنيم تعداد بيماران كمتر و 
كمتر شود تا حداقل تجربه ارديبهشت گذشته 

و حتي بهتر از آن تكرار شود.« 

كروناي خانوادگي 
بخش اورژانس بيمارســتان شــلوغ است. هر 
لحظه كه مي گذرد بر تعــداد بيماران بدحال 
افزوده مي شود. بينشان هم جوان هست، هم 
ســالخورده؛ هم زن و هم مــرد. ايراني و اتباع 
خارجي هم هســت. اتباع افغانســتاني روي 
تخت منتظر ويزيت پزشــك متخصص طب 
اورژانس هستند. همه شان كرونا دارند و براي 
گرفتن دستور بستري به بيمارستان آمده اند. 
هر بيمار روي تخت همراهي دارد با برگه هاي 
آزمايشــي كه مثبت بودن كرونايش را ثابت 
مي كند. بيشترشان مانند خواب زدگان گويي 
تازه فهميده اند كرونا بد دردي اســت و مرگ 
فقط براي همسايه نيست. بيماران بايد مجوز 
بستري شدنشان را از عباس حسني، متخصص 
طب اورژانس بيمارستان كه در اتاق كوچكش 
نشسته و هنوز چند روز بيشــتر نيست كه از 
چنگ كرونا فرار كرده، بگيرند: »از اول شيوع 
بيماري مبتال نشدم. خيلي رعايت مي كردم و 
همه پروتكل ها را مو به مو اجــرا كردم. با اين 
حال به دام كرونا افتادم و درگير شدم. خدا را 

شكر فعال توانم به حدي هست كه بتوانم جواب 
بيماران را بدهم.« جنسيت براي ويروس فرقی 
ندارد و هر كسي را بتواند درگير خود مي كند، 
اما براي حســني بيماراني كه بــه او مراجعه 
مي كنند، شرايط تغيير كرده است: »خيلي از 
مردم ناخواسته و ناخودآگاه بيمار شدند. افراد 
فقير اين روزها بيشتر بيمار مي شوند.« با اين 
حال، افرادي هم هستند كه شــايد كمتر در 
رسانه ها درباره بيمار شدنشان شنيده ايم؛ اتباع 
افغانستاني. در بيمارستان فرقاني اين اتباع هم 
در حال بستري شدن هستند: »تعداد بيماران 
افاغنه خيلي زيادشده است. بيشترشان با هم 
زندگي مي كنند و تجمع خانوادگي دارند. يكي 
كه بيمار شــود، ديگران را هم بيمار مي كند.« 
هزينه هايي كه براي درمان بايد پرداخت شود، 
سرسام آور است. براي اتباع خارجي داروهاي 
كرونا گران است؛ چون آنها مشمول استفاده از 
خدمات بيمه اي نمي شوند، صفر تا صد هزينه ها 
گردن خودشان است. اين باعث شده اتباع كه 
روزگار مالــي خوبي ندارند، فشــار اقتصادي 

سنگيني را تحمل كنند.

شرمندگي زير ماسك 
بيماران بيهوش و نيمه بيهــوش با دردي كه 
از بيماري مي كشــند، بي دفــاع روي تخت ها 
افتاده اند. لوله هايي كه به ســختي وارد دهان 
و بيني شده تنها راه نفس كشــيدن بيماران 

اســت. هر نفــس دردآور اســت و بيمار جز 
تحمل ايــن درد، چاره ديگري نــدارد. بخش 
بيماران كرونا كمتريــن تردد را دارد. جز كادر 
درماني و طلبه اي جهادي كــه هر روز از خانه 
دمنوش هايي را كه همسرش درست مي كند تا 
خستگي را از تن كادر درمان بيرون كند، فرد 
ديگري در بخش نيست. در ايستگاه پرستاري 
كه دورتادورش را اتاق هايی  با تخت هاي ويژه 
مراقبت محاصره كرده اســت، بيماران بدحال 
توان نفس كشــيدن ندارند. رضا صفدري كه 
سن و سالي از او گذشته، يكي از همين بيماران 
اســت. ماســك اكســيژن دارد و زير ماسك 
به سختي حرف مي زند: »نمي دانم چطور شد 
مريض شــدم. اصاًل جايي نرفتم و با كسي هم 
ارتباط نداشــتم، اما مريض شــدم. االن چند 
روزه دارم فكر مي كنم كجا بي احتياطي كردم 

و مبتال شدم.«

خستگي پيروز مي شود؟
روزهاي آغاز شــيوع بيماري، همــه را به اين 
نتيجه رســاند كه در خانه بماننــد و از خود 
مراقبــت كنند. تــرس كار خــودش را كرد. 
خيلي هــا در خانــه ماندند و اينطور شــد كه 
عددهاي ابتــال و مرگ ومير كم و كمتر شــد. 
ارديبهشت كه از راه رســيد، اميد صفر شدن 
آمار روزانه فوتي ها نزديك و نزديك تر شــد، 
اما بازگشــايي هاي زودهنگام و ساده انگاري 

والدين دانش آموزان بر سر دوراهي بزرگي قرار  ادامه از 
گرفته اند؛ از ســويي اجتماع فرزندانشان در صفحه اول

محيط مدرسه و كالس درس و خطر ابتال به ويروس كرونا تصوير 
پيش روي چشمان آنهاست و از سوي ديگر شاهد افت تحصيلي و 
انزواي شخصيت فردي و اجتماعي فرزندانشان پشت رايانه و تبلت 
و تلفن همراه هستند. عطيه سماواتي، مادر 2دانش آموز پايه اول و 
ششــم ابتدايي معتقد اســت كه آموزش و پرورش نتوانسته اين 
اطمينان خاطر را به خانواده ها بدهد كه مي تواند از پس بازگشايي 
مدارس بربيايد؛ »قطعا بسياري از والدين دانش آموزان سخت ترين 
روزهاي عمر خودشان را سپري مي كنند و ترجيح همه آنها اين است 
كه فرزندشان ساعاتي از روز را به مدرسه برود، اما وقتي آموزش و 
پرورش در همه اين ســال ها براي تامين هزينه يك بســته ورق 
امتحاني، دستگاه پرينتر، نظافتچي مدرسه، جايزه دانش آموزان و 
ده ها مورد ديگر اعالم كرده كه سرانه نداريم و از والدين پول طلب 
كرده، چطور خانواده ها اطمينان كنند كه امســال مي تواند زمينه 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي مثل ضدعفوني كردن دائم كالس ها، 
تميز كردن دائم سرويس بهداشتي و آبخوري، ايجاد تهويه مناسب، 
خريد دستگاه تب سنج و اكسيژن ســنج را براي بچه هاي ما كه در 

مدرسه دولتي درس مي خوانند، فراهم كند؟«

كارشناسان چه مي گويند؟
به جز والدين دانش آموزان، كارشناسان آموزشي هم افزايش افت 
تحصيلي دانش آموزان را هشدار داده و خواهان توجه به اين موضوع 
و ارائه راه حل شــده اند. آنها مي گويند كه ادامه اين روند، مي تواند 
پايه هاي علمي دانش آموزان را ضعيف كرده و در ســال هاي آينده 

باعث رشد ترك تحصيل از سوي آنها شود.
زهرا عليان، كارشــناس آموزش ابتدايي و پژوهشــگر در اين باره 
توضيح داد: مقاله ها و سخنراني هاي زيادي درباره اهميت 3سال 
اول دوره ابتدايــي وجود دارد كه چكيده همه آنها اين اســت كه 
فرايند شكل گيري شخصيت اجتماعي و آشنايي با دنياي پيرامون 
در 7 تا 10سالگي از طريق حضور در مدرسه ميسر مي شود. كودك 
در اين محيط است كه نخستين بار اســتقالل را تجربه مي كند و 
گروه هاي دوستي پيرامون او شــكل مي گيرد. در محيط مدرسه 
اســت كه با نظرات مخالف و متفاوت از خود آشــنا مي شود و در 

كالس اســت كه به توانايي هاي فردي و گروهي خود پي مي برد. 
حواس پنجگانه كودك به خصوص ديدن و شنيدن در كالس درس 
تقويت مي شود و تمركز در اين دوره شكل واقعي به خود مي گيرد؛ 
بنابراين مي توان گفت كه انزواي اجباري و مستمري كه ويروس 
كرونا براي بشر به ارمغان آورد، بيش از ساير افراد جامعه به فرايند 

رشد كودكان لطمه زده است.
عليان به تجربه هاي جهاني درخصوص آمــوزش كودكان در اين 
دوره اشاره كرد و گفت: تقريبا در اغلب كشــورهاي توسعه يافته، 
دانش آمــوزان به ويــژه در دوره ابتدايي در روزهايــي از هفته در 
مدرســه حضور پيدا مي كنند. حتي در 2ماه اخير كه ميزان شيوع 
كرونا باال رفت هم مدارس جزو اماكني بودند كه تعطيل نشــدند و 
به فعاليت شــان ادامه دادند، اما در ايران به دليل اطمينان نداشتن 
والدين نســبت به چگونگي اجراي پروتكل ها مردم بچه هايشــان 
را به مدرسه نفرستادند؛ البته مســئوالن هم تالش چنداني براي 
برطرف كردن اين نگراني نكردند و فقط در حد توصيه و خواهش از 
والدين خواستند كه كودكانشان را به مدرسه بفرستند. نمونه آخر 
توصيه وزير آموزش و پرورش در اين باره بود كه گفت بعد از 2هفته 
قرنطينه، والدين دانش آموزان خود را به مدرسه بفرستند، اما با چه 

سازوكار و پيش بيني هايي قرار است اين اقدام انجام شود؟
اين كارشــناس آموزش ابتدايي ادامه داد: پيش بيني مي شــد كه 
اســتمرار آموزش از راه دور براي كــودكان به خصوص در مناطق 
محروم مشكل ساز شــود و آنها را دچار افت تحصيلي كند؛ چراكه 
محتواي درســي كتاب ها به گونه اي اســت كه والدين به سختي 

مي توانند خودآموزي را در پيش بگيرند.

خشونت آموزشي عليه كودكان
انتشار ويدئو و فايل هاي صوتي كه در آن والدين با عصبانيت و خشم 
مواد درســي را به كودكان خود آموزش مي دهند، از نكاتي بود كه 
زهرا صولتي، معلم پايه اول ابتدايي به آن اشاره كرد. او گفت، انتشار 
متعدد اين ويدئوها نشــان مي دهد كه آموزش از راه دور در برخي 
موارد باعث كودك آزاري شده است: »به نظر من جامعه و به تبع آن 
رسانه به جاي مخالفت سفت و سخت با آموزش حضوري از وزارت 
آموزش و پرورش مطالبه گسترده داشته باشد كه زمينه حضور امن 
و محدود دانش آموزان در مدرسه را در اين دوران فراهم و آموزش 
تركيبي را جايگزين آموزش مجازي كند. ادامه اين روند فقط باعث 
آسيب روحي جدي به كودكان و جلوگيري از رشد شخصيتي آنها 

مي شود.«
او ادامه داد: »ما شاهد خشــونت خانگي عليه كودكان هستيم كه 
طي اين مدت در شــكل هاي مختلفي بروز كرده كــه يكي از آنها 

مربوط به حوزه آموزش است. والدين اصرار دارند كه عقب ماندگي 
ناشي از آموزش مجازي را با روش هاي سنتي كه برخي از آنها غلط 
اســت، جبران كنند. دادن تكليف زياد به كــودك، گرفتن معلم 
خصوصي براي آنها، استفاده اغراق شده از كتاب هاي كمك آموزشي 
و شركت در كالس هاي مجازي آموزشگاه هاي خصوصي و كنكور از 
روش هايي است كه طي چند ماه اخير والدين به كار مي برند و بر آن 
اصرار دارند؛ يعني هرقدر در سال هاي اخير تالش شد تا اين روش ها 

منسوخ شود، در همين چند  ماه جبران شد.«
البته كارشناسان آموزشي هم مانند والدين، 2گروه مخالف و موافق 
برگزاري كالس هاي حضوري يا تركيبي را تشكيل مي دهند. برخي 
مي گويند كه آموزش مجازي بازدهي كافي را دارد و نيازي به حضور 
دانش آموز در مدرسه نيست و برخي معتقدند كه اين روش باعث 

افت شديد تحصيلي خواهد شد.

نظر مسئوالن آموزش و پرورش چيست
وزير آموزش و پرورش و برخي از معاونان او جزو طرفداران آموزش 
حضوري هستند و بارها درباره اهميت بازگشايي مدارس صحبت 
كرده اند. او حتي هفته گذشته از والدين دانش آموزان خواست كه 

فرزندانشان را بعد از اتمام قرنطينه به مدرسه بفرستند.
اما چرا او و ديگر مســئوالن آموزش و پرورش كه دائم از موفقيت 
سامانه شــاد و آموزش مجازي در آن صحبت مي كنند، باز هم بر 
ضرورت آموزش حضوري تأكيد دارند. رضوان حكيم زاده، معاون 
آموزش ابتدايي در اين باره به همشهري گفت: زنگ خطر كم سوادي 
و بي ســوادي يك نسل به صدا درآمده اســت و مديران مدارس و 
معلمان ما دائم افــت تحصيلي دانش آموزان در ســال تحصيلي 
جاري را به ما گوشــزد مي كنند. اين موضوع از نظر علمي اثبات 
شده است كه آموزش كامل كودكان، رشد اجتماعي و مهارت هاي 
ارتباطي شان در گروي تعامل آنهاست و اين ميسر نمي شود، مگر 
از طريق حضور در مدرسه و كالس واقعي درس. براي دانش آموزي 
كه هنوز وارد مدرسه نشده، تصور اينكه بخواهيم آموزش حروف 
الفبا و خواندن و نوشــتن را به او از طريق گوشي موبايل بدهيم، 
دور از ذهن و غيرواقعي است. ساير كشــورها هم سال تحصيلي 
گذشته و هم امسال تأكيد بر بازگشايي مدارس و آموزش حضوري 
به خصوص در دوره پيش دبستاني و دبستان را داشته و اين روش 

را دنبال كرده اند.

آموزش الكترونيكي براي بزرگساالن طراحي شده
او ســپس به يادگيري دانش آموزان از طريق دست ورزي و عملي 
اشــاره كرد و توضيح داد: تفكر انتزاعي كودك 7 يا 8ســاله هنوز 

كامل رشــد نكرده و به همين خاطر آموزش ها وقتي در او ماندگار 
مي شود كه در كالس حضور پيدا كند. از سوي ديگر، يادمان نرود 
كه خاستگاه آموزش الكترونيكي در دنيا، آموزش بزرگساالن بوده؛ 
بنابراين همه الگوهاي آموزشي براي آن گروه سني كه معموال خود 
راهبر هستند، طراحي شــده، اما كودكان معموال در سني هستند 
كه با نظارت و هدايت معلم يــاد مي گيرند و به همين خاطر فضاي 
مجازي براي آنها نمي تواند مؤثر باشد. ما بارها نگراني خود را از اين 
موضوع اعالم كرده و گفته ايم حداقل دانش آموزان پايه اول و دوم 
بايد در مدرسه حضور داشته باشند تا بتوانيم اطمينان حاصل كنيم 

كه يادگيري اتفاق مي افتد.

زنگ خطر براي كم سوادي يك نسل
معاون آموزش ابتدايي درباره نظرسنجي كه از معلمان، دانش آموزان 
و خانواده هــاي آنان طي اين مــدت صورت گرفته نيــز گفت: در 
پيمايش  هايي كه داشــتيم، مديران و معلمان مــا نگراني عميق 
خودشان را نسبت به اين موضوع اعالم كرده اند و حتي مي گويند 
زنگ خطر براي ســواد يك نســل را به صدا درآوريــد. همينطور 
خانواده ها از افت تحصيلي ابراز نگراني كرده اند. همه مي دانيم كه 
پايه اول، اصل و اساس يادگيري است و اگر دانش آموز نتواند تسلط 
كامل را بر حروف الفبا پيدا و مهارت هاي خواندن و نوشتن را كسب 
كند، همه يادگيري هاي بعدي او تحت الشعاع قرار مي گيرد و امكان 
افت تحصيلي اش خيلي پررنگ مي شــود. در گزارش هاي يونسكو 
هم به اين مسئله اشاره شــده و اين نگراني بين خانواده هاي كمتر 
برخوردار جدي است؛ چون امكان آموزش از طريق خانواده هم از 
كودك سلب شده است و بسياري از كودكان در اين خانواده ها در 

معرض كم سوادي و بي سوادي قرار گرفته اند.
تكرار پايــه بعد از بحران كرونا از ديگر مســائلي اســت كه برخي 
خانواده ها روي آن حساب باز كرده اند. حكيم زاده درباره اين امكان 
هم گفت: تكرار پايه براي كودكان اصال خوشايند نيست و بچه ها آن 
را عادي تلقي نمي كنند و قطعا دچار پايين آمدن اعتمادبه نفس آنها 
در طوالني مدت مي شود. درباره نگراني خانواده ها اگر ما به تجربه 
جهاني توجه داشته باشيم و آموزش و پرورش اطالع رساني درستي 
كند، قطعا آموزش حضوري امكان پذير مي شود؛ منتها فعال اين اراده 

در كشور وجود ندارد.
تا يك ماه ديگر امتحانات ترم اول به شــكل كتبي و شــفاهي آغاز 
مي شــود. كارشناســان مي گويند نتايج آن مي تواند منبع خوبي 
براي تصميم گيري درباره چگونگي ادامه فعاليت مدارس باشــد؛ 
اينكه آموزش ها همچنان مجازي دنبال شــود، حضوري شــود يا 

تركيبي از اين دو.

وضعيت قم همچنان قرمز است، اما آمارهاي ابتال و فوتي ها روند كاهشي به خود گرفته است

قم؛ 10ماه بعد از ورود كرونا
اولين نمونه رسمي ورود كرونا به ايران 3ماه بعد از شناسايي نخستين بيمار در چين، در بيمارستاني در قم ثبت شد. همزمان 

با يك سالگي اين بيماري در جهان، به قم رفته ايم؛ شهري كه در پيك سوم كرونا همچنان با     كوويد-19  مي جنگد

ويروس تاجدار كرونا را كسي نمي شناخت. كرونا در چين مي تاخت و مردم تصوير شهرهاي  
وحشت زده را در تلويزيون ها ديده بودند. كسي هم فكرش به اين نمي رسيد كه ممكن 
است كرونا از كشور چشم بادامي ها به فاصله يكي، 2 ماه از شيوعش به ايران سفر كند و از 
قم سر دربياورد، اما خيلي طول نكشيد؛ كم كم بيماراني با عالمت سرماخوردگي و آنفلوآنزا سروكارشان به بيمارستان ها افتاد. بيماري آنقدر زود 
پيشرفت مي كرد كه كادر درمان مجالي براي اقدام نداشت. بيماران يكي يكي به سرنوشت مرگ گرفتار مي شدند. هيچ دارويي هم روي بيماري اثر 
نداشت. اينجا بود كه زمزمه شيوع كرونا در راهروهاي بيمارستان هاي محل پذيرش افراد با عالئم شبيه سرماخوردگي پيچيد. پزشكان فهميدند، 
كرونا خيلي وقت است به جان مردم شهر افتاده و بسياري را مبتال و ناقل كرده است. زنگ خطر از همان لحظه به صدا درآمد. گفتند كرونا در قم 

شايع شده است؛ شيوعي كه ترس به جان ها انداخت؛ ترسي كه ديگر نمي توانست جلوي بيماري را بگيرد و از شيوع بيشترش جلوگيري كند.

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

درباره بيماري در زندگي روزمره، قم را دوباره 
به يكي از مراكز قرمز كرونا تبديل كرد. شــهر 
سياهپوش و وخامت اوضاع از دوره آغاز شيوع 
بيماري بدتر شد. حامد شفيعي، رئيس 38ساله 
مجتمع بيمارستاني فرقاني فشاري كه به كادر 
درمانش وارد شده است را در يك جمله شرح 
مي دهد: »تا موج ســوم كرونا، 35نفر از كادر 
بيمارستان به دليل خدمت در خط مقدم مبارزه 
با كرونا بيمار شــده اند.« اگر وضعيت ابتال به 
بيماري همينطور پيش برود، بيمارستان بايد 
تخت هاي بيشتري براي بيماران بدحال تهيه 
كند. اين يعني فشــار ببيشتر به كادر درمان و 
پرستاران بيمارستان؛ پرســتاراني مثل زهرا 
راغب، كه نه به دليل ترس از كرونا، بلكه به خاطر 
فشار كاري مي خواهد بخش را به كس ديگري 
بدهد و جاي ديگري خدمتــش را ادامه دهد: 
»اگر مي ترســيدم در بخش كرونا باشم همان 
اول شــيوع بيماري مي رفتم. فشــار كار دارد 
هر روز بيشتر مي شــود. خسته شده ام و ديگر 
تحمل اين همه كار را نــدارم. من به وظيفه ام 
عمل كردم، اما ديگران چطور؟ به وظيفه شان 

عمل كردند؟« 

در سرزمين مردگان 
اگر درختاني كــه از زمين بــاال رفته اند و قد 
و باالي بلندشــان ســايه اي شــده باالی سر 
سياهپوشــان عزيــز از دســت داده به حرف 
مي آمدند از اندوهي كه در 10ماه گذشــته بر 
قبرستان قم رفته چه روايت ها كه نمي گفتند. 
در خيابــان منتهــي به ســردخانه بهشــت 
معصومه)س( يكي پدر از دست داده و ديگري 
مادر و يكي ديگر هر دو را. كرونا رحم ندارد. فوج 
فوج آدم هاي شبيه به هم با صورت هاي بهت زده 
و چشــم هاي باراني سمت غســالخانه، جايي 
كه مي گويند خانه يكي مانده به آخر اســت، 
مي روند. آمبوالنس هاي حامل ميت به فاصله 
چند دقيقه ازهم مي آيند و مسافرشان را پياده 
مي كنند و مي روند. پيرمردي نه چندان قدبلند 
با لباس آبي و ماسك نيم بندي كه به صورت زده 
در انتظار مسافران آمبوالنس هاست. تازه اول 
صبح است و چند خانواده كه از راه دور صداي 
شيون زنانشان به گوش مي رسد، آمده اند براي 
تحويل جسد. پيرمرد متولي تحويل اجساد از 
دوربين و عكس و حرف زدن فراري اســت. با 
اخم و دل چركين، داخل غسالخانه بزرگ قم 
راهمان مي دهد. مــدام مي گويد: »اگر عكس 
و فيلم از من بگيريد، راضي نيســتم.« بعد از 
چند ثانيه از جلوي چشــممان دور مي شود و 
خودش را بين اجسادي كه شسته شده و داخل 
كاورهاي مشكي جايشان داده اند، گم مي كند. 
سالن ورودي غســالخانه نور كمي دارد. تعداد 
اجساد شسته شــده و منتظر براي تحويل به 
اقوام براي خاكسپاري 15- 10جسد مي شود. 
كنار ســالن، اتاقي اســت كه با نور زرد المپ 
پرقدرتي روشن اســت و داخل آن جنازه ها را 
كنار هم رديف كرده اند. اجسادي كه اقوامشان 
هنوز براي تحويل نيامده اند و منتظرند تا راهي 
خانه آخرت شــوند. چند قدم جلوتر، ســالن 
اصلي غسالخانه نور بيشتري دارد و از سقف نور 
زندگي به داخل مي تابد. داخل يكي از اتاق ها 
2سنگ تخت مانند قرار دارد. قبل از قبر، جسد 
چند دقيقه اي را بايد روي آن مهمان باشد. چند 
روحاني در اتاق ديگري مشغول شست و شوي 
ميتي هســتند كه از كرونا فوت كرده اســت. 

داوطلب ها و طلبه هاي جهادي آمده اند تا جسد 
افرادي كه از كرونا فوت كرده اند را بشويند. اين 
حرف را طلبه اي كه تازه از شستن ميت مبتال 
به كرونا فارغ شده و در حال آماده كردن فوت 
شــده ديگري براي شست و شوســت، مي زند 
و مي گويــد: »اينجا همه دارنــد جهادي كار 
مي كنند. نمي گذاريم كسي به خاطر كرونا بدون 
غسل و كفن، دفن شود.« سرشان شلوغ است؛ 
آنقدري كه فرصت زيــادي براي حرف زدن و 
اســتراحت كردن ندارند.   از ساعت 8، 9صبح 
كارشان شروع مي شود تا 2،1بعدازظهر. بين 

طلبه ها و ميت ها سكوت برقرار است و اندوه.

بهاي ساده انگاري 
بني حســن، مرد ســياهپوش چهل وچندساله 
با چهره اي در هــم رفته تكيه به ديوار بهشــت 
معصومه)س( داده و غرق خيال است. شايد دارد 
فكر مي كند آقا محسن كه حاال رخت آخرت به 
تن كرده چقدر ساده تســليم مرگ شده است. 
رمقي براي گريه كردن ندارد و به نظر با واقعيت 
تلخ فوت محسن كنار آمده است. نمي داند چطور 
شــد كه ويروس مهمان ريه هاي مرحوم شــد و 
او را در مــدت كوتاهي از پــا درآورد. فقط اين را 
مي داند كه تازه درگذشته از قبل بيماري داشت، 
اما بيماري قديمــي اش آنقدر شــديد نبود كه 
مهر باطل شد را بر شناســنامه اش بزند: »فقط 
41سال داشــت. يك هفته بيشتر طول نكشيد. 
اول سرفه مي كرد، بعد تب و لرز كرد. تا بفهميم 
چه اتفاقي افتاده، آخرين نفس هايش را كشــيد 
و رفت.« حرفش بــه اينجا كه مي رســد، بغض 
مي كند و دستي به ته ريش سفيدش مي كشد و 
با آه مي گويد: »عاقبت كرونا همين جا در بهشت 
معصومه)س( است. مردم فكر مي كنند بيماري 
شوخي است و خيلي ها رعايت نمي كنند.« نياز 
نيست حرفش را تصديق كنم. همه  چيز حتي در 
بهشت معصومه)س( روشن است. برخي از آنهايي 
كه براي مشايعت درگذشتگان كرونا آمده اند، نه 
ماسك دارند و نه مي دانند رعايت فاصله فيزيكي 
چيســت. بينشان مردي ميانســال حاضر است 
كه پدر از دســت داده. منصوري مي گويد پدرم 
را كرونا كشت: »پدرم 70ساله بود. چقدر گفتم 
در خانه بماند. گوش نكرد. نمي شد جلوي پدرم 
را بگيرم و بگويم همــه ش در خانه بمان و بيرون 
نرو.« مي گويد، پدرم مقيد به رعايت بهداشــت 
بود و خودش وسواس داشــت تا بيمار نشود، اما 
ويروس كرونا فرصت طلب است: »پدرم هميشه 
ماسك داشت. الكل همراهش مي برد و دستكش 
دســتش مي كرد. فاصله را هم با ديگران حفظ 
مي كرد، اما نمي دانم چطور مريض شد و از دستش 
دادم.« كلمات را بريده بريــده ادا مي كند؛ مانند 
كسي كه تنگي نفس داشته باشــد. سرفه هاي 
خشك و تنگي نفس از سر درونش خبر مي دهد؛ 
سرفه هايي كه بوي كرونا مي دهد، او را كه تا ديروز 
ناقلي بي عالمت بوده به بيماري عالمت دار تبديل 
كرده است. خودش هم اين را مي داند كه احتماالً 
از پدرش كرونا گرفته: »پدرم را اين روزهاي آخر 
خودم ترو خشك مي كردم. االن4روزه كه سردرد 
و سرگيجه و سرفه هاي خشك و تقريباً همه عالئم 
بيماري را دارم. وقت نكردم بروم آزمايشگاه براي 
تست. كارهاي كفن و دفن كه تمام شد، مي روم و 
تست مي دهم.« با اينكه مي داند احتماالً مبتال به 
بيماري است، باز هم بهشت معصومه)س( آمده و 
نمي خواهد لحظه آخر وداع را از دست بدهد. با اين 

حال، كاري كه انجام داده خطرناك است.

وضعيت قرمز است، اما آمار نزولي
همه از وضعيت خسته شده اند. خيلي ها در راه مبازره با بيماري صدمه هاي جاني و مالي سنگين متحمل شــده اند، اما با وجود مقاومت ها، كرونا گاهي از سنگر 
مقاومت عبور و به پشت خاكريز صبر مردم نفوذ كرده و دارد قرباني مي گيرد؛ قربانياني كه خيلي هايشان سن و سال بااليي ندارند و فوتشان داغي است كه هيچ وقت 
نمي توان سردش كرد. خانواده شهبازي هم داغ ديده است؛ داغي كه مي شد با كمي توجه و رسيدگي بهتر و بيشتر مانع اتفاق افتادنش شد. شهبازي، مرد جاافتاده و 
خوش برخوردي است كه در عين تحمل غم از دست دادن برادرش، در سالن اداري منتظر اختصاص خانه ابدي سعيد، جوان 29ساله تازه درگذشته است. مي گويد، 
2هفته قبل نخستين نشانه هاي بيماري شبيه كرونا در برادر مرحومش ظاهر شد. فكر مي كردند يك سرماخوردگي ساده است و براي همين عالئم و نشانه ها را 
ناديده گرفتند. وقتي به خودشان آمدند ديگر خيلي دير شده بود: »برادرم تقريباً 15روز قبل بود كه شروع كرد به سرفه  كردن؛ سرفه هاي خشك. گفتم برود دكتر 
گوش نكرد و گفت بدنش قوي است و خودش خوب مي شود. بعد بي اشتها شد. آنقدر حالش بد شد كه اورژانس خبر كرديم. داخل آمبوالنس فوت كرد و به بيمارستان 
نرسيد.« افسوس ها بي فايده است. شهبازي غيراز برادرش تجربه فوت ديگري بر اثر بيماري كرونا را دارد. يكي از اقوام خانمم را هم كرونا از پا درآورده است. او 
حاال بيشتر از هر زمان ديگري موضوع فاصله فيزيكي و ماسك زدن را درك مي كند: »مردم فكر مي كنند مرگ بر اثر كرونا براي ديگران است. تا وقتي اين اتفاق سر 
خودشان نيايد، باور نمي كنند كه كرونا كشنده است.« بهرام سرمست، استاندار قم گفته است: در تعطيالت اخير مردم و كسبه قم براي رعايت پروتكل ها همكاري 
همه جانبه اي داشته اند؛ بيشتر از دوره هاي قبل و آمار ابتال و مرگ ومير در قم كاهش يافته، اما وضعيت همچنان قرمز است. مردم كه اين را مي شنوند، مي گويند: 
»كاش وضعيت بهتر شود.« براي خانواده شهبازي و خانواده هايي شبيه به آنها كه داغ فقدان را با خود مي كشند، اوضاع به اين زودي ها بهتر نخواهد شد. با خودشان 
مي گويند اگر به گذشته برگرديم، خانه نشين مي شويم؛ يك ماه، 2ماه، هر چند وقت كه الزم باشد؛ مانند ماه هاي آغاز شيوع بيماري و مانند وقتي كه همه اعضاي 

خانواده شان كنار هم بودند و مرگ، آنها را از هم جدا نكرده بود.

ث
مك

 يك نسل 
در خطر كم سوادي

حركت در مسير سازگاري اقليمي
مسيري كه مهم ترين مولفه آن درك اين واقعيت است كه انسان شهرنشين  ادامه از 

به رغم دستاوردهاي شگرف خويش نيازمند برقراري ارتباطي تنگاتنگ با صفحه اول
طبيعت و تبعيت از نظام حاكم بر آن است.  اهميت برنامه ريزي و سياستگذاري شهرها با هدف 
تاب آوري در برابر تغييرات اقليمي با استفاده و به كارگيري ايده هاي نوآورانه، خالقانه و كاربردي 
از جانب اقشار مختلف به ويژه نسل جوان كه هدف اصلي اين رويداد بين المللي است مي تواند 
زمينه اي براي جهاني فكر كردن و محلي برای عمل كردن را فراهم  كند؛ چون براي فائق آمدن 
و مقابله با اثرات تغييراقليم نياز به اقدام همگاني با مسئوليت مشترك اما متفاوت در نقاط مختلف 
كره زمين است. امروز ما فرصتي داريم تا به شهرهايي مانند شهر تهران با نگاه جديدي به عنوان 
كانون رشد اقتصادي آينده و جايي كه نســل هاي بعدي در آن زندگي خواهند كرد نگاه كنيم. 
توانمندسازي شهرها براي تاب آوري در برابر تأثيرات پيش بيني نشده تغييرات آب و هوايي و 
تبديل شدن به شهرهاي زيست پذيرتر و تاب آورتر، رويكردهاي متفاوت و نويني را مي طلبد كه 
بسترسازي براي جلب مشاركت فراگير شهروندان با استفاده از ايده هاي كاربردي و عملياتي آنها 

براي پيمودن اين مسير يك نياز و ضرورت اجتناب ناپذير است.
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   چه بايد كرد؟
دبير شــوراي اجرايي فناوري 
اطالعات معتقد است كه »سازمان 
ثبت احوال بايد 2كار را با سرعت 
بيشــتري انجام دهد. اول بايد 
كارت هاي باقيمانده را به دست 
مــردم برســاند و دوم، فرايند 
اســتفاده از كارت هوشمند را 
تسهيل كند. در واقع ثبت احوال 
بايد آن قالــب نرم افزاري را كه 
قابليت خواندن يك كارت را براي 
يك ابزار ســخت افزاري فراهم 
مي كند، در اختيار شــركت هاي 
داخلي قرار دهد تا در يك فضاي 
رقابتي بتواننــد تجهيزات الزم 
را توليد كننــد. به عنوان مثال، 
گيت هايي در ورودي فرودگاه ها 
و ادارات مي توان تعبيه كرد كه 
كارت را نزديك آن ابزار هوشمند 
كنيم تــا كارت را بخواند و اجازه 
ورود دهد. ضرورت توســعه اين 
قابليت بسيار محسوس است.« 
باقري اصل به همه دستگاه هاي 
اجرايي توصيــه مي كند كه از 
ســرويس هاي مبتني بر هويت 
ديجيتال و اصطالحا سيستم هاي 
 )contactless( بدون تماس
اســتفاده كنند. به اين ترتيب 
نيــازي به حضور اشــخاص در 
پيشــخوان ها و ادارات دولتي، 
به ويژه در دوران شيوع كرونا كه 
آسيب زيادي به سالمت و اقتصاد 

كشور زده، نيست.
او از در دســترس بــودن اين 
ســرويس ها خبــر مي دهد و 
مي گويــد: »هر ســازماني كه 
درخواست خود را به مركز ملي 
تبادل اطالعات ارسال كند، امكان 
استفاده از اين ســرويس هاي 
برخط براي آن وجــود دارد. در 
كســب و كارها هم چند راه حل 
در اپراتورها در حال شكل گيري 
اســت و اميدوارم تا پايان سال 
بتوانيم در بحث هويت ديجيتال 
وارد ســرويس هاي واقعي تري 

بشويم.« 

  هر كدام از ما بارها از كارت »هوشمند« 
دولت 

ملي مان در ســازمان ها و مراكز مختلف الكترونيك
كپــي گرفته ايم و احتمــاال بارها به اين 
ماجرا خنديده ايم. درحالي كــه هنوز 10ميليون نفر از 
كســاني كه براي دريافت كارت ملي هوشمند ثبت نام 
كرده اند، هنوز موفق به دريافت كارت خود نشــده اند، 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس نشــان مي دهد كه 
»پروژه كارت ملي هوشمند، هم به لحاظ زماني و هم به 
لحاظ كاركردي در دستيابي به اهداف اوليه تعريف شده، 
ناكام بوده است.« اين پروژه كه در سال91 كليد خورده 
بود طبق زمان بندي بايد در سال94 به پايان مي رسيد، 
اما اكنون پس از گذشت 5ســال از زمان تعيين شده، 
هنوز خاتمه نيافته اســت. همچنين بنا بود كه كارت 
هوشمند ملي داراي 3قابليت اصلي شامل شناسايي، 
تصديق هويت و امضاي ديجيتال باشد كه اكنون فقط 

قابليت »شناسايي« آن مورد استفاده قرار مي گيرد.

تحقق نيافتن شرايط
در متن قانون 5 ساله پنجم توسعه به صراحت آمده است 
كه تكميل پايگاه اطالعات هويتي با حوادث اربعه )تولد، 
مرگ، ازدواج و طالق( شــرط الزم براي توليد كارت 
هوشمند ملي است. اين درحالي است كه دبير شوراي 
اجرايي فناوري اطالعات نخستين چالش در مسير پروژه 
كارت هوشمند ملي را »تكميل نشدن پايگاه اطالعات 

هويتي« مي داند.
رضا باقري اصل با اشاره به برگزاري جلسه نقد و بررسي 
پروژه كارت هوشمند ملي در شوراي اجرايي فناوري 
اطالعات در گفت وگو با همشــهري مي گويد: »شيوه 
اجرا و نوع كارتي كه قرار بود در اختيار مردم قرار بگيرد 

مورد نقد ما بود.« 
اگرچه از 62.5ميليون نفر افراد واجد شرايط دريافت 
كارت ملي، 58ميليون نفر ثبت نام كرده و 48ميليون 
نفــر كارت خود را تحويــل گرفته اند. با ايــن حال، او 
معتقد است كه »چون همه مردم كارت خود را دريافت 
نكرده اند، شــرايط به گونه اي نخواهد بود كه بتوانيم از 
همه قابليت هاي كارت هوشمند كه به صورت آفالين 
كار مي كنــد و برخي از ســرويس ها را بــه راحتي در 

اختيار مردم قرار مي دهد، بهــره  ببريم. زيرا در نهايت 
خدمت دهنده يا پيشــخوان خدمت مجبور اســت از 
سيستم برخط براي كساني كه كارت ندارند، استفاده 
كند.« باقري اصل ادامه مي دهد: »بــه اين ترتيب آن 
بخش از هزينه هاي جاري كــه قرار بود از طريق كارت 
هوشمند ملي مديريت شود، مورد ترديد و سؤال باقي 

مي ماند.«
يكي ديگــر از كاركردهــاي مهم ديگر كــه بايد روي 
كارت هوشــمند ملي قرار مي گرفت، كاربرد »امضاي 
ديجيتال« اســت. درواقع، امضاي ديجيتال در فضاي 
ســايبري اين امكان را به صاحــب كارت مي دهد كه 
نامه ها و اسناد ارســالي خود به ديگران را امضا كند. با 
اين حال دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات با اشاره 
به ضرورت برخي مجوزها براي استفاده از اين نوع امضا 
مي گويد: »از آنجا كه مجوزهاي الزم از ســوي شوراي 
سياستگذاري »مركز صدور گواهي الكترونيكي ريشه« 
صادر نشده، هنوز نمي توانيم از اين امضا به عنوان يك 

قابليت رسمي بهره مند شويم.«

سكته كارت ملي
بدنه كارت هاي هوشــمند ملي از جنس پلي كربنات و 

شبيه كارت هاي تلفن رايج اســت كه در اندازه 5.5 
در 8.5ســانتي متر توليد مي شود. روي اين 

كارت يك چيپ و ريزپردازنده هايي براي 
ذخيره ســازي داده ها و پــردازش آنها 

قرار داده شده اســت كه به عنوان 
مغز كارت عمل مي كند. همچنين 
در داخــل ايــن چيــپ اطالعات 

بيومتريك و شخصي هر فرد مانند 
اثر انگشت و امضاي ديجيتال و 
ساير اطالعات فرد ذخيره شده 
اســت. درواقع كارت هوشمند 
ملي كارتي داراي حافظه اســت 

كه امكان شناسايي، تصديق هويت 
و امضاي ديجيتال را در فضاي مجازي 

فراهم مي آورد. اين كارت در ابتدا به عنوان 
يــك كاالي وارداتي از كشــورهاي ديگر 
خريداري مي شد تا اينكه تصميم به توليد 
آن در كشور گرفته شــد. اما با توجه به 
توقف صدور كارت براي 10ميليون نفري 

كه ثبت نام كرده و هنوز كارت خود را دريافت نكرده اند، 
به نظر مي رســد كه توليد آن متوقف شده است. دبير 
شــوراي اجرايي فناوري اطالعات بر اين باور است كه 
مهم ترين مسئله در مورد تحويل نشدن كارت هوشمند 
ملي به مردم »عدم تامين اعتبار به موقع بوده است.« 
باقري اصل همچنين به اين نكته اشاره مي كند كه »در 
موضوع توانايي داخلــي، چالش كارت هاي بي كيفيت 
وجود داشته اســت و كارت ها هم در زمان بندي مورد 

نظر از سوي توليدكننده داخلي توليد نشده است.«

كورسوي خط پايان
دبير شوراي اجرايي فناوري 

اطالعات معتقد اســت 
كه پــروژه كارت ملي 
هوشمند براي اينكه 
به خط پايان برسد، 
نيازمند چنــد گام 
اساسي است: در گام 
اول »كسي نبايد در 
صف گرفتــن كارت 
هوشــمند منتظــر 

بماند. منظــور از اين 
10ميليــون  صــف 

نفري نيســت كه هنوز كارت هوشــمند ملي خود را 
دريافت نكرده اند بلكه منظور كساني است كه كارتشان 
مخدوش، شكســته، مفقود يا اعتبار آن منقضي شده 
اســت. دوم اينكه مســائل حقوقي قابليت هاي كارت 
هوشمند، مانند امضاي ديجيتال بايد حل شود و سوم 
تامين كارتخوان هايي است كه بتوانيم از قابليت هاي 
كارت با آن سطح اطميناني كه ســازمان ها براي ارائه 

خدمات الزم دارند، استفاده كنيم.«
باقري اصل همچنين بر اين نكتــه تأكيد مي كند كه 
»پايگاه اطالعات هويتي اكنون آماده است و مي توان 
به آن تكيه كرد. اما زمانــي اين پايگاه معنا و مفهوم 
پيدا مي كند كه بتوانيم اطالعات سببي و نسبي 
را با آن همراه كنيم. همچنيــن در كنار آن 
بايد بتوانيم به صورت سرويس هاي برخط 
و بدون نياز به كارت، هويت شــخص را 
تصديق و احــراز كنيــم.« او از اصطالح 
»رســانه كارت« در جمالتــش بهــره 
مي گيرد و به راه هاي جايگزين »رســانه 
كارت« اشــاره و اظهار اميدواري مي كند 
كه »بتوانيم از روش هايــي مانند موبايل 
به عنوان رســانه اي براي احــراز هويت 
ديجيتال كه در دنيا هم مطرح شده است، 

استفاده كنيم.« 
 

دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات در گفت و گو با همشهري با توجه به گزارش 
شكست پروژه كارت هوشمند ملي از چالش هاي عجيب يك مسير 8ساله مي گويد چرا كارت هوشمندملي شكست خورد؟ جهان استارتاپي

10شهر مهم استارتاپي اروپا در 2020
با ورود به آخرين ماه از سال ميالدي جاري، رفته رفته به روزهاي 
پاياني2020نزديك مي شويم. اين سال كه با شيوع ويروس كرونا و 
همه گيري بيماري كوويد-19همراه شد، مانعي براي رشد و ترقي 
استارتاپ هاي اروپايي نبود. وب سايت اي يو - استارتاپس كه همه 
ساله برترين شهرهاي اروپايي از نظر اكوسيستم هاي استارتاپي را 
اعالم مي كند، امسال نيز به ارائه اين جدول پرداخته است. در اينجا 
نگاهي گذرا داريم به 10شهر كه در اين زمينه بيشترين فعاليت 

را داشته اند.

  لندن: چند ســالي مي شــود كــه پايتخت انگلســتان در 
اكوسيستم هاي استارتاپي در اروپا، شــماره يك بالمنازع است. 
لندن به وضوح در زمينه تعداد استارتاپ هاي جديد، فعال و تعداد 
و اندازه دورهاي سرمايه گذاري در قاره پيشرو است. البته انتظار 
داريم كه پس از پايان دوره انتقال و به وقوع پيوســتن برگزيت، 
شاهد اثرات منفي در اين روند باشيم. استارتاپ بيمه Yulife كه 
در سال2016تاسيس شــده در صدر برترين استارتاپ هاي اين 

شهر قرار دارد.
  برلين: در سال2016، برلين توانســت به عنوان دومين مركز 
بزرگ اســتارتاپ اروپا از پاريس پيشي بگيرد. از آن زمان تاكنون 
پايتخت آلمان اين رتبه را حفظ كرده و به تعداد شركت هاي نوپا و 
تعداد و اندازه دورهاي مالي خود در سال افزوده است. با اين حال 
و با توجه به تمام داده هايي كه به دســت آمده، فاصله بين برلين 
به عنوان شــماره دو و پاريس به عنوان شــماره 3بسيار كم است، 
احتمال دارد، پاريسي ها، ظرف يكي، دو سال آينده جايگاه خود را 

از برلين پس بگيرند.
  پاريس: پايتخت فرانســه مســير بســيار خوبي در رشــد 
اســتارتاپ ها در پيش گرفته است. اين شــهر همچنين ميزبان 
رويدادهاي بزرگ بين المللي اســتارتاپي ماننــد ويوا تكنولوژي 
)Viva Technology( اســت. با شــرايطي كــه پاريس دارد، 
بعيد اســت كه طي 3، 4ســال آينده از رتبه ســوم پايين بيايد. 
اســتارتاپ Doctolib كه در حوزه پزشكي فعاليت مي كند و در 
سال2013تاسيس شــده اســت، با ارزش يك ميليارد يورويي، 
بزرگ ترين استارتاپ اين شهر به حساب مي آيد. آنها آخرين بار در 

مارس2019، يك دور سرمايه گذاري  داشته اند.
  آمستردام: پايتخت هلند يك آهنرباي واقعي براي استارتاپ ها 
محسوب مي شود و با وضعيتي كه دارد، مي تواند همچنان موقعيت 
خود را به عنوان چهارمين مركز بزرگ استارتاپي اروپا حفظ كند. 
طبق اطالعات رســيده، انتظار نمي رود كه آمستردام طي يكي، 
2ســال آينده از موقعيت خود تكان بخورد، زيرا از نظر دور تأمين 
اعتبار و تعداد استارتاپ هاي فعال نسبت به رتبه هاي سوم و پنجم 

فاصله بسياري دارد.
  بارسلونا: مركز ايالت كاتالونيا، با قرار گرفتن در جايگاه پنجم 
و باالتر از مادريد، پايتخت اسپانيا، پيام و مفهوم ويژه اي را مخابره 
مي كند. اگرچه فاصله زيادي بين رتبه هاي پنجم تا هشتم نيست 
و بســيار محتمل است كه اين شهر ســال آينده جايگاه پنجمي 
خود را از دست بدهد، اما فعاليت هاي بســيار زياد استارتاپي در 
بارسلونا، ممكن است مانع از شــكل گيري اين امر شود. اين شهر 
در اروپا، باالترين رتبه استارتاپي را در ميان شهرهايي كه پايتخت 

نيستند، دارد.
  مونيخ: نخستين سورپرايز بزرگ در مورد اكوسيستم استارتاپي 
امســال متعلق به مركز ايالت باوارياســت. مونيخ پس از كسب 
رتبه دوازدهم در ســال2016، يازدهم در ســال2017و دهم در 
سال2018، يك جهش بزرگ ايجاد كرد و اكنون ششمين شهر 
استارتاپي بزرگ اروپا نام گرفته اســت، اما همانطور كه قبال ذكر 
شــد، تفاوت زيادي بين رده هاي پنجم تا هشــتم وجود ندارد و 
براساس شواهد موجود و وضعيت فعاليت هاي استارتاپي در مونيخ، 
احتمال دارد اين شهر سال آينده از جمع 10شهر برتر استارتاپي 

قاره خارج شود.
  مادريد: پايتخت اسپانيا پس از چندين سال كه ششمين شهر 
بزرگ استارتاپي اروپا بود، امسال ســرانجام يك پله سقوط كرد. 
وقتي به داده ها نگاه مي كنيم، اين تعداد اســتارتاپ هاي جديد و 
فعال نيستند كه باعث سقوط مادريد به رده هفتم شده اند، بلكه 
موضوع در مورد تعداد و اندازه دورهاي سرمايه گذاري است كه در 

12ماه گذشته در مونيخ بسيار بيشتر از مادريد بوده است.
  استكهلم: براساس شواهد و وضعيت فعاليت هاي استارتاپي 
در پايتخت سوئد، به نظر نمي رسد كه اين شهر بتواند رتبه هشتم 
را سال آينده حفظ كند و به طور حتم شاهد سقوط در رده بندي 
خواهيم بود. اســتارتاپ توليدكننده باتــري Northvolt كه در 
سال2016 تاسيس شــده، بزرگ ترين و باارزش ترين استارتاپ 
استكهلم محسوب مي شود كه ارزش آن اكنون به يك ميليارد و 

700ميليون يورو رسيده است.
  دوبلين: جهش فوق العاده مونيخ، باعث شد تا پايتخت ايرلند 
اكنون در رتبه نهم بزرگ ترين شهرهاي استارتاپي اروپا قرار بگيرد. 
البته باتوجه به داده هاي موجود، احتمال بســيار زيادي دارد كه 
دوبلين ســال آينده از جمع 10شهر برتر اســتارتاپي قاره خارج 
شود. استارتاپ آزمايشگاه SoapBox كه دقيق ترين و ايمن ترين 
فناوري تشخيص صدا براي كودكان در جهان است، بزرگ ترين و 
باارزش ترين استارتاپ دوبلين محسوب مي شود. اين استارتاپ كه 
در سال2013تاسيس شده و درحال حاضر 10ميليون و 200هزار 

يورو سرمايه دارد.
  ميالن: ميالن پس از انتقال از رتبه يازدهم در سال2017 به 
رتبه دهم در سال2018، امسال توانست از اين رتبه دفاع كند. 
به طور كلي، آنچه ما با اكوسيستم استارتاپي ايتاليايي و همچنين 
اكوسيستم فرانسوي شاهد هستيم، رويكرد بين المللي كمتر از 
سوي صاحبان و مديران استارتاپ ها است و اغلب كارآفرينان در 
بازار داخلي خود شــروع به كار و يا تمركز مي كنند. كارآفرينان 
كشورهاي كوچك تر مانند استوني يا هلند، تمايل دارند خيلي 
زودتر روي بازارهاي بين المللي تمركز كنند كه اين امر همچنين 

منجر به رشد باالتر براي آنها مي شود. 

تويوتــا يكــي از معــدود 
خودرو 

شركت هايي است كه سعي الكتريكي
دارد وسايل نقليه الكتريكي 
سلول سوختي هيدروژني )FCEV( را به 
گزينه اي مناسب تبديل كند. نخستين 
 )Mirai( توليد از اين نمونه، مدل ميراي
بوده كه حدود 11هزار دســتگاه از آن از 
سپتامبر گذشته تاكنون به فروش رفته 
است. حاال اين شركت خبر از ساخت مدل 
بهبوديافتــه نســل دوم كــه ارزان تر و 
كارآمدتر به نظر مي رسد، داده است. اما 
عملي بودن طرح آنها هنوز به دسترسي به 

هيــدروژن بســتگي دارد. ميراي 
جديد كمتــر از مدل قبلي 

خود به پريوس شباهت 
دارد و بيشتر شبيه 
 LS لكســوس 
است، چراكه روي 
همــان پلتفــرم 
ساخته شده است. 

امــا تويوتا همچنين 

مي خواست نگراني هايي را برطرف كند؛ 
چرا كه ميراي نخســت براي وسوســه 
خريداران احتمالي جذاب يــا به اندازه 
كافي لوكس نبود. هنگام رانندگي، بايد 
احســاس شــود كه بهاي پرداخت شده 
توجيه پذير هم باشــد. ريوتارو شيميزو، 
معاون مهندسي مدل ميراي مي گويد كه 
ايــن شــركت به دنبــال طراحــي 
»احساسي تري« براي مدل جديد بوده 
اســت. اين خودرو چند اينــچ كوتاه تر، 
عريض تر و تقريباً 6اينــچ بلندتر از مدل 
قبلي اســت. از ســوي ديگر گفته شده 
فولكس واگــن ممكن 
است يك 

وسيله نقليه الكتريكي كامال ارزان قيمت 
را روانه بازار كند. به گزارش رويترز، اين 
خودروساز آلماني در حال كار روي يك 
اتومبيل الكتريكي خالــص به ابعاد يك 
پولو تحت پروژه اي است كه شركت آن را 
BEV كوچك )وســيله نقليه الكتريكي 
باتــري( مي نامــد. فولكــس واگــن با 
پيش بيني مقررات ســختگيرانه تر آب و 
هوا، در حال توسعه اين وسيله نقليه براي 
بازار انبوه اســت. گفته مي شود، قيمت 
نهايي اين وسيله نقليه بين 20تا 25هزار 
يورو خواهد بود. باتوجــه به اين قيمت، 
خودروي آينده فولكس واگن مي تواند يك 
رقيب جدي براي مدل هاي آتي تســال 
محسوب شود. تسال پيش تر اعالم كرده 
بود با ايجاد تغييراتي به سمت كاهش 
قيمت باتري ها خواهد رفت كه 
اين موضوع در كل به كاهش 
قيمــت نهايي محصــول به 
رقمي در حدود 25هزار دالر 

خواهد انجاميد.

درســت در روزهايــي كه 
فناوري 
اوضاع بــراي پنتاگون در نظامي

مقابل رشــد سريع نظامي 
چين خوب پيش نمي رود، پيدايش يك 
موجود ترسناك چيني هم كار را به جايي 
رسانده كه به نظر مي رسد برنامه ريزان در 
ايــاالت متحــده بايد درخصــوص كل 
سناريوي نظامي   در مقابل چين تجديد 
نظر كنند. به گزارش آسيا تايمز، اكنون 
يك بچه جديد از راه رســيده اســت كه 
بسيار وحشــتناك هم به نظر مي رسد. 
بمب افكــن رادارگريــز H-20 كه تصور 
مي شود برد آن به بيش از 12هزار كيلومتر 
برسد، واكنش  تحليلگران نظامي دنيا را در 
پي داشته است. بمب افكني كه از ديد آنها، 
مي تواند يك تهديد »واقعا بين قاره اي« 
محسوب شود. براساس گزارش  مؤسسه 
مطالعات دفاعي و امنيتي رويال يونايتد 
سرويس در لندن، اين بمب افكن چيني 
مي تواند مجموعه اي از سالح ها را  به وزن 
45تن تا مسافتي بسيار طوالني بدون نياز 

به سوخت گيري حمل كند. اين مؤسسه 
بر اين باور است كه سياست هاي نظامي 

چين كه اكنــون متمركز بر 
پوشــش دادن كشورهاي 
اطراف است، به سرعت در 

حال تغيير بــوده و چيني ها 
قصد دارند به اهدافــي دورتر و 

بين قاره اي نيز دسترســي داشــته 
باشــند. در عين حال، روزنامه سان هم 
نوشــته اســت كه با در اختيار داشتن 
بمب افكن هونگ-20، چيني ها سه گانه 
هسته اي خود را كامل خواهند كرد. اين 
سه گانه شامل موشــك هاي بالستيك 
زميني، موشك هاي بالســتيك پرتاب 
شــده از زيردريايــي و بمب افكن هاي 
هسته اي دوربرد مي شود. از سوي ديگر 
برخي كارشناســان بــراي آنكه خيال 
غربي ها را از بابت اين بمب افكن مخوف 
راحت كنند، مدعي شده اند، باوجود آنكه 
H-20 هنوز تا حد زيــادي مرموز باقي 
مانده است، اما به هيچ وجه نمي تواند به 

 B-21Sky Raider رقابت با بمب افكن
نيــروي هوايــي آمريــكا بپــردازد و با 
قابليت های آن فاصلــه دارد. با تمام اين 
احوال، اگر H-20 دامنــه و ويژگي هاي 
مخفي كاري قابل قبولي داشــته باشد، 
مي تواند حساب هاي اســتراتژيك بين 
اياالت متحده و چين را با در دسترس قرار 
دادن پايگاه ها و ناوگان هاي اياالت متحده 

در سراسر اقيانوس آرام، تغيير دهد.

يك پروژه بســيار عجيب در حال برنامه ريزي براي 
برگزاري مسابقه اتومبيلراني با كنترل از راه دور در فضا

سطح  ماه در اكتبر آينده است. به گزارش نيواطلس، 
نكته جالب تر اين است كه بخشي از اين مسابقه اتومبيلراني توسط 
بچه هاي دبيرستاني طراحي مي شــود و فرانك استفنسون طراح 

McLaren P1 نيز در اين امر دخيل خواهد بود.
هريك از ماشــين ها 2.5كيلوگرم وزن دارند و مكانيسم استقرار 
مورد استفاده براي قرار گرفتن آنها در سطح  ماه 3كيلوگرم بيشتر 
اســت. اين وزن تركيبي يك معامله بزرگ براي قرار گرفتن روي  

ماه است؛ بنابراين اين پروژه ويژه بسيار گران قيمت خواهد بود.
به عنوان مثال كمپاني تداركاتي  ماه آستروبوتيك هم اكنون قيمت 
1.2ميليون دالر در هر كيلوگرم را براي انجام اين كار درنظر گرفته 
است. با اين حال، ماشين هاي مسابقه اي Moon Mark، با كمپاني 
آستروبوتيك سفر نخواهند كرد. آنها با يك فضاپيماي ساخته شده 
توســط Intuitive Machines به  ماه خواهند رفت كه از باالي 
موشك Falcon 9 شركت اسپيس ايكس طبق تاريخ پيش بيني 

شده در اكتبر2021 پرتاب خواهد شد.
حاال تصور كنيد كه اين  ماه نشــين 100كيلوگرم محموله آماده 
شده را روي  ماه فرود آورده است. 8درصد از اين محموله يا شايد 
هم بيشــتر، يك جفت اتومبيل كنترل از راه دور است كه هدف 
اصلي آنها مسابقه در اطراف اســت. ديدن يك رويداد سرگرمي 
كه به صورت مستقيم نيز پخش خواهد شــد، يعني اينكه جنبه 
سرگرمي علم و فناوري آن هم توســط چند بچه دبيرستاني قرار 

است به حد اعالي خود برسد.
همين برگزاري مسابقه اتومبيلراني از راه دور روي  ماه نيز به تنهايي 
مقوله عجيبي اســت. رقابت ماموريت اول Moon Mark شامل 
6تيم مختلف از دانش آموزان منتخب دبيرســتان هاي سراســر 
آمريكا خواهد بود كه طي يك فراخــوان مطبوعاتي به اين پروژه 
دعوت شده اند. آنها در يك ســري چالش هاي مقدماتي كه شامل 

خواســته هاي منحصربه فرد مانند مســابقه هواپيماهاي بدون 
سرنشين و اتومبيل هاي مســتقل، بازي هاي الكترونيكي و يك 

مسابقه كارآفريني تجاري سازي  فضاست، شركت خواهند كرد.
2تيم برتر از مرحلــه مقدماتي برنده فرصت بي نظير ســاخت و 

مسابقه 2وسيله نقليه در  ماه خواهند شد. اين وسايل نقليه روي  
ماه نشين Nova-C بارگيري مي شوند كه در سال آينده ميالدي 
در تاريخ مشخص از زمين با موشك Falcon 9 پرتاب مي شوند. 
سپس ماشين هاي ساخته شده مسابقه خود را روي سطح سخت  

ماه آغاز كرده و حركات آنها توسط مجموعه ای از دوربين ها ضبط 
مي شود.

هدايت از فاصله خيلي دور
اما سؤالي كه ممكن است پيش بيايد، اين است كه كنترل و تأخير 
بصري براي افرادي كه ايــن روبات ها را از زمين هدايت مي كنند، 

چگونه خواهد بود و چگونه سيگنال ارسال مي شود؟ 
تاد واالچ، مدير فناوري Moon Mark پاسخ داد: به نظر نمي رسد 
برقراري ارتباط يا تأثيرپذيري از وسايل نقليه تأخير داشته باشد. 
خودروي ساخته شده توسط Lunar Outpost از طريق واي فاي 
با ماشين هاي Intuitive Machines Lander متصل مي شود و 
ناو، تله متري دســتورات و كنترل ها را براي هدايت اتومبيل ها از 

زمين ارسال و دريافت مي كند.
اگر ارتباطات بين زمين و  ماه با ســرعت نور ادامه يابد كه انصافا 
سخن گفتن فعال درباره آن كمي زود است، پوشش فاصله 384هزار 

كيلومتري حدود 1.3ثانيه طول مي كشد.
بنابراين، با جريانات و داد و ســتدهاي عجيب و غريب پيچيدگي 
كوانتومي، به نظر مي رســد در بهترين حالت وقتي بچه ها از روي 
زمين دستوري را ارسال مي كنند 1.3ثانيه طول مي كشد تا ماشين 
روي  ماه آن را انجام دهد. همــه برنامه ريزي ها براي اجرا و پخش 

هرچه بهتر اين مسابقه بي نظير و عجيب انجام شده است.
درحالي كه اكثر قريب به اتفاق ماموريت هاي ماه، براي انجام امور 
علمي اتفاق افتاده  است، اما ماموريت هايي كه واقعا نگاه جهاني را 
به خود جلب كردند، نخستين ماموريت هاي سرنشين دار بودند. 
تماشاي فرود فضانوردان روي آن سطح غبارآلود و بيگانه با حالت 
شگفتي و ذوق كودكانه ديدن  ماه از نزديك هرچند براي همه بسيار 
دور از دسترس است، اما فناوري اين امكان را فراهم كرده است كه 
چند بچه دبيرستاني نه تنها به طور مجازي  ماه را ببينند كه روي آن 

مسابقه اتومبيلراني برگزار كنند.

مسابقه اتومبيلراني روي ماه
قرار است اكتبر سال آينده ميالدي ماشين هاي مدل ساخت بچه هاي دبيرستان با مشاركت طراح 

مك الرن روي سطح قمر زمين با هم وارد رقابت شوند 

دلهره پنتاگون از فناوري بمب افكن رادارگريز چينخيز جديد تويوتا و فولكس واگن براي خودروهاي برقي

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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در شرايطي كه كشورهاي مختلف جهان در اروپا و 
آمريكا در حال دســت وپنجه نرم كردن با موج هاي 
دوم و سوم شــيوع بيماري كرونا هستند، زندگي در 
چين، كشوري كه اين ويروس براي نخستين بار در 
آنجا گزارش شد، ماه هاســت كه به وضعيت عادي 

بازگشته است.
چين در همان هفته هاي نخست با اعمال قرنطينه 
سختگيرانه و گرفتن تســت از ميليون ها نفر سعي 
كرد كه ميزان ســرايت ويروس را به صفر برســاند. 
تصميم قرنطينه 76روزه شهر 11ميليوني ووهان در 
ابتدا مورد انتقاد بسياري از كشورها قرار گرفت، اما در 
نهايت اين روش نه تنها در كشــور كمونيست چين، 
بلكه در كشــورهاي دمكراتيكي مانند كره جنوبي، 
ژاپن و نيوزيلند نيز جواب داد. در همه اين كشورها 
به غير از اعمال قرنطينه اجباري و رديابي بيماران، 
مردم ماسك زدن را جدي گرفتند و فاصله اجتماعي 

را رعايت كردند.
در روزها و هفته هاي نخســت شيوع كرونا در چين، 
شايد كســي فكرش را هم نمي كرد كه اين ويروس 
تبديل به يك بحران جهاني شــود و حاال بعد از يك 
سال هنوز كشورهاي پيشرفته اروپايي و آمريكايي 
نيز از كنترل آن عاجز باشند. روزنامه فايننشال تايمز 
در پرونده اي ويژه براي پيدا كردن جواب سؤال »آيا 
امكان مهار كرونا در جهان وجود داشت؟« ذره بين را 
روي روزهاي نخست شــيوع اين بيماري گذاشته تا 
عامل اصلي اين بحران همه گير را پيدا كند. براساس 
اين گزارش تحقيقي كه 6 ماه زمان برده، دولت چين 
اگرچه در كنترل كرونا در خاك خود موفق بوده، اما 
در روزهاي اول شيوع اين بيماري با دست كم گرفتن 

آن، به اين بحران دامن زده است.

داستان از كجا آغاز شد؟
مقامات چين نخستين مورد تأييدشده كرونا را مربوط 
به اول دسامبر 2019يعني 10آذر 98مي دانند، اما با 
توجه به اينكــه خيلي از افراد مبتال اصال نشــانه اي 
ندارند، هنوز نمي توان زمان دقيق آن را به طور قطعي 
تعيين كرد. درحقيقت هنوز مشــخص نيســت كه 
نخستين بار چه كسي گربه يا مورچه خواري كه ناقل 
ويروس از خفاش بوده را خورده و به اين بيماري مبتال 

شده است.
اوايل دي سال گذشــته يعني 2هفته قبل از اينكه 
شــي جين پينگ، رئيس جمهور چيــن اعالم كند 
كه يك بيماري تنفســي مرگبار جديــد در يكي از 
شهرهاي پرجمعيت اين كشور شايع شده، پزشكان 
در بيمارســتان مركزي ووهان متوجه يك مشكل 
شــده بودند. ســاعت 14روز 8دي، دكتر يين وي، 
پزشك دپارتمان ســالمت عمومي اين بيمارستان، 
تماســي از يكي از همكارانش دريافت كرد مبني بر 
اينكه 4بيمار با نشانه هاي ذات الريه ويروسي كه همه 
در يك بازار ماهي كار مي كردند، مراجعه كرده اند. او 
فورا به ونگ ونيانگ، مسئول دولتي بهداشت منطقه 
خبر داد و مشــخص شــد كه گزارش هاي مشابهي 
از بيمارستان هاي ديگر شــهر هم به او رسيده بود. 
2ساعت بعد، 3مورد جديد ديگر نيز شناسايي شد. 
ساعت 8شب، مســئوالن مركز كنترل و پيشگيري 
از بيماري هاي ووهان بــراي نمونه گيري از بيماران 
به بيمارستان آمدند. مســئوالن اين مركز تا روزها 
در جــواب پيگيري دكتر يين، فقــط مي گفتند كه 
همچنان منتظر باشــيد تا مقامات باالتر دســتور 
بدهند. باالخره 7روز بعد به پزشكان بيمارستان اجازه 
داده شد كه فرم گزارش بيماري عفوني را براي همه 
آن بيماران پر كنند؛ تأخيري كه انتقاد آنها را به دنبال 
داشــت. دكتر ونگ مي گويد: »پزشكان بيمارستان 
مركزي ووهان قصد داشتند در گزارش خود تقصير را 
گردن من بيندازند، اما من كار اشتباهي انجام نداده 
بودم.«  پزشكان بيمارستان مركزي ووهان در روزهاي 
نخســتي كه مجوز اعالم موارد ابتال را پيدا كردند، 

يك سال پس از آغاز همه گيري كرونا در چين، اين ويروس همچنان از مردم 
جهان قرباني مي گيرد هر چند كه تعدادی از واكسن ها نتايج موفقيت آميزی 
داشته اند، اما چشــم انداز پايانی اين بحران همچنان نامشخص است

 بــه بهانــه يك ســالگي آغــاز بحــران كرونا
اين كشــور در نشســتي محرمانه در پكن گردهم 
آمدند و از خطر انتقال باالي اين ويروس بين انسان ها 
ابراز نگراني كردند؛ اين در حالي بود كه جشن سال 
نوي چين روز 28دي با شركت 40هزار خانواده در 
ووهان برگزار شد. خيلي از كارشناسان، دولت چين 
و سازمان بهداشت جهاني را محكوم مي كنند كه در 
آن زمان سرعت باالي انتقال كرونا را دست كم گرفته 
بودند. مقامات اين سازمان در آن روزها مي گفتند كه 
تحقيقات اوليه كه توسط مقامات محلي انجام شده 
نشان مي دهد هيچ نشانه آشكاري از انتقال فرد به فرد 
ويروس وجود ندارد. ماريا ون كرخوف، مسئول بخش 
بيماري هاي نوظهور سازمان بهداشت جهاني، 24دي 
در يك كنفرانس خبري گفت كه ســرايت انسان به 
انسان اين بيماري »محدود« بوده است. اما در نهايت 
6روز بعد، يعني 30دي، دولت چين براي نخستين بار 
سكوت خود را درباره ســرعت انتقال ويروس كرونا 

شكست و سرايت انسان به انسان آن را تأييد كرد.
اين تازه آغــاز مرحله همه گيري بــود. دولت چين 
همچنان ســعي در كم اهميت جلوه دادن موضوع 
داشت و از سوي ديگر، موضع ديگر كشورها و اعالم 
وضعيت بحراني سالمت در جهان و محدوديت هاي 
ســفر براي مــردم چيــن را واكنشــي »افراطي« 
مي دانســت. در همين حــال، تــدروس آدهانوم 
قبريسوس، مديركل سازمان بهداشت جهاني 8بهمن 
در جريان يك نشست با رئيس جمهور چين، از اين 
كشــور براي »جدي گرفتن« كرونا و »شــفافيت« 
دولت درباره انتشار اطالعات مربوط به ويروس تشكر 
كرد. راس آپشور، كارشناس سالمت عمومي دانشگاه 
تورنتو و مشاور سازمان بهداشت جهاني معتقد است 
كه چين هميشه نفوذ سياسي زيادي بر اين سازمان 
داشته و اين نفوذ به ويژه بعد از اينكه ترامپ بهار امسال 
اعالم كرد كه كمك هاي آمريكا به سازمان بهداشت 
جهاني را قطع مي كند، بيشــتر هم شــد: »مشكل، 
نبود توازن قدرت است؛ در يك طرف چين قدرتمند 
وجود دارد و در طرف ديگر مديركل سازمان بهداشت 
جهاني.« يكي از مشــاوران وزارت بهداشــت چين 
معتقد است: »دولت چين، به ويژه در سطح محلي، 
توانايي خوبي براي ارتباط گرفتــن با مردم هنگام 
بروز بحران ندارد. وظيفه اصلي دپارتمان هاي محلي 
حفظ قدرت حزب كمونيست است، نه شفاف سازي. 

اين همه گيري ضعف اين سيستم را آشكار كرد.«

دفاع چين
منتقــدان رئيس جمهور و حزب كمونيســت چين 
ازجمله ترامپ، معتقدند كه آنها مي توانستند همان 
اوايل زمستان سال گذشته جلوي انتشار ويروس را 
بگيرند. بســياري اين بحران را نتيجه سياست هاي 
مستبدانه دولت چين و پنهان كاري حزب كمونيست 
مي دانند. دولت چين اما در واكنش به اين انتقادها و 
در دفاع از خود مي گويد كه آنها با شرايط پيچيده و 
ويروس نوظهوري روبه رو بودند. برخي كارشناسان 
نيز معتقدند كه چين در شرايطي كه هنوز از چيزي 
مطمئن نبوده، نمي خواسته در جهان نگراني ايجاد 
كند. دكتر ديل فيشر، متخصص بيماري هاي عفوني 
در بيمارستان دانشــگاه ملي سنگاپور معتقد است: 
»يادمان نرود كه اين يك ويروس نوظهور بود، پس 
طبيعي بود كه مقامات رسمي تا مطمئن نشده اند، 

وضعيت هشدار اعالم نكنند.«
به گفته يكي از چهره هاي دانشگاهي چين كه مشاور 
وزارت بهداشت اين كشور نيز هست، همان روزهاي 
بعد از شناســايي بيماران در بيمارســتان مركزي 
ووهان، مقامات در حال بحث بودنــد كه موضوع را 
اعالم عمومي كنند يا نه؛ كاري كه تا هفته ها بعد يعني 
آخر دي انجام نشد. او كه نخواست نامش فاش شود، 
گفت: »اطالعاتي كه از ووهان رسيده بود، مبهم بود؛ 
بنابراين مقامات براي پيشــگيري از ايجاد ناآرامي 

ترجيح دادند ديرتر اطالع رساني كنند.« 

نمي دانســتند كه چه اطالعاتي را به كدام مقامات 
بايد گزارش بدهند. به گفته دكتر يين، مســئوالن 
بهداشتي شهر و اســتان از آنها خواســته بودند در 

گزارش هاي خود »محتاط« باشند.
در روزهاي بعد، مشكل بيمارســتان فقط بيماران 
جديد نبود، روند ابتالي كادر درمان نيز آغاز شــد؛ 
به طوري كه تا 4بهمن، 56نفر بســتري شده بودند. 
دكتر لي ونليانگ، پزشك 33ساله يكي از اين افراد بود 
كه به دليل »پخش شايعه« درباره كرونا توبيخ شده 

بود و درنهايت هم بر اثر ابتال به اين ويروس درگذشت. 
مرگ او در اواسط بهمن خشم زيادي را در ميان مردم 

برانگيخت.

ورود سازمان بهداشت جهاني
در طول 3هفته نخست ژانويه يعني اواخر آذر و اوايل 
دي، مقامات چين خطر انتقال انســاني را دست كم 
گرفته بودند. دولت چين درنهايت 13دي رســما به 
سازمان بهداشــت جهاني اعالم كرد كه »ذات الريه 

شديد« بدون علت مشــخص در شهر ووهان، مركز 
استان هوبئي كشف شده است.

به گفته مقامات حزب كمونيست چين، رئيس جمهور 
اين كشور 17دي در نشســت اين حزب دستوراتي 
درباره شــيوع كرونا در ووهان داده و از مســئوالن 
خواســته بود ريشه ويروس و فرايند ســرايت آن را 
شناسايي كنند. 7روز بعد يعني يك روز بعد از اينكه 
اعالم شــد اين ويروس به خارج از چين هم راه پيدا 
كرده و در بانكوك مشاهده شده، مقامات عالي رتبه 

 كــــــــــــرونا
سمانه معظمي از شروع تــــا شيوع

خبرنگار

از ووهان تا كاخ سفيد
يكي از سؤال هايي كه هميشه درباره كرونا مطرح مي شود، اين است كه چرا درحالي كه از 9دي تا 2بهمن، 465هزار نفر از ووهان به 10شهر ديگر از پكن در شمال تا سانيا در 
جنوب، پرواز كرده بودند، اين ويروس در ديگر مناطق چين به اندازه ووهان شايع نشد؟ يك ماه بعد از شيوع ويروس در ووهان، همه استان هاي چين درگير شده بودند. آمار 
مبتاليان خيلي بيشتر از آمار رسمي دولت بود؛ زيرا قرنطينه سختگيرانه از اوايل تا اواسط بهمن موجب شده بود كه خيلي از موارد ثبت نشود، اما همين قرنطينه موجب شد كه 
جلوي گسترش انتقال ويروس گرفته شود و موارد ابتال در شهرهاي ديگر بيشتر نشود. كشورهايي مانند كره جنوبي، تايوان و سنگاپور نيز كه تركيبي از قرنطينه سهل گيرانه، 

منع سفر و ردگيري بيماران را اعمال كردند، موفق بودند. اما در كشورهايي مانند آمريكا كه فقط روي قوانين منع ورود مسافر تأكيد كردند، شيوع ويروس سرعت گرفت.
دكتر فيشر معتقد است: »كشورهاي آسياي جنوب شرقي، ويروس را از همان ماه هاي اول جدي گرفتند، اما بيشتر كشورهاي ديگر واقعيت را نپذيرفتند. ما در گزارشمان در 

زمستان گفتيم كه اين ويروس مي تواند آثار مخربي روي سالمت، اجتماع و اقتصاد داشته باشد، اما جهان هنوز هم براي مقابله با آن آماده نيست.«
دكتر ونگ نيز مي گويد: »كشورها مي توانستند مانند تايوان و كره جنوبي براي مقابله با كرونا مهيا شــوند، اما بيشتر آنها اين كار را نكردند؛ ازجمله آمريكا كه ويروس به 

كاخ سفيد هم راه پيدا كرد و حتي رئيس جمهور اين كشور هم مبتال شد.«

ث
مك

راهنما

پيك زمستاني كرونا در پيش است
در شــرايطي كــه به نظــر 
مي رســد همزمان با اجراي 
تعطيــالت فراگيــر آمــار 
فوتي هاي كرونا در كشــور با 
شــيب ماليمي رو به كاهش 
اســت، وزير بهداشت هشــدار داده اســت كه پيك 
زمستاني كرونا در پيش است. به گزارش همشهري 
او گفته: »ما پيك زمســتانه اي را مانند تمام جهان 
پيش روي خود داريم. در استان هاي جنوبي االن هوا 
معتدل تر است ولي با پيشروي به سمت سرما مردم 
به داخل خانه ها رفته و در هــا و پنجره ها را مي بندند 
و شــيوع بيماري باال مي رود. بنابراين براساس اعالم 
رنگ هر منطقه شــامل قرمز، زرد و نارنجي منطبق 
بر دستورالعمل ها، پروتكل ها را بيشتر رعايت كنند و 

نظارت را افزايش دهند.«

كرونا، كم تحركي را تا 30درصد بيشتر كرده است
دبير انجمن علمي پزشــكي 
ورزشي ايران گفته است كه 
كم تحركي طــي كرونا 20تا 
30درصد بيشتر شده است؛ 
به طوري كه از هــر 4 نفر 3 
نفر ورزش نمي كنند. به گزارش ايســنا، حسين پور 
قريب شاهي توصيه كرده است كه افراد اوال طي روز 
هر 30دقيقه يك بار از جايشــان بلند شوند و 2 تا 3 
دقيقه داخل خانه يا محل كار پياده روي كنند كه به 
افزايش متابوليسم بدن كمك مي كند. توصيه ديگر 
آن است كه فرهنگ فعاليت فيزيكي خانوادگي بايد 
در خانواده ها ايجاد شــود و خانواده ها براي خودشان 
زنگ ورزش خانوادگي تعريف كنند. به گفته او ورزش 
در خانه بــا تلويزيون و برنامه هــاي اينترنتي راهكار 
خوبي براي مواجهه با پيامدهاي كم تحركي در دوران 

قرنطينه است.

دفترچه بيمه نداريد؟ اشكالي ندارد
بيمه شدگان سازمان تامين 
اجتماعي در شــرايط كنوني 
و با وجود بيماري كرونا بدون 
دفترچه درماني هم مي توانند 
به پزشــك مراجعــه كنند. 
مصطفي ساالري، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي 
گفته در پي تعطيلي اعالمي ستاد ملي مقابله با كرونا، 
اقدامات سازمان تامين اجتماعي براي نسخه نويسي 
الكترونيك در برخي شعب وكارگزاري هاي سازمان 
تعطيل شــد، براين اساس بيمه شــدگان به منظور 
دريافت خدمات بهداشت و درمان ملزم به استفاده از 
دفترچه درماني نخواهند بود. به گفته او اين سازمان 
خدمات ســخت افزاري و نرم افزاري نسخه نويســي 
الكترونيك را در مراكز بهداشت و درمان، بيمارستان ها 
وداروخانه ها فراهم كرده اســت و اين طرح از طريق 
ســامانه مربوطه براي درمانگران وهمچنين اتصال 
سامانه شخصي پزشكان به ســامانه مركزي تامين 

اجتماعي انجام مي شود.

كي چي گفت؟

اشكان متقيان -  مربي بدنساز : در روزهاي قرنطينه 
چطور در خانه تمرين كنيم؟ اين سؤالي است كه اين 
روزها براي خيلي ها پيش آمده است. براي انجام اين 
تمرينات هم مثل هر ورزش ديگري نياز به گرم كردن 

داريم. اين گرم كردن هم گردش خون را باالتر مي برد، 
هم ميزان و ريسك آسيب را پايين مي آورد و هم كمك 
مي كند تمرين بهتري داشته باشيم. براي آغاز تمرين، 
10تا 15دقيقه گرم كردن كافي است. با حركات درجا و 

چرخاندان مفاصل دور محور خودشان، مثل چرخاندن 
دست، گردن، كمر و زانو مي توان به راحتي بدن را گرم 
كرد. پس از اين داستان بايد سراغ حركات جدي تر 

برويم.

حركت اول )شــناي سوئدي   
مبتدي روي ديوار(: اين حركت 
مناسب افراد مبتدي است. اين 
حركت بايد در 3 ســت انجام شود. تعداد هر ست 
بستگي به توان فرد دارد. يعني اگر كسي توانش در 
حد 4 حركت است، در هر ست بايد 4 بار اين حركت 
را انجام بدهد ولي اگر توان كسي 10تكرار است، در 
هر ست مي تواند اين حركت را10بار تكرار كند. پس 

مي شود 3 ست در حد ناتواني.
 توضيح حركت: براي انجام شناي سوئدي روي 
ديوار، با فاصله حداقل 2 پا مقابل ديوار بايستيد. 
دست هايتان را روي ديوار قرار دهيد. به جلو خم 
شويد و آرنج هايتان را خم كنيد اما انگشتانتان را 
به سمت باال نگه داريد. به آرامي به ديوار نزديك 
شويد تا بيني تان تقريبا با ديوار تماس پيدا كند. 
خودتان را به عقب هــل دهيد و تكرار كنيد. اگر 
عقب كشيدن خودتان با هر بار جلو آمدن برايتان 
دشوار است، موقعيتتان را تغيير دهيد و طوري 
بايستيد كه به جاي 2 پا، به فاصله يك پا و نيم از 

ديوار بايستيد.

  حركت دوم )پرس  سينه خوابيده روي زمين با كش(: اين حركت هم 
در 3 ست انجام مي شود و در هر ست حركت ميانگين 8تا 10بار تكرار 
خواهد شد. به صورت خوابيده روي زمين يا تشك با استفاده از كش 
بدنسازي باعث فشار روي عضالت سينه، سرشانه و پشت بازو مي شود. تمرين ورزشي 

مناسب براي انجام در خانه كه فقط با يك كش ورزشي قابل انجام است.
 توضيح حركت: روي زمين بخوابيد و كش را زير شانه هاي خود قرار دهيد. انتهاي 
كش را با دست بگيريد. زماني كه بازوان خود را باالمي بريد، دست ها را به هم نزديك 
كنيد تا در امتداد هم و باالي سينه قرار بگيرند. چند ثانيه نگه داريد و سپس حركت 

را تكرار كنيد.

ورزش در خانه

با توجه به شيوع كوويد- 19 و تبعات آن بر تهيه مواد غذايي 
سالم و تازه، پايگاه خبري يونيسف 5 روش ساده و كاربردي 

براي تامين غذاي كودكان را مورد بررسي قرار داده است.
 اما روش هاي مقرون به صرفه و سالم تري نيز وجود دارد:
1- مقادير زيادي ميوه و سبزيجات مصرف كنيد

با وجود اينكه خريد و نگهداري سبزيجات تازه در دوران 
قرنطينه امر دشواري اســت، هر زمان كه امكان دارد بايد 
ميوه و سبزيجات تازه را در دسترس و رژيم غذايي كودكان 

قرار دهيد. 
   2- استفاده از مواد غذايي خشك و كنسرو شده 

درصورت دسترسي نداشتن به مواد غذايي تازه
نخود و لوبياي كنسرو شده كه حاوي مقادير زيادي مواد 
مغذي هستند، براي مدتي طوالني قابل نگهداري هستند 

و مي توان از آنها براي طبخ بسياري از غذاها استفاده كرد.
 دانه هاي خشك شده مانند لوبيا، حبوبات و غالتي مانند 
عدس، نخود، برنج يا كينوا نيز گزينه هاي مغذي با ماندگاري 
باال هســتند كه عالوه بر طعم خوب، مقرون به صرفه نيز 

هستند.  
 3- مصرف ميان وعده هاي سالم

معموال كودكان در طول روز به يــك يا 2 ميان وعده نياز 
دارند. به جاي مصرف شيريني و اسنك هاي نمكي مي توان 
گزينه هاي سالم مانند آجيل، پنير، ماست، ميوه هاي خرد 
يا خشك شده، تخم مرغ آب پز يا ساير مواد غذايي محلي را 

در دسترس كودكان قرار داد.
  4- محدود كردن مصرف موادغذايي فرآوري شده

گوشــت هاي فرآوري شــده، دســرها و ميان وعده هاي 
بسته بندي شده، معموال حاوي مقادير زيادي از قند، نمك 
و چربي هاي اشباع شده هستند. به منظور كاهش مصرف 
اين نوع مواد در رژيم غذايي بهتر است خريد مواد غذايي 
فرآوري شده را محدود كنيد. درصورت خريد اين مواد نيز 
با توجه به جدول حقايق تغذيه اي مندرج روي بسته بندي، 
موادي را خريداري كنيد كه ســالم تر بوده و قند، نمك و 

چربي كمتري دارند.
  5- آشپزي و صرف غذا را به يك تفريح تبديل كنيد

آشــپزي و صرف غذا به همراه اعضاي خانواده يك روش 
عالي براي ايجاد عادات سالم، تحكيم پيوندهاي خانوادگي 
و خوشگذراني است. درصورت امكان از كودكان براي پختن 

و سرو غذا كمك بگيريد.

توصيه های تغذيه ای 
يونيسف برای كودكان

پیشنهاد

12

3

آمــار مبتاليــان  ديروز

13321
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

668151
آمــار جان باختگان ديروز

371
كل آمــار جان باختگان

48246

 حركت سوم )جلوبازو با دمبل(: حركات بدنسازي دمبل كه روي 
ماهيچه بازو انجام مي شــوند، بر عضالت داخلي، خارجي و پاييني 

2سر بازو مؤثر هستند.
 توضيح حركت: اين حركت هم ايستاده انجام مي شود و هم نشسته. به جاي دمبل 
مي شود از بطري هاي آب معدني استفاده كنيم. فقط بايد دقت كنيم كه بطري ها هم 
اندازه باشند. 2 تا بطري كوچك يا 2 بطري بزرگ را بايد به دست بگيريم. اين حركت 
را بايد در 3 ست و با 9تا 10بار تكرار انجام بدهيم. هر تكرار سمت چپ و سمت راست، 
يك حركت حساب مي شود. يعني در هر ست بايد 9بار اين حركت براي دست چپ و 

9بار براي دست راست و يكي در ميان انجام شود.
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ديو سفيد ژاپني 

هر دو كنسول نسل جديد بازي هاي 
ويدئويي وارد بازار شــده اند، اما هنوز 
هم براي رسيدن به جواب اين سؤال 
كه كداميك را تهيه كنيم، زود اســت. تقريبا يك سال است كه از 
جزئيات سخت افزاري هركدام باخبر هستيم و مي دانيم كه روي 
كاغذ، كنسول جديد مايكروسافت يعني ايكس باكس سري ايكس، 
سخت افزار قوي تري را نسبت به رقيب ژاپني خود در اختيار دارد، 
اما اكنون كه شــاهد عرضه بازي ها و مقايسه آنها هستيم، نتيجه 
كامال متفاوت اســت. هركدام از اين دو كمپاني، يعني ســوني و 
مايكروسافت، در نگاه اول از نقشه اي يكسان براي تهيه سخت افزار 
خود استفاده كرده اند، اما جزئيات تغييريافته باعث شده تا خروجي 
كار تفاوت هاي اندكي را به نمايش در آورد. وجود تشابه هاي بسيار 
همچون قيمت 500دالري، استفاده از تكنولوژي يكسان و حتي 
ابعاد 2دستگاه كه كامال با استانداردهاي گذشته متفاوت هستند 
باعث شده تا انتخاب براي مخاطب ها سخت تر از هميشه باشد. نسل 
گذشته و در زمان رقابت پلي استيشن4 و ايكس باكس وان، قيمت 
پايين تر و سخت افزار قوي تر كنسول ســوني عمال از همان ابتدا 
نتيجه رقابت نسل هشتم كنسول هاي خانگي را مشخص كرد اما 
اين بار بايد كمي صبر كرد تا به راحتي در اين رابطه نتيجه گيري كرد. 
فعال با انجام آزمايش روي چند بازي خاص مشخص شده كه حتي 
در برخي موارد، پلي استيشن5 با وجود سخت افزاري كه روي كاغذ 
ضعيف تر است، خروجي باكيفيت تر و پايدارتري ارائه مي كند. در 
مقابل اما ايكس باكس سري ايكس نيز امكاناتي را به همراه دارد كه 
نمي توان نمونه مشابه آنها را در اكوسيستم پلي استيشن پيدا كرد.

چند سالي اســت كه مايكروسافت در حوزه ســرگرمي، تمركز 
اصلي خود را روي ارائه سرويسي تحت عنوان گيم پس قرار داده؛ 
سرويسي كه به شــما اجازه مي دهد با پرداخت هزينه اي ماهانه 
به مجموعه عظيمي از بازي ها دسترسي داشته باشيد. كاري كه 
نتفليكس در زمينه پخش فيلم و ســريال آنالين انجام داد و به 
نتيجه اي شگفت انگيز رسيد را مايكروسافت در صنعت بازي تكرار 
كرده. آنها حتي اين گزينه را پيش روي دارندگان اشتراك گيم پس 
قرار مي دهند كه تمامي بازي هاي انحصاري كنسول ايكس باكس 
را از همان روز اول انتشــار بدون پرداخت هزينه اي اضافه، تجربه 
كنند. هم اكنون تمامي بازي هاي كمپاني الكترونيك آرتز به عنوان 
توليدكننده مجموعه »فيفا« نيز به كتابخانه گيم پس اضافه شده. 
درنظر گرفتن چنين وضعيتي مي تواند، به خصوص براي كساني كه 
به پرداخت هزينه هاي آنچناني خريد بازي عالقه اي ندارند كمك 
كند و تنها با مبلغي 10دالري تعداد قابل توجهي بازي را در اختيار 
داشته باشند. ضعف اصلي مايكروسافت و كنسول ايكس باكس وان، 
يعني نبود عناوين انحصاري با كيفيت، بيشترين ضربه را به ميزان 
فروش كنســول كمپاني آمريكايي وارد كرد و سوني در مقابل، 

بيشترين سود ممكن را از اين موضوع كسب كرد.
اما اين روزها مايكروســافت بيــكار نبوده و بــا اختصاص دادن 
چندميليارد دالر بودجه به سراغ خريد اســتوديوهاي سازنده و 
ناشرهاي بزرگ صنعت بازي رفته. اين كمپاني براي تامين محتواي 
مورد نياز بخش سرگرمي، زيرمجموعه هايش را گسترش داده و 
خود را آماده مي كند تا طي چند ســال آينده تعداد زيادي بازي 
مختلف را براي دارندگان پلتفرم هايش فراهم كند. هنوز مشخص 
نيســت كه اين بازي ها در آينده براي پلي استيشن5 نيز منتشر 
مي شوند يا خير، اما نكته قابل توجه اين است كه هم اكنون مي توان 
آينده روشني را در زمينه محتواي ايكس باكس سري ايكس و البته 

سرويس گيم پس متصور شد.
اهالي ردموند به خوبي مي دانند كه شيوع كرونا تأثير قابل توجهي 
روي وضعيت اقتصادي مشتري هاي آنها گذاشــته و اين روزها 
كاهش قيمت مي تواند تأثير قابل توجهي روي جذب آنها داشته 
باشد. بعد از گيم پس، بزرگ ترين اســتراتژي اين كمپاني براي 
رسيدن به تعداد بيشتري از خريداران، ارائه كنسولي ضعيف تر و 
ارزان تر تحت عنوان ايكس باكس ســري اس است؛ كنسولي كه 
قرار است از تمامي بازي هاي نسل جديد پشتيباني و آنها را با سطح 
پايين تري از گرافيك اجرا كند. فعال استقبال خوبي از اين پلتفرم 
ارزان تر صورت نگرفته و بعيد است كه در آينده نيز رفتار خريدارها 
تغيير كند. آنها به دنبــال بهترين تجربه ممكن از نســل جديد 
بازي هاي ويدئويي هستند كه تنها پلتفرم هاي 500دالري اين كار 

را به بهترين شكل ممكن انجام مي دهند.
ســوني و پلي استيشــن5 اما از همين حاال در شــرايط ايده آلي 
قرار دارند. ژاپني ها مي دانند كه بيش از 100ميليون دســتگاه از 
پلي استيشن4 فروش رفته و تمامي دارندگان آنها را مي توانند در 
نسل جديد همراهي كنند. اصلي ترين راه حل سوني براي انجام اين 
فرآيند، عرضه تعداد زيادي بازي انحصاري باكيفيت است. همين 
حاال و چند روز از آغاز نســل جديد نگذشته كه پلي استيشن5، 
چيزي حدود 4 يا 5بازي انحصاري باكيفيت را در اختيار دارد، آن 
هم در شــرايطي كه رقيب آمريكايي اش حتي يك بازي بزرگ و 
باكيفيت را براي فروش نداشته و احتماال براي يك سال آينده بايد 
همين روال را ادامه دهد. راه حل دوم سوني براي رسيدن به شرايطي 
ايده آل در نســل جديد، كنترلري تحت عنوان دوال سنس است. 
سوني را معموال با كنترلرهايي مي شناسيم كه تغييرات آنچناني 
در آنها صورت نمي گيرد، اما اين بار ژاپني ها تمام توان خود را به كار 
گرفته و موفق به طراحي كنترلري شده اند كه از ديد كارشناس ها 
بزرگ ترين پيشرفت صنعت بازي در انتقال به نسل جديد بازي هاي 
ويدئويي است. تكنولوژي هاي به كار گرفته شده در دوال سنس فراتر 
از امكاناتي ظاهري و زودگذر هستند و تأثير مستقيمي روي حس 
به دست آمده از تجربه بازي هاي ويدئويي دارند؛ حسي كه براي چند 
دهه تغيير آنچناني در آن ايجاد نشده و نهايتا پلي استيشن5 موفق 

به ايجاد انقالبي بزرگ در آن شده.

محمد طالبیان
كارشناس بازي هاي ويدئويي

يادداشت يک

   باز هم كرونا!
كرونا روي خیلي از مسائل تأثیرش را گذاشته و شايد برايتان جالب باشد كه بدانید يكي از داليلي كه باعث تولید كم PS5 در عرضه 
اولیه اش شده، همین ويروس بوده است! خود سوني از مدت ها قبل اعالم كرده بود به دلیل شیوع كرونا در سراسر جهان نمي تواند 
مانند نسل قبل عرضه اولیه داشته باشد. آماري كه به تازگي منتشر شده نشان مي دهد 130 هزار PS5 در عرضه اولیه ژاپن به فروش 
رسیده و اين در حالي است كه  در عرضه اولیه PS4، شركت سوني 300 هزار نسخه را در اختیار كاربرانش قرار داد. همین اختالف 

170 هزار تايي نشان مي دهد كرونا با صنعت گیم چه كرده و چه ضربه اي به گیمر هاي دنیا زده است.

   بي خيال دالر؛ فقط درهم
در ايران خیلي ها قیمت نســل نهمي هــا را با قیمت 
دالر حســاب مي كنند تا ببینند باالخره چه زماني به 
كنسول مورد عالقه خود مي رسند اما بد نیست بدانید 
قیمت درهم بیشــتر از هر موضوعي براي گیمر هاي 
ايراني اهمیت دارد. به هر حال اكثر كنسول ها و لوازم 
جانبي شان از امارات وارد ايران مي شوند و براي رسیدن 
به قیمت  واقعی كنســول بايد قیمت درهم را زيرنظر 
گرفت. در حال حاضر و در بازار ســیاه، PS5 با قیمتي 
در حدود 4000درهم معامله مي شود اما براساس اعالم 
سوني اين كنسول بايد با قیمت 2100درهم در اختیار 
گیمر ها قرار بگیرد. پس اگر درهم را 7 هزار تومان درنظر 
بگیريم، كنسول جديد ســوني در بازار سیاه امارات با 
رقمي در حدود 28 میلیون تومان معامله مي شــود و 
با رقمي در حدود 15 میلیون تومان به افرادي رسیده 
كه كنســول را پیش خريد كرده اند. حاال به اين ارقام 
ســود هاي عجیب وارد كننده ها را هم اضافه كنید تا 
ببینید چرا گیمر ها براي رسیدن به نسل نهمي ها بايد 

حداقل تا آخر دي ماه منتظر بمانند.

   ركوردي براي تازه وارد سفيد

كنسول سفيد بازار سياه
صنعت بازي هاي ويدئويي وارد نسل نهم شده اما قیمت هاي نجومي
 كنسول هاي اين نسل در بازار شوكي بزرگ به گیمر ها در ايران و حتي جهان وارد كرده است

با عرضه ايكس باكس ســري ايكس و اس در 
تاريخ بیســتم آبان ماه، انتظار ها براي ورود 
به نسل نهم كنســول هاي بازي باالخره به 

پايان رسید و تنها 2 روز بعد با عرضه رسمي 
نسخه پنجم پلي استیشن جنگ نسل جديد 
رسما آغاز شــد. تا قبل از روز عرضه تمامي 
توجهات به نكات فني كنســول هاي جديد 
جلب شده بود و بازار مقايسه سخت افزاري 

حســابي داغ بود اما بالفاصله پس از عرضه، 
قیمت كنسول ها به سوژه اي داغ در سراسر 
جهان تبديل شــد؛ قیمت هايي كه برخالف 
اعالم رسمي و در بازار آزاد سر به فلك كشید 
تا خیلي از كاربران بــراي مدتي قید خريد 

كنسول هاي نســل جديد را بزنند. قبل از 
هر چیز بايد به اين نكته اشــاره داشت كه 
ايكس باكس ســري ايكس و نسخه پنجم 
پلي استیشن )ديسك خور( با قیمت نهايي 
499 دالر عرضه شده اند اما در بازار قیمت هاي 

متفاوتي دارند. مهم تر اينكــه بايد بدانید 
كنسول جديد سوني فروش فیزيكي نداشته 
و تنها كســاني در روزهــاي ابتدايي به آن 
دسترسي داشــته اند كه آن را پیش خريد 

كرده اند.

شــايد بهتر باشــد از بازار ايران شروع 
كنيم، بــازاري كه پلي استيشــن در 
آن برتــري خاصــي دارد و توانســته 
كاربــران بيشــتري را جــذب كند. 
گيمر هاي خوش بين فكــر مي كردند 
در همان روزهاي ابتدايــي مي توانند 
با مبلغي در حــدود 30 ميليون تومان 
به پلي استيشن5  برســند اما عده اي 
هم بودند كه قيمت اين كنســول در 
روزهاي ابتدايي عرضــه را باالتر از اين 
تخمين مي زدند. در نهايت پيش بيني 
 PS5 دسته دوم درست از آب درآمد و
با رقم نجومي 50 ميليون تومان خودش 
را به بازار ايران رســاند. پس از گذشــت 
چند روز قيمت اين كنســول به 45 و در 
نهايت به 40 ميليون تومان رسيد و افت 
ديگري نداشت. شايد شما هم از آن دست 
افرادي باشيد كه در شبكه هاي مجازي 
با آگهي هايي 25يــا 30ميليون توماني 
براي خريد PS5 روبه رو شده باشيد اما 
بررسي هاي ما نشان مي دهد تقريبا تمام 

اين آگهي ها واقعي نبوده است!

 PS5 حاال كه در جريان قيمت كنســولي مثل
در ايران قرار گرفتيد، شايد دوست داشته باشيد 
بدانيد چند كنســول در روزهاي ابتدايي ســر 
از تهران و ديگر شــهرهاي بــزرگ درآوردند. 
بررســي هاي ما نشــان مي دهد روي هم رفته 
چيزي در حــدود 40 تا 50دســتگاه PS5 در 
هفته هاي ابتدايي عرضه وارد ايران شــده كه 
تقريبا نيمي از آنها به پايتخت رســيده است. 
پيش بيني مي شــود اين تعداد كنســول زير 
40 ميليون تومان در بازار ايران معامله نشده اند.

حاال گيمر هــاي ايراني چقــدر بايد صبر 
كنند تا كنســولي مثل PS5 را با قيمتي 
منطقي خريداري كنند؟ بررســي هاي ما 
نشان مي دهد قيمت كنسول تا آخر آذر به 
رقمي در حدود 20 ميليون تومان مي رسد 
و تا آخر دي مي توان كنســول را با قيمت 
واقعي اش در ايران خريد. البته تمام اينها در 
شرايطي است كه قيمت ارزهاي بين المللي 
تا دي ماه تغيير چنداني نداشته باشد و سير 

صعودي پيدا نكند.

اگر گيمر نباشيد و خبرهاي دنياي بازي را دنبال نكنيد، فكر مي كنيد بازار سياه كنسول هاي نسل جديد 
فقط در ايران راه افتاده است اما اصال اينطور نيست. طبق بررسي هاي انجام شده در روزهاي ابتدايي كنسول 

PS5 در اروپا با قيمتي در حدود 1250يورو و 
در آمريكا بــا قيمتي در حــدود 1500دالر به 
فروش گذاشته شده است. البته اين ارقام مربوط 
به آگهي هاي فروش كنســول در ســايت هاي 
مختلف بوده و نمي توان متوجه شد آيا در نهايت 

معامله اي با اين ارقام اتفاق افتاده يا خير.
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اتفاق قابل پیش بیني
با مروري بر اين اعداد و ارقام كه تعداد زيادي از گمير هاي داخلي را از خريد نســل 
نهمي ها نااميد كرده، به اصل ماجرا مي رسيم و اينكه چرا اصال بايد براي كنسول هاي 
بازي بازار سياه درست شود. شايد عجيب باشــد اما اين اتفاق توسط كارشناسان و 
حتي خود گيمر ها قابل پيش بيني بوده و اصال اتفاق عجيبي نيســت، همانطور كه 
در نخستين روزهاي عرضه PS4 هم چنين بازار سياهي درست شد و پس از مدتي 
قيمت ها شــكل واقعي به  خود گرفت. عده اي اعتقاد دارند نجومي شدن قيمت ها در 
روزهاي ابتدايي، سياستي است كه خود شركت هاي سازنده در پيش مي گيرند تا نام 
كنسول شان بيشتر بر سر زبان ها بيفتد. از همين رو آنها در عرضه اوليه تعدادي محدود 
از كنسول هايشان را به بازار مي فرستند تا به اهداف خودشان برسند. در مقابل عده اي 
هم هستند كه نقش تعدادي از خريداران يا به اصطالح دالالن را در اين امر تأثير گذار 
مي دانند. به هر حال هيچ شخصي براي خريد تعداد باالي كنسول PS5 محدوديت 
نداشته و همين امر باعث شده تعداد زيادي از كنسول ها سر از بازار دربياورند. با وجود 
اين عده سومي هم وجود دارند كه معتقدند اين اتفاق كامال عادي است، چراكه شركتي 
مثل سوني با سخت افزارهايي كه در اختيار دارد حتي اگر مي خواست هم نمي توانست 
در روزهاي ابتدايي كنسول هاي زيادي را به بازار بفرستد و همين موضوع دليل اصلي 

به راه افتادن بازار سياه بوده است.

قديمي ها كنار نمي روند
هر چند صنعت گيم وارد نســل نهمش شــده اما اين به معناي پايان بازار نسل 
هشــتمي ها در بازار جهان و مخصوصا ايران نيست. تجربه نشان داده حداقل در 
ايران پس از تغيير نسل، قيمت هاي كنسوهاي نســل قديم نه تنها كاهش پيدا 
نمي كند بلكه كمي بيشتر هم مي شود. دليل اين موضوع هم چيزي نيست جز باال 
بودن قيمت هاي كنسول هاي نسل جديد كه براي خيلي ها مورد پذيرش نيست.

آريا طاري
روزنامه نگار

نسلنهم
این شماره

براساس گزارشي كه سايت گیمز رادار منتشر كرده، PS5 در روز عرضه 
1. 2 تا 5. 2 میلیون واحد فروش رفته تا به ركورد پرفروش ترين النچ تاريخ 
تمام كنسول ها دست پیدا كند. براساس اين گزارش، بخش عمده اي از 
اين فروش كه شــامل 3. 1 تا 6. 1 میلیون واحد مي شود مربوط به بازار 
آمريكاي شمالي است كه مهم ترين بازار براي فروش محصوالت وابسته 
 PS5 به ويدئو گیم محسوب مي شود. از سوي ديگر حدود 900هزار واحد
در نقاط ديگر جهان فروش رفته كه بخش بزرگي از آن )حدود 600هزار 
واحد( متعلق به بازار اروپاست. بايد به اين نكته توجه كرد كه به خاطر 
محدوديت هايي كه ســوني به خاطر پاندمي ويروس كرونا براي عرضه 
پلي استیشن 5 با آنها روبه رو بوده، تعداد پلي استیشن پنج هايي كه به 
بازار عرضه شده اند تا به امروز عدد محدودي بوده و به همین خاطر حتي 
اين امكان وجود داشت كه كنسول جديد اين كمپاني ژاپني بتواند ركورد 
بهتري را هم به نام خودش ثبت كند. هنوز گزارشي از میزان فروش ايكس 
باكس سري ايكس و سري اس در روز عرضه در دسترس نیست و چند 
سالي مي شود كه مايكروسافت هم ديگر گزارش هاي مربوط به میزان 
فروش كنسول هاي ايكس باكس را منتشر نمي كند اما تخمین ها حاكي 
از اين هستند كه PS5 حدود 2 برابر ايكس باكس هاي جديد در زمان 

عرضه فروش رفته است.
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چند دهه از شروع قصه بازی های ويديويی تا حکمرانی اين صنعت در دنياي سرگرمی گذشته 
و اکنون در روزهايی قرار داريم که باز هم دنيا تحت تاثير هنر هشتم قرار گرفته است. 

کنسول های جديد ســونی و مايکروســافت روانه بازار شــده اند و اولين نشانه ها خبر 
از اســتقبال درخشــان کاربران از اين پلتفرم ها دارند. در دورانــی که گرافيک های 

کامپيوتری فاصلــه چنداني با تبديل به واقعيــت ندارند، نبايــد فراموش کنيم که 
اين مســير طوالنی و پر پيچ و خم از کجا شروع می شــود و به چه مقصدی می رسد. 

موقعيت کنونی صنعت بازی در چند دهه گذشته با چالش های فراوانی همراه شده 
است. کافی  است به دهه ۸۰ ميالدی برگرديم و روزهايي را به ياد بياوريم که اين 
صنعت فاصله چنداني تا نابودي کامل نداشــت. کمپانی هايی همچون آتاری به 
اعتماد مخاطب های خود خيانت کردند و سقوط بزرگ اتفاق افتاد. صنعت بازی 
برای چند سالی در سکوت کامل به سر می برد تا باالخره نينتندو از راه رسيد و 
معادله را برای هميشه تغيير داد؛ معادله ای که حتی آنها هم موفق به حضور 
طوالني مدت در صدر آن نشــدند. به هر حال رقباي ژاپني و آمريکايي با 
سرعت از راه رسيدند تا شرايط متفاوتي را براي صنعت بازي رقم بزنند؛ 

شرايطي که در آن هنوز شاهد تحول و پيشرفت هستيم.

Atari 5
200

Atari

1982

270
720

1,400,000

320×192

Magnavox Odyssey²
Magnavox

1978

200 
780

2,000,000
160×200

 Intellivision
 Mattel

 1980

299 
 930

 3,000,000
160x96

Coleco Telstar 

Coleco Telstar Classic

Coleco Telstar Marksman

Coleco Telstar Ranger

Coleco Telstar Combat!

Coleco Telstar Arcade

Atari VCS2600
Sears Video Arcade
1977

199 
840
30,000,000
160×192

Bally Astrocade
Bally Technologies
1978

299 
1,260
320×204
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19
82

 17
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0

 2,
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 25
6×

19
2

Vectrex
General Consumer 
 Electric and Milton Bradley

1982

 199
 530

Atari 7800

Atari1987140  3303,770,000

 320×200

NES
Nintendo
1987

180
430
61,910,000
256×240

Sega Mark III
Sega

1987

199.99 
 470

13,000,000
256×240

 Magnavox Odyssey
 Magnavox
 1972

100 
 611
 350,000

Fairchild Channel F
Fairchild Semiconductor

1976

169.95 
760

250,000
102×58 to128×64

Home Pong
Atari Sears Tele-Games
1975

98.95
 470
200,000

Odyssey 300
Magnavox/ Philips

1975

100-230
475–1093

Coleco Telstar series
Coleco

1976

 50 
225

 1,000,000

Coleco Telstar Alpha

1

3

2

1

3

2

xbox Series S

xbox Series X

 299
499 

نام کنسول کيفيت تصوير )ِرزولوشن(تعداد فروشقيمت در سال 2۰2۰قيمت روز عرضهسال توليدکمپاني سازندهپرفروش ترينپايان نسلشروع نسل

نسلنهم
اين شماره
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TurboGrafx-16
 NEC

1989

199.99 
412 

5,800,000
 256×224 to 565×242

PlayStation 2
Sony
 2000

299.99
445.38
155,000,000
 480p

Dreamcast
Sega
1999

199.99 
306.94
9,130,000
640 x 480

Nintendo 64
Nintendo

1996

199.99 
326 

 32,930,000
 320×240 to 720×288

Atari Jaguar
Atari

1993

249.99 
442

250,000
320×220 to 360×220

Super NES  
(Super Nintendo)

Nintendo
1991

199.99
375
 49,100,000
 256×224 to 256×239

 Mega Drive - Genesis
Sega

1989

189.99 
392 

30,750,000
 256×224 to 320×240

Neo Geo
SNK Corporation
1991

(Gold version)

649.99
1220
(Silver version)

399.99 
 751
980,000
 320×224 to 384×264

 3DO Interactive 
Multiplayer

 The 3DO Company 
(Panasonic)

 1993

699.99 
1,239
 2,000,000
 320×240 to 384×288

Sega Saturn
Sega

1995

399.99 
671

9,260,000
320×224 to 720×240

PlayStation
Sony

1995

299.99 
 503

102,490,000
256×224 to 640×240

Neo-Geo-Pocket Anthra-Left

GameCube
Nintendo

2001

199.99
288.77 

 21,740,000
 480 lines

Xbox
 Microsoft

2001

299.99 
433.16 

 24,000,000
 480p

Xbox 360
Microsoft
2005

299.99
399.99 
$393.30
524.83
84,700,000
1080p

PlayStation 3
Sony Interactive

2006

499.99
599.99 

643.67
772.66 

87,400,000
1080p

Wii U
Nintendo

2012

299.99 
334.08

13,560,000
1080p

nintendo Switch
Nintendo
2017

299.99 
 312.9

68,300,000
1080p

playStation 4
Sony Interactive
2013
399.99 
439.02
(slim)
299.00 
 318.53 

(pro)
399.00 

 425.06 
112,300,000

4K

4

8

7

6

5

 W
ii
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in
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nd

o
 20

06
24

9.
99

 
 32

1.
19

10
1,6

30
,00

0
57

6i

Ps5 Digital

Ps5 Base

399

499 

طراح اینفوگرافیک: علیرضا بهرامی سایر کنسول ها (Other) کنسول های دستی (Manual)  سری حرفه ای (Pro) سری حرفه ای سری باریک (Slim) سری نقره ایسری طالیی
تهیه و تنظیم :آریا طاري
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4K



درنگ16 2  سه شنبه 11 آذر 99  شماره 8099  3 0 2 3 4 4 2

هتساراداباليكو
يشبنتسوبيگناب
دكادلييسيدزا

رلكميادتاكسا
انابهورگرولبت
تسدباشنادبولك
رهورفامرسكال
زخييالتوخننف

ميمكيبلنتفوك
روولقادصكيراب
دركهددنمتورثي
اتسيايصخشهرت
امتكربافيفال
لوفاناگميتمكح
تسينهبرسفدارتم

جد         ول 8099

80
98

ه  
ار

ــ
مـ

 ش
ول

ـد       
جـ

ل 
ــ

ــ
حـ

افقي:
 1- بي كــم و كاســت- در حــال 
جوشيدن- كســي كه در يك دوره 
مسابقات، بيشترين گل ها را زده باشد
2- درياچه اي در جنوب شــرقي 
قزاقستان - قسمت هاي آغازين- 

مرواريد
3- آشفته- دريچه باز و بسته كردن 
سيلندر هاي خودرو- فاصله ميان 

دو نقطه
4- داراي پــاي معيــوب- نوعي 
بيسكوئيت ســاده- نوعي خواهر 

و برادر
5- چــراغ خوراك پــزي قديم- 

چاره انديشي
6- بوي رطوبت- بهشت- دومين 

كشور پهناور دنيا
7- كيســه پول قديمي- مؤسس 
سلســله گوركانيــان- واحــد 

اندازه گيري كار و انرژي
8- پنج دندان عقب دهان- دستور 
زبان خارجي- خواننده اشعار مذهبي

9- شــهري در فــارس- خداي 
هندو- مزدور

10- حمل ونقل نيرو ها به وســيله 
هلي كوپتر- نظارت و مراقبت- اراده

11- توهين- داد و فرياد
12- تازه به دنيا آمده- آغاز- كتاب 

هندو
13- مخفف اگــر- مدخل- اقدام 

به كاري 

14- سوره هفتادوسوم- چشمه 
آب معدنــي دماونــد- مربوط به 

هجرت
15- اندامي در گياهــان بي گل- 
مالكيــت چيــزي را بــه ديگري 
واگذاركردن- شبكه گسترده جهاني

  
عمودي:

1- دريانورد پرتغالي كه توانست با 
كشتي كره زمين را دور بزند- از آثار 

خواجه عبداهلل انصاري
2- پول سوئد- سال پرباران- گاو 

شخم زن
3- نمونــه و سرمشــق- قديم- 

مگابايت
4- آشكار- نمايش با ساز و آواز- 

نام پدر موالنا
5- بي رنگ كــردن مو بــا مواد 

شيميايي- داداش
6- شــهر آرامگاه شيخ حســن 
جوري- ســر را به تنــه متصل 
مي كنــد- برخــي در آن حمام 

مي كنند
7- ضمير سوم- كشــور آفريقايي در 
همسايگي درياي سرخ- ادب آموختن

8- عبادت كننده- فرزند كيومرث، 
نخستين شاه ايران- پيمان بستن 

براي فرمانبرداري
9- منزل آذري- جلوگيري كردن- 

شگرد
10- رشته كوهي در مركز اروپا- 

تزئين صحنه نمايش- وسيله  ورزشي 
براي دويدن در فضاي بسته

11- محل ذخيره كاال- مقابل رعيت
12- نوعي مسابقه اسكي- جلدشده- 

اكسيد كلسيم
13- ضمير انگليســي- سوگنامه- 

كجاوه
14- آتشخانه- پرگار- راه فرار

15- دلقــك دربار كريم خــان زند- 
مجموعه نامه هاي مولوي كه به افراد 

مختلف نوشته است

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3808
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

243617598
597382614
816594723
469135287
728469351
135278469
952843176
684721935
371956842

متوسط

3 9       7
4    2  6   
 1    5    
  5  3  8   
   5  1    
  9  6  2   
   1    6  
  6  7    4
2       3 9742659138

958431762
316827594
283945671
197263845
465178923
621784359
834596217
579312486

ساده

متوسط

392618457
458729613
617345982
765234891
824591376
139867245
943152768
586973124
271486539

سخت

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

ساده

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

وزی بزرگ  سامورايی پير

محمد طالبيان
كارشناس بازي هاي ويدئويي

    شوتر اول شخص 
برخالف نسل گذشــته كه تعداد زيادي از بازي هاي مهم در ژانر شوتر 
اول شخص قرار داشتند، طي سال هاي اخير تعداد اندكي اثر قابل  توجه در 
اين سبك منتشر شدند. اما با وجود كاهش تعداد بازي هاي اين ژانر، اتفاق 
مثبت شايد بازگشت اصولي بود كه براي سال ها به فراموشي سپرده شده 
بود. بازي هايي مثل مدرن وارفر، تايتان فايل 2 يا حتي دووم توانستند 
براي بار ديگر ژانر شوتر اول شخص را به اوج خود بازگردانند و كيفيت 
قابل  توجهي ارائه كنند. موضوعي كه اقتصــاد قدرتمند چنين آثاري 

در نسل گذشته اما باعث شده بود كه افت قابل  توجهي را به خود ببيند.

    بازی با ذهن
براي سال ها سينما به عنوان دريچه اي براي رسيدن به مفهوم هاي تازه 
شناخته مي شــد، اما اين روزها بازي هاي ويدئويي چنين وظيفه اي را 
برعهده گرفته و در انجام آن به موفقيت هاي بسياري دست پيدا كرده اند. 
سازندگان »اينسايد« كه نسل گذشته با ساخت »ليمبو« توانستند نامي 
براي خود دست و پا كنند، اين بار به ساده ترين شكل ممكن سعي در بازگو 
كردن مفهوم هاي پيچيده اي دارند و در اين راه نتيجه اي چشمگير را از 
آن خود كرده اند. جالب است كه بازي هاي اين چنيني همچون »كابوس 
كوچك« معموال در ژانر پازل قرار مي گيرند و جان دوباره اي به سبك از 

بازي هاي ويدئويي داده اند.

     رقابت آنالين
بيشتر از هر چيزي در نسل هشتم كنسول هاي 
خانگي، شاهد تكرار يك عنوان يعني »بتل 
رويال« بوديم. ســبكي از بازي آنالين كه در 
آن چيزي حدود 100كاربــر وارد يك محيط 
واحد شده و آخرين بازمانده به عنوان برنده 
نهايي معرفي مي شود. بتل رويال با رسيدن 
به محبوبيتي وحشــتناك توانســت تمام 
آنالين هاي چندنفره سنتي را پشت سر بگذارد 
و تبديل به داغ ترين موضوع صنعت بازي شود. 
اين روزها بازي هايي مانند فورت نايت، وارزون 
يا ايپكس لجند چند ده ميليون كاربر را به خود 
اختصاص داده اند و مســابقاتي با جايزه هاي 
چند صد ميليون دالري براي آنها به شــكل 

منظم برگزار مي شود.

     بهترين ها
در ابتدا پيرامون كاهش كميت بازي هاي ويدئويي صحبت كرديــم اما بايد به اصلي ترين دليل اين موضوع، يعني 
افزايش پيچيدگي توليد آنها نيز اشاره كنيم. استوديوهايي كه اين روزها مشغول ساخت بازي هاي بزرگ و پرهزينه 
هستند، معموال زماني بين 4 تا 5سال را براي پشت سر گذاشتن اين فرآيند اختصاص مي دهند. نكته قابل توجه اين 
است كه معموال نتيجه كار چنين توليدكننده هايي با فاصله اي بسيار زياد نسبت به ديگر توسعه دهندگان در مرتبه 
باالتري از كيفيت قرار مي گيرد. سوني با استوديوهاي زيرمجموعه 
خود به خوبي از اين فضا استفاده كرد و توانست تعدادي از بهترين 
بازي هاي تاريخ خود را منتشر كند. در اين ميان ديگر توليدكننده ها 
و به خصوص نينتندو نيز بيكار نبودند. كمپاني ژاپني در نسل 
هشتم با كنسول نينتندو ســوئيچ توانست گروه متفاوتي از 
مخاطب ها را هدف قرار دهد و در اين مسير »افسانه زلدا« و آخرين 
قسمت از »سوپر ماريو« نقش بسزايي داشتند. بازي هايي كه شايد 
در ظاهر هزينه زيادي براي توسعه آنها صرف نشده باشد، اما در واقع 
به عنوان آثاري بزرگ شناخته مي شوند كه از ديد توسعه با پيچيدگي هاي 

بسياري همراه هستند.

    ايستگاه بازی
مايكروســافت اين نســل بازي هاي 
ويدئويي را در شــرايطي بــه پايان 
مي رساند كه مي دانست از همان ابتدا 
رقابت را به حريــف ژاپني خود واگذار 
كرده است. آنها با سياستگذاري هاي 
اشتباه پا به رقابتي گذاشتند كه در طرف 
ديگر آن پلي استيشن4 حضور داشت؛ 
كنســولي قدرتمند با تعــداد زيادي 
بازي انحصاري باكيفيــت كه توانايي 
جذب هر نوع مخاطبي را دارد. كمپاني 
آمريكايي البته به ضلع ديگر اين ماجرا، 
يعني نينتندو فكر نمي كرد، اما آنها نيز 
توانستند در زمان كوتاه تر با كنسولي 
به مراتب ضعيف تــر، ردموندي ها را 
پشت سر بگذارند. آمار دقيقي از فروش 
ايكس باكس وان در دسترس نيست، اما 
تحليل ها از 50ميليون دستگاه صحبت 
مي كنند. آماري كه در مقابل 60ميليون 
نينتندو ســوئيچ و بيش از 110ميليون 
پلي استيشن4 به فروش رسيده، نشان 

از شكست واضح ايكس باكس دارد.

    آزادی در دنيايی بی انتها
توجيه قيمت 60دالري بازي ها براي توليدكننده هاي آثار تك نفره 

تبديل به چالشي بزرگ شده و به نظر مي رسد كه فعال راه حل فرار كردن 
از آن تبديل شــدن محصول نهايي به اثري جهان باز باشد. 

اين روزها اكثر بازي هاي اكشــن ماجراجويي براي 
افزايش ارزش تكرار و قراردادن نكاتي كه مدت زمان 
گيم پلي را ارتقا مي دهند به سراغ محيط هايي بزرگ 

مي روند كه معموال پر است از فعاليت هاي جانبي كه البته 
از ديد كيفي در مرتبه پايين تري قرار مي گيرند. قسمت پنجم از 

مجموعه متال گير، آخرين بازي اسپايدرمن و البته ديگر انحصاري 
سوني، يعني شبه سوشيما ازجمله آثاري هستند كه به واسطه تمركز 

روي اين موضوع به نتيجه مناسبي دست پيدا كرده اند.

   اكشن نفسگير
پيشرفت سخت افزار پلتفرم هاي بازي و ارتقاي سطح گرافيكي باعث 
شده تا بسياري از ترفند هاي ســينمايي راه خود را به صنعت بازي باز 
كنند؛ ترفند هايي كه هرچند با ذات تعاملي بازي هاي ويدئويي در تناقض 
قرار مي گيرند، اما نهايتا مي توانند به خصوص براي اثري در ژانر اكشن، 
هيجان و جذابيت نهايي را افزايش دهند. چهارمين قسمت از مجموعه 
موفق آنچارتد كه به شكل انحصاري براي پلي استيشن4 منتشر شد، 
شــايد بهترين مثال براي اجرا و پياده سازي درست اين موضوع باشد؛ 
بازي اي كه با وجود تمامي نكات مثبت يك اثر تعاملي، در زمان مناسب 
شما را با حجم زيادي از سكانس هاي سينمايي و نفسگير همراه مي كند.

    راز نوستالژی 
احتماال براي كساني كه تجربه بازي هاي ويدئويي را از چنددهه 
پيش شروع كرده اند عجيب باشد، اما در روزگاري حضور 
داريم كه فرمول هاي قديمي بعضــا براي طراحي اثري 
كامال جديد به كار گرفته مي شوند. بازي كاپ هد كه براي 
مدت كوتاهي در انحصار ايكس باكس وان قرار داشــت، 
يكي از همين دست آثار اســت؛ بازي اي كه چه در زمينه 
تجربه كلي و چه از ديد طراحي بصري شبيه به بازي هاي 
قديمي و به خصوص انيميشــن هاي كالسيك ديزني است. 
نكته جالب توجه اين است كه اكثر بازي هاي قرار گرفته در اين 
دسته بندي از درجه سختي بااليي برخوردارند و رفتن سراغ آنها 

نياز به سطح بااليي از تجربه دارد.

vs

مروري بر مهم ترين و بزرگ ترين  اتفاقات
 صنعت بازي  در نسل هشتم    كنسول هاي خانگي

تنها چند هفته از شروع نسل هشتم كنسول هاي خانگي گذشته بود كه 
قيمت پايين تر و سخت افزار بهتر باعث شــد پلي استيشن4 در رقابت با 
ايكس باكس وان پيروزي خود را ثابت كند. همين 2عامل ســاده حتي در 
شرايطي كه بازي خاصي براي كنسول سوني در دسترس نبود، پلتفرم ژاپني را جلو انداخت و در ادامه توليد 
عناوين انحصاري اين جايگاه را ثابت كرد. هرچند تعداد بازي هاي منتشرشده در اين نسل نسبت به گذشته 
كاهش چشمگيري داشت، اما بايد به اين نكته اشاره كنيم كه از ديد انتشار بازي هاي باكيفيت وضعيت در 
سطح خوبي قرار دارد. با اين تفاسير به ســراغ مهم ترين بازي هاي منتشر شده و اتفاقات رخ داده در نسل 

هشتم رفته ايم.

نسلنهم
این شماره
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  از دانشجويان پزشكي براي بيماريابي كرونايي استفاده شود
چرا از دانشــجويان پزشــكي براي بيماريابي بيمــاران كرونايي و 
همچنين كمك به بخش پزشكي استفاده نمي شود، درحالي كه برخي 
زحمتكشاني كه اكنون در اين بخش بيماريابي فعالند ربطي به رشته 

پزشكي ندارند. 
كرماني ازتهران

  جاده آبسرد را بازسازي و اصالح كنيد
به بركت خون شــهيد فخري زاده كه دشمنان ناجوانمردانه ايشان را 
به شهادت رساندند، مســئوالن بعد از نيم قرن به اصالح جاده آبسرد 
بپردازند و پيچ وخم ها و ناامني هاي اين جاده را اصالح كنند. اين جاده 
با اصالح و بهسازي مي تواند مسير تهران به قائمشهر را نيز 20كيلومتر 

كوتاه تر كند.
توكلي شهميرزادي از قائمشهر

  تنظيم سند قضايي اميدبخش است
تنظيم ســند قضايي با دستورالعمل هاي شــفاف، سياست هاي قوه 
قضاييه را آشكارتر كرد و رسانه اي شدن آن باعث شد كه همگان نسبت 
به آن واقف شــوند. روندهايي اين چنيني خيلي مطلوب هســتند و 

اطالع رساني در باب آنها هم ضروري است.
سوهاني از اصفهان

  نظارتي بر قيمت تبليغات در فضاي مجازي نيست
قيمت تبليغات در فضاي مجازي بدون هيچ نظارتي اعمال مي شود و 
ادامه اين روند مي تواند در آينده بسيار مشكل ساز باشد. مثال يكي از 
سايت هاي معروف تبليغات دقيقا در ابتداي تعطيالت كرونايي نرخ 

تبليغاتش را به 2برابر رساند. آيا نظارتي بر اين وضعيت هست؟
واضعي از تهران

  عالج مشكالت را قبل از وقوع پيش بيني كنند
وقتي ظرف 24ساعت مرغ 30هزار توماني شد 18هزار تومان، يعني 
قبل از وقوع هم مي شــد جلوي اين اتفاقات گرفته شــود. اين نشان 

مي دهد مديريت ها ضعيف است و نظارت كافي صورت نمي گيرد. 
رنجبر از تهران

  بودجه نويسي مهم ترين بخش كنترل تورم است
در تصويب بودجه كل سال آينده كشور با توجه به تورم و گراني موجود، 
دقت و حساســيت فوق العاده زيادي الزم اســت تا عدالت اجتماعي 
به معناي واقعي محقق شــود و از همين نقطه شروع نوشتن بودجه 
مي توان براي مديريت نســبي اقتصاد و كنترل تورم در ســال آينده 
برنامه ريزي كرد. اميدواريم بودجه ها به گونه اي باشد كه هيچ افراط 

و تفريطي صورت نگيرد.
زارع از كرج

  درگاه اينترنتي غيرفعال براي پرداخت عوارض آزادراه ها
از اتوبان قم عبور كردم. بالفاصله پيامكــي آمد كه عوارض را به فالن 
درگاه اينترنتي پرداخت كنيد. هرچه تــالش كرديم كه از آن درگاه 
بتوانيم عــوارض را بپردازيم امكان پذير نشــد و راه ديگري هم براي 
پرداخت عوارض نبود. بعد از مدتي پيامك آمد كه چون عوارض خود 
را در مهلت مقرر نپرداخته ايد 40هزار تومان جريمه شده ايد. آيا درگاه 

نبايد فعال باشد كه بتوانيم بپردازيم؟
مهدوي از تهران

   مسئوالن به دنبال تنش زدايي باشند
هم در داخل و هم در خارج از كشور بايد از هرگونه تنشي دور شويم. 
با تنش و درگيري به جايي نمي رســيم. خيلي ها با دشــمنان خود 
جنگيدند ولي اكنون با همان ها مبادالت دارند و در چارچوب قوانين 
روابط خود را حفظ مي كنند. ما هم بايد سياست تنش زدايي داشته 
باشيم. از مســئوالن تقاضا داريم نگران مردم باشند و بدون تنش به 
مراوده با جهان بپردازند و البته امتيــازي هم ندهند. اين كار چندان 

سخت نيست. 
رضوانچي از بيله سوار اردبيل

 ضرورت برنامه ريزي
براي آموزش حضوري و مجازي 

وزارت آموزش و پرورش پيش از آغاز بازگشايي  ادامه از 
مدارس شيوه نامه بازگشايي را كه در چارچوب صفحه اول

ماده واحده مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش تنظيم و تصويب 
شده بود، ابالغ كرد اما اين وضعيت تنها 2هفته دوام آورد و مدارس در 

يك بي نظمي و بي برنامگي رو به تعطيلي نهادند.
كسي نپرسيد چرا مدارس روستايي، عشايري، كم جمعيت، مناطق 
ســفيد و... بايد تعطيل شوند؟ مگر مي شــود كودكي را كه با ذوق و 
اشتياق و تازه گام به مدرســه مي نهد، به كنج خانه فرستاد و او را از 
مزاياي آموزش و كاركردهاي مفيد و جامع مدرسه محروم كرد؟ اگر 
همتي باشد و اندكي آينده نگري و شــجاعت؛ مي توان آب رفته را به 

جوي بازگرداند.

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

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

با مردم

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

ابهام هاي مرگ آيالر
چند روز پس از مــرگ هولناك آيالر، دختر 

8ساله بندرعباسي در پشــت بام خانه شان، پيگيري
تحقيق از دوست 12ساله او نشان مي دهد كه 
هردوي آنها قصد خودكشي داشــته اند و آيالر قرباني بازي 

مرگباري شده است.
به گزارش همشهري، نام آيالر، دختر 8ساله بندرعباسي، از 
هفته گذشته سر زبان ها افتاد؛ زماني كه اعالم شد او به طرز 
عجيبي در پشت بام خانه شــان جان خود را از دست داده 
اســت. با اينكه آثار كبودي دور گلوي او به چشم مي خورد 
و در نگاه اول به نظر مي رســيد خودكشــي كرده است اما 
گمانه زني هايي درخصوص قتل او به گوش رســيد و حتي 
برخي از شايعه ها از دخالت يكي از نزديكان او در مرگ آيالر 

حكايت داشت كه خيلي زود تكذيب شد.

شب حادثه
28آبان ماه كه اين حادثه اتفاق افتاد، آيالر به همراه دوست 
12ساله اش يكتا كه در همان ساختمان و در همسايگي آنها 
زندگي مي كند براي بازي به پشت بام رفته بودند. خانه يكتا 
در طبقه همكف بود و آيالر و پدر و مــادرش در طبقه اول 
زندگي مي كردند و مستأجري هم در طبقه دوم بود. معموال 
كودكان بندري به دليل گرماي هوا روزها استراحت مي كنند 
و شب ها كه هوا كمي خنك تر است بازي مي كنند. آن شب 
هم آيالر و يكتا گفتند به پشت بام مي روند تا بازي كنند. با 
اينكه پدر و مادر آيالر مخالف رفتن دخترشان به پشت بام 
بودند، وقتي او اصرار كرد موافقت كردند اما ديگر سراغي از 
دخترشان نگرفتند، تا اينكه صبح روز بعد پدر دختربچه كه 
متوجه شده بود او هنوز به خانه برنگشته به پشت بام رفت و با 
پيكر بي جان او روبه رو شد. مرد كه هنوز باور نداشت دخترش 
جان باخته او را به بيمارستان منتقل كرد اما تالشش فايده اي 
نداشت و به او گفته شد كه دختربچه چند ساعتي از مرگش 
مي گذرد. پدر او كه صبح روز بعد به كالنتري17 بندرعباس 
رفته بود گفت: دخترم شب گذشته با دختر همسايه براي 
بازي به پشت بام منزل رفت و وقتي صبح از خواب بيدار شدم 
ديدم در خانه نيست. سراسيمه به پشت بام رفتم و ديدم كه 

او با طناب خودش را حلق آويز كرده است.

قتل يا خودكشي؟
به دنبــال وقوع ايــن حادثه تلــخ تحقيقــات پليس براي 
روشن شدن علت اصلي مرگ آيالر آغاز شد. هنوز به درستي 
معلوم نبود كه دختربچه با اين سن كم دست به  خودكشي 
زده يا اينكه قرباني يك جنايت شده است. حتي شايعه اي 
درخصوص وقوع يك قتل خانوادگي همه جا پيچيد؛ اما خيلي 
زود از سوي پليس تكذيب شد. سرهنگ كرمي، رئيس پليس 
آگاهي استان هرمزگان در اين باره گفت: هم اكنون پدر و مادر 
كودك، هردو به عنوان شاكي پرونده پيگير ماجرا هستند. 
پدر و مادر هردو اعالم كرده اند كه آيالر براي بازي با دختر 
همسايه به پشت بام رفته بود. با اين حال تحقيقات در اين 

زمينه همچنان ادامه دارد.

انگشت اتهام به سوي دختر 12ساله
حاال با گذشت بيش از 2هفته از مرگ آيالر پليس به جزئيات 
تازه تري از آنچه نيمه شــب 28آبان ماه رخ داده دست پيدا 
كرده است. اطالعاتي كه نشــان مي دهد آيالر و يكتا هردو 
قصد خودكشي داشته اند. سردار غالمرضا جعفري، درباره 
تازه ترين يافته هاي پليس گفت: اين پرونده با گزارش مردمي 
به كالنتري17 بندرعباس درخصوص حلق آويز شدن كودكي 
در پشت بام خانه و انتقال او به بيمارستان آغاز شد. با حضور 
همكارانم در بيمارستان پدر دختربچه به آنها گفت دخترش 

با طناب در پشت بام خودش را حلق آويز كرده است.
وي در ادامه گفت: بالفاصله گروهــي از كارآگاهان پليس 
آگاهي متشكل از كارشناسان بررسي صحنه و رئيس اداره 
مبارزه با جرائم جنايي خود را به محل حادثه رساندند و به 
تحقيق در اين باره پرداختند و در اين ميان به دختر 12ساله 
همسايه كه با آيالر دوست بود مظنون شدند. هرچند او ابتدا 
مي گفت همراه آيالر نبوده اما در ادامه گفت كه شب حادثه 
با او در پشت بام بوده است. او گفت كه شب حادثه براي بازي 
به باالي پشت بام رفتيم و با توجه اختالفات شديد خانوادگي 
و از آنجا كه تحت تأثير خودكشي يكي از دوستانمان بوديم 

تصميم گرفتيم خودكشي كنيم. اول من خودم را حلق آويز 
كردم اما تحمل نكردم و خودم را نجات دادم و در ادامه دوستم 
خودش طناب را دور گردنش پيچيد و من هم دو دور طناب 
دورگردنش پيچيدم و طناب را به سمت باال كشيدم تا بي حال 
شد كه با ديدن وضعيت او ترسيدم و براي به نجاتش تالش 
كردم اما نتوانســتم طناب را از گردنش باز كنم و از ترس به 

خانه مان رفتم.
ســردار جعفري در ادامه گفت: در ادامه رســيدگي به اين 
پرونده با حضور مقــام قضايي، نماينده پزشــكي قانوني و 
كارآگاهان پليس آگاهي بازسازي صحنه انجام و با تكميل 
تحقيقات پرونده به دادگاه كيفري فرستاده شد. همچنين 
به دليل وضعيت روحي و جسماني دختر 12ساله و سن كم 
او، وي هم اكنون در بهزيستي بندرعباس نگهداري مي شود.

اعترافات صاحب رستوران به قتل مشتري قديمي
»او بهداشــت را رعايت 

نمي كرد و باعث شده بود جنايي
كــه مشــتريانمان را از 
دســت بدهيم.« اين انگيــزه جنايت 
صاحب يك كافه  رســتوران در حوالي 
ورديج اســت كه به اتهام قتل مشتري 

قديمي اش دستگير شده است.
به گزارش همشــهري، ظهر دوازدهم 
آبان ماه جسد مردي در دره اي حوالي 
روستاي ورديج در اطراف تهران كشف 
شد. جسد توســط كشــاورزي پيدا 
شــده بود كه آن روز براي سر زدن به 
زمين هايــش به آنجا رفتــه و با ديدن 
جسد پليس را خبر كرده بود. با گزارش 
ماجرا به قاضي ساسان غالمي، كشيك 
جنايي تهران، تحقيقات براي كشــف 
راز اين جنايت آغاز شد. مقتول مردي 
بود كه صورتش كامال متالشي شده و 
چند ســاعتي از مرگ وي مي گذشت. 
علت مرگ او مشــخص نبود اما به نظر 
مي رسيد دقايقي پس از پرت شدن به 
دره زنده بوده و پس از آن فوت شــده 
است. در ادامه تحقيقات مشخص شد 
كه مقتول مردي 84ســاله و از اهالي 
روستاســت. همه او را مي شناختند و 
مي گفتند پاتوقش در كافه رســتوران 
روستا بوده اســت. كافه رستوراني كه 
درست در نزديكي محل كشف جسد 
قرار داشت. با دســتور بازپرس جنايي 
جسد به پزشــكي قانوني انتقال يافت 
و با انجام بررسي ها مشخص شد علت 
مرگ اصابت ضربه جسم سخت به سر 

وي بوده و اين يعني مرد روســتايي به 
قتل رسيده بود.

بازداشت چند مظنون 
كارآگاهان در ادامه بررســي ها متوجه 
شدند كه مرد 84ساله يك روز قبل از 
اينكه جسدش در اعماق دره پيدا شود 
به كافه رستوران رفته و پس از آن ناپديد 
شده بود. مأموران به تحقيق از كاركنان 
كافه رستوران پرداختند و آنها گفتند 
كه مقتول اغلب براي صــرف چاي يا 
غذا به رســتوران مي رفته و آن روز هم 
به آنجا رفته اما پس از نوشيدن چاي، 
كافه رســتوران را براي رفتن به خانه 
فرزندانش ترك كرده است. با توجه به 
اينكه مقتول آخرين بار در كافه رستوران 
بوده و پس از آن ديگر كسي او را نديده 
بود، قاضي جنايي دستور بازداشت چند 
نفر از كاركنان آنجا را صادر كرد و آنها 
با انتقال به اداره آگاهي تحت بازجويي 

قرار گرفتند.

حل معما
مظنونان دستگير شده تالش مي كردند 
حقيقت را مخفي كننــد اما درنهايت 
يكــي از آنها اعتراف كــرد كه صاحب 
رستوران دست به جنايت زده است. با 
اعتراف وي، عامل جنايت روز يكشنبه 
بازداشت شد و هر چند منكر قتل بود اما 
روز گذشته وقتي مقابل بازپرس جنايي 
تهران قرار گرفت، اسرار جنايت را فاش 

و به قتل مرد 83ساله اعتراف كرد.

 زورگيران 40خودرو را 
پنچر كردند

حادثه تلخ جان باختن دختر 8ساله بندرعباسي، 

ابهامات زيادي را مطرح كرده است

طرح مشكل از شما پيگيري از ما 
سرويس سخنگاه كه محل دريافت انتقادات، پيشنهادها و پيام هاي 
پرمهر شما مخاطبان محترم اســت درنظر دارد موضوعات مورد نظر 
شما را به طور خاص پيگيري كند. در اين راستا مشكالت و مسائل شهر، 
محله و استان خود را از طريق سامانه پيامكي، سامانه دريافت پيام هاي 
صوتي يا تلگرام كه شماره و آدرس آنها در باالي همين ستون به چاپ 
رسيده، ارسال كنيد تا ما موضوع شما را از مسئول يا سازمان مربوط 
پيگيري كنيم. براي گردش بهتر اين چرخه سازنده، چنانچه مي دانيد 
مسئول و سازمان حل كننده موضوع كيست، آن را به ما معرفي كنيد 
و نام و شــماره تماس خود را به صورت كامل براي ما بگذاريد. منتظر 

دريافت پيام هاي شما هستيم. 
سرويس سخنگاه

پيام سخنگاه

2ســارق زورگير كه با ريختن ميخ هاي 
ســه پر در ورودي بزرگراه ها، ماشين ها 
را پنچر مي كردند تــا بتوانند از راننده ها 

زورگيري كنند، دستگير شدند.
بــه گــزارش همشــهري، از حــدود 
يك ماه پيش شــكايت هاي مشابهي در 
كالنتري152 خاني آباد تهران مطرح شد 
كه از زورگيــري از رانندگان خودروهاي 
سواري حكايت داشت. يكي از شاكيان در 
تشريح ماجراي زورگيري گفت: براي ورود 
به اتوبان شهيد كاظمي، وارد رمپ ورودي 
اتوبان شده بودم كه ناگهان احساس كردم 
ماشينم پنچر شــده است. همانجا توقف 
كردم و وقتي از ماشين پياده شدم متوجه 
پنچري يكي از الســتيك ها شدم. براي 
عوض كردن چرخ ماشــين دست به كار 
شده بودم كه ناگهان مرد جواني كه يك 
كلت كمري در دســت داشــت نزديكم 
شــد. او مرا تهديد به مــرگ كرد و تلفن 
همراه، پول هاي نقد و هر چه لوازم باارزش 
داخل ماشين داشتم را از من گرفت. سارق 
مسلح حتي آچار چرخ و لوازم مربوط به 
پنچرگيري را هم از من سرقت كرد و همه 
آنها را داخل يك گوني ريخت و پياده به 
باالي پل رفت و ســوار بر ماشيني كه در 

انتظار او بود، فرار كرد.
اظهارات بقيه شــاكيان نيز كامال مشابه 
شــاكي نخســت بود و مأموران متوجه 
شــدند كه همه اين زورگيري ها توسط 
2مرد جوان صورت مي گيرد. ســارقاني 
كه ابتدا بــا ريختن ميخ هاي ســه پر در 
داخل رمپ ورودي بزرگراه، ماشــين ها 
را پنچر مي كردند و وقتي راننده ها براي 
تعويض چــرخ توقف مي كردنــد به آنها 
حمله و با تهديد اسلحه اموالشان را سرقت 

مي كردند.
با اين اطالعات گروه ضربت سركالنتري 
دهم و كالنتــري152 خاني آبــاد براي 
شناسايي و دستگيري سارقان وارد عمل 
شدند. آنها با بررسي ســرقت هاي انجام 
شــده، به اين نتيجه رسيدند كه سارقان 
حدود ساعت 8 شــب در محل سرقت ها 
حاضر شــده و اقدام به ريختن ميخ روي 

آسفالت خيابان مي كنند. بنابراين چند 
تيم عملياتي ورودي هــا و معابر ورودي 
بزرگراه شهيد كاظمي را زيرنظر گرفتند تا 
اينكه حدود ساعت 8 شب شنبه 8آذرماه، 
متوجه يك موتورسيكلت با 2 سرنشين 
شــدند كه در يكي از رمپ ها توقف كرد. 
لحظاتي بعد ترك نشين موتور پياده شد 
و چند شي  نوك تيز را داخل رمپ ريخت 
و ســپس به باالي پل و كنار همدستش 

برگشت.
شكي وجود نداشت كه 2 جوان موتورسوار 
همان سارقان زورگير هستند كه با ريختن 
ميخ هاي ســه پر در داخل رمپ به انتظار 
پنچر شدن يك خودروي عبوري و اجراي 
نقشه زورگيري نشسته اند. در اين شرايط 
مأموران وارد عمل شــدند و با مســدود 
كردن دوطرف پلي كــه دزدان باالي آن 
بودند عمليات دســتگيري آنها را شروع 

كردند. 
سارقان پيش از اينكه موفق به فرار شوند 
در يك عمليات ضربتي دستگير شدند و 
از آنها حدودا 10عدد ميخ سه پر و 2اسلحه 
اسباب بازي كشف شد. متهمان در ابتدا 
مدعي بودند كه سارق نيستند و وسايل 
كشف شده از آنها، ضايعات است اما وقتي 
4نفر از شاكيان با حضور در كالنتري آنها 
را به عنوان ســارق اموالشــان شناسايي 
كردند چاره اي جز اعتراف به سرقت هاي 

سريالي نديدند.
سرهنگ جليل موقوفه اي، رئيس پليس 
پيشگيري پايتخت با بيان اين خبر گفت: 
متهمان اعتراف كردند كه از يك ماه پيش 
و با اين شگرد در بزرگراه هاي جنوب شهر 
تهران دســت به زورگيــري از راننده ها 
مي زنند و تا كنون با پنچر كردن 40خودرو 

از راننده هاي آنها سرقت كرده اند.
وي ادامــه داد: در ادامه مأمــوران راهي 
مخفيــگاه متهمــان شــدند و در آنجا 
16گوشــي تلفن همراه و مقدار زيادي 
لوازم ســرقتي بــه ارزش 200ميليون 
تومان كشف كردند. به گفته وي، تا كنون 
15شاكي شناسايي شده اند و تحقيقات 

براي شناسايي ساير شاكيان ادامه دارد.

تخليه آب باران از معابــر و خانه ها در برخي 
استان ها ادامه دارد، اما سازمان هواشناسي از آب وهوا

تشديد بارش برف و باران در روزهاي آينده خبر 
مي دهد. بنابراين ادامه مشكالت مردم در مناطقي كه دچار 

آبگرفتگي شده اند دور از ذهن نيست. 
به گزارش گروه ايرانشهر، استان هاي خوزستان، چهارمحال 
و بختياري، لرســتان، كهگيلويه و بويراحمد، كرمانشــاه، 
مركزي، قم، نيمه غربي اصفهان، ايالم و همدان از چهارشنبه 
12آذر، خراســان رضوي، خراسان شمالي، سمنان، گيالن، 
مازندران، گلستان، شمال خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد 
از پنجشنبه 13آذر و بوشهر، فارس و كرمان از جمعه 14آذر، 
شــاهد تشــديد بارندگي ها خواهند بود. بارش هــا 100 تا 
130ميلي متر پيش بيني مي شوند و در مقايسه با بارش هاي 
50 تا 75ميلي متري خوزستان كه منجر به سيالب در برخي 
شهرهاي استان شــد، آبگرفتگي ها و مشكالت بيشتري را 

رقم خواهد زد.

آبگرفتگي در قزوين، ايالم، لرستان و خوزستان 
به دليل بارش هاي چند شــب گذشــته، تعدادي از منازل 

مسكوني در البرز و تاكستان استان قزوين با آبگرفتگي مواجه 
شدند كه به گفته معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر 
استان قزوين تخليه آب از منازل با اعزام تيم هاي امداد و نجات 

به سرعت عملياتي شد. 
حكمت اهلل هاشــمي از آماده باش نيروهــاي هالل احمر در 
منطقه خبــر مي دهد و مي گويــد: با توجه بــه پيش بيني 
هواشناسي مبني بر تداوم بارش ها تمام نيروها در آماده باش 

قرار دارند تا درصورت نياز به موقع وارد عمل شوند.
48ساعت بارندگي مداوم در لرستان هم آبگرفتگي معابر و 
اختالل در تردد شهري و جاده اي را ايجاد كرد، اما در مجموع 
خســارتي نداشــت و تنها در پلدختر تعدادي از خانه هاي 
مسكوني روستاي پاعلم دچار آبگرفتگي شدند. پلدختر در 
جنوب لرستان، محل خروج آب هاي ســطحي اين استان 
به سمت خوزســتان اســت كه با توجه به آغاز بارش هاي 
شديد از فردا و پيش بيني هواشناســي مبني بر بارش هاي 
130ميلي متري، اقدامات پيشگيرانه و هشداردهي در پلدختر 

با فوريت و گستردگي بيشتري در حال انجام است.
بارش شــديد باران در ايالم و آبگرفتگي گسترده معابر شهر 
دهلران كمي آرام گرفته، اما براساس پيش بيني از فردا بارش 

تشديد بارش  و ادامه آبگرفتگي ها

   خواب تلخ و ابدي يك كودك

»دختر 8ساله ســاكن بندرعباس با همكاري دوست 
12ساله اش با انگيزه مشكالت خانوادگي و تحت تأثير 

خودكشي يكي از دوستان خود بر اثر حلق آويز شدن جان باخت.« اين چكيده خبر تلخ و 
مهمي است كه به  تازگي منتشر شده است. خودكشي عوامل مختلفي دارد؛ در يادداشت 

پيش رو به 2عامل مهم فشارهاي رواني در خانواده و خودكشي تقليدي مي پردازيم.

هجوم هيجان هاي ناخوشايند
خودكشي، مرگ خودخواسته اي است كه نوعي فروپاشي به حساب مي آيد. كسي كه اين 
راه را براي پايان دادن به فشارهاي زندگي انتخاب مي كند، چند مرحله را از سر مي گذراند: 
ابتدا خودش را ميان انبوهــي از هيجان هاي منفي مي بيند كه به آن »ســيل عاطفه« 
مي گويند. اگر راهكارهاي مقابله اي فرد با مشكالت موفقيت آميز نباشد نااميدي را تجربه 
خواهد كرد. زماني كه فرد در نااميدي و عواطف ناخوشايندش غرق شود، اين احتمال وجود 
دارد كه در آستانه فروپاشي قرار گيرد. درنهايت، برنامه ريزي و تالش براي پايان دادن به 

رنج ها از طريق مرگ، ماجراي غم انگيز خودكشي را رقم مي زند.

وقتي خانواده به جاي يار بودن بار باشد
كودكان ازنظر سني، جسمي و رواني، جزو گروه هاي آســيب پذير به حساب مي آيند و 
بديهي است كه در مقابل مشكالت احســاس ناتواني كنند. آنها هنوز براي رويارويي با 
باال و پايين هاي زندگي آمادگي ندارند و با شيوه هاي مختلف حل مسئله آشنا نيستند. 
گاهي والدين آنقدر درگير مشكالت زوجي خودشان مي شوند كه مسئوليت اصلي شان 
يعني مراقبت از فرزندان را فراموش مي كنند. حاال به جاي توجه به كودكان و رسيدگي به 
مشكالت آنها، خودشان تبديل به مشكلي براي كودك مي شوند. گويي به جاي اينكه پدر 
و مادرها يار بچه ها باشند تبديل به باري مي شوند كه شانه هاي نحيف كودك، تحمل آن 
را ندارد. اختالفات خانوادگي براي كودكان مي تواند به  قدري تنش زا باشد كه آنها را در 
معرض افسردگي، اضطراب، بيماري هاي جسمي، پرخاشگري، انزوا و آسيب هاي اجتماعي 
قرار دهد. شايد دعواهاي مستمر و شديد خانه را نمك زندگي بدانيد، اما شوري زندگي تان 

زخم بچه ها را حسابي مي سوزاند.

تأثير يادگيري مشاهده اي بر كودكان
خودكشي منجر به مرگ اين دختر 8ســاله، تحت تأثير دوست ديگري با همين تجربه 
رخ  داده است. اگر حلقه هاي اين زنجير را دنبال كنيم، شــايد به يك الگو برسيم. همه 
ما مي توانيم با تماشــاي يك الگو، رفتارهاي خاصي را ياد بگيريــم. در قالب »يادگيري 
مشــاهده اي« ترس ما از انجام دادن برخي رفتارها مي ريزد و با كارهايي آشنا مي شويم 
كه تا قبل از ديدنشان هرگز بلد نبوديم. مي توانيم اين اتفاق تلخ را »خودكشي تقليدي« 
بناميم. ابزارها و شيوه مرگ، همانطور اســت كه بچه ها شنيده اند. دچار اشتباه شده ايم 
اگر تأثير ديدن و شنيدن در كودكان را دســت كم بگيريم. آنها مي بينند، ياد مي گيرند، 
خيال پردازي مي كنند و اگر شرايط نامساعدي داشته باشند، ممكن است بخواهند ديده ها 
و شنيده هايشان را تجربه كنند. اگر محيط خانواده امن باشد، كودك مي تواند درباره آنچه 
ديده است حرف بزند و بپرسد، نه آنكه آن را كامل انجام دهد. خانواده امن و حامي، عالوه 
بر مراقبت كافي از كودكان، فضاي گفت وگو را فراهم مي كند و همينطور بر دوستي هاي 
فرزندش نظارت دارد. شرايطي كه شــوربختانه در مورد اين كودك وجود نداشته است. 
امنيت رواني براي بچه ها بسيار جدي است. كودك 8ساله اي كه امروز بايد مشغول بازي 
در حياط خانه شان باشد، در غياب توجه كافي و به  موقع، آرام خوابيده است؛ خوابي كه 

قطعاً هيچ پدر و مادري آن را براي كودكش آرزو نمي كند.

نگار فيض آبادي
روانشناس باليني

   انگيزه عجيب
متهم مردي 52ساله است. او صبح ديروز 
وقتي پيش روي قاضي ساســان غالمي، 
بازپرس شعبه سوم دادسراي امور جنايي 
قرار گرفت در ابتدا اصرار داشت كه بيگناه 
است اما در ادامه جلسه تحقيق و بازپرسي 

راز جنايت را فاش كرد.

انگيزه ات از قتل چه بود؟
مقتول از اهالي روســتا بود و 15سالي مي شد 
كه پاتوقش در كافه رســتوران ما بــود. اما اين 
اواخر بهداشت را رعايت نمي كرد و باعث پراندن 
مشتريان كافه رستوران شده بود. راستش اين 
رستوران را من و شريكم بازسازي كرده بوديم 
و تا قبل از كرونا مشــتريان زيادي داشتيم اما 
در ماه هاي گذشــته كارمان كســاد شده بود. 
مشتريان كمي داشتيم و مقتول هم پاتوقش 
در رستوران ما بود اما از نظر ظاهري به خودش 
نمي رســيد و بهداشــت را رعايت نمي كرد و 

حضورش در رستوران باعث شده كه همان مشتريان اندك را هم از دست بدهيم. مشتريان با ديدن او قدم 
به داخل رستوران نمي گذاشتند و همين باعث عصبانيت  ما شده بود.

چرا از ورودش جلوگيري نمي كرديد؟
بارها با او صحبت كرديم اما فايده اي نداشت؟ گوشش به حرف هاي ما بدهكار نبود. حتي به خانواده اش نيز 
گفته بوديم كه با او صحبت كنند و بخواهند يا به رستوران ما نيايد يا اينكه به سر و وضعش برسد اما باز هم 
فايده اي نداشت. او واقعا مزاحم كسب و كار ما شده بود و هربار هم كه به او اعتراض مي كرديم شروع مي كرد 
به دشنام دادن. بارها كاركنان رستوران مانع ورودش شدند اما او با داد و فرياد و فحاشي وارد مي شد. ما هم 

از ترس اينكه مبادا دعوايي مقابل چشم مشتري رخ دهد، سكوت مي كرديم.
از روز حادثه بگو چه، شد كه نقشه قتل او را اجرا كردي؟

من مقتول را كشتم اما پيشنهاد قتل او را شريكم داد. يك روز كه شروع كرد مقابل چشم مشتريان فحاشي 
كردن، شريكم عصباني شد و گفت اين مرد را ببر جايي تا ديگر پا در رستوران ما نگذارد. مي گفت ببر او را 
بكش تا از دست او خالص شويم. آن روز گذشت تا اينكه چند روز بعد باز هم مقتول به رستوران آمد و وقتي 
خواستيم مانعش شويم فحاشي كرد. يكي از كارگران رستوران دستش را گرفت و او را كشان كشان برد به 
دره اي كه در آن حوالي بود. بعد شريكم به من گفت برو و كار را تمام كن. من هم رفتم و با سنگ ضربه اي 

به سرش زدم و او به داخل دره افتاد.
چرا منكر قتل بودي؟

ترسيده بودم. هرچند عذاب وجدان داشتم و شب حادثه تا صبح خوابم نبرد اما ترسيدم كه به زندان بيفتم. 
براي همين وقتي خانواده اش به رستوران ما آمدند و سراغ مقتول را گرفتند داستانسرايي كرديم و گفتيم 
او بعد از خوردن چاي رستوران را ترك كرده و خبري از وي نداريم. حاال هم به شدت پشيمانم و مي دانم كه 

اشتباه بزرگي مرتكب شده ام. اميدوارم خانواده مقتول مرا ببخشند و حالل كنند.

برف و باران در اين منطقه دوباره آغاز خواهد شد. 
ســعيد رضا كريميان، مديركل مديريت بحران استانداري 
ايالم در اين باره عنوان مي كند: احتمال وقوع ســيالب، باال 
آمدن آب رودخانه ها، طغيان رودخانه هاي فصلي، آبگرفتگي 
معابر شهري، باد شديد، اختالل تردد در جاده هاي مواصالتي 
و احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد وجود دارد و الزم 
است تمام دستگاه هاي خدمات رساني و امدادرساني با اولويت 
مديريت سدها، تمهيدات الزم براي عبور سيالب احتمالي، 
فاصله گرفتن مردم، كشــاورزان و باغداران از رودخانه ها و 
مســيل ها، احتياط در تردد جاده اي و اجتناب از سفرهاي 

غيرضروري را اتخاذ كنند.
در خوزســتان هم شــهرهاي اهواز، ماهشــهر و كارون با 
آبگرفتگي هاي شــديد مواجه شــدند و ادارات اين مناطق 
براساس اعالم اســتانداري تعطيل شد. شديدترين سيالب 
هم در شــهر 35هزارنفري جراحي در شهرستان ماهشهر 
رخ داده و با اعالم محسن بيرانوند، فرماندار ماهشهر 500 تا 
600واحد مسكوني در اين شهرستان در بارندگي اخير دچار 

آبگرفتگي شده اند. 
بيرانوند نبود سيستم انتقال آب هاي سطحي، ساخت و ساز 
غيرمجاز و ايجاد خانه ها در سطح پايين تر از جاده را از داليل 

آبگرفتگي منازل مسكوني عنوان كرد.
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چند سالي اســت كه پاي 
برنامه هــاي موســوم به گزارش

 »تلويزيــون واقع نمــا«
 )Realityserie( بــه تلويزيون ايران و 
شبكه نمايش خانگي باز شده و بينندگان 
ايراني تا حدودي با ساختار اين برنامه ها 
آشنا شده اند. البته، آشــنايي ايرانيان با 
مجموعه هاي واقع نما را بايد به حســاب 
شبكه هاي ماهواره اي گذاشت كه با دوبله 
و پخــش برنامه هايي مثــل »خانه هاي 
رؤيايي با برادران اسكات« )با عنوان اصلي 
»برادران امالكي« كه در هر قســمت به 
ماجراي خريد و بازســازي خانه اي براي 
يك خانواده مي پردازد( و »جابه جايي هاي 
غول آسا« )تركيبي از مستند و تلويزيون 
واقع نما( يا توليد برنامه اي مثل »بفرماييد 
شام« كه از همان نخستين قسمت هايش 
به محبوبيت رسيد، بيننده ايراني را با نوع 
جديدي از برنامه ســازي آشــنا كردند. 
ســابقه تلويزيون واقع نمــا در غرب به 
دهه هاي 40 و 50 ميالدي بازمي گردد، اما 
اوج اين نــوع برنامه ها در اواخر دهه90 و 
اوايل سال2000 ميالدي بود كه موفقيت 
برنامه هايــي مثل »بــرادر بــزرگ« و 
»بازمانده« به بازار اين ژانر رونق جهاني 
داد. برنامه هاي تلويزيون واقع نما عموما 
بدون فيلمنامــه و داراي موقعيت هايي 
شــبيه زندگي واقعي هســتند و معموال 
افرادي جــز بازيگران حرفــه اي در آنها 
حضــور دارنــد و اتفاقا يكــي از داليل 
جذابيت اين برنامه ها واكنش هايي است 
كــه شــخصيت هاي عــادي بايــد در 
موقعيت هاي مختلف از خود نشان دهند. 
مسابقات تلويزيون واقع نما يكي ديگر از 
نــر هســتند كــه  اشــكال ايــن ژا
شــركت كنندگان بايد با يكديگر رقابت 
كنند و مراحــل مختلف را بــا همكاري 
هم گروهي هايشان پشت سر بگذارند. در 
ايران، ســعيد ابوطالب، فعــال فرهنگي 
اصولگرا، به اين شيوه برنامه سازي توجه 
وي ژه اي نشان داده و تاكنون چندين برنامه 
تلويزيون واقع  نما ازجمله »رالي ايراني«، 
»سرزمين دانايي«، »7 روز و 7 ساعت«، 
»دستم را بگير« و »شام ايراني« را براي 
صداوسيما و شبكه نمايش كارگرداني و 
تهيه كرده اســت. جديدترين ســاخته 

تلويزيون واقع نماي وي »شب هاي مافيا« 
نام دارد كه رقابتي ميان 2 گروه اســت و 
مانند اغلب آثــار  وي در اين ژانر، نه افراد 
ناشــناخته، بلكه بازيگران مشهور در آن 
حضور دارند. در اين گزارش، به بررســي 
شب  هاي مافيا پرداخته ايم كه از پلتفرم 
فيليمو در حال پخش اســت و تكه هاي 
مختلف آن در صفحات اينستاگرام دست 

به دست مي شود.

نــگاهترديدآميزبه
آمارهايواقعنما

اواخر هفتــه پيش خبر 
آمد كه پس از بررســي 
آماري دقايق تماشــاي 
سريال ها و رياليتي شو ها 
در هفتــه اول انتشــار، 
»شــب هاي مافيــا« تا 
ساعت24 روز دوشنبه 
ســوم آذرماه به ركورد 
دقيقــه  19ميليــون 
تماشــا رســيده است. 
ايــن خبــر در ادامــه 
نتيجه گرفته بود: »اين 
استقبال نشان مي دهد 
قسمت اول »شب هاي 
مافيــا« بــا ركــورد 
19ميليون و200هــزار 
دقيقه تماشــا باالتر از 
سريال هاي »هم گناه«، 
و  »هيــوال«  »دل«، 
»مانكن« قــرار گرفته و 
اين ســريال ها در هفته 
اول انتشارشان به ترتيب 

11ميليون و722هــزار و 24دقيقــه، 
17ميليون و518هــزار و 861دقيقــه، 
8ميليون و582هــزار و 993دقيقــه و 
7ميليون و504هزار و 918دقيقه تماشا 
شده اند. همچنين قسمت اول اين برنامه 
باالتر از »شــام ايراني« و »رالي ايراني« 
قرار گرفت تا شــاهد تفاوت چشــمگير 

دقيقه تماشــاي »شــب هاي مافيا« 
نسبت به قسمت اول »شام ايراني« 

با يك ميليون و 947هزارو873 
دقيقه و »رالــي ايراني« با يك 
ميليون و 40هزارو766دقيقه 
در دســته بندي برنامه هــاي 
رئاليتي شــو باشــيم.« اول از 

همه بايد پرسيد اين آمارگيري 

توسط كدام مرجع قابل اســتناد انجام 
شده؟ اگر مدت تماشاي شب هاي مافيا 
به جاي 19ميليون دقيقــه، 18ميليون 
ثبت مي شد، كســي مي توانست به اين 
آمار خرده بگيرد؟ منتشــركنندگان اين 
خبر - كه گويا قصد حمايت از شب هاي 
مافيا را داشته اند - كاش به اين نكته توجه 
مي كردند كــه ارزش آمارهــا به مراجع 
آنها و همينطــور به قابــل اثبات بودن 
آنهاســت  وگرنه اعالم 
چنين عدد و رقم هايي 
كار دشــواري نيست و 
مي توان در زمينه هاي 
مختلف با ارائه اعداد و 
ارقامي كه در دسترس 
عموم نيســت، ادعاي 
موفقيت هاي بزرگ تر 
را هم داشــت. پس تا 
اطالع ثانوي كه معلوم 
شــود مرجع اين آمار 
كجاست، بايد به آن با 

ديده ترديد نگريست.

چرااينهمهبازيگر؟
ســعيد ابوطالب چه 
در شــب هاي مافيــا 
و  7روز  در  چــه  و 
7ســاعت كه يك بار از 
شبكه افق و يك بار از 
شبكه مســتند پخش 
شــد تا شــايد با همه 
بودجه اي كــه صرف 
آن شــده بود  باالخره 

توجهي برانگيزد  و چــه در رالي ايراني 
و شام ايراني به اســتفاده از بازيگران، 
علي الخصــوص ســلبريتي هاي فعال 
در فضاي مجازي  توجــه و تأكيد وي ژه 
داشته است. اما اســتفاده از بازيگران 
حرفه اي در ژانري كه همه جذابيت آن 
به حضور افراد معمولي و غيرسرشناس 
اســت تا واكنش ها و رفتارهاي آن در 
موقعيت هاي حساس به چالش كشيده 
شــود، چه امتيازي دارد؟ چرا در اغلب 
برنامه هايــي كه ابوطالــب در اين ژانر 
ساخته، سعي شده كه مخاطب به لطف 
چهره هايي كه در ايــن برنامه ها حضور 
دارند، پاي كار بنشــيند و نه به واسطه 
جذابيت و گيرايي خــود اثر؟ آيا حضور 
بازيگران مشــهور به اين شــائبه دامن 
نمي زند كه واكنش هــاي آنها طبيعي 
نيست و ممكن است ميان كارگردان و 
بازيگران هماهنگي هايي صورت گرفته 
باشد يا حتي با توجه به شهرت و اعتبار 
بازيگران، صحنه هايي كــه مي تواند به 
حرفه آنها لطمه بزند، در تدوين نهايي 
حذف شده باشد؟ از طرف ديگر،حضور 
بازيگراني كه بيشتر از افراد عادي بر رفتار 
و عواطف شان كنترل دارند و مي توانند 
به احساســات مختلف وانمــود كنند و 
گاه حتي متهم بــه نقش بازي كردن در 
زندگي روزمره شــان هستند، در چنين 
برنامه اي، صرفا موجب شــبهه آفريني 
است و در ارتباط مخاطب با برنامه ايجاد 
اخالل مي كند و اجازه همذات پنداري با 
شخصيت ها را به بيننده نمي دهد. چه بسا 
اگر خط قرمزهاي برنامه ســازي چه در 
تلويزيون و چه در شبكه نمايش خانگي 
كمتر بــود، شــركت كنندگان گمنام 
كه راحت تــر مي توانند بــه موقعيت ها 
واكنــش نشــان دهنــد و بي واهمه از 
شــهرت و سرنوشتشــان به اظهارنظر 
درباره مســائل مختلــف بپردازند، در 
برنامه هاي تلويزيون واقع نما شــركت 
مي كردند و باعث افزايش جذابيت اين 
برنامه ها مي شــدند. همچنين، حضور 
بازيگران آيتم هاي طنز و سريال هاي 
نه چندان پر طرفــدار تلويزيون در 
شبكه نمايش خانگي آشكاركننده 
اين موضوع است كه پيشنهادهاي 
ارائه شده به اين بازيگران بسيار كم 
شده و موقعيت هاي كاري بهتري 

برايشان مهيا نيست.

شب هاي مافيا به راستي پربيننده تر از سريال هاي شبكه نمايش خانگي است؟
جاي خالي واقع نمايي در آثار واقع نماي ايراني

ياوريگانه
روزنامه نگار

سينما

روز گذشته فهرســت فيلم هاي بخش مسابقه ملي چهاردهمين 
جشنواره بين المللي »ســينماحقيقت« اعالم شــد. به گزارش 
همشهري، روزگذشته روابط عمومي اين جشنواره اعالم كرد در 
بخش مسابقه ملي اين دوره  جشنواره 67فيلم پذيرفته شدند كه در 
قالب نمايش هاي برخط و از طريق درگاه هاي نمايش براي عموم به 
نمايش در خواهد آمد. اسامي فيلم ها و كارگردانان منتخب بخش 

»مسابقه ملي« به اين شرح است:

مستندهايكوتاه:
آق سو )عبداهلل عزيزي(، آلوسان 
)محسن اسالم زاده(، باوه ]پدر[ 
)محســن كوليونــدي(، برانازا 
]برادر خشكي ها[ )علي اسدي(، 
پا به توپ )حديث جان بزرگي(، 
پريزاد )مهدي ايماني شهميري(، 

تجارتخانه بوشــي )هادي نعمت الهي(، تنها نخواهم ماند )ياسر 
طالبي(، حاج ابوالقاســم قناد و پســران )مهرداد خاكي(، حلب 
دريا ندارد )ميثم صبوحــي(، خانجان )بابك طاهري(، درباره پدر 
درباره مرگ )فرهاد بهبهاني(، رؤياي آشفته )احسان نيكبخت(، 
زرافشون )مهدي رجبيان(، ســارو )محمد عبداللهي(، سايه هاي 
كوتاه )محســن عســگري زاده(، ســنجاقك هاي بركه خشك... 
)محمدصادق بكتاشيان(، شب ها در راه )حسن ملك زاده(، فرياد 
بلوط )محسن سخاء(، كاكل )هادي ثابت شوكت آباد(، كاميون آبي 
)هادي آفريده(، كمي با من برقص )مصطفي امامي(، گاندو )تيمور 
قادري(، ني سان )محسن ظريفي پور(، وايو )پناه برخدا رضايي(، 

هميشه شب هميشه روز )ياسر خير(.

مستندهاينيمهبلند:
آخرين نفس هــا )فراز فداييان(، 
آناهيــد )حميدرضــا عليپور(، 
آواي شب دهم )سميه كريمي(، 
اميديه )علي زهيري(، بازگشت 
دوباره )فرهاد ورهرام(، بر ســر 
خاك )محسن خان جهاني(، بر 

كرانه هاي كاسپين )پژمان مظاهري پور(، به جهت يادگاري )سعيد 
محسن صفوي فر(، به يك آن )مريم ايزدي(، چامون )آرمان قلي پور 
دشــتكي(، چلچالي سفري )حســن جعفري(، درجست وجوي 
زمان از دست رفته )محمدصادق ســميعي فر(، راه ناتمام »اصغر 
قندچي« )مصطفي رزاق كريمي(، رش او )رضا عباسي(، زخم قند 
)مهدي باقري(، شمع، گل، پروانه )محمدصادق بكتاشيان(، طاهر 
)اميرمسعود حسيني(، طالرودان )رضا مجلسي(، ف-  الف )فرشاد 
اكتسابي(، قطعه 19 )مسعود دهنوي(، كل فاطمه )مهدي زمانپور 
كياسري(، مرغ آتش )حجت طاهري(، موسيقي زندگي من است 
)مهدي محمودي(، مير و مار )اميد پاك پــرور(، هوبره )فتح اهلل 

اميري، نيما عسكري(.

مستندهايبلند:
آنجا سپيده دم )محسن جهاني، 
هاشــم مســعودي(، آينــه دار 
)پويــان كاظمي(، انيميشــن 
ايرانــي )مهــرداد شــيخان(، 
اياقچي )محمدحسن دامن زن(، 
ايســاتيس )عليرضــا دهقان(، 

جاهاي خالي پر شود )عطيه زارع  آرندي(، چشم ايراني )ساسان 
فالح فر(، خانه )افســانه ســاالري(، داغ قره باغ )سينا حسين پور 
اصل(، در لباس سربازي )مهدي نقويان(، روياهاي خالكوبي شده 
)مهدي گنجي(، ساكنين طبقه باالي الله زار )فريبا رئيسي(، كميته 
)عبدالحســين بدرلو(، گزارش رمادي )علي محمد ذوالفقاري(، 
ناخدا دريايي )مازيار مشــتاق  گوهري(، هجــده هزارپا )مهدي 
شامحمدي(. چهاردهمين دوره جشنواره بين المللي فيلم مستند 
ايران »سينماحقيقت« به دبيري محمد حميدي مقدم، از 18 تا 

25آذرماه به صورت مجازي برگزار خواهد شد.

حضــور بازيگراني كه 
بيشــتر از افراد عادي 
بر رفتار و عواطف شان 
كنترل دارند و مي توانند 
به احساسات مختلف 
وانمــود كننــد و گاه 
حتي متهــم به نقش 
بازي كردن در زندگي 
روزمره شان هستند، در 
چنين برنامه اي، صرفا 
موجب شــبهه آفريني 
اســت و در ارتبــاط 
مخاطــب بــا برنامه 
ايجاد اخالل مي كند و 
اجازه همذات پنداري 
بــا شــخصيت ها را به 

بيننده نمي دهد

گريزها/اولگاتوچاركوك

اولــگا توكارچــوك، 
نويسنده لهستاني برنده 
جايزه مــن بوكر)بوكر( 
بين المللي در سال 2018و برنده جايزه نوبل در 
سال 2019است. توكارچوك با كتاب گريزها 
مطرح شده اســت. راوي اين كتاب نويسنده   
بي نــام لهســتاني، زائيده خيــال و تصورات 
نويسنده است. او در واقع شخصيتي است كه از 
ويژگي هاي نويسندگي توكارچوك برخوردار 
است و هم خود به عنوان شخصيتي ساختگي 
و غيرواقعي، مستقل و خصوصياتي منحصر به  
فرد دارد. راوي گريزها به شــدت عالقه مند به 
سفر است و با بسياري از مسافران در طول سفر 
خود همكالم مي شود. »گريز ها« مجموعه اي 
از 116شخصيت اســت كه در طول يك سفر 
خيالي با راوي همكالم مي شــوند. مرزي بين 
واقعيت و خيــال را در اين كتــاب نمي توان 
ترسيم كرد. گريزها را فريبا ارجمند به فارسي 
برگردانده. اين كتاب توســط نشــر»همان« 

منتشر شده.

وصيتها-مارگارتآتوود

مــارگارت آتــوود بــا 
نگارش كتاب وصيت ها، 
جايزه بوكر سال 2019را 
به طور مشترك با برناردين اواريستو از آن خود 
كرد. داستان كتاب وصيت ها 15سال پس از 
آخرين حوادث كتاب سرگذشت نديمه و در 
واقع مدت زمان زيادي پس از آخرين حوادث 
تصوير شده در فصل سوم سريال سرگذشت 
نديمه آغاز مي شــود. مــارگارت آتوود، روي 
كار آمدن سياســتمداران ســركوبگر در دنيا 
را)اشاره تلويحي به دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمريكا( الهام بخش نــگارش كتاب وصيت ها 
دانسته است. به گفته مارگارت آتوود، در كتاب 
وصيت ها به جاي اينكــه از جمهوري گيالد 
فاصله بگيريم، به ســمت آن در حال حركت 
هستيم. ما به ويژه در آمريكا حركت به سمت 
جمهوري گيالد )در داستان نديمه، جمهوري 
خيالي گيالد در واقع جمهوري تماميت خواهي 
است كه پس از ترور رئيس جمهور آمريكا در 
اين كشور برپا مي شــود. پس از تشكيل اين 
حكومت، آزادي هاي فــردي و آزادي اديان و 
بسياري از آزادي هاي ديگر ممنوع مي شود( 
را آغاز كرده ايم. كتــاب وصيت هاي مارگارت 
آتوود همچنين پاسخي است به پرسش هاي 
عالقه مندان به كتاب سرگذشت نديمه درباره 
داليل و چگونگــي نگارش اين كتــاب. اين 
كتاب توسط علي شاهمرادي ترجمه و توسط 

انتشارات سنگ به چاپ رسيده است.

نجيبزادهايدرمسكو-آمورتولز

اين رمان در فهرســت 
داســتان هاي تاريخي 
پرفــروش نيويــورك 

2016قــرار گرفته بود. آمور تايمز در سال 
تولز در اين كتاب به داستان نجيب زاده اي به 
نام كنت روستوف از اشراف روسيه مي پردازد 
كه پس از وقوع انقالب بلشويكي در اين كشور 
در دادگاه محاكمه شده و به حبس در هتلي 
به نام »متروپل« در نزديكي كرملين محكوم 
شده است. روســتوف كه مردي سر سخت 
است و در طول زندگي خود كار نكرده و عادت 
به زندگي سخت ندارد اكنون ناگزير است در 
دوراني پرفراز و نشــيب و پر آشوب از تاريخ 
روسيه در اتاق زير شيرواني اين هتل اقامت 
كند. اما محدود شدن امكانات آسايشي كنت 
روستوف به طورغيرمنتظره اي درهاي دنياي 
جديد مملو از اكتشافات عاطفي، احساسي و 
روحي را پيش چشمانش مي گشايد. مصطفي 

احمدي ايــن كتاب را به فارســي برگردانده 
و نشر كوله پشتي آن را منتشر كرده است.

شيرفروش-آنابرنز

آنــا برنــز، نويســنده 
اهــل ايرلند شــمالي 
به دليل نــگارش كتاب 
»شــيرفروش« جايزه من بوكر را در ســال 
2018از آن خــود كرد. )اولــگا توكارچوك 
به دليل نگارش كتاب پروازها، در همين سال 
جايزه من بوكر بين المللي را به خود اختصاص 
داده بود(. داستان  »شيرفروش«، در شهري 
كه از آن نامي در اين كتاب برده نشده، اتفاق 
مي افتــد. در اين كتاب به دوران موســوم به 
»بحــران عظيم« پرداخته شــده كه دوراني 
طوالنــي از درگيري هاي داخلــي در ايرلند 
شــمالي دهــه 1970را در بر مي گيرد. راوي 
داستان رمان »شيرفروش« يك دختر 18ساله 
است كه برنز نام »خواهر مياني« را براي وي 
برگزيده است. آنا برنز در زمان نگارش كتاب 
 »شيرفروش«، رنج بسياري كشيد. او حتي از 
پس مخارج غذايش بر نمي آمد. اما در نهايت 
رويايش تعبير شــد و توانست جايزه 50هزار 
پوندي را به خود اختصاص دهــد. آنا برنز در 
توصيف رمان خود مي گويد: اگرچه نشانه ها 
و شواهد موجود در رمان »شيرفروش« جاي 
شــكي براي مخاطب باقي نمي گــذارد كه 
داســتان  اين رمان، روايتي اســت جديد از 
آنچه در بلفاســت دهه 1970مي گذرد، اما 
منظور من تنها ارائه تصويري از بلفاســت در 
آن برهه تاريخي نبــود، بلكه من معتقدم كه 
فضاي اين داستان را به تمام جوامع، بسته به 
اينكه چه شرايطي بر آنها حاكم است، مي توان 
تعميم داد. »سونيا سينگ« رمان شيرفروش 
را به فارســي ترجمه كرده و اين رمان توسط 

انتشارات مجيد چاپ شده است.

دخترانگمشدهپاريس-پمجنوف

داسـتـانـي جذاب از 
نــويـســنـده كـتاب 
پـرفـروش »داستان 
يـتـيـم هــا« اســت. كـتـاب »دخــتران 
گمشده پاريس« روايتي استثنايي و جالب 
توجه از دوســتي و اقدامات شــجاعانه اي 
است كه با محوريت داستان سه زن و يك 
شــبكه جاسوســي در جريان جنگ دوم 
جهاني نوشــته شده اســت. گريس هيلي 
پس از كشته شدن همســرش در جريان 
جنگ درصدد بازگرداندن زندگي خود به 
وضعيت عادي اســت، او به ترمينال بزرگ 
پاريس آمده تا از طريــق قطار به محل كار 
خود برود، اما يكباره چشمانش به نيمكتي 
مي افتد كه چمداني زيــر آن گير كرده، او 
نمي تواند بر كنجكاوي خــود غلبه كند و 
چمدان را باز مي كند، او در اين چمدان به 
تعداد زيادي عكس بر مي خورد، تصاويري 
از زنان متفــاوت.  گريــس در يك لحظه 
به طور غريزي تمام تصاوير را بر مي دارد و 
از ايستگاه خارج مي شود. گريس در مي يابد 
كه چمدان متعلق به زني به نــام »الئانور 
تيگ« رئيس يك شــبكه جاسوسي زنانه 
بوده كه در دوران جنــگ در منطقه اي در 
حومه لندن فعاليــت مي كردند. 12نفر از 
اين زنان براي كمك به نهضت مقاومت در 
برابر آلمان نازي به اروپا اعزام شده بودند، 
اما هيچ گاه به خانه برنگشــتند. سرنوشت 
آنها در هاله اي از ابهام بود. گريس با هدف 
فهميدن حقيقت دربــاره زندگي زنان اين 
تصاوير، خود را به عنوان مأمور جواني به نام 
ماري جا مي زند و به اين شبكه جاسوسي 
نزديك مي شــود، مأموريت جســورانه او 
در خارج از كشور داســتان قابل توجهي از 
دوستي، شجاعت و خيانت را رقم مي زند. 
كتاب »دختران گمشــده پاريس« توسط 
رؤيا صهبايي ترجمه شــده و نشــر»پيام 

آزادي« نيز آن را انتشار داده است.

همهفيلمهايحقيقت99
فهرست 67 فيلم مستند بخش مسابقه ملي جشنواره سينما حقيقت

رمان »نابهنجاري« از كشور فرانسه جايزه گنكور سال2020 را دريافت 
كرد. به گزارش فرانس24، جايزه گنكور ســال2020 به هروه لو تليه 
نويسنده فرانسوي براي نوشــتن رمان »نابهنجاري« اهدا شده است. 
لو تليه 63ســاله رياضيدان و روزنامه نگار است، كه رياست گروه ادبي 
بين المللي Oulipo را برعهده دارد. رمان »نابهنجاري« لو تليه با 8رأي 
هيأت داوران جايزه گنكور را كه باارزش ترين جايزه ادبيات فرانسه است، 
به دست آورد. 2 رأي هيأت داوران گنكور2020 هم به رمان »تاريخ نگار 
پادشاهي« نوشته مائل رنوارد رسيد. گنكور جايزه اي ادبي است كه درپي 
وصيت ادمون دو گنكور به سال1896 بنيان گذاشته  شد. مجمع ادبي 
گنكور به طور رسمي در ســال1902 ميالدي تاسيس شد و نخستين 
دوره جايزه در روز 21دسامبر سال1903 اعطا شد. جايزه رنودو نيز كه 
به صورت سنتي پس از جايزه گنكور معرفي مي شود، امسال به ماري 

هلن الفون براي نوشتن كتاب »داستان يك پسر« اهدا خواهد شد.

گنكوربراينابهنجاري

برايروزهايســردقرنطينهچه
پيشــنهاديبهترازيكرمان
خوب؟خواندنيكرمانميتواند
عالوهبراينكهشماراازكسالتروزهايپاييزيكهدرخانهمیمانيد،دوركند،
ميتواندشمارابهگروهخوانندگانحرفهايرماننيزاضافهكند.قرنطينهميتواند
شماراازيكخوانندهكمحوصلهبهيكخوانندهمشتاقتبديلكند.برايچنين
كاريبايدبتوانيدرمانهايمناسبپيداكنيد.5رمانيكهدراينصفحهبهشما
معرفيميكنيم،چندويژگيمهمدارند.در5سالگذشتهمنتشرشدهاند.در
كتابفروشــيهايمجازيبهراحتيقابلخريدند.ترجمههايمناسبيدارند.
سرگرمكنندهاندوليسردستينيستند.برخيازآنهامهمترينجوايزادبيچند
سالگذشتهراگرفتهاند.برايرمانخوانحرفهايشدن،قرنطينهزمانمناسبي

است.فهرستپيشنهاديماميتواندبرايانتخاببهشماكمككند.

براي رمان خوان حرفه اي شدن از اين كتاب ها شروع كنيد 

5 رمان جديد كه براي اين روزها توصيه مي كنيم 
جيرهكتابقرنطينه

كتاب

آرشنهاوندي
روزنامه نگار
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كيوسك

 يك سال اســت كه زندگي در همه 
نقاط جهان زير ســايه كرونا شكل گزارش

جديــدي پيدا كــرده اســت. اين 
بيماري كه تاكنون جان بيش از 1.4ميليون نفر را 
گرفته و بيش از 63ميليون نفر را مبتال كرده، همه 
محاسبات زندگي مردم جهان را تغيير داده است. 
زندگي اين روزها هيچ شباهتي به گذشته ندارد؛ از 
اقتصاد و سياســت تا محيط زيســت و كار. مردم 
ماه هاست كه ديگر مانند گذشــته كار نمي كنند، 
خريد نمي روند، تفريح نمي كنند، سفر نمي روند، 
تحصيل نمي كنند و حتي ديگر مثل قبل رأي هم 
نمي دهند. اين در شــرايطي اســت كه زندگي در 
چين، كشوري كه اين ويروس براي نخستين بار در 
آنجا مشاهده شد، نه تنها به حالت عادي بازگشته، 
بلكه اقتصاد اين كشور هم به عنوان دومين اقتصاد 
بزرگ جهان، در تابستان امسال رشد 5درصدي را 

نسبت به سال گذشته تجربه كرد.

كوچك شدن اقتصاد
قرنطينه و تعطيلي هاي سراســري در طول شيوع 
كرونا ضربه ســنگيني به اقتصاد كشــورهاي دنيا 
وارد كرد. براساس آمار بانك جهاني، اقتصاد جهان 
در پايان امســال 5.2درصد كوچك  تر مي شــود 
كه مي توانــد بزرگ ترين بحــران اقتصادي بعد از 
جنگ جهاني دوم را به دنبال داشته باشد. به دليل 
به هم خوردن تعادل بين عرضه و تقاضا، پيش بيني 
مي شود اين كوچك شــدن اقتصاد در كشورهاي 
پيشــرفته 7درصد و در كشورهاي در حال توسعه 
2.5درصد باشد.  نرخ بيكاري نيز در ماه هاي گذشته 
به ويژه در ماه هاي ابتدايي شــيوع كرونا روند رو به 
رشدي داشت و از زير يك درصد تا باالي 5درصد 
نسبت به سال گذشته افزايش نشان داد. براساس 
گزارش سازمان جهاني كار، كاهش 17.3درصدي 
ساعت كاري در بهار امســال منجر به از بين رفتن 
495ميليون شــغل تمام وقت در جهان شد. البته 
اين ميزان در تابستان به 12.1درصد كاهش ساعت 
كاري و 345ميليون شــغل از دست رفته رسيد و 
پيش بيني مي شود تا پايان سال2020 يعني حدود 
يك ماه ديگر باز هم بهبــود پيدا كند و به ترتيب به 

8.6درصد و 245ميليون شغل برسد.
درآمد نيروي كار در جهان نيز 10.7درصد در 3 ماه 
نخست ســال2020 نســبت به مدت مشابه سال 
قبل كاهش داشته است. اين ميزان در كشورهاي 
كم درآمد بــه باالي 15درصد نيز رســيد. كاهش 
درآمد در اين مدت 3.5تريليون دالر به كشورهاي 

جهان خسارت وارد كرد.

تغيير ذائقه سياسي
جهان سياســت نيز در ماه هاي گذشته از بحران 
كرونا در امان نماند. اين بيماري بزرگ ترين ضربه 
را در عرصه سياســي به دونالد ترامــپ وارد كرد. 
رئيس جمهور آمريكا از همان ابتداي شيوع بيماري 
با دســت كم گرفتن آن، چين و سازمان بهداشت 
جهاني را سرزنش كرد و حاال بعد از 10 ماه نه تنها 
كشورش بيشترين مبتاليان و كشته شدگان ناشي 
از كرونــا را دارد، بلكه خودش نيــز در انتخابات 
رياســت جمهوري از رقيبي شكســت خورد كه 
همه تمركز كمپينش بر انتقاد از ناكارآمدي او در 
مديريت اين بيماري بود. در اين ســوي اقيانوس 
اطلس، ديگر رهبر پوپوليســت جهــان، بوريس 
جانسون، نخست وزير انگليس كه در اين روزهاي 
نخست شيوع كرونا مشــغول به سرانجام رساندن 
برگزيت بود، خيلي دير يعني وقتي كه ويروس همه 

اروپا را درنورديده بود، به فكر چاره افتاد. 
اما در مقابل بودند رهبراني كــه ويروس كرونا بر 
محبوبيتشان افزود؛ از جاسيندا آردرن در نيوزلند 

تا آنگال مــركل در آلمان و نيكوال اســترجون در 
اسكاتلند. مركل از همان اول، اين بيماري را جدي 
گرفت و با اينكــه قرنطينه ســختگيرانه اي مانند 
ايتاليا اجرا نكرد، كشــورش يكــي از موفق ترين 
كشــورهاي اروپايي در كنترل ايــن بيماري بوده 
است. آردرن نيز به عنوان نخست وزير موفق ترين 
كشــور جهان در كنترل كرونا، زماني كه نيوزلند 
فقط 6مبتال داشــت، با بســتن مرزهــا و اجراي 
قرنطينه توانست به خوبي شــيوع ويروس را مهار 
كند. كرونــا همچنين نشســت  هاي بين المللي را 
نيز تحت تأثير قرار داد و ضرورت قرنطينه 14روزه 
باعث شــد بيشــتر رهبران جهان قيد ديدارهاي 
رودررو را بزنند و نشســت هاي خــود را به صورت 
غيرحضوري كنند. ازجمله هفتادوپنجمين مجمع 
عمومي ســازمان ملل متحد به عنوان عالي ترين 
رويداد ســاالنه اين ســازمان، اوايل پاييز امسال 
براي نخستين بار بعد از 75 سال به صورت مجازي 

برگزار شد.

تحول كار و زندگي شهري
شــكل و نحوه كار كردن افراد در ماه هاي گذشته 
به طور چشــمگيري تغيير كرده است. شغل هاي 
مرتبــط با گردشــگري و ســرگرمي در هتل ها و 
رســتوران ها به دليل كاهش چشــمگير سفرها با 
ركود بي سابقه اي روبه رو شده، در مقابل برخي از 
مشاغل مانند پيك ها يا فروشگاه هاي آنالين رونق 
فراواني پيدا كرد ه اند. طبق ارزيابي هاي شــوراي 
جهاني سفر و گردشگري، دست كم 100ميليون 
نفر كه در صنعت گردشــگري فعاليت مي كردند، 

امسال شغل خود را از دست داده اند.
از ســوي ديگر، دوركاري افزايش پيدا كرد و افراد 
به جاي حضــور در دفتــر كار، در خانه هاي خود 
ماندند. به گزارش گاردين، تحقيقي كه از ســوي 
يك مؤسســه كاريابي در 31كشــور انجام شده، 
نشان مي دهد 77درصد كارفرمايان معتقد هستند 
راندمان كاري نيروهايشان مثل قبل يا بهتر از قبل 
بوده و 86درصد نيز گفته اند كه دوركاري را حتي 

بعد از كرونا نيز ادامه مي دهند.
اما همين دوركاري شــكل زندگي شــهري را نيز 
تغيير داده اســت. از آنجا كه الزم نيست افراد هر 
روز به محل كار بروند، ايــن امكان را پيدا كرده اند 
كه در جايي دورتر از شــهري كه دفتر كارشــان 
مستقر است، زندگي كنند. آنها به جاي زندگي در 
يك آپارتمان كوچك و گران در شــهرهاي بزرگ 
مي توانند زندگي در خانه بزرگ تــر و ارزان تر در 
حومه شــهر يا شــهرهاي كوچك را تجربه كنند؛ 

تجربه اي كه باعث شــده اصطالح جديدي به نام 
»شهرهاي ثانويه« شكل بگيرد. به اين ترتيب، اجاره 
خانه و ترافيك در شهرها كاهش مي يابد و از سوي 
ديگر سرمايه و ثروت به مناطق حاشيه اي سرازير 
مي شود. اين موضوع بدون نياز به زيرساخت هايي 
مانند سيمان و آجر مي تواند به ايجاد تعادل در بازار 
مسكن كه مشكل اساسي قبل از كرونا در بسياري 

از شهرها بود، كمك كند.

تنفس محيط زيست
شيوع كرونا در شهرهاي مختلف دنيا، محيط زيست 
را نيز بي نصيب نگذاشته است. از يك سو با اجراي 
قرنطينه، هواي پاك دوباره به آســمان شــهرها 
بازگشــت و كاهش ترددها و محدود شدن فعاليت 
صنايع، كاهش گازهاي گلخانــه اي و خطرناك و 

كند شدن روند گرم شدن زمين را به دنبال داشت.
همين كاهش ترددها باعث شد كه ركورد كاهش 
انتشــار دي اكســيد كربن جهان در بهار امسال 
شكســته و 17درصد كمتر شود. در 22شهر هند، 
ميزان انتشــار آالينده ها در بهار امســال به طور 
متوســط 35درصد كاهش پيدا كرد. با وجود اين، 
سازمان ملل هشدار داده كه تغييرات آب وهوايي 
با وجــود كاهش فعاليت هاي انســاني و انتشــار 

دي اكسيد كربن همچنان ادامه دارد.
با اينكه محدوديت رفت وآمدهــا، وضعيت هوا را 
در تابستان در خيلي از كشورها مساعد كرده بود، 
اما با ازسرگيري زندگي عادي در ماه هاي گذشته 
دوباره شــرايط به حالت قبل بازگشت. به گزارش 
مجله فوربس، تحقيقات در 15شهر بزرگ جهان 
نشــان مي دهد  بعد از قرنطينه، ميزان ذرات معلق 
2.5پي پي ام كه اندازه آنها كمتــر از 2.5ميكرون 
اســت و به راحتي وارد ريه مي شــوند، در 6شهر 
نيويورك، لس آنجلس، پكن، ملبــورن، مادريد و 
كيپ تاون، افزايش قابل توجهي داشــته است. اين 
ذرات از فعاليــت خودروها، صنايع، كشــاورزي و 

وسايل گرمايشي توليد مي شود.
امــا از ســوي ديگــر، خانه نشــيني و اشــباع 
بيمارستان ها، مصرف پالســتيك را تا 25درصد 
افزايش داده كه نگراني دوستداران محيط زيست 
را به دنبال داشــته اســت. همچنين اســتفاده از 
دستكش، ماســك و مواد ضدعفوني كننده باعث 
گسترش انواع آلودگي شــيميايي در شهرها شده 

است.

محوريت علم و پزشكي
با شيوع كرونا، دنياي علم و پزشكي نيز دچار تحول 
شد. تعداد بي شماري از پزشكان و دانشمندان در 
خط مقدم مبارزه با بيماري قرار گرفتند و تحقيقات 
در نقاط مختلف دنيا براي ســاخت دارو و واكسن 
آغاز شد. به ويژه كشورهاي توســعه يافته بودجه 

زيادي را به اين بخش اختصاص دادند.
 در طول ماه هاي گذشته شركت هاي مختلف در 
كشــورهايي مانند چين، هند و روســيه از توليد 
واكسن خبر دادند، اما انتشــار خبر توليد واكسن 
شركت هاي آمريكايي، آلماني و انگليسي در چند 
هفته گذشــته و امكان عرضه آنهــا در هفته هاي 

آينده، اميد تازه اي در دل مردم جهان ايجاد كرد.
حــدود 20روز پيــش، خبــر موفقيت شــركت 
داروســازي »بايون تك- فايزر« در توليد واكسن 
كرونا با 90درصد اثربخشــي اعالم شد. »ُمدرنا« 
ديگر شــركتي اســت كه مدت كوتاهــي بعد از 
فايزر موفق به توليد واكســن كرونا با اثربخشــي 
94.5درصد شــد. چنــد روز پيش نيز شــركت 
»آسترازنكا« و دانشگاه آكسفورد از توليد واكسن 
جديــد كرونا خبــر دادند كــه تأثيرگــذاري آن 
حدود 70درصد ارزيابي شــده اســت. همه اين 
شركت ها اعالم كرده اند كه تا به حال عوارض جانبي 
قابل توجهي در كساني كه اين واكسن ها روي آنها 

آزمايش شده، مشاهده نشده است.

شيوع كرونا در يك سال گذشته جنبه هاي مختلف زندگي مردم جهان را متحول كرده است
روزي كه جهان تغيير كرد

روزنامه العربي الجديد با نگاهي انتقادي تحوالت 
اخير شهر ناصريه را بازخواني كرده و مدعي است 
دولت عراق در مقابل فشار نيروهاي نزديك به 
جريان مقتدي صدر عقب نشيني كرده است. طي 
تحوالت يك هفته اخير، هواداران صدر با حمله به 
تجمعات اعتراضي شهروندان ده ها نفر را كشته 
يا مجروح كرده اند، با اين حال دولت الكاظمي 

تمايلي به تنش با جريان صدر ندارد.

آنتوني فاوچي، ويروس شناس شناخته شده 
آمريكايي، هشدار داده كه با ادامه وضعيت 
فعلي مديريت بحران كرونا، اين كشور احتماال 
شاهد موج هاي پي درپي شيوع ويروس باشد. 
روزانه حدود 160هزار نفر در آمريكا به كرونا 
مبتال شــده و بيش از 800نفر نيز قرباني آن 
مي شوند. آمريكا اكنون در ميانه موج سوم 
كروناست. تاكنون 273هزار آمريكايي جان 

خود را از دست داده اند.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه بوستون گلوب ]آمريكا[

حذف مخالفان در آفريقا

عقب نشيني دولت عراق مقابل 
مقتدي صدر

موج هاي پي درپي كرونا در آمريكا

نيويورك تايمز در گزارشي به استفاده رهبران 
آفريقايي از فرصت پيش آمده در اثر قرنطينه 
و تعطيلي هاي گسترده ناشي از كرونا براي 
ســركوب مخالفان پرداخته اســت. كنيا، 
جيبوتي، اوگانــدا، تانزانيا و اتيوپي برخي از 
كشورهايي هستند كه سران شان با بهره گيري 
از مشغوليت جهان به بحران كرونا، در صدد 

حذف مخالفان برآمده اند.

جهان نما

 بي اخالقي در افغانستان
چالش جديد چين و استراليا

چين و اســتراليا، در ادامه تنش ها و اختالف نظرهاي شديدي كه 
در هفته هاي گذشته داشته اند، اين بار بر سر مسئله حضور نظامي 
كانبرا در افغانســتان به هم تاخته اند؛ پكن سربازان استراليايي را 
به كودك كشي متهم كرده و نخست وزير اين كشور هم خواستار 

معذرت خواهي رسمي پكن شده است.
به گزارش بي بي سي، اسكات موريســون گفته است كه پكن بايد 
به خاطر اتهام زني »عميقا خجالت بكشــد.« واكنش موريسون به 
انتشار تصويري در يك حساب رسمي دولت چين است كه در آن 
اينطور القا شده كه يك سرباز اســتراليايي مي خواهد يك كودك 
افغان را با چاقو بكشد. حمله شديد موريســون به پكن، در ادامه 
تنش هاي سياسي بي سابقه اي اســت كه در هفته هاي اخير بين 
2طرف ايجاد شده است. تصويري كه در حساب دولتي پكن منتشر 
شده، به جرائم جنگي سربازان استراليايي در افغانستان اشاره دارد 
كه توسط دولت استراليا تأييد شده است؛ حدود يك ماه پيش اعالم 
شد كه 25سرباز استراليايي در قتل 39زنداني غيرنظامي افغان بين 

سال هاي2009 تا 2013 مشاركت داشته اند.
يافته هــاي وزارت دفاع اســتراليا جامعه جهاني را شــوكه كرد و 

تحقيقات پليس درباره آن هنوز در جريان است.
لي جيان ژائو، ســخنگوي وزارت خارجه چين در واكنش به اين 
گزارش، تصويري گرافيكي و اديت شده را منتشر كرده كه در آن يك 
سرباز استراليايي، درحالي كه يك چاقوي خوني دارد، يك نوجوان 
افغان را در دســت گرفته، درحالي كه كودك هم يك بره در دست 
دارد. اين تصوير اشاره به گزارشي است كه سربازان ويژه استراليايي 

را متهم مي كند كه 2نوجوان 14ساله افغان را با چاقو كشته اند.
گفته شده است كه نيروهاي نظامي، از نيروهاي جوان خواسته اند با 

كشتن زندانيان، قتل را تجربه كنند.
ســخنگوني وزارت خارجه چين در توييت خود نوشته است: »از 
قتل غيرنظاميان و زندانيان افغان توسط سربازان استراليايي شوكه 
شده ام. قويا اين اقدامات را محكوم مي كنيم و خواستار محاكمه آنها 
هستيم.« اين توييت با واكنش هاي بسيار شديد استراليا همراه بود 
و دولت اين كشور از توييتر خواسته است تا اين توييت را پاك كند. 
موريسون هم اين موضع گيري را شديدا محكوم كرده و گفته است: 
»دولت چين بايد از اين پست خجالت بكشد. اين كار آنها را از چشم 
دنيا كوچك مي كند.« او گفته است كه دولتش تحقيقات شفافي 
در اين زمينه شروع كرده است. او در واكنش به موضع گيري چين 
اين مسئله را تأييد كرده كه بين 2كشور مسائلي وجود دارد اما گفته 

است كه اين روش برخورد با مسائل نيست.
او به پكن هشدار داده كه ديگر كشورهاي دنيا رفتارهايش در مقابل 

كشورهاي آسيايي را مشاهده مي كنند.
مسائلي كه موريسون وجود آنها بين 2كشور را تأييد كرده، بعد از 
موضع گيري سفت و سخت خود او در ابتداي همه گيري كرونا شروع 
شد. موريسون، در كنار دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا يكي از 
معدود رهبران دنيا بود كه صراحتا درباره نقش دولت چين در شروع 
جهان گيري ويروس كرونا موضع گيري كرد و خواستار تحقيقات 
مستقل در اين باره شد. او در ادامه همچنين عليه آنچه دخالت هاي 

چين در امور استراليا خواند موضع گرفت.
اين رفتار و موضع گيري، از سوي چين فراموش نشد و از آن زمان، 
پكن موضعي هجومي عليه اســتراليا گرفته و كانبرا را هدف قرار 
گرفته اســت. در ماه هاي اخير براي نمونه، چيــن چندين ضربه 
اقتصادي بزرگ به استراليا زده است. اختالل در تجارت و وضع تعرفه 
برخي از اين اقدامات بوده است. در ميان همه آنها، وضع تعرفه روي 
واردات نوشيدني هاي الكلي، جو و گوشت با اعتراض هاي زيادي از 
سوي استراليا مواجه شده است. استراليا اقدامات پكن را باج خواهي 

اقتصادي خوانده است.
در چنين شرايطي پكن، استراليا را به تيره كردن روابط متهم كرده 
است. سفارت چين در استراليا حدود 4هفته پيش ليستي از اين 
رفتارهاي دولت استراليا را در اختيار رسانه هاي محلي قرار داده كه 
روابط 2كشور را تيره كرده است. برخي از اين رفتارها اينگونه شرح 
داده شده اند: تصميم اســتراليا براي بلوكه كردن حضور چيني ها 
در پروژه هاي سرمايه گذاري، جلوگيري از حضور شركت هوآوي 
در پروژه 5جي و دخالت روزافزون اســتراليا در مســائل داخلي 
چين در ســين كيانگ، هنگ كنگ و تايوان. اســتراليا گفته است 

موضع گيري هاي خود را به خاطر فشار پكن تغيير نخواهد داد.
به نظر مي رسد مسئله افغانســتان، ادامه روندي باشد كه در آينده 
حادتر خواهد شد چون دست كم چين فعال عالقه اي از خود براي 
كاهش تنش ها نشان نداده است. موريسون ديروز در صحبت هايش 
به اين مسئله اشاره كرده كه درخواست هاي دولتش براي مالقات با 

وزراي چيني از سوي پكن بي پاسخ نمانده است.

ترامپ: 6 ماه ديگر هم نظرم را درباره انتخابات 
تغيير نمي دهم

 دونالد ترامپ در نخستين مصاحبه تلويزيوني خود پس از شكست 
در انتخابات بار ديگر مدعي تقلب در انتخابات رياست جمهوري شد آمريكا

و از عملكرد پليس فــدرال آمريكا و وزارت دادگســتري به علت 
عدم همكاري با خود انتقاد كرد. اين مصاحبه كه با شبكه تلويزيوني فاكس نيوز 
انجام گرفت، 45دقيقه طول كشيد و او در تمام اين مدت، خود را پيروز انتخابات 
ناميد و جو بايدن و حزب دمكرات را متهم به ســرقت نتيجه انتخابات كرد. او 
گفت: »هيچ كس نمي تواند نظر من را درباره نتايج اين انتخابات تغيير دهد؛ نظر 
من 6ماه ديگر هم تغيير نخواهــد كرد.« فاكس نيوز كه همــان روز انتخابات 
رويكردش را در برابر ترامپ تغييــر داد و عليه او موضع گيري كرد، ديروز براي 
نخستين بار عمال ميكروفن و دوربين را در اختيار ترامپ قرار داد. او پليس فدرال 
آمريكا و وزارت دادگستري را متهم به انفعال كرد و گفت: »مدارك زيادي براي 
اثبات تقلب در انتخابــات داريم اما دادگاه ها مانع از ارائه اين اســناد و مدارك 
مي شــوند.« رئيس جمهور آمريكا گفت كه اكنون نگاه هــا متوجه ديوان عالي 
آمريكاست و ديوان عالي آمريكا بايد جلوي »سرقت نتيجه« انتخابات را بگيرد. 

بازداشت مخالفان در بالروس
نيروهاي امنيتي بالروس اين هفته بيش از 300نفر از معترضاني را كه در راهپيمايي خياباني 
خواستار بركناري الكساندر لوكاشنكو از قدرت هستند بازداشت كردند. مخالفان لوكاشنكو 
او را به تقلب در انتخابات رياست جمهوري متهم مي كنند و در 3 ماه گذشته هر هفته عليه او 
دست به تظاهرات زده اند. اين دومين هفته اي است كه نيروهاي اپوزيسيون اعتراضات را در 

شهرهاي متعدد برگزار مي كنند. 

 آخرين رد ترامپ
در خليج فارس

درحالي كه كمتــر از 50روز 
به پايان عمــر دولت ترامپ 
مانــده، همچنان  باقــي 
سفرهاي خارجي و مذاكرات 
سياسي مقامات اين دولت 
با كشورهاي مختلف جهان، 
مخصوصا در ســطح منطقه 
خاورميانه به طور گسترده اي 
ادامه دارد. به اين ترتيب يك 
هفته پس از ســفر جنجالي 
مايك پمپئو بــه منطقه و 
همچنين چنــد روز پس از 
سرپرست  غيررسمي  سفر 

وزارت دفاع آمريكا به بحرين، حاال جرد كوشنر براي سفر 
به عربستان سعودي و قطر آماده مي شود. پايگاه اينترنتي 
آكســيوس به نقل از منابعي در كاخ سفيد خبر داد داماد 
و مشاور ارشــد ترامپ در اين هفته با هدف رايزني بر سر 
حل بحران خليج فارس به همراه هيأتي از كارشناســان 
ديپلماتيك و نظامي به نئوم و دوحه ســفر خواهد كرد. 
به نوشته اين پايگاه، مالقات با محمد بن سلمان، وليعهد 
سعودي و شيخ تميم بن حمد آل ثاني، امير قطر در جدول 

برنامه هاي كوشنر قرار دارد.
اين سفر را مي توان آخرين تالش دولت ترامپ براي حل 
بحران خليج فارس به شمار آورد؛ بحراني كه 3سال قبل با 
محاصره ناگهاني قطر از سوي عربستان سعودي، امارات و 
بحرين در مرزهاي زميني، دريايي و هوايي آغاز شد. جالب 
آنكه ترامپ در ابتدا به طور تلويحي از برنامه همسايگان 
عرب قطر براي محاصره اين كشور حمايت كرده و حتي 
امير قطر را به حمايت مالي از تروريسم متهم كرده بود. 
او همزمان با آغاز محاصره قطــر و درحالي كه احتمال 
حمله نظامي عليه دوحه وجود داشت در صفحه توييتر 
خود نوشــت: وقتي در اجالس رياض از ضرورت توقف 
حمايت هاي مالي از گروه هاي تروريســتي سخن گفتم 
ناگهان همه به ســوي امير قطر نگاه كردند. ترامپ حتي 
بعد از اين توئيت جنجالي در مقابل انتقادات گســترده 
عقب نشيني نكرده و در نشســت خبري در كاخ سفيد 
گفت: زمان آن فرارســيده كه حمايت قطر از تروريسم 
پايان بگيرد. هيچ كشــور متمدني نمي تواند اجازه دهد 
كه چنين خشونت و ايدئولوژي شرورانه اي در سرزمينش 

پا بگيرد.
اما اين مواضع عجيب چندان پايــدار نبود و با چرخش 
معادالت در خليج فارس به ســود قطر، مواضع ترامپ هم 
به تدريج تغيير كرد. شدت اين تغييرات تا اندازه اي بود كه 
ترامپ يك سال بعد در كاخ سفيد از امير قطر ميزباني كرده 
و درباره »نقش پر رنگ اين كشور در مبارزه با تروريسم« 
ســخن گفت. به روايت روزنامــه العربي الجديد، دولت 
ترامپ از سال2018 دســت كم 3تالش جدي با محوريت 
شــخصيت هايي نظير پمپئو، جان بولتــون و حاال جرد 
كوشــنر براي حل بحران قطر انجام داده؛ تالش هايي كه 
البته تا كنون بي نتيجه مانده است. بخش عمده رسانه هاي 
عربي و انگليسي زبان، مواضع امارات را مانع اصلي بر سر 
حل بحران خليج فارس معرفي مي كنند، آن هم درحالي كه 
گفته مي شود رهبران عربســتان، تداوم محاصره قطر با 
شرايط كنوني را بي فايده دانسته و شكست سياست خود 

در اين پرونده را پذيرفته اند.
كوشنر كه نقش بســيار مهمي در تدوين سياست هاي 
خاروميانه اي ترامپ داشــته در اين باره مي گويد: بحران 
خليج فارس، اختالفي هزينه ساز ميان 2متحد مهم آمريكا 
در منطقه است كه مانع از شكل گيري اجماع عربي عليه 
ايران مي شــود. او كمتر از 6 ماه قبل در مصاحبه با شبكه 
الجزيره پيش بيني كرده بــود اين بحران به زودي خاتمه 
يابد. تمام اينها در حالي اســت كه به نظر مي رسد دولت 
ترامپ با اطمينان از پيــروزي در انتخابات، حل بحران 
قطر را به سال آينده موكول كرده و اكنون برنامه ويژه اي 
براي گشودن اين گره 3ســاله در دقيقه90 ندارد. با اين 
حال ممكن اســت تالش هاي بي وقفه ترامپ براي خلق 
دستاوردي مهم در سياســت خارجي نتيجه داده و حل 

بحران قطر به تنها ميراث مثبت دولت او تبديل شود.
عبدالباري عطوان، سردبير روزنامه رأي اليوم در اين باره 
مي نويسد: ترامپ اميد داشت بسياري از بذرهاي كاشته 
شده خود در 4سال اول را پس از پيروزي در انتخابات درو 
كند. او مطمئن بود فلســطين، ايران يا حتي چين پس از 
تشكيل دولت دوم براي مذاكره با آمريكا آمادگي خواهند 
داشت. حاال اما با تغيير غيرمنتظره همه معادالت در نتيجه 
پيروزي بايدن، فرصت بسيار محدودي پيش روي ترامپ 
قرار دارد و بر اين اساس، نزديك ترين و معتمدترين مشاور 
خود، يعني كوشنر را براي حل بحران قطر به منطقه اعزام 

كرده است.

سمانه معظمي
روزنامه نگار
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بــا  كاربــري  توييــت 
عكس هــاي كافه هــا در 
يزد حــدود 10هزار اليك 
خورده و توجه بسياري را 
به ايده مردم اين شــهر در 
ادغام سبك سنتي و مدرن 

زندگي جلب كرده است. 
ريحانــه در توييتش اين 
عكس هــا را با شــرح: »ما 
يزدي هــا از ايــن كافه ها 
مي رويم« منتشــر كرده 

است.

كه شــغلي معلمي،
عشقميخواهد

آزاده مختــاري، خبرنگار، 
عكس هايــي از معلمــي 
حــق التــدريـــسي در 
توييترش منتشــر كرده و 
نوشته است: »نامش نازدار 
اســت، فاميلش افشنگ. 
مدير آمــوزش و پرورش 
 اشــنويه: نازدار افشنگ، 
به صــورت حق التدريس 
در دبـستان حاج مصطفي 

اشــنويه تدريس مي كند. به دليل آنتن دهي نامناسب موبايل و عدم دسترسي به 
اينترنت در منزل، مجبور است براي تدريس در سامانه شاد در برف و سرما به نقاط 
مرتفع اطراف روستا مراجعه كند.« اين حد از فداكاري از سوي اين معلم اگر عشق 

به ياد دادن نيست، پس نامش را چه بايد گذاشت؟

ايرانيهايبااستعداد
معضل پيدا كــردن جاي 
پارك خــودرو در پايتخت 
موضوع تازه اي نيســت و 
اين كمبــود و بي توجهي 
شــهروندان بــه رعايــت 
حقوق شــهروندي باعث 
شده است كه شاهد پارك 
خودروهــا در پياده روها، 
مســير دوچرخه سواران و 
جاهاي ممنوعــه ديگري 
باشيم؛ اما گاهي خالقيت 
برخــي شــهروندان در 
پــارك خودروهايشــان 
شگفتي آفرين هم مي شود. 

اين عكس را حســاب اينستاگرامي تصادف ناجور، منتشــر كرده و نوشته است: 
»ايراني ها واقعا در اين زمينه با استعدادند!«
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پس از شيوع كرونا در ايران و با  تعطيل شدن همه فعاليت هاي 1
آموزشي، اجرايي و توليدي كه مربوط 

به تئاتر است، نخستين چيزي كه 
ازبين رفته به حســاب مي آيد، 

تداوم و طبيعت فرهنگي است. 
در واقع با اين اتفاق، هنرمندان 

هم از نظر مالي عقب افتادند، هم از نظر رواني و احساسي؛ 
به گونه اي كه شايد اين تصور براي آنها شكل مي گيرد كه 
عمر از البه الي انگشتان رد مي شود و هيچ كاري نمي توانند 
انجام بدهند. عالوه بر اينها مردم هم ضرر مي كنند. كساني 
كه به حيات فرهنگي دل بسته اند، به در بسته مي خورند و 
بزرگ ترين تأثير منفي آن اين است كه با تعطيل شدن تئاتر 
و سينما، جامعه روزبه روز به طرف جامعه اي غريزي حركت 
مي كند. آنچه انســان را از حيوان متمايز مي كند، وجهه 
فرهنگي اوست. وجهه فرهنگي يعني تمام آن نياز هايی كه 
از نظر روحي و رواني و هستي شناســانه مكمل آن وجهه 
غريزي است و اكنون همه اينها تعطيل شده و ما يك زندگي 
غريزي داريــم، آن هــم در اوضاعي كه به انــدازه كافي 

تربيت هاي مضر جهاني سومي داشته ايم.
نخستين كاري كه برخي دولت هاي پيشرفته انجام  دادند اين بود كه نگذاشتند هنرمندان دلسرد شوند 2
يا احساس تنهايي و نا امني داشته باشــند. براي مثال در 
آلمان به تمام هنرمندان ازجمله عكاسان، روزنامه نگاران و 
بازيگران و موزيســين ها مبلغ 5هزار يورو داده شد تا ابتدا 
دغدغه مالي نداشته باشند. اين نخستين ركن  در جوامع 
توسعه يافته اســت كه در جامعه ما متأسفانه چنين بسته 

حمايتي اي وجود ندارد.
در فرانسه در همين اوضاع، تئاتر تعطيل نشده و  دائما نمايش اجرا مي شود و با دستگاه هاي ارتباط 3
جمعي در فضاي مجازي نمايش ها اجرا مي شوند. اين يعني 
فرهنگ و هنر و كار هنرمند تعطيل نشده است. تئاتر براي 
كودكان را هم در تمام مهدكودك ها و مدارس ، زنده اجرا 
مي كنند و چنين برنامه هايي 15هزار تماشاگر دارد. در واقع 
به جاي سالن 200 تا 300نفري، صاحب 15هزار تماشاگر 
شده اند. اين يعني از فرصت پيش آمده براي توسعه تئاتر 
استفاده كرده اند. متأســفانه اين كارها در كشور ما انجام 
نمي شود. آنها نگذاشــتند فرهنگ و هنر در جامعه شان 
تعطيل شود. چون مي دانند مهم ترين ويژگي يك جامعه، 
فرهنگ آن است. فرهنگ يعني توليدات فرهنگي و اصل و 
اساس شهر يعني توليد فرهنگ و هنر. در واقع تفاوت شهر 
با روستا همين است. در روستا ســال به سال يك مراسم 
عزاداري و يك عيد نوروز اســت، ولي در شهر هر روز و هر 
ساعت كتاب، نمايشگاه نقاشي، كنسرت و تئاتر وجود دارد. 
از اين منظر، اين روزها تهران با روســتا هيچ فرقي ندارد؛ 
براي اينكه توليد ندارد و آدم هــا مي خورند و مي خوابند و 

همه ما به طرف زندگي غريزي حركت مي كنيم.
براي كمتــر لطمه ديدن تئاتر در ايــن اوضاع، در  مرحله اول هنرمندان نبايد افت كنند. اين يعني 4
كسي كه بازيگر است بايد تمرين بدن و بيان را انجام دهد. 
آن كسي كه نويسنده است بايد مدام تمرين نوشتن كند و 
آنكه كارگردان اســت، طرح هايي براي كارگرداني داشته 
باشد. در واقع نبايد يأس و نااميدي و فضاي سرد خاكستري 
باعث شود از خودسازي دست بردارند. اين يعني ما در برابر 
خودمان مســئوليم، قبل از اينكه در برابر جامعه مسئول 
باشيم. در مرحله دوم هم مي توان برخي از فعاليت هاي اين 
عرصه را درصورت امكان در فضاي مجازي برگزاركرد. مردم 
هم به اشكال مختلف مي توانند حيات فرهنگي شان را زنده 
نگه دارند. مطالعه كتاب در اين روزها بهترين كار اســت. 
همينطور ديدن فيلم و فيلِم تئاترها. اين را هم به ياد داشته 
باشيم كه آدم هاي بزرگ در اوضاع دشوار هم كار كرده اند. 
گاليله زماني كه روي پروژه نجومش كار مي كرد كوچه هاي 
فلورانس پر از جسد بود و او يك ساعت خانه و آزمايشگاهش 
را ترك نكرد. او ماند تا آخرين دقيقه و كارش را به سرانجام 
رساند. معتقدم كسي كه فرهنگي و خالق باشد و دلش براي 
فرهنگ و هنر بتپد، تسليم نمي شود. جوهر هنر؛ آفرينش و 
خالقيت است و خالقيت هميشه بيانگر اين است كه يك 
راه حل وجود دارد. اين يعني در ذات خالقيت هنري يك نوع 
خوش بيني هست. بنابراين نبايد اين خوش بيني خالقانه را 
از دست بدهيم و تسليم دشواري ها و مشكالت شويم. بايد 
فكر كنيم كه در آينده، حتما فرجي خواهد شد و ان شاءاهلل 
اين كرونا هم مانند ديگر مشكالت مي گذرد و به همواري 

خواهيم رسيد.

قطبالدينصادقينقد و نظر
كارگردان تئاتر و استاد دانشگاه

پکن: ارتش »چنگدو« يــا همان ارتــش آزاديبخش خلق 
چين )PLA( آموزش 10هــزار كبوتر را به عنوان بخشــي 
از كارزار ســاخت »ارتش كبوتر هاي ذخيــره« آغاز كرد. به 
گزارش ديلي ميل، اين كبوتران با ســرعت حداكثر 75مايل 
)120كيلومتر( در ســاعت پــرواز مي كنند و بــراي حمل 
محموله هايي با وزن حداكثــر 3.5 اونس )100گرم( آموزش 
مي بينند. در سال1937 ميالدي اين پرنده ها هسته تيپ يكم 
كبوتران نظامي ارتش آزاديبخش خلق چين را تشكيل دادند.

يوتا:در منطقــه حيات وحش ايالت يوتــاي آمريكا پلي 
مختص جانوران وحشــي روي بزرگراهي ساخته شــده 
تا از كشته شــدن حيوانات جلوگيري شــود. به گزارش 
اينديپندنت، حتي رهگذرها و دوچرخه ســوارها هم حق 
عبور از روي اين پل را ندارند تا حيوانــات بدون ترس از 
انسان ها به عبور از روي اين پل عادت كنند. در ويدئويي كه 
از اين پل منتشر شده حيواناتي مثل آهو، خرس، سنجاب، 

موش و جوجه تيغي از روي آن عبور مي كنند.

كاليفرنيا: فيزيك دان نجوم، از دانشگاه كاليفرنيا در شهر 
سانتاكروز آمريكا با ايجاد فرمول منحصربه فرد خود ارزش 
كره زمين را تخمين زد. به گزارش ميل آنالين بريتانيا، طبق 
محاسبات اين فيزيكدان، ارزش اين كره 5كوادريليون دالر 
است. او در محاســبات خود عوامل بسياري ازجمله جرم 
زمين، درجه حرارت و آنچه را كه بــر حفظ زندگي تأثير 
مي گذارد درنظر گرفته است. اين دانشمند قيمت مريخ را 

فقط 16هزار دالر ارزشگذاري كرد.

الهور:شــهر الهور بار ديگر به عنوان آلوده ترين شــهر 
جهان از نظر آاليندگي هاي جوي معرفي شد. به گزارش 
ســي ان ان، ديروز ميــزان ذرات معلق هوا در اين شــهر 
423پي پي ام بوده اســت. كراچي نيز در ليست 10شهر 
نخست از نظر بدترين كيفيت هوا به الهور پيوسته است. 
دهلي نو با شاخص 229پي پي ام در جايگاه دوم آلوده ترين 
شهر دنيا قرار دارد و پس از آن نيز كاتماندو پايتخت نپال با 

شاخص 178پي پي ام در جايگاه سوم قرار دارد.

آلودهترينشهرجهانسيارهايبهقيمت5كوادريليوندالرپليبرايعبورحيواناتآموزشارتشكبوترها

لطمههايكرونابهتئاتروسينما
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منازبيگانگانهرگزننالم
كهبامنهرچهكرد،آنآشناكرد

خوششبادآننسيمصبحگاهي
كهدرِدشبنشينانرادواكرد

آشنا در برابر ناآشنا و بيگانه، به دوست گويند و به كسي كه با چيزي انس و الفت 
دارد و از آن سر درمي آورد. حافظ ســالمش هم بوي خوش آشنايي دارد و به باد 
شرطه مي گويد »برخيز، باشد كه باز بينم ديدار آشنا را«. او مي داند كه اهل نظر 

معامله با آشنا كنند و تا نگردي آشنا، زين پرده رمزي نشنوي.
همه شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاهي

به پيام آشنايان بنوازد آشنا را
خاقاني كه در سرآغاِز غزلي مي سرايد »اي پار دوست بوده و امسال، آشنا«، چنين 

ِشكوه مي كند:
گويي به هيچ عهدي، يك آشنا نبوده است

اين قحط آشنايان، در روزگار من چه؟
انوري هم از روزگار گله دارد:

در جهان يك آشنا نگذاشت چرخ
چرخ را گويي جز اين كاري نماند

سعدي بر آن است كه »دِر سراي نشايد بر آشنايان بست« و مي سرايد:
از هرچه مي  رود، سخن دوست خوش تر است

پيغام آشنا نفس روح پرور است
بيدل دهلوي آشنايي را چراغ راه مي داند:

پي جست وجوي عنقا، به كجا توان رساندن؟
نه سراغ فهم روشن، نه چراغ آشنايي

و در نگاه صائب تبريزي:
اظهار عشق را به زبان احتياج نيست

چندان كه شد نگه به نگه آشنا، بس است

»درقحطآشنايان«

فضاي مجازي

»آب فكر مي كرد« مجموعه اي از اشعار عاطفه 
گرگين است كه پرستو براتي ترجمه آنها را به 
انگليسي در همين كتاب برعهده داشته است. 
كتاب دربرگيرنده شــعرهايي كوتاه از گرگين 
اســت و انتشــارات آفتابكاران به تازگي آن را 

منتشر كرده است. شــعر »آب فكر 
مي كرد« چنين شروع مي شود: آب 
مي گذشت و فكر مي كرد/ و زمين زير 
خارها خميازه مي كشــيد/ سنجاب 
كوچكي كودكــي را لگد مي زد/ زير 
حرير ماه/ و اعتمــاد در حركت ها ي 
پريشان روز/ پريشان مي شد/ باغبان 
خاك/ در ســمفوني آب/ گيســوي 

آشفته زمين را/ تاب مي داد/ آب مي گذشت و 
فكر مي كرد/ بايد بگــذرم از پل ها/ در يك روز 
پريشان/ كه در حرف مفهومي نيست/ در گذر 

تشــنگي ميان پوســته زمين/ آب 
مي گذشت و فكر مي كرد/ خسته ام 
از چشــمه هاي ترديد/ از بيشه هاي 
اندوه/ كجا مي رود اين رود/ با زيبايي 
حيــرت آورش... .عاطفــه گرگين، 
نويسنده، شاعر و روزنامه نگار، حرفه 
روزنامه نگاري را از روزنامه اطالعات 
آغاز كرد. او ســال1348 با خســرو 
گلســرخي ازدواج كرد. 23ساله بود كه 
نخســتين كتاب خود به نام جنگ سحر را در 
نخستين ســال هاي دهه1350 منتشر كرد. 

او در 16فرورديــن1352 پس از دســتگيري 
همسرش خسرو گلســرخي، دستگير شد. در 
دادگاه نخســت به يك ســال و در دادگاه دوم 
به 3سال زندان محكوم شــد. او 3سال ونيم در 
اسارت بود و سرانجام در شــهريور1355 آزاد 
شد. خسرو گلســرخي در 29بهمن1352 در 
سن 30سالگي توســط حكومت شاه تيرباران 
شد. نشر آفتابكاران، مجموعه شعر دوزبانه »آب 
فكر مي كرد« را در 206صفحه با شــمارگان 
770نســخه به بهاي 32هزار تومان منتشــر 

كرده است.

ويترين

آبفکرميكرد

نهادهاي صنفي تشكل هايي غيردولتي هستند 
كه به منظور صيانت از حقوق صنفي اعضا تشكيل 
مي شــوند. در جوامع امروزي نهادهاي صنفي 
بسياري تشكيل شده يا در حال تشكيل هستند 
كه هركدام عهده دار حقوق صنفي صنف خود 
هستند. از آنجايي كه صداي يك فرد به تنهايي 
در جامعه شــنيده نمي شــود، افراد جامعه در 
گروه ها، نهادهــا و صنوف گــرد مي آيند تا در 
همصدايي بتوانند از حقوق خود دفاع كنند، يا 
دســت كم صداي خود را به گوش سازمان هاي 

دولتي قدرتمند برســانند و آنهــا را وادارند در 
تصميماتشان به نظرات اعضاي صنوف هم توجه 
كنند. از اين رو ضرورت تاسيس نهادهاي صنفي 
در همه صنــوف ازجمله نويســندگان كودك 
يا بزرگســال، بيش از پيش احساس مي شود. 
هم اكنون در برخي صنــوف فرهنگي و هنري، 
نهادهاي صنفي تشــكيل شده و بسياري هنوز 
تشــكل خود را ايجاد نكرده اند يا تشــكل هاي 
ايجادشــده از نوع فرهنگي، محفلي و دوستانه 
بدون هويت صنفي اســت. تشكل هاي صنفي 

يادداشت

ضرورتتأسيسنهادهايصنفينويسندگان

محمودبرآبادي
نويسنده كودكان

به طور رســمي و قانوني نماينده  شأن صنفي 
اعضاي خود هستند و فقط انجمن صنفي رسماً 
وظيفه و اختيــار دارد از حقــوق صنفي اعضا 
حمايت و براي استيفاي حقوق و خواست هاي 
مشروع و قانوني آنان تالش كند. اين موارد در 
ماده21 آيين نامه چگونگي تشكيل انجمن هاي 
صنفي به صراحت آمده و الزم به ذكر است كه 
تصويب نامه هيأت دولت در 19آبان سال گذشته 
با عنوان »صدور مجوز تأسيس انجمن صنفي 
از ســوي پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري 
و شــاغالن بخش فرهنگ و هنر و رسانه« اين 
امكان را در چارچوب قانون كار و ارائه درخواست 
به وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعي فراهم 
ساخته است. دفاع از حقوق صنفي اعضا، اولويت 
نخست فعاليت انجمن صنفي است و در كنار آن 
انجمن صنفي وظيفه دارد به تأسيس و تقويت 

شــركت هاي تعاوني، صندوق قرض الحسنه، 
همچنين تالش در جهت تأمين امكانات رفاهي 
اعضا كمك و با وزارت كار براي شناخت مسائل 
و مشــكالت صنف و حل آنها همــكاري كند. 
انجمن ها و مؤسسه هاي فرهنگي يا تشكل هاي 
مردم نهاد چنين وظيفه اي ندارند و اگر در اين 
زمينه ها هم فعاليتي مي كنند، غيررسمي است، 
ادارات دولتي هم اگر همراهي كنند براي كمك 
به حل مشكالت است. اكنون كه شرايط تاسيس 
انجمن هــاي صنفي فرهنگــي و هنري فراهم 
شده اســت، جا دارد نويســندگان به ضرورت 
تاسيس چنين نهادهايي پي برده و به طور ويژه 
براي راه اندازي آن بكوشند، چراكه انجمن هاي 
صنفي نويسندگان مي تواند در افق هاي دورتر به 
اتحاديه هاي صنفي بينجامد كه صدايي رساتر 

در جامعه خواهد داشت.

ركوردشکنييكانيميشندرگيشهپساكروناييرويدادهاي فرهنگي و هنري
دومين قسمت از انيميشن »خانواده كرودها« ركورد باالترين 
فروش در هفته اول اكران را در گيشــه پساكرونايي سينما 
شكست. به گزارش آسوشــيتدپرس، انيميشــن »خانواده 
كرودها: عصــر جديد« توانســت در تعطيــالت 5روزه روز 
شــكرگزاري در آمريكا، 14ميليون و200هــزار دالر فروش 
كند. اگرچه ســينماي هاليوود از زمان شيوع كرونا با چنين 
اســتقبالي مواجه نشــده بود اما اين آمار همچنــان با آمار 
متداول فروش در فصل تعطيالت قابل قياس نيست. استوديو 

برادران وارنر نيز ماه 
آينــده فيلــم زن 
شگفت انگيز1984 
را در سينماها و روي 
ســرويس اينترنتي 
اچ بي او مكس اكران 

مي كند.

آغازاكرانآنالين»جمشيديه«
فيلم ســينمايي »جمشيديه« ســاخته يلدا جبلي به صورت 
آنالين اكران مي شــود. به گزارش همشــهري، اين فيلم از 
سه شنبه 11آذرماه ساعت20 در ســامانه هاي فيليمو و نماوا 
به صورت آنالين اكران مي شــود. جمشــيديه دومين فيلم 
بلند ســينمايي يلدا جبلي در فضايي متفاوت نسبت به فيلم 
»داره صبح ميشه« ساخته شــده است. جمشيديه نخستين 
بار در سي و هفتمين 
جشــنواره فيلم فجر 
نمايش داده شــد و 
تماشــاي آن بــراي 
افــراد زير 12ســال 

توصيه نمي شود.

»لگراند«ايرانيدرجشنوارهكرامتاردن
فيلم كوتاه »لگراند« 
علــي  ســاختـــه 
شــاه محمدي بــه 
دوره  يازدهميــن 
جشنواره بين المللي 
كرامــت اردن راه 

يافت. به گزارش همشــهري، اين دوره از جشنواره بر 
خاطرات انســاني تمركز دارد. خاطــرات بمباران هاي 
هوايي تهران، مدارس دهه60 و نيز تصاويري از تهران 
و بروكسل امروز و چندين فيلم خاطره انگيز دهه50 و 
60 مانند »مسافر« ساخته عباس كيارستمي، »گال« به 
كارگرداني ابوالفضل جليلي با خاطرات شخصي سازنده 
اثر تصاوير فيلم را تشــكيل مي دهند. جشنواره كرامت 

10تا 17دسامبر )20 تا 27آذرماه( برگزار مي شود.

يك سال  از ورود كرونا به جهان گذشت
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شماره91

حافظ روحانی������������������������������������������������������������������������������������������������
آغاز جنبش   هاي مردمي كه به پيروزي انقالب در بهمن سال1357 منجر شد 
جمعي از هنرمندان را در مقابل اين پرسش قرار داد كه كاركرد هنر در وضعيت 
انقالبي كنوني چيست. پاسخ همه هنرمندان فعال در اواخر دهه1350 به اين 
پرسش يكسان نبود؛ چنانچه جمعي از هنرمندان باسابقه   تر به شكل دائمي يا 
موقت كشور را ترك كردند. جمعي از هنرمندان اما تصميم به همراهي با انقالب 

گرفتند تا جرياني در هنر ايران شكل بگيرد كه بعدتر هنر انقالب خوانده شد.
عمده اين هنرمندان، دانشجويان چند دوره دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه 
تهران و شاگردان محبوب و نزديك به هانيبال الخاص بودند. الاقل در آن دوره 
مشخص تاريخي الخاص به همراهي هنر با جامعه معتقد بود و اين باور را از اوايل 
دهه1350 تبليغ مي   كرد. الخاص در عين   حال معلمي كاريزماتيك اســت و 
تأثير اين كاريزما را مي   توان در جمعي از شاگردانش ديد؛ چه آنها كه گرايشات 
چپ   گرايانه داشتند و چه آنها كه باورهاي مذهبي داشتند و بعدتر در بنا نهادن 

حوزه هنري مشاركت كردند.
اما عالوه بر شاگردان الخاص، فارغ   التحصيالن و دانشجويان دانشكده هنرهاي 
تزئيني هم در جريان انقالب نقش ايفا كردند. درحالي   كه گروهي از شاگردان 

الخاص اشــاره مي   كنند كه او در كالس   هايش كتاب   هايي از نقاشان ديواري 
مكزيكي را به آنها نشــان مي   داد، در دانشــكده هنرهاي تزئيني محمدحسن 
شيددل نقاشي ديواري را تدريس مي   كرد. در آثار محدود باقي   مانده از شيددل 
مي   توان گرايش انتقــادي را ديد و تأثيــر او و آموزه   هايــش را مي   توان روي 

شاگردانش در اين دانشكده مشاهده كرد.
هنر انقالب از دل يك جريان انتقادي آغاز شد كه پيش   تر در آثار بهمن محصص، 
اردشير محصص و هانيبال الخاص به چشم مي آمد. ولي شروع جدي جريان را 
مي   توان در اوايل دهه1350 در آثار رحيم ناژفر يا ايوب امداديان مشاهده كرد؛ 
آثاري كه هر چند نشانه   اي از تشويق به انقالب نداشتند، اما نخستين گام   هاي 

يك رخداد را نشان مي   دادند؛ گام   هايي كه در سال1357 تاريخ را تغيير داد.

  سجاد باغبان ماهر ����������������������������������������������������������������������
 مطابق زمينه   هاي اجتماعي و سياسي مرتبط با فضاي فرهنگي و هنري 
ايران در دهه های1350 و 1360شمسي، مي   توان 3دوره متمايز براي 

هنر انقالبي و مشخصاً نقاشي انقالب اسالمي مشخص كرد:
 

دوره اول- دوران مبارزه براي انقالب )1348تا 1356(
از سال1348 تغيير سياســت   هاي امنيتي حكومت پهلوي و تشديد 
سركوب مخالفان، با شكل   گيري جريان   هاي انقالبي با رويكرد مبارزه 
مسلحانه همزمان شد. اين تغييرات بســتر را براي گرويدن هنرمندان 
متمايل به ايده   هــاي »هنر سياســي« و »هنر مبارز« بــه گروه   هاي 
ايدئولوژيك مخالف حكومت پهلوي فراهم كرد و سال   به   سال بر شدت 
و وســعت اين نوع فعاليت   ها افزود. بررسي اسناد تاريخي و گفت   وگو با 
هنرمندان سياسي، نشان مي دهد جامعه هنرهاي تجسمي و نقاشان جزو 

آخرين گروه   هاي روشنفكري محسوب مي   شدند كه در طول اين دوره 
حدودا 8ساله، درگير فعاليت   هاي انقالبي شدند. از اين    جهت سال1356 

را بايد نقطه اوج خلق آثار نقاشي با مضامين سياسي در ايران بدانيم.
 

دوره دوم- دوره اوج انقالب اســالمي تا پيش از شدت يافتن 
جنگ تحميلي 
)1356تا 1360(

با پيروزي انقالب اســالمي، تغيير بزرگ پارادايمــي و گفتماني در 
تمامي حوزه   ها و در مناسبات اجتماعي، اقتصادي، سياسي، نظامي 
و فرهنگي ايران ايجاد شد و تمام شــئون زندگي اجتماعي و فردي 
ايرانيان را متأثر كرد. مهم   ترين دستاورد اجتماعي حاصل از انقالب، 
شــكل   گيري فضاي آزاد سياســي- اجتماعي و رهايي از خفقان و 
سركوب ســاواك و ساير نهادهاي امنيتي در ســال   هاي اول پس از 

پيروزي بود. بدين   ترتيب جريان   هاي فكري و سياســي مختلف با 
ســاليق، گرايش   ها و ايدئولوژي   هاي متضاد امكان تشكيل و رقابت 
يافتند و نيز اختالف   هاي فكري و درون   سازماني بسياري نيز شكل 
گرفت كه به انشــعاب   هاي متعددي انجاميد. هنرمندان متمايل به 
هريك از گرايش  هاي سياسي اعم از ملي گرا، چپ و مذهبي نيز بستر 
و زمينه مناســبي براي فعاليت و ارائه اثر پيدا كردند. مي توان گفت 
بيشترين تعداد و بخشــي از ماندگارترين آثار هنرهاي تجسمي با 
مضامين انقالبي در همين دوره كوتاه چهار ساله خلق شدند. مهم   ترين 
ويژگي اجتماعي حاكــم بر هنر ايــن دوره، چندصدايي و رهايي از 
سانسور و خودسانسوري بود كه در قالب گفتمان   هاي غالب آن مقطع 
تاريخي يعني گفتمان ضد   اشرافي، ضد   سلطنتي، جمهوريخواهي، 
دمكراسي طلبي، ملي   گرايي و از همه مهم   تر، توده   گرايي و گفتمان 
ديني تجلي پيدا كرد. مهم  ترين حركــت نمادين هنرمندان نقاش 

بالفاصله پس از پيروزي انقالب اســالمي، برپايي نمايشگاه معروف 
»حسينيه ارشاد« در اسفندماه1357 بود كه با استقبال بي نظيري 
مواجه شد و نمايش آثار چندين   ماه در نقاط مختلف ايران ادامه پيدا 

كرد.
 

دوره سوم- دوره تثبيت حكومت انقالبي و دوران دفاع   مقدس 
)1360تا 1368(

آغاز جنگ تحميلي، شورش   هاي طبقاتي در كردستان و تركمن   صحرا، 
نيرومند شدن برخي از عناصر وفادار به سلطنت )مثالً در كودتاي نوژه(، 
شروع مبارزه مســلحانه منافقين، سقوط دولت ابوالحسن بني   صدر 
و حوادثي از اين دست موجب شــد تا ايجاد يكدستي در ساختار و 
اجزاي حاكميت و جامعه به يك اولويت مهم در مديريت كالن كشور 
تبديل شود. انقالب فرهنگي از جمله برنامه   هايي بود كه مي   توانست 

اين فرايند را در حوزه   هاي علمي، فرهنگي، هنري و روشنفكري تسريع 
و تسهيل كند. همزمان توقف فعاليت   هاي هنري نقاشان متمايل به 
گروه   هاي چپ در فضاي عمومي جامعه از سال 1360آغاز و منجر به 
مهاجرت، انزوا يا تغيير رويه هنري و فكري ايشان شد. برخي از اين 
هنرمندان نيز كه زمينه   هاي مذهبي قوي   تري داشتند، جذب جريان 
اصلي و رسمي هنر انقالب )با مركزيت حوزه هنري( شدند. مجموعه   اي 
از آثار هنري كه از سال 60تا 68 در حوزه هنري خلق شد، مهم   ترين و 
شاخص   ترين نمونه   هاي مكتب رسمي »هنر انقالب« يا به   طور خاص 
»نقاشي انقالب« محسوب مي شود. آثار نقاشي در اين دوره به جهت 
مضامين زيبايي   شناسي، بيان هنري، مضامين و مدياي هنري تابع 
قواعد كمابيش ثابت و واحدي بوده است كه بيش از ديگر هنرمندان 
در آثار كاظم چليپا، حسين خسروجردي، حبيب اهلل صادقي، مصطفي 

گودرزي و ايرج اسكندري قابل رديابي است.

از   مبارزه   تا    تثبيت

13
52

 - 
دا

شه
ع 

شيي
- ت

فر 
ناژ

م 
حي

ر

13
58

 - 
ش(

ی ا
كون

س
ل م

نز
 )م

زی
زي

د ع
ربن

ه د
وچ

ر ک
ی د

وار
 دي

شی
نقا

ل 
حا

در 
د  

نژا
ی 

در
ر قا

وف
نيل

صورت بندي تاريخي »نقاشي انقالبي« در ايران معاصر

تنها تصاوير به جامانده از نقاشی های خيابان آزادیهانيبال الخاص - اوايل دهه 1340

صفحات 206 تا 209 از فصلنامه شورای نويسندگان و هنرمندان ايران، دفتر دوم، زمستان 1359

هانيبال الخاص
)1309 –1389(

معلم بزرگ
شايد بتوان هانيبال الخاص را تأثيرگذارترين چهره روي نقاشاني ناميد كه در 
طول دوران انقالب كوشيدند تا نقاشــي را به ابزاري بياني تبديل كنند. سال   ها 
استاد دانشــكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران بود و شــاگردان    متعددي را 
پرورش داد، اما بسياري از شاگردانش در نيمه دوم دهه1350 به تأسي از او به 
سراغ نقاشي ای رفتند كه مي   شد انقالبي ناميد. اين شاگردان هم از طيف نزديك 
به جريانات چپ   گرا بودند و هم از طيف نقاشاني كه بعدتر هسته مركزي حوزه 
هنري را بنا كردند. به گفته بسياري از اين شاگردان، او نخستين بار كتاب   هايي 
را به آنها نشان داد كه از آثار ديوارنگاري نقاشان مكزيكي منتشر شده بودند. در 
سال   هاي بعد از انقالب به عضويت شوراي نويســندگان و هنرمندان درآمد. با 
اينكه به حزب توده نزديك بود ولي تا آن   جا كه مي   دانيم هيچ   گاه به عضويت اين 
حزب درنيامد و كوشيد تا جاي ممكن هويت مستقلش را حفظ كند و رابطه   اش 
با هر دو طيف از شــاگردانش را نگه دارد. با اين   حال اختالفات ميان گروه   هاي 
سياســي دامن او را هم گرفت و در نهايت 
در جريان انقالب فرهنگي از تدريس 
در دانشگاه منع شد. به سال1364 به 
آمريكا رفت، جايي   كه در آن تحصيل 
و تدريس كــرده بود. بــا اين   حال در 
سال   هاي بعد بين ايران و آمريكا در 
رفت   وآمد بود و تقريباً تا پايان عمر 
كار تدريس نقاشــي را رها نكرد. 
نقاشي پركار بود و تعداد زيادي 
اثر به شــيوه   هاي مختلف از 
خود به جا گذاشــته است 
كه در بسياري مايه   هاي 
اجتماعي و انتقادي به 
تأسي از نقاشي   هاي 
ديواري به چشــم 

مي   خورند.



انقالبيــون از پوســتر و بروشــور به كــرات براي 
اطالع   رساني استفاده مي   كردند. در طول چند دهه 
پيش از پيروزي انقالب پوسترها به شكل وسيعي 
توسط انقالبيون در سراسر جهان استفاده شده بود 
تا بعدتر به   عنوان اسناد انقالب باقي بمانند؛ چنانچه 
مي   توان نمونه   هاي مشابه را در انقالب كوبا مشاهده 
كرد. استفاده از پوستر در انقالب ايران از نيمه اول 
دهه1350آغاز شد. گويا در ابتدا اين كنفدراسيون 
دانشجويان بود كه از پوستر به شكل وسيع استفاده 

كرد. نمونه پوســترهاي نيكزاد )نيكي( نجومي به 
همين دوره برمي   گردد، زماني كه براي ادامه تحصيل 
به نيويورك رفته بود و با كنفدراسيون دانشجويان 
همكاري مي   كرد. از زمــان اوج   گيري جنبش   هاي 
مردمي طراحي پوستر هم رونق گرفت. عمده اين 
پوســترها را انقالبيوني طراحــي مي   كردند كه در 
زمينه گرافيك آموزش    نديده بودند. شايد مهم   ترين 
دليل سرعت رخدادها، نياز به اطالع   رساني و تهييج 
انقالبيون و كمبود طراح حرفــه   اي يا آموزش   ديده    

بود. اين سنت تا زمان جنگ هم ادامه يافت. چنانچه 
بسياري از پوسترهاي جنگ هم نه توسط طراحان 
آموزش   ديده كه توســط رزمندگان يــا انقالبيون 
اجرا مي   شد. عمده پوسترها در ســال   هاي پس از 
انقالب داراي تركيب   بندي   هاي شلوغ و تكرار عناصر 
مشتركي بودند كه احتماالً از هنرهاي مردمي نظير 
نقاشي قهوه   خانه الهام گرفته مي   شدند. با گسترش 
دانشكده   هاي هنري و تربيت طراحان گرافيك در 

سال   هاي بعد از تعداد اين پوسترها كاسته شد.

 همه در خدمت 
انقالب

پوستر
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طراحان گمنام
   امضا را فراموش كن

پوستر و پالكارد در بحبوحه انقالب و پس از آن يكي از ابزارهاي مهم اطالع   رساني است. 
با توجه به سرعت تحوالت و رخدادهاي سياسي هم به تعداد زياد پوستر نياز بود و هم به 
سرعت باالي اجرا و تكثير. از اين   رو بخش عمده پوسترهاي زمان انقالب را نه طراحان 
گرافيك كه انقالبيون به   دست خود طراحي مي   كردند. تعداد اين پوسترها بسيار بيشتر 
از اعالن   هايي است كه طراحان كارآزموده و حرفه   اي طراحي مي   كردند. به واقع چه اين 
دوران و چه دوران جنگ نمونه   اي از نزديكي هنر به مردم است، جايي   كه تقريباً واسطه   اي 
ميان توليدكننده هنر و مصرف   كننده يا مخاطب وجود ندارد و خود مصرف   كنندگان يا 
مخاطبان توليدكننده هم هستند. در عين   حال و چنانچه در گروه 57 ديده مي   شود، 
روحيه انقالبي گاه باعث مي   شد كه طراحي پوستر نه توسط يك نفر كه توسط چند نفر 
طراحي شود يا تنها به   عنوان بخشي از فرايند يك رخداد انجام شود. نمونه اين شيوه را 
مي   توان در پوستر نمايشگاه حسينيه ارشاد هم مشاهده كرد. در اين نمايشگاه با وجود 
حضور چندين هنرمند كه عمدتاً در رشته   هاي هنري تحصيل كرده بودند، پوستر بدون 
عنوان طراح اجرا شده است. احتماالً با توجه به سرعت باالي برگزاري نمايشگاه پوستر 

در طول فرايند جمع   آوري آثار طراحي و تكثير شده است.

كامبيز صفري 
)متولد 1327(

   انقالبي آرام
تقسيم   بندي آثار كامبيز صفري دشوار است. از يك   سو تركيب   بندي   هاي هندسي    آثارش را 
به گرافيك نزديك مي   كند ولي از طرف ديگر بيشتر آثار او به   صورت تك   نسخه اجرا شده   اند 
و از اين جنبه به نقاشي شباهت دارند. كامبيز صفري به ســال1327 متولد مي   شود و در 
سال1347 وارد دانشكده هنرهاي تزييني مي   شود. صفري در سال1351 در رشته معماري 
داخلي از دانشــكده فارغ   التحصيل مي   شــود. تا پيش از آغاز انقالب به حرفه   اش، معماري 
مشغول اســت و با چند دفتر معماري همكاري مي   كند. طرح   هاي او درباره انقالب بيشتر 
مابين سال   هاي 1357تا 1360 كشيده شده   اند. اين طرح   ها با وجود تركيب   بندي   هاي دقيق 
ماهيتي پاروديك دارند و بيشتر بيانگر نگاهي ضدامپرياليستي و ملي   گرايانه هستند. تأكيد 
بر شخصيت   هاي ملي ای نظير ســتارخان و باقرخان يا ميرزا كوچك   خان در آثارش وجوه 
ملي   گرايانه را مؤكد مي   كند. عالوه بر اين بارها به موضوعات منطقه   اي نظير فلسطين اشاره 
مي   كند. با اينكه در ســال   هاي اخير كمتر در مجامع ظاهر شده، اما همچنان در واكنش به 

مسائل سياسي طرح   هايي را اجرا مي   كند.

ايوب امداديان
 )متولد 1329(

تصويري از بهره   كشي
سومين برادر خانواده امداديان بعد از داوود و يعقوب است و يك برادر و خواهر كوچك   تر 
از خود دارد. از حدود سال 1352 مجموعه   اي از آثار را نقاشي می كند كه با مايه   هاي تند 
انتقادي همراه بودند و نگاهي كم   و   بيش تلخ اجتماعي را نمايش مي   دادند. عمده اين آثار 
بعدتر در سال 1398 در گالري هور به نمايش درآمدند و فرصتي را در اختيار نسل نو 
گذاشتند تا آنها را از نزديك ببينند. بزرگ   ترين اثر اين مجموعه يك نقاشي چند لتي است 
كه در آخرين سال   هاي سلسله پهلوي نقاشي شده است. اين نقاشي به شيوه بسياري 
از آثار انقالبي آن زمان ازجمله آثار هانيبال الخاص نشانه   هايي از جريان نقاشي ديواري 
مكزيك را در خود دارد و به مانند عمده آثار مشابه در ابعاد بزرگ و با شيوه   اي بيانگرايانه 
اجرا شده است و مي   توان آن را تنها اثر كاماًل انقالبي امداديان ناميد كه تصويري از يك 
انقالب را نمايش مي   دهد. آخرين لت اين اثر ناقص مانده و هنرمند بعدتر آن را به اتمام 
نرسانده است. با اين   حال تابلوي »گاوآدم« او احتماالً يكي از نمونه   اي   ترين نقاشي   ها از 
تصور جمعي از روشنفكران از وضعيت كشور در سال   هاي ابتداي دهه 1350 دارد. اين 
نقاش در سال   هاي پس از انقالب شيوه شخصي را در پيش گرفت و كمتر به سراغ نقاشي 

با مايه   هاي انتقادي رفت.

محمدحسن شيددل
)1318 -1391( 

 او ديوارها را به سخن آورد
يكي از چهره   هاي فراموش   شــده اما مهم هنر ايران در سال   هاي مياني دهه1350 
محمدحسن شيددل است؛ استاد رشته نقاشي ديواري در دانشكده هنرهاي تزييني 
كه نقش مهمي در شكل   گيري جريان نقاشــي ديواري در سال   هاي پس از انقالب 
دارد. در هنرستان پسران تحصيل می كند و پس از دريافت بورس تحصيلي به ايتاليا 
مي   رود و در سال1970)1349( از آكادمي هنرهاي زيباي رم فارغ   التحصيل مي   شود. 
در بازگشت به ايران به   عنوان استاد درس نقاشي ديواري در دانشكده هنرهاي تزييني 
به تدريس مشغول می شود و نسلي از شاگردان را در بحبوحه انقالب آموزش مي   دهد. 
مهم   ترين شاگردش، ايرج اسكندري بعدتر تعدادي از مهم   ترين ديوارنگاره   ها و آثار 
هنر شهري را خلق مي   كند. شيددل تا سال1360 در ايران مي   ماند، ولي سپس ايران 
را ترك مي   كند. آنچنان شيفته نقاشــي ديواري است كه آخرين سال   هاي حياتش 
را در كشور مكزيك مي   گذراند كه خاســتگاه تعدادي از مهم   ترين نقاشان ديواري 
جهان مثل ديگو ريويرا، خوزه كلمنته اورســكو و داويد آلفارو سيكيروس است. تا 
پايان عمر در اين كشور مي   ماند و در سال1391 فوت مي   كند. در آثار معدودي كه 
از او به جا مانده ازجمله نقاشــي   هاي ديواري در تاالر غذاخوري وزارت كشاورزي 
مي   توان عالقه   مندي او به نقاشي مكزيكي و توجهش به نقاشي با مايه   هاي انتقادي 

را مشاهده كرد.

ايرج اسكندري
 )متولد 1335(

 مردي براي انقالب
در 1335در كاشمر متولد می شود. از همان نوجواني به واسطه كار در كارگاه قالي   بافي پدر 
به نقاشي عالقه   مند می شود. به سال1353 وارد دانشكده هنرهاي تزييني می شود. پيش از 
انقالب از اين دانشكده فارغ   التحصيل و براي ادامه تحصيل راهي فرانسه مي   شود. با اين   حال 
در بحبوحه انقالب به ايران بازمي   گردد. در دوران انقــالب پالكاردهايي را براي تظاهرات 
نقاشي مي   كند. بعد از انقالب بهمن بروجني او را به   عنوان دستيار به دانشكده هنرهاي تزييني 
مي   برد. در همين دوره است كه به تشويق ديگر نقاشان منتسب به هنرمندان مسلمان راهي 
حوزه هنري مي   شود و بعدتر به رياست واحد تجسمي اين نهاد هم مي   رسد. از آن   جا كه در 
سال   هاي دانشكده زيرنظر محمدحسن شيددل نقاشي ديواري آموخته است، در سال   هاي 
پس از انقالب بسياري از يادمان   ها و نقاشي   هاي ديواري را خلق می كند كه تعدادي همچنان 
برجا مانده   اند. عالوه بر اينها در دهه   هاي1370 و 1380 دبير چندين دوساالنه    را نيز  می شود. 
در سال   هاي اخير تقريباً موضوعات سياسي و اجتماعي را كنار گذاشته است و بيشتر آثار 
تغزلي خلق مي   كند. با اين   حال دقت در اجرا و دلبستگي به تاريخ نقاشي را مي   توان در عمده 
آثارش مشاهده كرد. مي   توان او را يكي از خوش   تكنيك   ترين نقاشان انقالب ناميد، رد تكنيك 

و تسلطش بر ابزار را همچنان مي   توان در آثارش مشاهده كرد.

شهاب موسوي   زاده
 )متولد 1324(

 نقاش متعهد
در محله شاپور تهران متولد شد. در نوجواني شاگرد حسن شيخ شد كه از شاگردان 
كمال   الملك بود. در سال 1348 وارد دانشكده هنرهاي زيبا شد و در آن   جا شاگرد 
الخاص شــد و از او تأثير زيادي گرفت. در سال   هاي انقالب به حلقه   اي از هنرمندان 
و اهالي فرهنگ پيوست كه به حزب توده نزديك بودند. بعدتر گويا به عضويت اين 
حزب هم درآمد و به شكل جدي به فعاليت سياسي مشغول شد. در آثار دوره انقالبش 
نقاشي   هاي متعددي از فعاليت   هاي سياسي را در ابعاد بزرگ كشيد. به   عنوان مثال 
از اعتصابات كارگري يا استقبال مردمي از ورود امام را مي   توان نام برد كه عمدتاً در 
حدفاصل سال   هاي 1358تا 1360 خلق شده اند. در سال1362 به آلمان مهاجرت 
كرد و تا 22سال بعد به ايران بازنگشت. شهاب موسوي   زاده در سال   هاي دهه1380 
فعاليت   هايش در حوزه نقاشــي را گســترش داد و تعدادي از آثارش را به نمايش 
گذاشت. در آثار اين دوره   اش مي   توان همچنان تمايل به آموزه   هاي دوره انقالب را 
ديد، با اين   حال عمده اين آثار تصاويري از انقالب مشروطه در شهر تبريز بودند كه 
در ابعاد بزرگ تصوير مي   شدند. شهاب موسوي   زاده اندكي بعد راهي آلمان شد و تا 
امروز در اين كشور ساكن اســت. او را مي   توان يكي از چهره   هاي كليدي نزديك به 
حزب توده ناميد كه تقريباً در عمده دوران حرفه نقاشي را به   عنوان ابزاري براي بيان 

مضامين سياسي و اجتماعي تعريف مي   كرد.

نصرت   اهلل )بهروز( مسلميان
 )متولد 1330(

 از انقالب تا فلسفه
در سلماس متولد می شود. پدرش كه كارگاه كفش   دوزي دارد، در سال 1336به اميد 
گسترش كار راهي تهران مي   شود. از آن   جا كه به نقاشي عالقه   مند است براي تحصيل 
راهي دانشكده    هنرهاي زيباي دانشگاه تهران مي   شود. در همان دوران گويا به واسطه   ي 
فعاليت   هاي اجتماعي دانشجويان ذهنش درگير مسائل اجتماعي مي   شود. به گفته   ي 
خودش در گفت وگو با حسن موريزي   نژاد گروه   هاي مختلف در دانشگاه فعال بودند و 
او به واسطه   ي حضور در گروه   هاي كوه   نوردي با دانشجويان فعال در عرصه   ي سياسي 
آشنا مي   شود. گويا اين دانشجويان بيش   تر به سازمان چريك   هاي فدايي خلق نزديك 
بودند. مسلميان در سال   هاي انقالب آثاری بيان   گرايانه با نگاه انتقادي و اجتماعي نقاشي 
مي   كند. اين رويه تا چند سال پس از انقالب هم در آثارش ديده مي   شود. به واسطه   ي 
تنگناهاي اقتصادي ناشي از جنگ در ســال   هاي پس از انقالب مدتي از كار حرفه   اي 
نقاشي دور مي   شود، ولي با تغيير شرايط دوباره    نقاشي حرفه   اي را آغاز مي   كند. در يك 
دهه    گذشته به يكي از موفق   ترين نقاشــان ايران تبديل شده است. در برخي از آثارش 
همچنان مي   توان نشانه   هايي از نگاه انتقادي را ديد كه مايه   هاي عميق   تر يافته و بيش از 

آن   كه اجتماعي يا سياسي باشد، مايه   هاي فلسفي يافته    است.

ناهيد حقيقت
 )متولد 1322(

تصوير انقالب روي زينك   ها
بيشتر به   عنوان يك تصويرگر كتاب كودك شناخته مي   شود و سال   ها با كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان همكاري كرد و سال   ها اقامتش در آمريكا باعث شد تا نقشش در تاريخ 
هنر ايران كم   و   بيش ناديده گرفته شود. با اين   حال به   عنوان يك طراح، طرح   هاي متعددي در 
مورد انقالب كار كرد كه در سال   هاي اخير و به واسطه انتشار كتاب   هايي از آثارش دوباره ديده 
شده   اند. شايد نتوان اين آثار را مشخصاً در قالب هنر انقالب توصيف كرد، اما اين آثار تصويري 
از روزگار پرشر و شور انقالب را نمايش مي   دهند. عمده اين آثار با تكنيك   هاي چاپ ساخته 

شده   اند كه در نوع خود منحصر به فرد محسوب مي   شوند.

آرمان گرايی بر بوم
تفكيك نقاشــي و گرافيك در بحبوحه انقالب و حتي چند سال پس از 
آن دشوارتر از آن است كه مي   نمايد. شايد از آن   رو كه بسياري از نقاشان 
پوستر يا پالكارد مي   كشند يا بســياري از آثار نقاشي يا عكس بعدتر در 
شمارگان فراوان چاپ و منتشر مي   شوند. همچنان كه بسياري از عكس   ها 
بعدتر به   صورت نقاشي اجراي مجدد مي   شوند. به   عنوان مثال پرتره مشهور 
غالم   علي طاهري از آيت   اهلل خميني )ره( كه بعدتر و در ســال   هاي جنگ 
به   صورت پوستر چاپ مي   شود و در جبهه   ها توزيع مي   شود. در عين   حال با 
اينكه در اين   جا بيشتر به نقاشان مشهور و آموزش   ديده پرداخته   ايم، اما نبايد 
فراموش كرد كه در سال   هاي انقالب هر انقالبي ای كه ذره   اي از ذوق بهره برده 
بود، در حمايت از انقالب نقاشي كشيد يا پوستر ساخت. بر اين اساس عمده 
هنرمندان سال   هاي انقالب هم   اكنون براي ما ناشناسند و تنها تصاويري از 

شور و آرمان   شان را براي ما باقي گذاشته   اند.

نيكزاد نجومي 
 )متولد 1320(

 انقالب در نيويورك
 سياست مسير زندگي نيكزاد نجومي را براي هميشه تغيير داد. 

شايد از همين   رو بعد از مهاجرت هميشگي   اش از ايران به سال1359 وقتش را صرف نقاشي 
مي   كند. با اين   حال زندگي   اش در طول دو دهه 1340و 1350پر از اتفاق است و تقريباً در 
عمده رخدادهاي مهم دو دهه حضور دارد؛ از همكاري   اش با تاالر قندريز گرفته تا كار براي 
فيروز شيروانلو؛ ابتدا در دفتر تبليغاتي او و بعدتر در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان. 
بعد از فارغ   التحصيلي از دانشگاه براي ادامه تحصيل به نيويورك مي   رود ولي در همانجا هم 
با كنفدراسيون دانشجويان همكاري مي   كند و برايشان پوستر مي   سازد. پس زماني كه به 
اميد تدريس به ايران بازمي   گردد، ساواك نقشــه   هايش را نقش بر آب مي   كند. نجومي در 
طول آخرين سال   هاي پهلوي البته نمايشگاه مي   گذارد و براي كانون پرورش كتاب طراحي 
مي   كند. به سال1357 باز هم با جوانان سرخوش انقالبي همراه مي   شود و پوسترهايش را با 
امضاي مشترك در نمايشگاه آنها در دانشگاه تهران نمايش مي   دهد. اما مشي شخصي   اش نه 
فقط قبل از انقالب كه بعد از پيروزي انقالب هم چندان به كام انقالبيون جوان خوش نمي   آيد. 
نجومي ايران را به سال1359 براي هميشه ترك مي   كند تا نيويورك خانه   اش شود. جايي   كه 

همچنان در آن ساكن است.
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گروه 57
 ما مبارزه مي   كنيم

احتماالً نمايشــگاه گروهي گرافيك در تاالر ژوژمان دانشــكده هنرهاي زيبا يكي از 
مهم   ترين نمايشگاه   هاي هنري در گرماگرم انقالب اســت. خبر اين نمايشگاه در روز 
16بهمن   ماه سال1357 در روزنامه كيهان منتشر شده است، يعني يك هفته قبل از 
پيروزي انقالب. جمعي از دانشجويان دانشكده هنرهاي زيبا ازجمله برادران اهري   پور 
)اكبر و اصغر(، امير اثباتي، عبدالرضا نيكو، محمود حكيمي، شهرام خدابنده   لو، محمد 
فرزين، پري   وش جاللي و كامران احمري در اين نمايشگاه حضور دارند و از استادان يا 
طراحان حرفه   اي هم آراپيك باغداساريان، مصطفي رمضاني، مرتضي مميز و نيكزاد 
نجومي با دانشجويان همكاري مي   كنند. پوسترها در ابعاد 100در 70 و به   صورت گروهي 
طراحي مي   شوند و از اين   رو اكثر پوســترها امضا ندارد و نشان گروه كه بعدتر گروه 57 
خوانده مي   شوند زير پوسترها ثبت مي   شود؛ يك مشت و يك ستاره. آنطور كه در مجله 
تنديس آمده، 14پوســتر از مجموع آثار بعدتر به   صورت چاپ سيلك و در ابعاد 50در 
35سانتي   متر تكثير مي   شوند. از آن   جا كه طراحان اين پوسترها يا حرفه   اي هستند يا 
دانشجوي گرافيك، عمده پوسترهاي اين مجموعه به نسبت پوسترهاي غيرحرفه   اي، 
كيفيت بهتري دارند. امير اثباتي به   عنوان يكي از چهره   هاي مهم اين گروه نقش مهمي 
در برنامه   ريزي و اجرايش دارد. به اين ترتيب نمايشــگاه اين گروه به يكي از مهم   ترين 

رخدادهاي سياسي در گرماگرم انقالب تبديل مي   شود.

طراحان اين بخش 
گمنام



2و3صفحـــــــههاي
برادرانشيشهگران

تداوم سه برادر انقالبي
اينبهومي   شوندمعترضانمحبوبسرعتبهانقالبسالدرشيشه   گرانبرادرانپوسترهاي
با.مي   شوندچاپباالشمارگانيدرانقالبپيروزيآستانهدرشرايطشدنفراهمباترتيب
خيابان1354سالدر»هنر+هنر«پوسترچاپبا)1323متولد(شيشه   گرانكورشاين   حال
پوستراينچندهر.مي   كندمعرفيوتعريفهنرياثربه   عنوانرا)فعليانقالبخيابان(شاه   رضا
همومي   دهدنمايشراپوستربابرادر3آيندهرفتارنوعيبههماما،نداردسياسيمضموني
بهانقالبسال   هايدركهپوسترهاييرا؛آنهابعديآثارساختاروتكنيكازنشانه   هانخستين
)1331متولد(بهزاد،كورش،برادرسههر.مي   شودتبديلانقالبيوناعتراضيابزارهايازيكي
دانشكدهراهيسههرومي   گيرندديپلمپسرانهنرستاندر)1334-1398(اسماعيلو
.گرافيكاسماعيلوبهزادومي   خواندداخليمعماريكورشمي   شــوند؛تزيينيهنرهاي
پيروزيازبعدسال   هايتابرادر3.مي   شودآغاز1357سالدرسياسيشعارهايباآنهاآثار
ازيكيمي   توانرافعاليت   شانجنبهاينازومي   پردازندپوسترطراحيبههمچنانهمانقالب
آثارشاندرديگرمهمنكته.دانستسياسيمضامينباپوسترزمينهدرفعاليت   هامستمرترين
1362سالحدودتا.مي   كندممكنراكارها   ي   شانتاريخيمرورامكانكهاستتاريخوامضا
پوسترهادررادرهم   تنيده   ايخطوطكورشمي   كنند؛اجراوطراحي40پوسترحدودچيزي
مي   كنداستفادهعكاسيازبهزاد.مي   شودتبديلنقاشي   هايشويژگيبهبعدتركهمي   كندتكرار
سهاينپوسترهاي.مي   شودمشهور17شهريورمعروفپوستردركفن   پوشجسدهايتكرارو

برادربهواسطهتكنيكواجرايباكيفيت   شانبهسرعتموردپذيرشقرارمي   گيرند.

دبيریبهرام
)1329متولد(

دیوارها سخن می گویند
زيبایهنرهاییدانشكدهوارد1349سالدر.شدنقاشیشيفتهكودكیدروبودشيرازمتولد
انقالبازپيشهایسالدرواستالخاصهانيبالمحبوبشاگرداناز.شودمیتهراندانشگاه
نقاشیرامتعددیآثارمردمیجنبشتأثيرتحتوانقالبآغازبا.كندمیهمكاریاوباكراتبه
رویديوارینقاشیبهانقالبپيروزیازبعد.استلتیچنداثری،شانمشهورترينكهكندمی
مش(صفرزادهمنوچهر.كندمینقاشیراخزانهمسافریترمينالديوارهایازيكیوآوردمی
ميانازبعدهایسالطولدرامانقاشیدوهر.كندمیكاراونقاشیمقابلديواررویهم)صفر
حالاينبا.استنشدهمنتشرتاكنوناماهستموجودديواراينازهايیعكسگويا.روندمی
نقاشیدومورددرگزارشیدرورودمیترمينالبهكارشــانتماشایبرایالخاصهانيبال
دردبيری.استنقاشیدواينازباقيماندهسندتنهاهمچنانامروزتاگزارشاين.نويسدمی

سالهایبعدكارشرابهعنواننقاشیحرفهایادامهمیدهدكهتابهامروزادامهيافتهاست.

كاظمچليپا
)1336متولد(

  تداوم یك سنت
ازمي   توانراآثارشازتعداديواســتقهوه   خانه   اينقاش،اســماعيل   زادهحسنفرزنداو
قالبدربارهابعدتركهآثاري.ناميدانقالبهنربهموسومجرياننقاشي   هايمشهورترين
موزهگنجينهجزوهم   اكنونويافتندعاممقبوليتجنبهاينازوشدندمنتشروچاپپوستر
خالصرنگ   هايازاستفاده   اشوايرانينقاشيسنت   هايبهاوارجاع.هستندمعاصرهنرهاي
به   ارجاعكهاستنقاشانيمعدوداز.مي   كندشاخصانقالببهموسومنقاشانبيندررااو
بخشي.كردمشاهدههممتأخرشنقاشي   هايدركم   و   بيشمي   توانراانقالبيهنرآموزه   هاي
جنبهاينازومي   آيندبه   حساباوشاگردانازانقالبنقاشيبهمنتسبجوان   ترنقاشاناز
دراسكندريايرجكناردرآثارشبرمرورنمايشگاهيك.داردسنتاينتداومدرمهمينقش

موزههنرهايمعاصربرپاشدكهفرصتتماشايآثارشرامجدداًفراهمكرد.

پلنگيناصر
)1336متولد(

  طراح انقالب
او.شدتهراندانشگاههنرهايدانشكدهواردنقاشيتحصيلبراي.شدمتولدهمداندر
اهللحبيبهمراهبهانقالبپيروزيازبعداندكي.بودالخاصهانيبالشاگردانجزونيز
ارشادحسينيهزيرزميندررانقاشيآثارازنمايشگاهيخسروجرديحسنوصادقي
ازبعد1361وسالدر.شدهنريحوزهدرنقاشانآمدنگردبنايسنگكهدادترتيب
نقاشي،بوديافتهنمادينمعناييكهراشهراينجامعمسجدديوارهايخرمشهرآزادسازي
دانشگاهزيبايهنرهايدانشكدهدرطراحياستادعنوانبهفرهنگيانقالبازبعد.كرد
تربيتدانشگاهازنيزراخودارشــدكارشناسيمدركبعدتر.شدكاربهمشغولتهران
ديگرازرااوكهخوردميچشمبهطراحانهكيفيتياشانقالبيآثاردر.كرددريافتمدرس
ازهايينشانهتوانميكمتراخيرهايسالدرحالاينبا.كندميمجزااشدورههمنقاشان
آثارشدرنوستالژيكهايمايهعوضدروكردپيگيريآثارشدررااجتماعيموضوعات
تقويتشدهاست.آثارمتأخرشامروزهدرحراجيهاباموفقيتخريدوفروشميشوند.

حبيباهللصادقي
)1336متولد(

    از حسينيه ارشاد تا موزه هنرهاي معاصر
واردپسرانهنرستانبههنرتحصيلبراي1352سالبه.شودمیمتولدتهراندر
دانشكدهكنكوردروكندمیدريافتراهنرســتانديپلم1355سالدر.شودمی
سومسالدر.مي   شوددانشكدهواردوشدهپذيرفتهتهراندانشگاهزيبایهنرهاي
تنيهمراهبهاوانقالبپيروزيازبعداندكي.مي   شودآغازانقالبكهاستدانشكده
نقاشينمايشگاهيك،آمدندگردهنريحوزهدربعدتركههم   دوره   اي   هايشازچند
هنريحوزهتشكيلبرمقدمه   ايكهمي   اندازندراهبهارشادحسينيهزيرزميندررا
عالوهكهكنداجراراپركارآثاريمي   كوشــدحوزهدرحضورشسال   هايدر.است
دكتريتاراتحصيالتشبعدتر.كنندمنتقلنيزرااخالقيمفاهيمتبليغيوجوهبر
در.استهنريدانشــكدهچنددرنقاشيرشتهاســتادهم   اكنونومي   دهدادامه
.آزمايدمینيزراكاريكاتورحتي.كندمیتجربهراكاريدورهچنداخيرســال   هاي
كهكرداشارهچشم   اندازهايشبهمي   توانجديدشآثاردوره   هايموفق   ترينازولي
مي   داندسمبوليسمپيروراخودانقالبي   اشآثاردر.مي   نامدمدرنيستيمناظرخود
1370دههميانهدر.يافتآثارشدرمي   توانهمراهنريجرياناينازنشانه   هاييو
ســنت   هاييادآورزياديحدتاكهمي   كندنقاشــيزيادطولدرلتيچندآثاري
موزهسرپرستيبهمي   تواناوســمت   هايمهم   تريناز.اســتروايينقاشــي   هاي

هنرهايمعاصرتهراناشارهكرد.

ثميالاميرابراهيمي
)1329متولد(

 وفادار به ریشه   ها
ايرانبهانقالباوج   گيريبااما،اســتايرانازخارجســاكنانقالبآستانه   يدر
انقالبسال   هايدر.مي   شودسياســيفعاليت   هايجذبزودخيليوبازمي   گردد
حدتانقاشي   هااين.مي   كندنقاشــيسياسيرخدادهايازتأســيبهآنازپسو
مثلروزسياسيرخدادهايياراه   پيمايي   هامثلسياســيوقايعازتصويريزيادي
جنگسال   هايدركهاستنقاشانيمعدوداز.هستندمردميتجمعاتواعتصابات
آثارازمجموعه   ايكهچنانمي   دهد؛نمايشآثارشدررااجتماعيوقايعهمچنان
ومنشزياديحدتامنظراينازوكندمینقاشــيتهرانموشك   بارانازالهامبارا
اخيرسال   هايدر.كندمیحفظاجتماعيمايه   هايبانقاشيكعنوانبهرانگاهش
برتأكيدباديگرطرفازوليروندمیشخصيفضاهايسمتبهبيشترنقاشي   هايش
آثار.پردازدمیايرانمدرنيستيهنرتاريخمروربهتاريخ   نگاريونظريفعاليت   هاي
مي   توانكمترآثارايندراين   حالبا،استتهرانتصاويرازپرهمچنانجديدترش
شخصيمايه   هايوشخصيتصاويرعوضدروكردوجوجسترااجتماعيمايه   هاي
ازبيشاماهم   دوره   اشنقاشانمياندر.مي   خوردچشــمبهبيشترنقاشي   هايشدر

ديگرانبهسنتنقاشياجتماعيوفادارماندهاست.

نيلوفرقادرينژاد
)1336متولد(

 اسطوره    از دل انقالب
هنرهايدانشكدهواردنقاشتحصيل1354برايسالبه.شودمیمتولدتهراندر
سرعتانقالبكهاســتدانشكدهسومســالدر.شودمیتهراندانشــگاهزيباي
نقاشي   هاياوهمراهبهاستالخاصهانيبالمحبوبشاگردانجزوكهاو.مي   گيرد
كهزماني.مي   روندبينازهمگيبعدسال   هايدركهمي   كنداجراراچنديديواري
مسعودهمراهبهنيزاودرمي   آيدهنرمندانونويسندگانشورايعضويتبهالخاص

سعدالدينبهاينشورانزديكمي   شود.
متعدديطراحي   هاي.مي   شوندمنتشرشورااينبولتندرطراحي   هايشازتعدادي
.مي   دهندنشانراقدرتمندشطراحيكهمي   كنداجراسياســيروزموضوعاتبا
چشمبهكمترآثارشدربيان   گرايانهمايه   هايهم   دوره   اشنقاشــانديگرنسبتبه
بههم   دوره   اي   ها   يشسايروالخاصازمســتقلوانقالبپيروزيازبعد.مي   خورند
آثاراينكهمي   كندنقاشــيتهراندرراديوارچندومي   آوردرويديوارينقاشي
مضامينبهومي   كنــدرهاراانقالبيمايه   هــايبه   تدريج.رفته   اندميــانازهمگي
بهتوجهواسطوره   ايمايه   هاياخيرســال   هايدر.مي   شودعالقه   منداســطوره   اي
نيزاوآثاردرترتيبايــنبه.مي   كنندپيدابيشــترينمودآثارشدرزنقهرمانان
واسطورهنظيرريشه   اي   ترموضوعاتيوشدهمحوبه   تدريجانتقاديوتندمايه   هاي

زندرآثارشآشكارترمي   شوند.

مسعودسعدالدين
)1335متولد(

 مسافر آلمان
دانشكدهواردنقاشيرشتهدرتحصيلبراي1354سالبه.شودمیمتولدسمناندر
انقالبوقايعباتحصيلشسال   هايآخرين.شودمیتهراندانشگاهزيبايهنرهاي
اوهمراهبه،استالخاصهانيبالبهنزديكشــاگردانازكهاووشودمیهمزمان
اجتماعيوانتقادينقاشيسمتبهالخاصبهنزديكشاگردانازديگرتعداديو
بعدسال   هايدرهمگيكهاستديوارينقاشي   هاي،اوفراوانآثارازجمله.رودمی
اثرچند،هنرمندانونويسندگانشورايدرالخاصعضويتازبعد.روندمیمياناز
سربازيراهيانقالبپيروزيازبعداندكي.كندمیطراحيشورااينبولتنبرايرا
آثارشدرراشخصيروشيوراهمي   كندسعيسربازيازبازگشتازبعدومي   شود
اينساكنآنازپسومي   كندتركآلمانمقصدبهراايران1364سالبه.بگيردپي
.كندمیبرپا1398سالبهراتهراندرانفرادي   اشنمايشگاهآخرين.مي   شودكشور
مستقيمشيوه   هايوانتقاديتندمايه   هايهم   نسلشنقاشانازبسياريشيوهبهنيزاو
دررافلسفي   تروعميق   تربيانيتامي   كوشدبه   تدريجومي   گذاردكناررااجتماعيو
شيوهكهجايي،جستپياومتأخرآثاردرمي   توانرانگاهاين.كندكشفانسانمورد

بيانگرايانهراكم   و   بيشكنارگذاشتهاست.

ناژفررحيم
)1324متولد(

 شمایل    نگار انقالب
شيفتهكودكيدر.داشتچلوييتهرانبازاردرپدرش.شــودمیمتولدتهراندر
درپدرچشمازپنهانواسطههمينبهوشــودمیقوللرآقاسيحسيننقاشي   هاي
با.شودمیپذيرفتههنرستاندروكندمیشركتپسرانهنرستانوروديكنكور
هنرهايدانشكدهسال1348دردردبيرستانديپلماخذازپسپدرمخالفتوجود
سال   هاهميندر.شودمیالخاصهانيبالشيفتهدانشكدهدر.شودمیپذيرفتهزيبا
.كندمیآغازبودديدهكودكيدركهقهوه   خانهنقاشي   هايشيوهبهراشمايل   كشي
گنجيهدراكنونهمكهشمايل   كشيشيوهبهمهمش   نقاشي   هاينخستينازيكي
رثايدركهداردنامشــهداتشييع،مي   شودنگهداريتهرانمعاصرهنرهايموزه
بهعلي   زادهحسينكمكبه.استشدهنقاشيدانشيانكرامت   اهللوگل   سرخيخسرو
.مي   شودانقالبازپسسال   هايدرمهاجرتشمقدمهسفرهمينوكندمیسفراروپا
شركتمعاصرهنرهايموزهدرگروهينمايشگاهيكدرراكارهايش1362سالبه
.مي   شودبرداشتهنمايشگاهازاسالميشئوناتعدم   رعايتبه   دليلآثارشوليمي   دهد
نگاه.مي   شودساكنفرانسهدرومي   كندتركهميشهبرايراايرانبعداندكيناژفر
بربعدتر،استمذهبيشمايل   هايوقهوه   خانه   اينقاشيسنتتحت   تأثيركهناژفر
سفرشاين   حالبا.مي   گذاردتأثيربودندمنتسبانقالبهنربهكهنقاشانيازبسياري

ازايراننامشرادراوراقتاريخگممي   كند.

)صفرمش(صفرزادهمنوچهر
)1322متولد(

 مرد خشمگين
بهومختلفاشكالبهكهبودصفرزادهمنوچهرانقالبدورهدرنقاشــانفعال   ترينازيكي
1330دههاواخردر.استتهراندر1322متولد.كشيدنقاشيسياسيرخدادهايازتأسي
اين.مي   شودالخاصهانيبالشاگردهنرستاندر.مي   رودپسرانزيبايهنرهايهنرستانبه
دوستيبهايرانبهبازگشتشوآمريكابهالخاصمجددسفرازبعدتاشاگرديواستادرابطه
بهفارغ   التحصيليازبعدومي   رودتزيينيهنرهايدانشــكدهبه.مي   شودمنجرميان   شان
.مي   رودفرانسهبه1355سالدرومي   كنداستعفا1354سالدر.درمي   آيدتلويزيوناستخدام
نقاشيپرده   ايانقالبرخدادهايازتأســيبهخودشگفتهبه.بازمي   گرددانقالبآغازبا
ازيكيبعدتر.مي   آويزدتهراندانشگاهديواربهراآنروزهرانقالبپيروزيازبعدومي   كند
حواليدرمسجديديوارهمچنينومي   كندنقاشيراخزانهمسافربريترمينالديوارهاي
در.مي   روندبينازدوره   اشاينكارهايتمامي.راكارخانهيكديوارو)شــهدا(ژالهميدان
سياسي   اشفعاليت   هاي   واسطهبهبعدتركمي.مي   كندشركت1358سالبهموزهنمايشگاه
.مي   دهدادامهنقاشبه   عنوانراكارشزندانازآزاديازبعدومي   شودزندانيراسالييك
تاكارهايشويژگيبه   عنوانكهانقالبدورهدرآثارشخصيصهفقطنهنقاشيدربيانگري

امروزماندهاست.

حسينخسروجردي
)1336متولد(

 زندگي پرتناقض
زيبايهنرهايدانشكدهبهتحصيل1350برايدههميانهدرخسروجرديحسين
باانقالبپيروزيازبعد.مي   شــودالخاصهانيبالشاگردومي   رودتهراندانشگاه
حسينيهزيرزميندررابزرگينمايشگاهزيباهنرهايدانشــجويانازديگرجمعي
نخستسال   هايدر.استهنريحوزهتأسيسسنگ   بنايكهمي   اندازدراهبهارشاد
فعاليتهنريكاربرعالوهمي   كوشــدكهاستفعاليچهرههنريحوزهتأســيس

نظريهمبكند.
،انقالبتبليغدرنقاشي   هاييبرعالوهمي   كوشدابتداهمانازواستپركارينقاش
،گرافيكطراحي،نقاشيبرعالوه.كندبياننقاشيطريقازنيزراذهني   اشمفاهيم
دههاوايلدر.مي   آزمايدنيزراهنريديگر   رشتهانواعوصحنهطراحي،ديجيتالهنر
.مي   شودساكنانگلستانكشــوردرومي   كندتركلندنمقصدبهراتهران1390
.مي   كنددشواررازندگي   اششكلونگاهتحليلگاهكهداردنشيبيوپرفراززندگي
كهجايي،كردمشاهدههمآثارشفرميجست   وجوهايدرمي   توانراويژگياين
سايركهداليليازيكيشايد.كندنقاشيوكارفراوانيعملآزاديبامي   كوشدگاه
درپژوهشتاگاهكهباشدتجربه   گرايي   اشهمينآزمايدمینيزراهنريشاخه   هاي
هيچ   گاهكهمي   رسدبه   نظراين   حالبا.مي   رودپيشهمانسانمطالعهوهنرماهيت

نمي   تواندبهجواببرسد.
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فهرست كردن همه نام   هايي كه در هنر انقالب درگير بوده اند اگر نه ناممكن، الاقل بسيار دشوار 
است. بسياري از آثار خلق شده در دوران انقالب از ميان رفته   اند، بي   آنكه سند يا عكسي از 
آنها باقي مانده باشد. چنانچه حتي اسامي بسياري از هنرمندان حاضر در نمايشگاه حسينيه 
ارشاد هم در گذر ايام فراموش شده است. از طرف ديگر بسياري از هنرمندان حاضر در دوران 
انقالب يا آموزش    نديده   اند و يا به   صورت حرفه   اي پي كار هنر نرفته اند و همين موضوع در 
فراموش شدن نام   شان مؤثر بوده است. در سال   هاي بعد از انقالب اما بر تعداد هنرمنداني كه 
متأثر از وقايع سياسي كار كرده اند، به شكل مشــخصي افزوده مي   شود. چنانچه در 3سال 
اول پس از پيروزي انقالب به تعداد قابل توجهي اثــر هنري برمي   خوريم كه متأثر از وقايع 
انقالب توليد شدند.  اسامي هنرمنداني كه در اينجا ذكر شده   اند، قطعا به   شدت ناقص است. با 

اين   حال شايد بتوان بر اين فهرست نام   هايي را افزود كه در جريان هنر انقالب حضور يافتند؛ 
عبدالحمد قديريان به واسطه سن و سا   لش ديرتر از ديگران به حوزه هنري پيوست. آثارش را 
مي   توان از اوايل دهه60 مشاهده كرد. آثار او در 3سال نخست انقالب، اندك است. همچنين 
مصطفي گودرزي كه با فاصله    به نقاشان حوزه هنري مي   پيوندد. با اين   حال سبك ويژه   اش او 
را از ديگران متمايز مي   كند. سيروس مقدم، كارگردان مشهور تلويزيون هم دانشجوي نقاشي 
است و در يكي دو سال بعد از انقالب تحت   تأثير رخدادهاي سياسي آثاري را خلق كرده كه 
عكس نمونه   هايي از اين آثار موجود است. ادهم ضرغام در سال1359 تنها دانشجويي است 
كه همراه با هانيبال الخاص ديوارهاي سفارت آمريكا را بعد از ماجراي 13 آبان نقاشي مي   كند. 
با اين   حال او بعد از انقالب بيشتر به ســراغ عالقه   اش، نقاشي در فضاي باز مي   رود. مرتضي 
كاتوزيان از ديگر نقاشاني است كه در نمايشگاه حسينيه ارشاد حضور دارد و آثارش به واسطه 
نگاه رئاليستي جالب توجه هستند. همچنين مي   توان از محمدعلي ترقي   جاه، منوچهر معتبر 

و ده   ها هنرمند ديگر نام برد كه متأثر از وقايع سياسي و اجتماعي نقاشي كردند.

تابلوي سياه كل از بيژن جزني

انتساب بدون سند
احتماال يكي از مشهورترين آثار در دهه1350 نقاشي موسوم به »سياه    كل« اثر بيژن جزني است 
كه گويا در سال1350 در زندان عشرت   آباد خلق شده است. از آنجا كه بيژن جزني در دهه1350 
به چهره   اي نمادين تبديل مي   شود، عكس    اين نقاشي هم بارها تكثير و منتشر شد. بيژن جزني در 
هنرستان پسران تحصيل كرده بود و پيش از بازداشت با مشاركت چند شريك، يك دفتر تبليغاتي 
را اداره مي   كرد و بر اين اساس مي   دانيم كه تا حدي نقاشي مي   دانست. با اين   حال در انتساب قطعي 
تابلوي سياه    كل شك و ترديد هست؛ پيش از هر چيز از آن   رو كه نشانه   اي از اين نقاشي تا امروز برجا 
نمانده است. با اين   حال گفته شــده كه اين پرده احتماال در ابعاد 50در 70سانتي   متر بوده است. 
همچنين نمي   دانيم چه   كسي و چگونه از اين اثر عكس گرفته است. فارغ از اينها به   نظر مي   رسد كه 
نشانه   هاي بصري اين اثر، از گوزن گرفته تا چشمي كه در كف دست راستش ديده مي   شود به   احتمال 
زياد از آثار مشابه غيرايراني به عاريت گرفته شده    است كه حتي در انتساب اين اثر به يك هنرمند 
ايراني ترديد ايجاد مي   كند. با اين   حال خام   دستي تكنيكي اين اثر تا حدي انتساب آن به جزني را 
توجيه مي   كند. با اين   حال شايد براي انتساب قطعي اين اثر به جزني به مطالعات بيشتري نياز باشد.

هنر در خيابان

هنر براي مردم است
  مريم رهنما �������������������������������������������������������������������������������������������

در شــهريور ســال1357 اعضاي تاالر قندريز تصميم مي   گيرند تا به 
فعاليت 15ســاله تاالر پايان دهند؛ به گفته جودت و پاكباز، به باور آنها 
در آن روزگاران اين كار به معناي همراهي با اعتصابات سراسري بود. با 
اين   حال تعطيلي گالري   ها نتيجه منطقي تسريع روند انقالب بود؛ نه فقط 
از آن   رو كه تب خريد و فروش آثار هنري به سرعت فروكش كرده بود كه 
بيشتر از آن   رو كه هنرمندان بايد در زماني اندك نسبت ميان حرفه   شان 
و فضاي ملتهب سياسي را بازتعريف مي   كردند. شايد همين پرسش بود 
كه بسياري را به سوي همراهي با انقالب سوق داد. هنرمندان حرفه   اي يا 
غيرحرفه   اي، باتجربه يا بي   تجربه هنر را در خدمت آرمان   هايي قرار دادند 
كه باورشان داشتند. احتماال اين سال   ها )حدفاصل 1357تا 1360( تنها 
دوراني است كه هنر اين   چنين به يكي از آرمان   هايش، همراهي با مردم 
و حضور جدي در عرصه اجتماعي رســيد؛ به واقع اين سه سال، يكي از 
معدود دوراني اســت كه فاصله ميان هنر و طبقات اجتماعي محو شد و 
احتماال تنها دوره   اي در تاريخ ايران است كه هنر بالواسطه به   دست مردم 
رسيده است. اين ارتباط بالواسطه از چند طريق ممكن شد؛ نقاشي   هاي 
ديواري، نمايشــگاه   هاي خياباني يا نمايش آثار در مكان   هاي عمومي و 
پالكارد   ها. عالوه بر اين، تعيين مرز مشخص ميان نقاشي و گرافيك در 
اين دوره گاه مشكل مي   شود؛ شايد از آن   رو كه بسياري از نقاشان پوستر 
مي   سازند و يا بسياري از عكس   ها را به شــكل نقاشي روي پالكارد اجرا 
مي   كنند يا بســياري از نقاشي   ها به   صورت پوســتر چاپ مي   شوند. اين 
شرايط كم   و   بيش تا پايان جنگ حفظ مي   شــود تا در اواخر دهه1360 
چند گالري هنري مجوز فعاليت مي   گيرند و به اين ترتيب نقاشي دوباره 
به   عنوان يك حرفه مطرح مي   شــود. رؤياي هنر مردمي خيلي زودتر از 
آنچه تصور مي   شد به پايان مي   رسد. از اواخر دهه1360به   نظر مي   رسد 

كه آرمان هنر مردمي به پايان راه رسيده است.

هنر انقالب در دهه 1360

تغيير سياستگذاري
 حسام محجوب �������������������������������������������������������������������������������������

پس از پيروزي انقالب اسالمي، فضاي فرهنگي و اجتماعي ايران دچار تحولي 
عظيم و بنيادين شد. هنرمندان تجسمي و نقاشان نيز به   عنوان بخشي از جامعه 
فرهنگي ايراني، تحت   تأثير اين تحوالت يكي از مهم   ترين جريان   ها را در زمينه 
هنرهاي تجسمي معاصر ايران، تشكيل دادند كه بعدها »حوزه هنري« ناميده 
شد. بالفاصله با آغاز جنگ تحميلي، مرحله جديدي از نقاشي انقالبي در جهت 
پيوند ميان آرمان   هاي انقالبي و دفاع از ميهن آغاز شد. بدين   ترتيب، جريان غالب 
نقاشي در دهه اول پس از پيروزي انقالب، به هنري مربوط مي   شود كه به   دليل 
ماهيت و نحوه شكل   گيري، پيشينه و سوابق فعاليت اعضاي آن، تماما در ارتباط 

تنگاتنگ با سياست و مسائل اجتماعي قرار داشته است.
درباره هنر انقالب در دهه اول پس از پيروزي، مي   توان نكات زير را درخصوص 
سياستگذاري، زيبايي   شناسي و نظريه   پردازي هنر انقالب به   طور خالصه مورد 

اشاره قرار داد:
1- رويكرد مديران در حوزه سياستگذاري هنر انقالب در دهه1360 استفاده 
تبليغي، تهييجي و شورآفرين از هنر به   ويژه در شرايط جنگ تحميلي بوده است. 
به   مرور و از اواسط دهه60، اين رويكرد تغيير مي   كند و وظيفه تبيين مفاهيمي 
چون ايثار، شهادت و جانبازي از طريق دين، معنويت و عرفان بر دوش هنرمندان 
گذاشته مي   شود. اين شيوه مديريت هنري، با اتمام دفاع   مقدس، كاركرد خود 

را از دست مي   دهد.
2- نقاشي انقالب از جهت زيبايي   شناسي از سه منبع الهام برخوردار است كه 
شامل نقاشــي   هاي ديواري انقالب مكزيك، هنر رئاليستي سوسياليست   ها و 
نقاشي عاميانه و روايتگر ايران مي   شود. به   مرور زمان، نقاشان انقالب با تكيه بر 
مضامين و رويكردهاي ويژه انقالب اسالمي به سبك هنري خاص خود كه هنري 

معنوي و آرمان   گرا با برخوردي رمانتيك است، دست يافتند.
3- نظريه   پردازان هنر انقالب 2رويكرد كلي به اين حوزه داشته   اند؛ از يك سو 
برخي متفكران همچون مرحوم مرتضي آويني هنر انقالب اسالمي را هنر مبارز 
و ضد   سازش تعبير كردند و از ســوي ديگر انديشمنداني چون مرحوم محمد 

مددپور تالش كردند هنر انقالب اسالمي را با هنر قدسي پيوند دهند.
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