
مهر وخشم باران
 همزمان با سيل و آبگرفتگی  در استان هاي  خوزستان، بوشهر
و فارس،  صداي زندگي در 52تاالب و دریاچه ایران پيچيد

 اعضاي شوراي  شهر تهران در واكنش به  مصوبه اصالحيه ماليات بر ارزش افزوده توسط مجلس 
بيانيه  انتقادي صادر كردند

  محسن هاشمي: انتقاد ما به نگاهي 
است كه به سوخت، یارانه  مي دهد، 
اما به حمل ونقل عمومــي یارانه اي 

اختصاص نمي دهد

   مرتضي الویــري: به رغم جایگاه 
بي بدیل شــوراها در اصــول قانون 
اساسي، مصوبه اخير مجلس  جایگاه 

شوراها را متزلزل مي كند

   زهــرا نژادبهــرام : مجلــس و 
دولت به صــورت توأمــان در حال 
كمرنگ كــردن جایــگاه و نقــش 

شوراهاي محلي هستند

آیا افزایش ميزان بارش هاي استثنایي در 4سال اخير، 2دهه خشكسالي ایران را به پایان رسانده و عصر 
ترسالي آغاز شده است؟ هوشنگ جزي، مدیركل دفتر آبخيزداري و حفاظت از خاك سازمان جنگل ها 

به همشهري مي گوید: خشكسالي همچنان در مناطق كم آب كشور حاكم است و نباید با بارش هاي پيش آمده در كشور فریب 
ترسالي ایجاد شود. چون فقط الگوي بارش تغيير كرده و از بارش هاي طوالني مدت به بارش هاي رگباري و مقطعي سنگين تغيير 

شكل داده است كه این شرایط موجب شده با وجود خشكسالي ها خطر جاري شدن سيالب نيز بيشتر شود. 
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نگاه
دياكو حسيني؛  كارشناس مسائل سياست خارجي

مصوبه اخير مجلس موســوم به »اقدام راهبردي 
براي لغو تحریم ها« در ایجاد توافق ملي ناكام بوده و 
موجب شكل گيري چندصدایي درباره یكي از مهم ترین مسائل سياست خارجي 

و منافع ملي شده است. 
صرف نظر از ناكامي این طــرح در جلب رضایت عمومي، به نظر مي رســد كه 
نخستين شكاف درباره این طرح مجلس در شوراي عالي امنيت ملي اتفاق افتاد. 
درحالي كه رئيس جمهور به عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي به صراحت 
مخالفت خود را با این طرح ابراز كرده است، دبيرخانه این شورا كه قاعدتا باید 
در هماهنگي با ریاست شــورا عمل كند، در بيانيه خود اقدام مجلس را مورد 

تأیيد قرار داده است. 
در همين حال، ما شاهد هستيم كه ســازمان انرژي اتمي كه طرح مجلس در 
حوزه كاري این سازمان اســت، مخالفت خود را با این طرح اعالم كرده است. 
همينطور وزارت امور خارجه كه مجري سياســت خارجي و مسئول مذاكرات 

برجام و پرونده هسته اي است، نيز با این طرح مخالفت كرده است. 
طبيعي بــود مجلس در این طــرح، نظــر مذاكره كننــدگان، دیپلمات هاي 
باســابقه و به زعــم رئيس جمهــور كســاني كــه 25ســال در ایــن حوزه 
 كار كرده انــد را جویــا مي شــد كــه گفته انــد كار را بایــد بــه كاردان

سپرد.
به نظر من، این بدعت بســيار بد، خطرناك و مضري اســت كه قواي سه گانه 
در چنين ســطحي از تعــارض قرار داشــته باشــند و این تعارض ناشــي از 
عدم هماهنگي هاي ابتدایي و اوليه اي باشد كه انتظار مي رود در حوزه سياست 

خارجي و امنيت ملي نقش داشته باشد. 
طرح مجلس به خوبي نشــان داد كه ما به دليل این عدم هماهنگي و این تصور 
نادرست و ناپخته كه مجلس باید در همه حوزه ها دخالت كند، در چه وضعيت 
خطيري قرار گرفته ایم. این تصور ناپخته، به شكل گيري طرح هاي ناپخته اي 
در مجلس منجر شده اســت كه نتيجه آن بروز تعارض و تضاد ميان طرح هاي 
مجلس و سياست هاي رســمي، اعالم و پيگيري شده از ســوي دولت و سایر 

نهادها، شده است.
روشن اســت كه طرح مجلس به اتحاد و انســجام ملي كمك نمي كند؛ ضمن 
اینكه اهميت این طرح نادرست در زماني كه ما در آستانه ورود به دوران تازه در 
سياست خارجي قرار داریم، دوچندان است.  درحالي كه دولت و رئيس جمهور 
منتخب آمریكا تمایل خود براي بازگشت به برجام را اعالم كرده اند و درحالي كه 
دولت و ملت ایران 3سال مقاومت و فشــارهاي حداكثري را تحمل كرده اند و 
براي حفظ دستاوردهاي برجام و تسليم نشدن در برابر زورگویي آمریكا تالش 
كرده اند، در چنين موقعيت حساسي، طرح مجلس به جایگاه حقوقي قدرتمند 
ایران آسيب خواهد زد و در این شرایط طرح مجلس براي منافع ملي كشور یك 

تهدید محسوب مي شود.
به رغم تضادهاي مورد اشــاره، طرح مجلس تصویب و به قانون تبدیل شــده 
اســت و دولت درنهایت مكلف بــه اجراي این قانون اســت. امــا منصفانه و 
عاقالنه خواهد بود كه اگر این طرح در آینده موجب دشــواري هایي در حوزه 
دیپلماسي شود و مشــكالت تازه اي را در پرونده هسته اي و سياست خارجي 
ایجاد كند، كســاني كه مبــدع و پيش برنده ایــن طرح بوده اند، مســئوليت 
این طرح را بر عهده بگيرنــد و از فرافكني هاي احتمالــي در آینده خودداري 
 ورزند؛ چه آنكــه باید قبول كــرد عرصه سياســت خارجي حــوزه آزمون و 

خطا نيست.

 مسئوليت پذيري
در سياست خارجي

نگاه
هادي حق شناس؛ استاندار گلستان و اقتصاددان

نگاه بودجه اي به شهر تهران از این زاویه باید باشد 
كه به عنوان یك كالنشهر، تهران مسائل، مشكالت 
و پيچيدگي هاي خاص خود را دارد. بگذریم از این نكته كه به لحاظ تمركز كل 
كشور در تهران و همچنين خود دولت هم در دل پایتخت قرار دارد. وجود نهاد 
دولت و همه ساختار حكومت در تهران هم مي تواند براي این شهر مزیت باشد 
و هم عيب. مزیت از این منظر كه مشكالت آن قابل لمس براي تصميم سازان 
و تصميم گيرندگان است و از سوي دیگر تهران یك شهر بزرگ است و مسائل 

و مشكالت آن نيز بزرگ تلقي مي شود.
الیحه بودجه دولت كه تقدیم مجلس شــوراي اســالمي شده است، با توجه 
به ارقام الیحه بودجه طبيعتا نه در سمت منابع عمومي دولت و نه در سمت 
بودجه شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت نمي توانيم یك 
درآمد جدیدي را شناسایي كنيم. در واقع نمي توانيم بگویيم كه از محل این 
درآمد بخشي از این مشكالت شــهر تهران حل خواهد شد. به این دليل كه 
در سمت منابع عمومي كشــور در الیحه بودجه نمي توانيم عنوان كنيم كه 
88درصد منابع عمومي كشــور جاري اســت و حدود 12درصد )104هزار 
ميليارد تومان( از بودجه عمراني در سطح ملي بين 31استان كشور تقسيم 

مي شود.
اگر بودجه شــركت ها، بانك ها و مؤسسات مالي وابســته به دولت را درنظر 
بگيریم، آنها هم به نوعي نمي توان گفت كه درآمد تضميني هســتند. البته 
حدود 30شــركت كه بيشــتر از 80درصد بودجه را به خودشان اختصاص 
مي دهند، عمده فعاليت شــان در مناطق مختلف كشــور صورت مي گيرد؛ 
اعم از شــركت هاي پخش پاالیش، پتروشــيمي، نفت و غيره. علت اینكه به 
این جزئيات از الیحه بودجه مي پردازیم،توجه دادن به این نكته  اســت كه 
نمي توان از دل این الیحه بودجه رقم قابــل توجهي به دنبال تخصيص براي 
شهرداري تهران بود. به نظر مي رسد شهرداري تهران مانند پایتخت بسياري از 
كشورهاي مختلف به جز در موضوع زیرساخت ها باید براي اداره جاري به فكر 
ایجاد درآمدهاي مولد و پایدار شهر باشد. به نظر مي رسد اگر زیرساخت هاي 
تهران مانند شبكه حمل ونقل زميني و ریلي، جمع آوري زباله یا تبدیل آن به 
كمپوست یا انرژي و مسائلي از این دست تكميل بود، شاید نياز به كمك ویژه 
نداشت. بنابراین، در شهرداري تهران باید به دنبال یك تعامل جدید با دولت 
درخصوص حل مشكالت زیرساختي بود؛ همان مطلبي كه درخصوص مترو، 
تامين اتوبوس و غيره مطرح اســت. لذا اگر بخواهيــم از منظر الیحه بودجه 
سنواتي به شــهرداري تهران بنگریم، درآمدها و هزینه ها در سمت منابع و 
مصارف الیحه بودجه آنچنان عددهاي ناچيزي براي شهرداري تهران خواهد 

بود كه مشكل جدي شهر را برطرف نخواهد كرد.
واقعيت این اســت كه یك بخش از شــهرداري تهران به پایتخت بودن آن 
برمي گردد و اگر چنين نبود، بخشــي از مشــكالت این كالنشهر هم وجود 
نداشــت. نكته مهم اینكه وزارتخانه ها، سازمان ها و شــركت هاي دولتي در 
پایتخت متركز هستند و با این تمركز، هزینه  شــان را به شهر تهران تحميل 
مي كنند. بنابراین باید دولت در بودجه هاي ســنواتي نــگاه ویژه تري از نظر 
تامين درآمدها به تهران داشته باشد در نتيجه ضرورت دارد كه در موضوعات 
زیرســاختي كمك اساســي به شــهرداري تهران كند. البته اگر مراودات 
تجاري و روابط كشور در شرایط عادي قرار داشت، احتماال شهرداري تهران 
 مي توانست با كمك تسهيالت خارجي بخشي از مشكالت بلندمدت خودش را

 برطرف كند.

 ضرورت كمك دولت 
به  شهرداري تهران

قوانين تصویب شده در مجلس، اختيارات شورا ها را محدود 
و بودجه دولت، سهم شهرداري ها را كم كرده است. بعد از 
كاستن نقش شورا ها براي تعيين عوارض در »الیحه اصالح 
قانون ماليات بر ارزش افــزوده« اكنون دولت در بودجه اي 
كه براي ســال آینده به مجلس ارائه كرده سهم اندكي به 
شهرداري ها داده كه نقشي در تامين مخارج آنها نخواهد 

داشت.
بودجه شــهرداري تا ســال98 به صورت انقباضي بسته 
مي شــد تا هزینه هــا افزایش پيــدا نكند، امــا افزایش 

شــدید هزینه هاي پایه در چند ســال اخير باعث شد كه 
بودجه ســال99 افزایش پيدا كند. وقوع كرونا بخشــي 
از ایــن محاســبات را برهــم زد، اما نزدیــك 70درصد 
 درآمد هاي شــهرداري در بخش نقــدي تا كنون محقق 
شده است.  از ســوي دیگر، دولت موظف است در اموري 
مانند حمل ونقل عمومي یا بازآفریني بافت فرســوده، به 
شــهرداري ها كمك مالي كند. این رقم به عنوان بخشي 
از بودجه ســاالنه درنظر گرفته مي شــود، امــا نگاهي به  
بودجه1400 دولت نشان مي دهد كمكي به 2بخش تامين 
واگن و اتوبوس نشده است. در سال هاي قبل به جز »اوراق 
مشــاركت« كه با پيگيري شــهرداري وصول شد، كمك 
دیگري از ســوي دولت به مدیریت شهري نرسيده است. 

اكنون درحالي كه شــبكه حمل ونقل پایتخت فرسوده و 
نيازمند بازسازي است، نمي توان به دریافت وجوه دولتي 

در سال بعد اميدوار بود.
در بودجه سال آینده دولت خرید 105واگن مترو و تامين 
500ميلياد تومان براي خرید اتوبوس در كالنشهرها دیده 
است كه سهم اندكي از بودجه به حساب مي آید. به عبارتي 
با 500ميليارد تومان تنها 100دستگاه اتوبوس و 105واگن 
مترو  مي توان خرید و با توجه به نياز كنوني شهرها دردي از 

حمل ونقل ریلي دوانمي كند. البته 
در یك تبصره  مجوز داده شــده تا 

شهرداري ها با كمك دستگاه هاي دولتي نسبت به خرید  
70دستگاه اتوبوس برقي اقدام كنند. 

سهم حمل و نقل عمومي كشور از بودجه: 100 اتوبوس، چند واگن مترو
سهم اندك شهرداري ها از بودجه 1400، نقشي در مخارج  شهر ها نخواهد داشت

محمد سرابي
خبرنگار

ادامه در 
صفحه7

شوراي شهر زيرفشار مجلس و دولت

مقاومت بازار 
موبايل در برابر 
ريزش قيمت ها

 شكوفايي
هنرهاي تجسمي 
در خزان كرونايي

 قيمت اغلب گوشي ها
نسبت به 15روز پيش تغييري 
نداشته اما مدل هاي قدیمي تر 

كمتر در بازار موجود است

ليلي گلستان در مورداستقبال 
چشمگير از نمایشگاه آنالین 

مي گوید
گالري ها، مثل همــه صنف هاي 
فرهنگي و هنري از كتابفروشــي 
تا سينما، ماه هاي اخير را با مشكل 
كرونا دســت و پنجه نرم كرده اند. 
روزهاي اســفند و فروردین اغلب 
به تعطيلي گذشت. بعد هم مدتي 
طول كشيد تا گالري ها با وضعيت 
تازه كنــار بيایند و شــكل هاي 
دیگــر نمایش آثار مثــل نمایش 
و فــروش آنالین در وب ســایت 
یا صفحــه اینســتاگرام گالري را 
فراهم كنند. در عين حال ناگزیر 
بوده اند كــه وقت هایي را تعطيل 
باشــند، چنان كه 2 هفته گذشته 
را همه گالري ها دوباره به تعطيلي 

گذراندند. صفحه18را بخوانيد.

بازگشــایي فروشــگاه هاي عرضه 
موبایــل بعد از تعطيلــي 2هفته اي 
انتظار فروشــندگان بــراي افزایش 
نســبي تقاضا و تأثيرپذیري بازار از 
تثبيت و كاهش نرخ دالر را برآورده 
نكرد؛ فعاالن صنفي، كمبود گوشي 
و افت قدرت خرید مشتریان را عامل 
كســادي بازار مي دانند. به گزارش 
همشــهري، »گوشــي موبایل كم 
و خریدار و فروشــنده در بازار كمتر 
شــده اســت« این تكيه كالم اغلب 
فروشــندگان گوشــي تلفن همراه 
در توصيــف احــوال ایــن روزهاي 
بازار پــس از تعطيلــي 2هفته اي و 
 بازگشــایي كسب وكارشان است. 

صفحه5 را بخوانيد.

قرعه كشي پيكان و رنو

صفحه هاي 1 ، 2 و3 

 پرونده ویژه درباره خدمت سربازي؛ از قوانين دوره كرونا  تا جزئيات جدید
از ارتباط  با بازار كار و بررسي  بازنگري در شيوه خدمت سربازي 

روايت هاي يك  زندگي دوساله
صفحه هاي 13  تا 16

جي
 گن

يد
سع

س: 
عك

طرح جدید ترافيك ارائه شد
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   مجلس يازدهم در اصالح انتخابات شوراها به دنبال چيست؟

بحث اصــاح قانــون انتخابات 
شوراهاي شهر و روســتا يكي از 
دستوركارهاي نشست كميسيون 
شوراها و امور داخلي اســت. در باب اصاح قانون اين انتخابات موارد 
بسياري مطرح شــده كه از مهم ترين آنها مي توان به برگزاري آزمون 
سنجش و الزام داوطلبان براي كسب امتياز الزم در اين آزمون اشاره كرد. 
البته افرادي كه تجربه يك دوره حضور در شوراهاي شهر و روستا را داشته 
باشند از اين آزمون معاف خواهند شد.  تشكيل كميسيون ملي متشكل از نمايندگاني از شوراي نگهبان، 
نمايندگاني از قوه قضاييه و چند نماينده مجلس شوراي اسامي نيز يكي ديگر از مباحثي است كه در 
اصاح قانون انتخابات شورا ها مطرح است. اگرچه براساس قانون اساسي، نظارت بر انتخابات شوراها بر 
عهده مجلس شوراي اسامي است اما جمعي از نمايندگان با گنجاندن اين بند در طرح پيشنهادي اصاح 
قانون انتخابات شوراها در نظر دارند شكل نظارتي بر اين انتخابات را تغيير دهند؛ تغييری كه پيش بيني 
مي شود مورد استقبال صحن علني مجلس قرار نگيرد، چراكه براساس قانون اساسي اين نظارت برعهده 

مجلس است و وظايف نمايندگي قائم به شخص است و نمي توان آن را به شخص ديگري واگذار كرد.
از سوي ديگر در پيگيري هاي اعضاي كميسيون از شوراي نگهبان مشخص شده كه شوراي محترم 
نگهبان نيز به دليل حجم كار زيادي كه ناشي از برگزاري انتخابات رياست جمهوري، انتخابات مجلس 
شوراي اسامي و تطبيق مصوبات مجلس با قانون و شرع مقدس بر عهده دارد، تمايلي به پذيرفتن اين 
مسئوليت ندارد. مخالفت شوراي نگهبان با اين امر يعني ورود به بحث نظارت بر انتخابات شوراهاي 
شهر و روستا سبب شد كه دوستان ايده ديگري را مطرح كنند، مبني بر اينكه به جاي واگذاري بحث 
نظارت به شوراي نگهبان، از دفاتر نظارت شوراي نگهبان در استان ها براي بررسي صاحيت كانديداها 
استفاده شود و در كنار مراجع 4گانه، شــوراي نگهبان نيز در روند احراز صاحيت ها دخيل باشد اما 

تصميم گيري نهايي و برگزاري انتخابات چون روال سابق بر عهده مجلس است.
همه اين موارد فعا در حد پيشنهاداتي است كه در طرح گنجانده شده و حتي كميسيون ورود جدي 
به آن نداشته است و بعد از كميسيون هم صحن علني در مورد آن تصميم خواهد گرفت. از آنجا كه 
اولويت كار ما در كميسيون شوراها اصاح قانون انتخابات رياست جمهوري است، بعيد است اين طرح 

به انتخابات1400 برسد.

نكته روز

 دانشجويان مصداق
 نبض بيدار جامعه هستند

حســن روحانی، رئیس جمهــور در پیامی به 
مناسبت روز دانشجو؛ دانشــجویان را مصداق 
نبض بیدار جامعه دانســت. به گزارش پایگاه 
اطالع رساني ریاست جمهوري،  در پیام روحانی 
آمده است: دولت تدبیر و امید با تكریم رسالت 
تاریخی دانشــجویان، نگاه نقادانه و مشارکت 
و حضور ســازنده آنهــا در تصمیم ســازی ها 
را برای توسعه کشــور، همواره فرصتی ارزنده 
می دانســته و می داند. در همین دوره سخت و 
طاقت فرســای جنگ اقتصادی و شیوع کرونا 
که کشور با کمبودهای فراوان به ویژه در زمینه 
تجهیزات و امكانات بهداشتی و پزشكی مواجه 
شد، دانشگاهیان و دانشــجویان پرتالش ما در 
عرصه های مختلف علمی و صنعتی، نقشی پیشرو 
در کنترل و مهار کرونا داشتند و افتخاراتی خلق 
کردند که ثمرات آن در آینده بیشــتر نمایان 
می شود. رئیس جمهور با بیان اینكه  بر خالف 
رویه 7سال گذشته، امسال با توجه به تعطیلی 
دانشــگاه ها و بــه دلیل رعایــت پروتكل های 
بهداشتی امكان دیدار حضوری با دانشجویان 
عزیز برایم میسر نشد، نوشــت: با گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای روز دانشجو، این روز را به 
همه دانشجویان و دانشگاهیان تبریک می گویم 
و امیدوارم به زودی شرایطی فراهم شود تا بتوانم 
در ســال پایانی دولت در جمع صمیمی شما 

دانشجویان عزیز حضور پیدا کنم.

یادداشت

پس از آغــاز به کار مجلــس یازدهم، هر 
از چندي روي خروجــي خبرگزاري ها 
نماینده اي از طرحي جدید براي اصالح 

انتخابات شوراهاي شــهر و روستا ســخن به میان مي آورد. از بسط 
صالحیت استصوابي مجلس شوراي اسالمي به بعد از انتخاب اعضاي 
شوراهاي اسالمي شهروروستا تا تقسیم کار با شوراي نگهبان یا دفاتر 
استاني اش به علت تعارض منافع نماینده ملت با نامزد انتخابات شوراي 
اسالمي شهر یا روستا، همگي مواردي است که به عنوان پیشنهادهاي 
اصالحي مطرح مي شوند و همانطور که هویداست تناقض آمیز و داراي 
جزئیاتي خالف قانون اساسي است. به نظر مي رسد برداشت برخي از 
نمایندگان محترم مجلس این است که اعضاي شوراي اسالمي شهر 
و روستا پس از انتخابات رها مي شــوند و بدون هیچ نظارتي فعالیت 
مي کنند ضمن آنكه اطالع کافي از قوانین ندارند. پاســخ آنان به این 
مشكل تأمل برانگیز اســت؛اول پیش بیني کمیسیوني مرکب از قوه 
قضاییه، نمایندگان مجلس و شوراي نگهبان براي نظارت بر صالحیت 
نامزدها و بسط نظارت مجلس به پس از دوره عضویت فرد در شوراي 
اسالمي شهر یا روســتا و دومین راه حل پیشنهادي آزموني کتبي از 
قوانین است که در کمال تعجب افرادي که سابقه عضویت در شوراي 
شهر داشتند از آن معاف اند. با وجود اینكه ضعف اطالعاتي همین افراد 
دلیل برگزاري آزمون عنوان شده است! صرف نظر از بحث آزمون؛ این 

پیشنهادها به نظر از دو حیث خالف قانون اساسي است.

كميسيوني خاف اصل تفكيك قوا
نخســت اینكه مطابق اصل 99 قانون اساســي، صالحیت نظارتي 
شــوراي نگهبان محدود به انتخابات هاي مجلس شــوراي اسالمي، 
ریاست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري و مراجعه به آراي عمومي 
است؛ بنابراین صالحیت شــوراي نگهبان در نظارت بر انتخابات عام 
نیست و محدود به موارد مذکور در قانون اساسي است. بدیهي است 
در قانون اساسي که با هدف تعیین وظایف و اختیارات نهادهاي حاکم 
اصولش نگاشــته و تصویب مي شــود؛ بیان موارد نظارتي به صورت 
محصور و نه تمثیلي حكایــت از همین محدودیــت دارد. از طرفي 
نظارت ســایر نهادها بر انتخابات شوراهاي اســالمي شهر و روستا 
خصوصاً قوه قضاییه نیز با اصل تفكیک قوا و فلسفه عدم دخالت نهاد 
قضایي در امور اجرایي، تعارضي آشكار دارد. باتوجه به اینكه یكي از 
انگیزه هاي احتمالي اصالح قانون انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و 
روستا، ممانعت از وقوع تخلفات از جانب نمایندگان این نهادهاست 
آیا دادستان همچنان انگیزه تعقیب و تحقیق درخصوص اتهام فردي 
که بدواً تأیید کرده است را کمافي السابق خواهد داشت؟ از این حیث 
پیش بیني اختیار نظارت اســتصوابي براي شوراي محترم نگهبان و 
مقامات محترم قضایي عالوه بر اینكه مغایر با قانون اساسي است عماًل 
نیز بحران زاست کما اینكه بنا بر برخي شنیده ها شوراي نگهبان نیز با 

چنین امري مخالف است.
اما آنچــه دلیل دوم مغایــرت این قبیل اصالحات با قانون اساســي 
است، مخدوش کردن استقالل شوراهاي اسالمي شهر و روستاست. 
فراموش نكنیم که اعضاي شــوراي اسالمي شــهر و روستا برخالف 
نمایندگان مجلس شوراي اســالمي و رئیس جمهور، هیچ مصونیتي 
از تعقیب و تحقیق ندارند حتي نهاد شوراي اسالمي شهر یا روستا با 
تصمیم مرجع صالح قضایي قابل انحالل است. از سوي دیگر مجلس 
شوراي اسالمي از صالحیتي که طبق قانون اساسي براي قانونگذاري 
درخصوص انتخابات شوراهاي اسالمي شــهر و روستا دارد استفاده 
کرده و اختیاراتي درخصوص نظارت استصوابي بر نامزدهاي انتخابات 
این نهاد براي مجلس پیش بیني کرده است. با این وصف، مجلس نیز با 
استفاده از صالحیت قانونگذاري خود درخصوص انتخابات شوراهاي 
اسالمي شهر و روستا، نظارت اســتصوابي بر این انتخابات را برعهده 
خود گذاشته؛ این مســئله به این معني نیست که نظارت مجلس بر 
صالحیت اعضاي شوراهاي شهر و روســتا، قابل تعمیم است چرا که 
اختیار قانونگذاري مجلس نسبت به انتخابات تصریح دارد. صالحیت 
عام مجلس نیز تقنین و تحقیق و تفحص در امور مملكتي اســت نه 
اعمال نظارت استصوابي بر نمایندگان مردم در تمام شوراهاي اسالمي 
شهر و روستا. روشن است نماینده اي که پس از احراز صالحیت توسط 
مردم انتخاب شده است باید استقالل داشته باشد و نباید هراس این 
را داشته باشد که به واسطه هر سخن و اقدامي از وي سلب صالحیت 
شود؛ اینگونه تصمیمات نه تنها اعضاي شــوراي اسالمي را گوش به 
فرمان نمایندگان مجلس مي کند بلكــه زمینه تضعیف رأي مردم را 
نیز ایجاد مي کند؛ باید پذیرفت که وقتــي فردي به نمایندگي مردم 
انتخاب مي شود یعني اصوال شایســتگي تصدي آن جایگاه را دارد و 
اثبات خالف آن باید به واسطه مقامات قضایي باشد؛ به نحوي که در 

قانون نیز مشخص شده است.
با ذکر این 2 نكته اکنون باید پرســید وقتي نهادي مثل شــوراهاي 
اسالمي شــهر و روســتا و اعضاي آن، قابل نظارت توسط هر 3 قوه 
کشورند، مصوباتشان قابل ابطال توسط وزارت کشور یا دیوان عدالت 
اداري است و همچنین اعضایشان درصورت طرح اتهام هیچ مصونیتي 
ندارند و در کنار همه اینها مجلس و ســازمان بازرسي کل کشور که 
زیرنظر قوه قضاییه است مي توانند هرگونه تحقیق و تفحصي نسبت به 
آن انجام دهند، دیگر چه ضعف نظارتي اي وجود دارد که مي خواهید 
با بسط آن، استقالل نماینده شوراي شهر و روستا را نیز بگیرید؟ اگر 
افرادي مستقاًل نتوانند در امور محلي شهر یا روستاي خود مشارکت 
کنند آیا اصال شوراهاي اسالمي شــهر و روستا، محل تصمیم گیري 
است؟ ایراد این شــوراها، این میراث مردم ساالري دیني، هر چه که 

باشد وجود خأل در نظارت بر آن نیست.

مجلس و تحديد شوراها 

علي اعطا
سخنگوي شوراي شهرتهران

مجلس یازدهم 2دستور کار وی ژه در بحث 
ســاماندهي مباحث انتخاباتي دارد؛ یكي 
اصالح قانون انتخابات ریاســت جمهوري و 
دیگر اصالح قانون انتخابات شوراهاي شهر 

و روستا.
مجلــس در گام اول تمام قد وارد شــده و 
عزمــش را جزم کرده کــه اصالحیه قانون 
انتخابات ریاست جمهوري که از بازتعریف 
رجل سیاسي گرفته تا محدودکردن شرایط 
نامزدي، جمعي خاص با ســابقه مدیریتي 
وی  ژه را شامل مي شــود را به تصویب صحن 
علني مجلس برســاند و بــا رأي مجلس و 
تأیید آن از سوي شوراي نگهبان، انتخابات 
سیزدهمین دوره ریاست جمهوري با قانون 

جدید انتخاباتی برگزار شود.
همگامي و هم نظري حساب شده مجلسي ها 
با برخي حقوقدان هاي شوراي نگهبان سبب 
شــده اســت طرح اصالحیه آنها بر قانون 
انتخابات ریاست جمهوري مسیر همواري 

را دنبال کند.
در کنار تمرکز مجلســي ها بر اصالح قانون 
انتخابات ریاست جمهوري، همزمان طرح 
اصالح قانون انتخابات شــوراهاي شــهر و 
روستا در کمیسیون شوراها و امور داخلي 
مجلس در حــال پیگیري اســت؛ طرحي 
که بندهایش و یا پیشــنهادهایي که حول 
آن مطرح مي شــود، در جاي خــود قابل 
اهمیت و تأملند. برگزاري آزمون سنجش 
براي کاندیداهاي ایــن انتخابات، واگذاري 
نظارت بر این انتخابات به شــوراي نگهبان 
)انتخابات شــورا هاي شــهر و روستا تنها 
انتخاباتي اســت که نظارت بر آن بر عهده 
شوراي نگهبان نیســت و در اختیار هیأت 
نظارتي متشكل از نمایندگان مجلس است( 
یا بحــث اضافه کردن هیأت هــاي نظارت 

استاني شوراي نگهبان به مراجع 4گانه اي 
که صالحیت کاندیداها را احراز مي کنند، 
ازجمله مباحثي اســت که نشان مي دهد 
عزم مجلس بــراي در هم ریختن ســبک 
انتخابات شوراهاي شهر و روستا که 5دوره 
از عمر آن مي گذرد جدي است. گنجاندن 
بحث آزمون از نامزدهاي انتخابات شوراها 
در حالي است که در شــرایط فعلي فقط از 
نامزدهاي انتخابات خبرگان آزمون علمي 
گرفته مي شود و کساني که نمره الزم در این 
آزمون را کسب نكنند از حضور در انتخابات 
خبرگان منع مي شوند. این آزمون از کساني 
که در دوره هاي گذشته انتخابات خبرگان 
در آزمون علمي شرکت کرده و از نظر علمي 

تأیید شده اند گرفته نمي شود.
انتخابات شــوراهاي شــهر و روســتا تنها 
انتخاباتي است که براساس اصل99 قانون 
اساسي از نظارت استصوابي شوراي نگهبان 
معاف است و مجلس شوراي اسالمي ناظر 
آن است و حق قانونگذاري درباره آن را دارد.
هیأت نظــارت و هیأت اجرایــي انتخابات 
شــوراها، دو بــازوي اساســي برگــزاري 
این انتخابات هســتند کــه زیرنظر هیأت 
مرکزي نظــارت امــور انتخابــات را جلو 
مي برنــد. هیأت هــاي نظــارت مرکب از 
نمایندگان مجلس در اســتان ها هســتند 
و هیأت هاي اجرایي نیــز مرکب از مراجع 
چهارگانــه یعني ثبــت احــوال، نیروي 
انتظامي، وزارت اطالعات و دادگستري که 
گزارش هایشان در مورد کاندیداها اساس 
احراز صالحیت هاســت؛ رونــدي که طي 
23سال گذشــته ثابت بوده و حاال مجلس 
یازدهمي ها در تالشند سبک و سیاق آنها 
را به صالحدید و طبع سیاســي خودشان 

تغییر دهند.
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوري 
و ششمین دوره شوراهاي شهر و روستا قرار 

است 28خرداد1400 برگزار شود.

 آزمون  علمي
از نامزدهاي انتخابات شوراها

طرح  بهارستان  براي پارلمان شهري

 محمدحسن آصفري
 نماینده اراك 

حضرت آیت اهلل خامنه اي در حكمي حجت االسالم یوسفعلي شكري را به نمایندگي ولي فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران 
منصوب کردند.  به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن حكم رهبر انقالب اسالمي به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب حجت االسالم آقاي حاج شیخ یوسفعلي شكري دامت  افاضاته

در پي درگذشــت مرحوم حجت االســالم آقاي شــهیدي رحمت اهلل  علیه و با طلب مغفرت و رحمت براي ایشان و یاد نیک 
از تالش شان در بنیاد شــهید، جناب عالي را که حضور طوالني در آن بنیاد محترم داشــته و مفتخر به خدمت درازمدت به 
خانواده هاي مكرم شهیدان مي باشید و بحمداهلل صالحیت هاي الزم براي نمایندگي ولي فقیه در شما جمع است، به نمایندگي 
در بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب مي کنم. حساسیت و اهمیت این جایگاه، در مفاد وظایف ابالغي کامال منعكس است 
و جدا امیدوارم که در دوره مســئولیت جناب عالي این وظایف به طور کامل صورت پذیرد. توصیه مؤکد اینجانب همكاري و 
هم افزایي دستگاه نمایندگي با بخش ریاست بنیاد است. براي جناب عالي و جناب آقاي اوحدي در هر چه بهتر ادا کردن این 

مسئولیت دعا مي کنم.

انتصاب نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد و امور ايثارگران

در ادامه جنجال ها بر ســر یک مصوبه مجلس 
درباره تحریم ها، سخنگوي وزارت امور خارجه ديپلماسي

روایت کرد که این وزارتخانه در جریان بررسي 
طرح مذکور دور زده شده  است؛ این در حالي است که پیش از 
این دبیرخانه شوراي عالي امنیت ملي در بیانیه اي اعالم کرده بود 
در مصوبه شورا از مجلس خواسته شده بود در بررسي و تدوین 
نهایي طرح با دبیرخانه شوراي عالي امنیت ملي و وزارت امور 
خارجه تعامل و همفكري شود. سعید خطیب زاده، سخنگوي 
وزارت خارجه دیروز درخصوص مشورت مجلس با وزارت امور 
خارجه براي تدوین طرح راهبردي لغو تحریم ها گفت: در موضوع 
قانون اقدام راهبردي براي لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت 
ایران نظرات و مالحظات جدي وزارت امور خارجه مورد توجه قرار 
نگرفته است. به گزارش ایرنا، سخنگوي وزارت امور خارجه اضافه 
کرد: از نماینده وزارت امور خارجه براي شرکت در آخرین جلسه 
هماهنگي در کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس 
در روز دوشنبه 10آذر1399 دعوت به عمل آمد، اما ناگهان در 
آخر وقت روز یكشنبه اطالع داده شد که جلسه ملغي شده است. 
البته متعاقبا اطالع حاصل شد که جلسه مزبور عصر همان روز 
)یكشنبه( برگزار شده و تصمیمات الزم بدون حضور وزارت امور 

خارجه اتخاذ شده است.
در نخســتین واکنش وزارت خارجه به مصوبه مجلس، روز 
پنجشــنبه محمد جواد ظریف، وزیر خارجه در ســخنراني 
ویدئویي در اجــالس گفت وگوي مدیترانــه اي ضمن ابراز 
نارضایتي از طرح مجلس گفته بود: وزارت خارجه براســاس 
موازین دمكراتیک، خود را ملزم به اجراي قانون مجلس مي داند 
و اگر غربي ها مي خواهند این قانون اجرا نشــود باید تعهدات 

خود را به طور کامل اجرا کنند.

نمایندگان مجلس شــوراي اســالمي هفته گذشــته طرح 
دوفوریتي »اقدام راهبردي براي مقابله با تحریم ها و صیانت از 

حقوق ملت ایران« را تصویب کردند.
رئیس جمهوري در نشست روز چهارشنبه هیأت وزیران تأکید 
کرد که این مصوبه را مضر به فعالیت هاي دیپلماتیک مي داند.

این طرح روز چهارشنبه به تأیید شوراي نگهبان رسید.
پس از تصویب طرح موســوم به لغو تحریم ها که مقرر کرده 
درصورت لغو نشــدن تحریم ها در مدت 2 ماه از زمان اجراي 
قانون، دولت ملزم به توقف همكاري بــا آژانس در چارچوب 
پروتكل الحاقي شود، حسن روحاني، رئیس جمهور و برخي 
دیگر از اعضاي دولت ازجمله محمــود واعظي، رئیس دفتر 
و حســام الدین آشــنا، مشــاور او به تندي از مجلس انتقاد 
کــرده بودند. واعظي در یــک اظهارنظر گفتــه بود مجلس 
هیچ هماهنگي با شــوراي عالي امنیت ملي نداشــته و اگر 
هم با دبیرخانه همكاري شــده به صورت یواشكي بوده و این 
به معناي مشورت با دولت نیست چون دبیرخانه شوراي عالي 
امنیت ملي متشكل از تعدادي کارمند است و شأنیتي در این 
موضوع نداشته اســت. اظهارات واعظي باعث شد دبیرخانه 
شوراي عالي امنیت ملي هم بیانیه متفاوتي صادر کند و ضمن 
تأکید بر اینكه نظر کارشناسي دبیرخانه درخصوص مراحل 
شــكل گیري، تكمیل و تصویب قانون »اقدام راهبردي براي 
رفع تحریم ها و صیانت از حقوق مردم« این اســت  که قانون 
فوق مسئله خاصي به زیان مصالح ملي ایجاد نمي کند آورده 
بود: آنچه برخالف مصالح ملي بوده و مورد نگراني است، همین 
جنجال هایي است که شأن و جایگاه نهادهاي قانوني کشور 
را مورد خدشــه قرار داده و به وحدت و انسجام ملي خسارت 

وارد مي کند.

مشورت نشده بود
اعالم نظر وزارت خارجه درباره طرح برجامي مجلس: 

 ديدار شهردار تهران
 با خانواده شهيد فخري زاده

پیروز حناچي،  شهردار تهران با حضور در منزل شهید محسن 
عكس 
 فخــري زاده بــا خانــواده ایــن شــهید واال مقــام مالقات نوشت

کرد. به گــزارش ایرنا، شــهردار تهران در این دیدار شــهید 
فخري زاده را یک دانشــمند کم نظیر و متخصص متعهد و استادي برجسته 
براي ایران اسالمي دانست و گفت: جوانان ایران اسالمي باید از شهید دکتر 
فخري زاده به عنوان یک الگوي مجســم در علم و دانش و تقوا و فرهیختگي 
بهره مند شــوند. حناچي تسلط شــهید واالمقام دکتر فخري زاده به حوزه 
فلسفه، شعر و ادب فارســي را از دیگر ویژگي هاي برجسته و بارز این شهید 

سرافراز دانست.

فرزانه آئيني 
خبر نگار



شوراي شهر زيرفشار 
مجلس و دولت

اعضاي پارلمان شهر تهران در واكنش به مصوبه 
اصالحيه ماليات بر ارزش افزوده توسط مجلس 

بيانيه  انتقادي صادر كردند
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يادداشت

مشاركت شهروندي، مبناي 
سياستگذاري مؤثر

درگيريشــهرونداندربرنامهريزي
وسياســتگذاريازجملهايدههايي
استكهدردهههاياخيرموردتوجه
صاحبنظرانوبرنامهريزانبودهاست
ويكيازاضــاعپنجگانــهارزيابي
حكمرانيخــوبدولتهاونهادهاي
عموميراتشكيلميدهد؛هرچندكهساختارهايحكمرانيدر
تماميجوامعبهسهولتاينالگورانپذيرفتهوتأكيدسازوكارهاي
مدنيودانشــگاهيبهجاافتادناينايدهوقــرارگرفتنآندر
شاخصهايحكمرانيخوبكمككردهاســت.اينرويكرددر
مديريتشهريجزبامشاركتشــهرونداندربرنامهريزيهاي
شهركانيمانندتهرانممكننيست؛فراينديكهبهتدريجمنجر
بهتمركززداييدرشهرميشــودوبرنامهريزيازپشتدرهاي
بستهواتاقهايواقعدرطبقاتباالييمراكزتصميمگيريرابه
موضوعيبرايتبادلنظردرميانشهروندانتبديلميكند.اين
فرايند،فرصتهايجديديرابرايشــهروندانفراهمميكند
تانقشمستقيميرادرسياســتگذاريمرتبطبامحيطشهربر

عهدهگيرند.
اعتمادبهسياســتمدارانونهادهايعموميهميشهدرمعرض
چالــشوتغييربودهاســت.درهــردوره،اعتمــادعموميبه
سياستگذاريپشــتوانهاياســتكهموفقيتاجراياقداماتو
سياستهايمرتبطباشهرراتضمينميكند.مديريتفرهنگي
واجتماعيشهرهمباحساسيتبيشتريمتاثرازاعتمادعمومي
است.آنگاهكهاعتمادبينسياستگذارانومردمكمترشود،ثبات
ساختارهاياجتماعيزيرسؤالرفتهوبههماننسبت،فضابراي
رواجرفتارهايمخربوغيرسازندهبيشترميشود؛چراكهعناصر
حفظكنندهنظمموجودازمشروعيتعموميكمتريبرخوردارند
ولذادرتبعيتمردمازبايدهايتعيينشدهنيزاينعدممشروعيت
قابلرصداست؛بهعبارتيرابطهمستقيميميانباورشهروندان
بهساختاروعامانحكمرواييورفتارآنانبرقراراست.برهمين
اساس،سياستگذاريمشاركتيشــهروندانبهافزايشاعتماد
عموميواحتمالموفقيتپروژههاوبرنامههايبلندمدتشهري

كمكمعناداريخواهدكرد.
مشاركتشــهرونداندرفرايندتدوينسياستهاياجتماعي
وفرهنگيشهريازآنروحائزاهميتاســتكهايننهادهاي
عموميفراگيرهستندكهامكانشكوفاييثروتورفاهرافراهم
ميآورند.اكنونكهبســياريازمراكزتصميمگيريعموميدر
شرايطدشوارماليقراردارندوضمنمواجههباجمعيتميانسال
وتأثيرپذيرفتنازحضورفناوريواتوماســيوندرمشاغل،نياز
بهتعادلبودجهدارند،ضرورتوجودپشتيبانيعموميويافتن
مشروعيتبراياقدامازهرزمانديگريبيشتراست.مشاركت
شــهرونداندرتصميمگيريهايعموميبهمقاماتمنتخبو
سياســتگذارانكمكميكندتااولويتهايعموميرامشخص
كنند،ازراهكارهايدشوارنترسندوراهحلهايماندگاريبيابند

كهمسائلپيچيدهرابهآسانيرفعكنند.
مروريبرتجاربموفقدولتهايمحليياشهرداريهادرجلب
مشاركتشهرونداندرسياستگذاريهامسيرهايسياستگذاري
مشاركتيدرمديريتشهريراميانراههايرفتهونرفتهروشن

ميسازد.
تشكيلهيأتمنصفهشهرونداندرانگليسازجملهنمونههاي
موفقوقابلاســتفادهدرمديريتشهرياســت.دريكيازاين
اقدامات،درابتدايدهه2000ميادي،دولتملياقدامآزمايشي
باعنوان»هيأتمنصفهشــهروندان«راآغازكرد.درايناقدام،
گروههاي12تا24نفرهايازشهروندانبهطورتصادفيبهمدت
يكياچندروزدورهمجمعميشوندتابراييادگيريومشورت
درموردموضوعاتمختلفتصميمگيريوتصميمسازيمحلهاي
ومنطقهايمشــاركتكنند.ايناقدام،منجربــهارائهطرحهاو
ايدههاييشدكهدرشرايطعاديدرفرايندسياستگذاريامكان
بروزنمييافت.درسالهايبعديبارواجاينترنتوفناوريهاي
اطاعاتينيزامكانايجاداشــكالجديدمشــاركتشهروندان
فراهمشد.بهاينترتيب،امكانمشاركتتعدادبيشتريازمردم
درفرايندسياســتگذاريبهدســتآمدوبههماننسبتنقش

شهرونداندرسياستهايشهريراپررنگتركرد.
بودجهريزيمشاركتيدراسكاتلند،نمونهموفقديگرياستكه
بهمعنايتعاملشهرونداندرفرايندپيشنهادقسمتهايمختلف

بودجهمحليبرايكاربريهاواهدافمختلفاست.
دراسكاتلندقانونتوانمندسازيجامعهدرسال2015اقدامات
بسياريراشاملميشــودكهدرراســتايآننهادهايبخش
عموميرابهسمتمشاركتمردمدرتصميمگيريبرايبخشي
ازبودجهپيشبرند.عاوهبراين،قانونتوانمندســازيجامعه
شامليكقدرتتنظيممقرراتجديداستكهبهوزيراناختيار
ميدهدكهازمقاماتدولتياسكاتلندبخواهندمشاركتعمومي
رادرتصميمگيريهايخود،ازجملهتخصيصبودجه،ترغيبو
تسهيلكنند.درحاليكهاينقانونبهطورخاصبهبودجهبندي
مشاركتياشارهنميكندامايكيازپركاربردترينروشهاستو

دولتاسكاتلندبهطرقمختلفازآنحمايتميكند.
دولتاســكاتلندعاوهبرتأميناعتباربــرايايجادظرفيتدر
مقاماتمحلــي،همچنيندرجهتاجراييــكبرنامهارزيابي
2سالهبرايارزيابيتأثيربودجهبنديمشــاركتيبرجامعه،در

همكاريبادانشگاهكالدونيانگاسكوست.
يكيديگرازاقداماتموفقدرزمينهمشاركتشهروندي»برنامه
مردمبرايمنچستر«است.ازسال2015،درشهرمنچسترگروه
مستقليازشهروندانوانجمنهايمدنيگردهمميآيندتايك
برنامهمشاركتعموميراباعنوان»برنامهمردمبرايمنچستر«
تدوينكنند.درميــاناينفعاالنايندركبهدســتآمدهكه
تصميماتسياســتمدارانوحاكمانمحلياينشهرآنطوركه
بايدوشــايدمتاثرازديدگاههاودغدغههايشهروندانذينفع
نيستوبههميندليلدستبهكارشــدهاند.اينبرنامهبهاين
شكلاجراميشودكهگروههايكمپينيمختلف،سازمانهاي
بخشداوطلب،فعاالنسياسيوجمعيازشهروندانعاديدست
بهدستهمدادندووبسايتيراراهاندازيكردندكهباتدوينو

اجراينظرسنجيهايمختلفتاشميكند
تااولويتهايگســترهوسيعيازشهروندان

اينشهررااحصاكندودراختيارمقاماتمحليبگذاردتاازآنها
درتصميماتخودبهرهبگيرند.

متين رمضان خواه
معاونتوسعهمهارتهايشهرونديادارهكلآموزشهايشهرونديشهرداريتهران

كليد حل معماي اوراق مشاركت مترو در دست بانك مركزي
طبقاباغيهبانكمركزي،وجودوجوهحاصلازفروشاوراقمشاركتسال98

حملونقلعموميتهراندرحساببانكعامل،غيرقانونياست

حامد فوقاني
دبيرگروهشهر

فارغازآنچــهطيروزهــاياخيردرمــوردچرايي
عدمآزادســازي1500ميلياردتوماناوراقمشاركتنگاه

سال1398براينوســازيناوگاناتوبوسرانيوتوسعه
3خطمترويتهرانمطرحشدهاست،اينپرسشهمچنانبدونپاسخ
ماندهكهوجودوجوهحاصلازفروشاوراقمشاركتدرحساببانك

رفاهكارگران،چهتوجيهقانونيدارد؟
همينچندوقتپيشبودكهدربرخيرسانهها،تصويرنامهايازسوي
مديركلادارهاعتباراتبانكمركزيخطاببهبانكهايعاملفروش
اوراقمشاركتدرشــهرهايتهران،تبريزومشهدمنتشرشدكهدر
آنبهصراحتقيدشدهبودحداكثرتاپايانآبانماهسالجاري،وجوه
حاصلازفروشاوراقمذكوربايدبهحســابشهرداريهايمربوطه
واريزشــود.درآننامهتأكيدشــدهبوددرصورتعدماقدام،موضوع
تخلفصورتگرفتــهبهمنظورپيگيريبهبخــشنظارتيمنعكس
خواهدشد.اماامروزكهحدود2هفتهازآخرينمهلتبانكمركزيبه

بانكهايعاملفروشاوراقمشاركتگذشتهاست،هنوزبخشعمده
وجوهمربوطبهاوراقمشاركتشبكهحملونقلعموميپايتختدر
بانكرفاهباقيماندهواينموضوععمًاباقوانينسيستمبانكيكشور
منافاتدارد.البتهشنيدهميشــودنهادهاينظارتيازقبيلسازمان
بازرسيكلكشوروديوانمحاسباتادارياستانتهراننسبتبهاين
موضوع،حساسشدهاندوپيگيرقضيههستند.ازاينبين،گوياديوان
محاسباتاداريبهنتايجيدســتيافتهوبايدديدپيگيريديوانبه
نتيجهمثبتبرايحلمعماياوراقمشاركتسال98ختمميشود
يانه؟بههرترتيب،بهنظرميرسدماجراياوراقمشاركتنوسازيو
توسعه2بخشاتوبوسرانيومترويتهران،تبديلبهريسمانيپرگره
شدهكهباوجودبازشدنهرگره،گرهيديگرخودنماييميكند.اگرچه

اكنونبهنظرميرســدكهكاربهگرهآخررسيده،امابهنوعيبدقلقي
تعداديازمديران،مانعبازگشاييآنميشود.براياينمنظور،بهتر
استآنهاييكهبهجايگرهگشايي،ريسمانراازدوطرفميكشند
تاگرهآخرسفتترشــود،دروهلهنخستنيمنگاهيبهوضعيتاين
روزهايمتروواتوبوسرانيپايتختبيندازندوسپسپاسخهايمنطقي

بهسؤاالتزيربدهند:
وجوهحاصلازفروشاوراقمشاركت،كجابايدنگهداريشود؟ 1
آياعدمآزادســازيپولاوراقبههردليليوباقيماندنآندر 2

بانكعاملبعدازمهلتقانونيجايتوجيهدارد؟
آياپولاوراقفروختهشدهقابلبازگشتبهخزانهبانكمركزي 3

است؟

آياتوافقبرسرتضامينمربوطبهبازپرداختاصلوسودوجوه 4
اوراقكــهدرقالبوثيقههابايداجراييشــود،قبــلازفروشاوراق

مشاركتنبايدصورتميپذيرفتهاست؟
چرابهدليلعدمموافقتبرسروثايقشهرداريتهرانكهمربوط 5
بهتعهدبازپرداختاصلوســودنيميازوجوهاوراقمشاركتاست،

نيمديگركهدولتمتعهدبهپرداختآناست،آزادنميشود؟
اگراينوجوه4ماهپيشكهقيمتكاالوبهايخدماتارزانتر 6

ازامروزبود،آزادميشد،آيااستفادههايبهتريازآننميشد؟
وسؤالآخراينكهباپايانيافتنمهلتقانونيبانكمركزيبه 7
بانكعاملوزمانيكهنهشهرداريتهرانميتواندازاينفرصتمالي
اســتفادهكندونهامكانهزينهكردپولحاصلازفــروشاوراقدر
مصارفغيروجودداردونهنگاهداشتنآندرحساببانكعاملقانوني

است!پستكليفچيست؟
سخن پاياني:شــايداگرقضيهبههمينمنوالپيشبرود،بهقول
محسنهاشميرفسنجاني،رئيسشورايشهرتهران،تنهاراه،تشكيل
پروندهقضاييبرايحلوفصلموضوعباشد.البتهفراموشنشودكه

هفتهگذشته157ميلياردتومانازبهاياوراقمشاركتآزادشد.

جلسهروزگذشتهشوراياساميشهرتهران
بهصورتتركيبي)حضــوريومجازي(وباشورا

حضور14عضودرصحنشــوراباتبريكبه
مناسبتروزدانشجووداوطلبشروعشدودرپايانباارائه
بيانيهايدرنقدمصوبهاصاحيــهمالياتبرارزشافزوده
توسطمجلسبهاتمامرســيد.اينبيانيهتوسطاعضادر
اعتراضبهمصوبهنهمآذرماهمجلسدرســلباختيارات
شوراهايشهركشــوردروضععوارضشهريبهموجب
ماده53وســايرمفادقانــونمالياتبــرارزشافزودهو
جايگزينيوزارتكشور،بهامضارسيدوتوسطسيدآرش

حسينيميانيقرائتشد.
دربخشــيازبيانيهشورايشــهرآمدهاست:كميسيون
اقتصــاديمجلــسيازدهــمدرهفتــهگذشــتهبدون
حضورنمايندگانمديريتهايشــهرياعمازشــوراهاو
شهرداريها،نســبتبهجمعبنديبرايرفعايراداتاين
اليحهاقدامومتأســفانهعينجمعبنديدرصحنعلني
مجلسشــوراياساميبهتصويبرســيد.تصميميكه
بهدليلشرايطخاصكشــورآنهمپسازتروردانشمند
عزيزهستهايودفاعيكشــورمان،تحتتأثيرقرارگرفت
وتوجهيبهآننشــدومغفولمانــد.بهموجبمجموعه
تغييراتيكهدرمــوادوتبصرههاياليحهمالياتبرارزش
افزودهبهخصوصماده53اينمصوبهاعمالشــدهاست،
عمااختياراتنهادشوراهايشهركشوردروضععوارض
شهريراباابهاموچالشاساسيمواجهمينمايد؛ايندر
حالياستكهبهموجبتبصرهماده85قانونتشكيات،
وظايفشــوراهاياساميكشــور،وزيركشــور،اختيار
اصاحولغوعوارضوضعشــدهتوسطشوراهاياسامي
كشــورراداراســتوهمچنينكليهمصوباتشوراهاي
اساميشهرهايكشورتوســطهيأتتطبيقمستقردر
فرمانداريهايباقوانينفرادســتتطبيقدادهميشود.
متأسفانهشاهدهستيمكهدرجايجاياينمصوبهنسبت
بهحذفنامشوراهايشهرهماقدامشدهوبهنوعيميتوان
گفتاينتصميمكهباپيشــنهاددولتوتصويبمجلس
شوراياساميرقمخوردهاست،نقطهعطفيدرتضعيفو

تقليلجديجايگاهايننهادمردمياست.«

حذف نام شورا از قوانين
محســنهاشميرفسنجانيدرپايانجلســهروزگذشته
شورايشهربهميانخبرنگارانرفتودربارهمصوبهاخير
مجلسدربارهارزشافزودهگفت:»نكتهمهمكهاعضابهآن
حساسهستند،بحثاليحهارزشافزودهدرمجلساست
كهاحساسميشــودنگاهتقليلگرايانبهقدرتونظارت
شورابرشهرداريسطحوســطوحقانونيپيداميكند.به
هميندليلاعضابيانيهايدرموردايننوعنگاهبهقوانين
نوشــتهوآنراامضاكردند.بهنظرالزماســتجلساتيبا
شوراينگهبانداشتهباشــيم.«بهگفتهوي،مجلسدهم
مصوبهايدادهوبهشوراينگهبانرفتهوبابند53مخالفت
كردهوبهمجلسبرگشــتهومجلسيازدهمآنرااصاح
كردهاســت.اوگفت:»دراصاحاتانجامشدهنامشوراي
شهربرداشتهشدهوناموزارتكشــورگذاشتهشدهودر
برخيازجاهاهممراجعذيربطذكرشــدهاست.بندهاز
شورايعالياستانهاهمگايهدارمكهدراينموردورود
نكردند.الزماستبهاينموضوعحساسيتويژهايداشته
باشيمكهخوشبختانهاينحساسيتدرتهرانوكانشهرها
وشــهرهايكوچكوجودداردولذااينبيانيهدادهشدتا
بتوانيمنگاهواقعيكهدرقانونياساســيبهشوراهاوجود
داردرايادآوريكنيم.نگاهيكهدرسال75قانونمندشده
استوهمانسالبهتأييدشــوراينگهبانرسيدهوچند
بندقانونيتعيينعوارضهمدرآنوجودداردودرسال78
بازبينيشدهودوبارهدرشوراينگهبانتصويبشدهاست.
حااليكبارهنسبتبهقوانينحساسيتبهخرجدادهاندتا

نامشوراازقوانينحذفشودكهبهنظركاردرستينيست.
هرچندهمينحذفهمابهاماتيايجادميكندومشكلرا
حلنميكندودرگيريدرونگروهيدولتوشورايشهر
راباالميبرد.اگرباشوراموافقنيستندبايديكبارهازبيخ
وبنحذفكنندواينكهدرتناقضبينشوراودولتقرار

دهند،صحيحنيست.«

ميرلوحي ناظر واگذاري سهام شهروند وهمشهري شد
دردويســتوپنجاهوســومينجلســهپارلمانشهري
دستورجلساتيداشتكهنخستينآنتوسطسيدحسن
رسوليمطرحشــد.خزانهدارشــوراموضوعانتخابناظر
وكارشناســانبرايبرنامهعملياتياقداماتوزمانبندي
اجراييجهتعرضهسهامشــركتهايخدماتيكاالي
شهروندوهمشهريدربازارسرمايهرامطرحكردوگفت:
»پيشنهادميدهمسيدمحمودميرلوحيبهعنوانناظرو
فخريهكاشانوسعيداساميبيدگليهمبهترتيباعضاي
ناظرواگذاريسهامشهروندوهمشهريانتخابشوند.«
اينموضوعموردبررسيقرارگرفتودرپايانبارأياعضا،

نفراتپيشنهاديتأييدشدند.

ساماندهي آرامستان ها
ضرورتتهيــهطرحجامعســاماندهيآرامســتانهاي
ابنبابويهوامامزادهعبداهللحســن،موضــوعديگريبود
كهدرجلســهروزگذشتهپارلمانشــهريتوسطحسن
خليلآبادي،رئيسكميتهميراثفرهنگيوگردشــگري
شورامطرحشد.اوگفت:»باوجوداينكهمزارشهداي16آذر
درآرامستانامامزادهعبداهللومزارشهدايقيام30تيردر
آرامستانابنبابويهشهرســتانريقرارداردامامتأسفانه
اينآرامستانهاازوضعيتخوبيبرخوردارنيستندوبرخي
ازقبوردراينآرامســتانهادچارتخريبشدهاندودراين
روزتاريخيازســازماناوقاف،وزارتميــراثفرهنگي،
گردشگريوصنايعدستيوشــهرداريتهرانميخواهم
نسبتبهتهيهطرحجامعبرايساماندهيايندوآرامستان
كهميتوانديكيازمراكزگردشگريوتاريخيشهرريو

تهرانباشد،اقدامكنند.«

ميدانگاه صلح در گورستان ارامنه
بررسييكفوريتاليحهســاماندهي،حفاظتواحياي
مجموعهگورستانهايدوالب،باقرائتگزارشمشترك
سامت،محيطزيســتوخدماتشــهري،شهرسازيو
معماريوكميسيونهايفرهنگيواجتماعيتوسطزهرا
صدراعظمنوريمطرحشد.اوبابياناينكهگورستانهاي
دوالبشــامل5گورســتانارامنهگرگوري،گورســتان
فرانسه،لهستان،گورســتانارامنهكاتوليكوگورستان
ارامنهپروتســتاناســتوبهعنوانيكپتانسيلدرشهر
تهرانمحسوبميشود،گفت:»درايناليحهباهمكاري
وزارتميراثفرهنگيوگردشگريوشورايخليفهگري
ارامنهطرحميدانگاهبرايصلحجهانيپيشــنهادشــده
تابراســاسآنبتوانيمروحيهصلحجويــيايرانيانرابا
احيايگورستانهانشاندهيم.اينگورستانهاباوسعت
7.5هكتاربهلحاظمسائلمحيطزيســتيميتواندبراي
منطقه14اثرگذاريمثبتيداشــتهباشــندوتوســعهو
گســترشفضايســبزآنميتواندبرايمردممحلهيك
فرصتوظرفيتباشــد.«درنهايتكليــاتايناليحهبا
14رأيموافقتصويبوبررسيپيشنهاداتبهجلسهآتي

شوراموكولشد.

اصالح آيين نامه نامگذاري معابر 
طرحاصاحآييننامهنامگذاريوتغييرناممعابرواماكن
عموميشهرتهرانهمروزگذشتهدرصحنپارلمانشهري
پايتختتوسطسيدآرشحسينيمياني،نايبرئيسستاد
هماهنگيشوراياريهايشــهرتهرانارائهشد.براساس

آن،دبيرانشــوراياريهرمنطقهبهفراخورنامگذاريها
دركميتهنامگــذاريوتغييرناممعابــرواماكنعمومي
شــهرتهراندعوتخواهندشــد.همچنينبهپيشنهاد
بهارهآروينوتصويبشــورامطابقباطــرحاوليهيكياز
اعضايستادهماهنگيشــوراياريعضواصليكميسيون
نامگذاريخواهدبود.اعضايشورايشهرتهرانبااكثريت
آرابهاينتغييراتدرآييننامهنامگذاريمعابرشهرتهران

رأيدادند.

تذكرات اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه 
محمد ساالري: عدمنوسازيو
بازآفرينيبافتهايفرسودهكه
بــابافتهــايتاريخيعجين
شدهاند،مشــكاتمربوطبه
ناايمنيپاســاژهايقديميو
فرسودهومشكاتبازارتهران
سببشدهتاعمامنطقه12دراحياونوسازيبافتهاوبناهاي
فرسودهوناايمنقفلشود.ازشهرداريتهرانميخواهميك
نســخهانتقالحقتوســعه)TDR(راتاحديكهدراختيار
شورايشهراست،بهشــورابرايتصويببياوردتابهصورت

پايلوتدرخصوصاينمنطقهاجراييشود.
سيدآرش حسيني ميالني: 
براساسآخرينبررسيها،سهم
صنايعونيروگاههادرآلودگي
شهرتهران34درصداستوبا
توجهبهسابقهمصرفمازوتو
گازوئيلدرنيروگاههاوصنايع
اطرافتهران،ادارهكلحفاظتازمحيطزيستاستانتهران
موظفاستتااطاعاتپايشآناينيااندازهگيريهايموردي
ازصنايعبزرگ،نيروگاههاوپااليشگاههايواقعدرحريمتهران

راتهيهكندودراختيارشوراقراردهد.

علي اعطا: باوجودتوجهبه
كميتههاينمادرسطوحعالي
شهرداري،متأسفانهدريكياز
مناطقشــرقيشــهرداري
تهران،شهردارمنطقهخارجاز
آنفراينديكــهپيشبيني
شده،قصدداردتصويبوتأييدبرخيپروژههارابهكميته
نماتحميلكندكهاينامرپذيرفتهنيستوطبيعتااگراين
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    زينب زينال زاده
خبرنگار

   زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران 
تحوالت هفته هاي گذشته و ماه هاي اخير در ارتباط با بروز چالش هاي جدي مابين مجلس به عنوان پارلمان  

ملي و شوراهاي شهر به عنوان پارلمان محلي، دل هاي دلسوزان نظام و كشور را به درد آورده است. مجلس و 
دولت به صورت توأمان با كمرنگ كردن جايگاه و نقش شوراهاي محلي در قالب 2 اليحه درآمد پايدار و هزينه 
شهرداري ها و ماليات بر ارزش افزوده و واگذاري اختيارات اين نهاد نوپا و مردمي به وزارت كشور، زمينه هاي 
چالش هويتي براي نهادهاي انتخابي و ترويج رويكــرد اقتدارگرايي پدرگونه در قبال نهادهاي مردمي را 
به نمايش گذاشتند. به واسطه اتخاذ تصميم شتابان مجلس در اليحه ماليات بر ارزش افزوده به گونه اي كه 
مسئوليت وضع عوارض در شهرها تقريبا به صورت كامل از شوراهاي شهر سلب و به وزارت كشور سپرده 
شده است و به طور كلي واژه شوراهاي اسالمي شهر از متن مصوبه حذف شده است. اين مصوبه عمال مديريت شهري را براي برنامه ريزي 
منسجم در حوزه درآمدهاي پايدار متوقف خواهد كرد و رويكرد نگران كننده اي كه براي چند دهه در مديريت شهري حاكم بود، يعني 
تراكم فروشي را رونق مي بخشد. در پايان از شما نمايندگان مجلس، از شما دولتمردان قوه مجريه، از شما نمايندگان شوراي نگهبان، از 
شما اعضاي شوراي عالي امنيت ملي و از  همه نهادهاي حاكميتي مي خواهم اصول زيرين اين انقالب كه مردم و نهادهاي مردمي است را 

پاس بداريد و نسبت به رفع تعارضات قوا دست از تنش و مرافعه برداريد و نگاه به منافع ملي را وجه المصالحه تنش ها نكنيد.

ناديده گرفتن حق شوراها

   مرتضي الويري، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران
به رغم جايگاه بي بديل شوراها در اصول قانون اساسي و در تفكر و سياست ها و دستورات حضرت امام)ره( 
و چشم انداز نظام جمهوري اسالمي و فرمايشات رهبري نظام )مدظله(، متأسفانه در سال ها و ماه هاي اخير 
خيمه اي كه مردم با انتخاب و حضور خويش برپا كرده و ســتون هاي آن را محكم كرده اند، آنچنان مورد 
تهاجم و تخريب قرار گرفته كه اگر توسط دلسوزان و مقامات مسئول جلوگيري نشود، بدون شك، شوراها 
را كه مهم ترين ركن و نماد مردم ساالري ديني و دمكراســي كشور و جمهوري اسالمي است، در معرض 
خطرات جدي قرار خواهد داد. اينك چه اتفاقي در كشور و نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي ايران پيش 
آمده  كه بدون اطالع شوراها و شوراي عالي استان ها، كميسيون اقتصادي و نمايندگان محترم مجلس و 
اعضاي شوراي محترم نگهبان متوجه اشتباهات گذشته شده و به فكر رفع آنها افتاده اند؟! من خاضعانه از نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي و شوراي محترم نگهبان مي خواهم پايداري قوانيني كه خود تصويب كرده اند و بارها در اصالحات بعدي بر آن صحه گذاشته اند، 
سست نكنند؛ چراكه اين كار نه تنها جايگاه شورا را متزلزل مي كند، بلكه سيســتم و نظام تقنيني كشور را زير سؤال مي برد. اليحه 
درآمدهاي پايدار پس از  انتظار 37ساله مورد تصويب مجلس قرار گرفته  و نمايندگان محترم مجلس مي توانند در بررسي و تصويب 

اصالحات اين اليحه، اشتباهاتي را كه در ماده53 اليحه ماليات بر ارزش افزوده صورت گرفته، برطرف كنند.

متزلزل شدن جايگاه شوراها

ادامه در 
صفحه 17

فيلم صحبت هاي 
محسن هاشمي درباره 

اوراق مشاركت 98 
را با اسكن اين كد 
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تخفیف به جاي گاز مجاني براي كم مصرف ها
وعده آب، برق و گاز مجاني به كجا رسيد؟

3 ماه پس از تصمیم دولت براي اعمال تخفیــف 100درصدي روي 
قبض هاي برق مشتركان كم مصرف و اجراي طرح برق امید از ابتداي 
آبان امسال، ديروز اســحاق جهانگیري، معاون اول رئیس جمهوري 
مصوبه هیأت دولت درباره تخفیف در گازبهاي مشتركان خوش مصرف 

را براي اجرا ابالغ كرد.
هیأت وزيران در جلســه پنجم آذرماه99 به پیشــنهاد وزارت نفت و 
به استناد اصل138 قانون اساسي، تصويب كرد كه مشتركان گاز بخش 
خانگي كه مصرف گاز آنها در دوره زماني شانزدهم آبان ماه تا پانزدهم 
اسفندماه هر سال نسبت به دوره مشابه سال هاي 96 و 97 در میانگین 
دماي يكسان طول دوره صورتحساب بیش از 10درصد كاهش يابد، 
مشــمول تخفیف پاداش صرفه جويــي معادل 1۵درصــد گازبهاي 
صورتحساب دوره خواهند شــد. همچنین براي ساختمان هايي كه 
فقط در سال 98 داراي سابقه مصرف گاز طبیعي باشند، مبناي مقايسه 
سال98 خواهد بود و مشتركان گاز طبیعي كه از سال1399 يا پس از 
آن گازرساني مي شوند، از سال بعد از گازرساني بر مبناي مصرف گاز 
سال قبل مشمول اين تصويب نامه خواهند شد. قرار است دستورالعمل 
چگونگي اعمال معادل ســازي مصرف گاز براساس دماي يكسان در 
مدت يك ماه از تاريخ ابالغ اين تصويب نامه توسط وزير نفت ابالغ  شود.

دولت اعالم كرده كه با هدف مديريت تقاضــا و بازدارندگي مصارف 
غیرضروري بخش خانگي، درصورتي كه مصرف گاز مشتركان يادشده 
در بازه زماني تعیین شده نسبت به میانگین مصرف آنها در دوره مشابه 
در سال هاي 96 و 97 در میانگین دماي يكسان طول دوره  صورتحساب 
بیش از 1۵درصد افزايش يابد، كل مصرف مشترك مشمول افزايش 
1۵درصدي خواهد شد. البته مصوبه جديد دولت شامل ساختمان هاي 
اداري دولتي هم مي شود به نحوي كه تأكید دارد: درصورتي كه مصرف 
گاز ساختمان هاي اداري دستگاه هاي اجرايي در بازه زماني تعیین شده 
از 80درصد میانگین مصرف آنها در دوره مشابه در سال هاي 96 و 97 در 
میانگین دماي يكسان طول دوره صورتحساب بیشتر شود، كل مصرف 
مشترك مشمول افزايش ۵0درصدي خواهد شد. همچنین درصورتي 
كه مشــتركان غیرخانگي گاز طبیعي با مصرف ۵هزار مترمكعب در 
ساعت و باالتر با درخواست شركت ملي گاز ايران در بازه زماني اعالم 
شده دست كم براي 10روز متوالي مصرف خود را به میزان 30درصد 
كاهش دهند، متناسب با میزان كاهش مصرف گاز، مشمول تخفیف 
معادل ۵درصد گازبهاي صورتحساب دوره خواهند شد. دولت تصمیم 
دارد منابع ناشي از اجراي اين تصمیم خود را با رعايت قوانین و مقررات 
مربوط فقط براي مديريت تقاضا، كاهش هدررفت، بهینه سازي مصرف 
گاز و توسعه گازرساني هزينه كند. همچنین مشتركان گاز طبیعي كه 
از تسهیالت دولتي درخصوص بهینه ســازي سامانه هاي گرمايشي و 
موتورخانه بهره مند شوند، مشمول مزاياي تشويقي اين تصويب نامه 
نخواهند شد. عالوه بر اينكه شركت هاي گاز استاني موظف شده اند از 
طريق درج در قبض ها، پیامك و تعامل مستمر با مشتركان گاز، نسبت 

به اطالع رساني و آگاهي بخشي به مصرف كنندگان اقدام كنند.

ارزيابي زنگنه از تصميم دولت
بیژن زنگنه، وزيــر نفت يك روز قبل از ابالغ مصوبه جديد دولت توســط 
اسحاق جهانگیري گفته بود: طرح محاسبه رايگان گازبهاي 30درصد از 
مشتركان كم مصرف خانگي در هیأت دولت به عنوان مشوقي براي مديريت 
مصرف انرژي در كشور بررسي شده كه  براساس آن گازبهاي 30درصد از 
مشتركان خانگي كه مصرف كمتري دارند، رايگان محاسبه مي شود و اين 
طرح تأثیري بسزا بر مديريت مصرف سوخت خواهد داشت. او مي افزايد: 
براساس اين مصوبه، مشتركاني كه مصرف خود را در زمستان 10درصد 
كاهش دهند، از كاهش 1۵درصدي در گازبها برخوردار مي شوند كه اين 
موضوع 2تأثیر دارد؛ نخســت اينكه قیمت تصاعدي محاسبه نمي شود و 
افزون بر اين، دولت هم درپي كاهش مصرف 1۵درصد تخفیف مي دهد كه 
منابعي هم ديده شده است؛ هر چند اين طرح براي ما كاهش درآمد به همراه 
خواهد داشت اما ايجاد تعادل در تراز تولید و مصرف كه در نتیجه اين طرح 

حاصل مي شود، براي ما اهمیت بیشتري دارد.

اردكانيان:  ما راه را باز كرديم
همزمان با اين تحــوالت، ديروز رضا اردكانیان، وزير نیرو با اشــاره به 
پیشگامي صنعت برق در تخفیف 100درصدي هزينه برق مشتركان، 
گفت: اين پیشگامي باعث شد تا بخش هاي گاز و آب نیز در اين حوزه 
وارد شوند. او ديروز در جمع مديران ارشد صنعت برق كه با محوريت 
برق امید برگزار شده بود، اعالم كرد: با توجه به تدارك مقدمه هاي الزم 
براي اجرايي شــدن اين طرح در بخش آب، ضروري است كه در اين 
زمینه هماهنگي كاملي بین بخش هاي مختلف وزارت نیرو ايجاد شود.

اردكانیان در رابطه با طراحي قبض هاي جديد برق، گفت:  تا حد امكان 
بايد اطالعات صحیحي درخصوص راهكارهاي كاهش مصرف برق به 
مشتركان داده شود تا همه مشتركان از جايگاهشان در زمینه مصرف 
آگاه شوند؛ به گزارش همشهري، در قبض هاي جديد برق، با نمودارهاي 
گرافیكي میزان مصرف مشترك در مقايسه با سقف مجاز مصرف در هر 
پله مصرفي مشخص است و همزمان در سامانه برق ايران )اپلیكیشن 

برق من( در دسترس عموم مردم قرار مي گیرد.

سرنوشت آب مجاني چه شد؟
پیگیري هاي خبرنگار همشهري نشان مي دهد دولت از مسئوالن وزارت 
نیرو و نفت و به طور مشخص شركت آب و فاضالب كشور و شركت ملي گاز 
ايران خواسته تا قبل از تصمیم گیري نهايي در ستاد اقتصادي دولت، هیچ 
جزئیاتي از اين تصمیم اعالم نشود؛ چراكه ممكن است بین آنچه پیشنهاد 
مي شود تا آنچه تصويب مي شود، اختالف وجود داشته باشد. ابهام اصلي 
و چالش جدي پیش روي وزارت نفت و نیرو اين است كه به دلیل استفاده 
از كنتور مشترك و محاسبه آب بها و گازبها در بسیاري از ساختمان هاي 
مسكوني به صورت يك قبض واحد و تقسیم آن بین ساكنان براساس رويه 
متعارف، چگونه مي توان میزان مصرف هر واحــد را تعیین كرد تا بتوان 

مصرف كننده كم مصرف را تشويق و مشمول تخفیف 100درصدي كرد؟

آب با برق فرق مي كند
رضا اردكانیان، وزير نیرو كه از او به عنوان پركارترين وزير دولت حسن 
روحاني و يكي از گزينه هاي احتمالي انتخابات رياست جمهوري ياد 
مي شود، حاال تصمیم دارد بلكه مجوز رايگان كردن آب براي كم درآمدها 
و كم مصرف ها را از دولت بگیرد، البته دولت هم موافق است اما مشكل 
اينجاست كه اين طرح چگونه مي تواند اجرا شود؟ پیش از اين محمدرضا 
بختیاري، مديرعامل شــركت آب و فاضالب تهــران در گفت وگو با 
همشهري و در پاسخ به اين سؤال كه آيا قرار نیست آب كم مصرف ها 
مثل برق رايگان شود، گفته بود: البته مطالعاتي در حال انجام است اما 
ماهیت اقتصاد آب با اقتصاد برق فرق مي كند و كاري كه در زمینه برق 
صورت گرفته، گام خوبي است اما در ارتباط با آب ماجرا متفاوت است.

تازه ترين آمارها نشــان مي دهد نبــض اقتصاد در 
استان تهران نامتوازن مي زند و توزيع درآمد نابرابرتر 
شده؛ آن هم در شرايطي كه استان تهران به تنهايي 
23درصــد از كل تولید ناخالص داخلــي ايران در 
سال98 را به خود اختصاص داده و در رتبه نخست 
نسبت به ساير استان ها قرار دارد. اثر برهم خوردن 
توازن اقتصادي را مي توان در افزايش ضريب جیني 
)شــكاف طبقاتي( مشــاهده كرد. طبق آمارهاي 
موجود، شــكاف طبقاتي در پايتخت حتي باالتر از 
میانگین كشوري است. البته نابرابري توزيع درآمد 
و ثروت در مناطق شهري تهران در شرايطي اتفاق 
افتاده كه برخالف تصور در معدود مناطق روستايي 
اين اســتان، نابرابري توزيع درآمد و ثروت كاهش 

يافته است.

افزايش شكاف در 2سال اخير
به گزارش همشهري، هرچند همواره شكاف درآمدي 
در استان تهران نسبت به كل كشــور باالتر بوده، اما 
دست كم در 2سال اخیر میزان اين شكاف بیشتر شده 
است. ضريب جیني، متري اســت كه براي سنجش 
میزان نابرابري در توزيع درآمد يا ثروت در يك جامعه 
آماري مورد اســتفاده قرار مي گیرد و هرقدر ضريب 
جیني نزديك به عدد صفر باشد، برابري بیشتر در توزيع 
درآمد را نشان مي دهد و هر اندازه به عدد يك نزديك 
باشد، نمايانگر نابرابري بیشتر در توزيع درآمدهاست. 
براساس داده هاي مركز آمار ايران، استان تهران يكي 
از نابرابرترين توزيع درآمدي در مناطق شهري را پس 
از استان سیستان و بلوچســتان داراست؛ به نحوي كه 
در سال1398 ضريب جیني در مناطق شهري استان 

تهران 0.41 بوده؛ درحالي كه شاخص توزيع درآمد در 
كل كشور عدد 0.38 را در سال گذشته نشان مي دهد. 
نكته مهم ديگر اينكه شكاف توزيع درآمد بین مردم در 
مناطق شهري تهران در سال گذشته اندكي بهتر شده 
و از 0.39 در سال97 به 0.38 در سال98 رسیده، اما در 

تهران همین شكاف حفظ شده است.

وضعيت سفيد در روستاهاي تهران
تحلیل گزارش هاي مركز آمار هم نشان مي دهد برخالف 
مناطق شهري تهران كه باالترين شكاف درآمدي را در 
كل كشور تجربه مي كند، در مناطق روستايي وضعیت 
نسبت به كل كشور بهتر است؛ زيرا ضريب جیني مناطق 
روستايي كشور در سال1398 حدود 0.3۵ بوده، اما اين 
رقم براي استان تهران 0.32 برآورد شده است. دولت ها 
در طول 1۵سال گذشته تالش كرده اند از طريق پرداخت 
يارانه مستقیم به مردم جلوي افزايش شكاف درآمدي در 
كشور را بگیرند كه مصداق اين سیاستگذاري را مي توان 
در پرداخت هاي ماهانه به حساب سرپرستان خانوار در 
قالب يارانه نقدي، كمك معیشــتي و به احتمال زياد در 
آينده به صورت كوپن الكترونیــك رصد كرد، اما آمارها 
نشان نمي دهد كه اين سیاست باعث كاهش محسوس 
شكاف درآمدي و طبقاتي شده باشد؛ حتي برعكس، در 
برخي استان ها، ازجمله تهران، وضع با وجود توزيع انواع 

يارانه ها بدتر هم شده است.

حساب جيب و سفره خانوارها
مركز آمار مي گويد: در ســال1398، متوسط هزينه 
اقالم غیرخوراكي براي يك خانوار شــهري در كشور 
36میلیون تومان بوده، اما در استان تهران اين هزينه 
60میلیون تومان است كه نسبت به متوسط اين رقم 
در سطح كشور بسیار باالتر بوده و درواقع استان تهران 
به لحاظ متوسط هزينه اقالم غیرخوراكي يك خانوار 
شهري رتبه يك را در كل كشور دارد و اگرچه همواره 
شكافي میان متوسط هزينه اقالم غیرخوراكي استان 
تهران و كل كشور وجود داشته، اما در سال هاي اخیر، 
اين رقم روند افزايشي داشته است. به بیان روشن تر در 
سال1394، متوســط هزينه اقالم غیرخوراكي براي 
يك خانوار شهري در كشور 20میلیون تومان و استان 
تهران 31میلیون تومان يعني ۵3درصد بیشتر بوده، 
اما هر ســال اين شكاف بیشتر شــده و در سال98 به 

67درصد رسیده است.
البته بررسي هاي آماري انجام شده در اتاق تهران هم 

نشــان مي دهد براي خانوارهاي روســتايي وضعیت 
استان تهران به لحاظ متوسط هزينه اقالم غیرخوراكي 
در مقايسه با كشور به مراتب بهتر از وضعیت خانوارهاي 
شهري اســت؛ تا جايي كه پارســال، متوسط هزينه 
اقالم غیرخوراكي براي يك خانوار روستايي در كشور 
16میلیون تومان و براي خانوارهاي روستايي ساكن 
در استان تهران حدود 24میلیون تومان برآورد شده؛ 
يعني حدود ۵1درصد اختالف با میانگین كشــور. به 
همین دلیل خانوارهاي روستايي استان تهران، به لحاظ 
بیشترين متوسط هزينه اقالم غیرخوراكي رتبه سوم را 
در سطح خانوارهاي روستايي كل كشور دارند و استان 

البرز و مازندران باالتر از استان تهران قرار گرفته اند.

هزينه خوراك در ايران
آمارهاي رســمي مي گويد متوسط هزينه يك خانوار 
شهري در كشــور در سال گذشــته 11.8تومان و در 
استان تهران 11درصد بیشتر يعني 13میلیون تومان 
بوده است و نكته جالب اينكه استان تهران، به لحاظ 
متوســط هزينه اقالم خوراكي و دخانــي خانوارهاي 
شهري، رتبه ســوم را در سطح كشــور دارد و شكاف 
هزينه خوراك بین استان تهران با میانگین كشور در 
سال98 كمتر شده اســت؛ به گونه اي كه در سال97 
متوســط هزينه يك خانوار شــهري در استان تهران 
حدود 17درصد بیشــتر از ســطح كشــوري بوده؛ 
درحالي كه در ســال1398 اين شــكاف به 11درصد 
رسیده اســت. براي خانوارهاي روستايي هم وضعیت 
متفاوت تر گزارش مي شود و در سال1394 و 139۵، 
متوسط هزينه اقالم خوراكي و دخاني براي يك خانوار 
روستايي در كشور باالتر از متوسط اين هزينه براي يك 

خانوار روستايي ساكن در استان تهران بوده است. تا 
اينكه از سال1396 رشد هزينه ها در استان تهران باعث 
شده متوسط هزينه اقالم خوراكي و دخاني براي يك 
خانوار روستايي در اين استان بیشتر از سطح كشوري 
آن شود و در سال1398 اين شكاف به بیشترين سطح 
خود برسد. آمارهاي جديد مي گويد: میانگین هزينه 
اقالم خوراكي و دخاني براي يك خانوار روســتايي در 
كشــور 10.3میلیون تومان در سال98 بوده، اما براي 
خانوارهاي روستايي 10درصد بیشتر يعني 11.3درصد 

برآورد شده است.

توزيع نابرابر درآمد خانوارها
داده هاي مركز آمار ايران، متوسط درآمد ساالنه يك 
خانوار شهري در ســال1398 در كشور را ۵4میلیون 
تومان و براي خانوار شهري ســاكن در استان تهران 
81میلیون تومان برآورد كرده و مي گويد: طي ۵سال 
اخیر، متوسط شكاف درآمدي بین خانوارهاي شهري 
كل كشــور و اســتان تهران تا حدودي افزايش يافته 
است؛ زيرا در سال1394، متوسط درآمد ساالنه يك 
خانوار شهري در استان تهران 34درصد بیشتر از سطح 
كشوري بوده؛ درحالي كه در سال1398 اين شكاف به 

۵0درصد رسیده است. 
از سوي ديگر، متوسط درآمد ساالنه براي خانوارهاي 
روســتايي اســتان تهران نیز در ســال1398 حدود 
42میلیون تومان بوده كه حدود 41درصد نسبت به 
متوسط درآمد ساالنه خانوارهاي روستايي در سطح 
كشــور به میزان 29.7میلیون تومان بیشــتر بوده و 
شكاف درآمدي بین خانوارهاي روستايي استان تهران 

با متوسط كشوري اندكي كمتر شده است.

نبض نامتوازن اقتصاد  در استان تهران 
همشهري، آمارهای تولید و توزيع درآمد در تهران را بررسي مي كند

سكه و طال

واكنش مثبت اقتصاد به تحوالت ارزي
آمارها نشان مي دهد بعد از 7 ماه متوالي، شیب افزايش قیمت مواداولیه در آبان امسال كاهش يافته است

فعاالن اقتصادي از آرامش بــازار ارز در آبان ماه اســتقبال كرده اند و 
امیدوارند در آذرماه شرايط بهتري براي تولید كاال و خدمات را تجربه 
كنند؛ هرچند مشكالتي نظیر كاهش سرمايه در گردش، افت قدرت 
خريد تقاضا و كاهش سفارشات جديد همچنان به عنوان تهديدهايي 

جدي براي بنگاه هاي اقتصادي مطرح هستند.
به گزارش همشهري، آخرين گزارش شاخص مديران خريد )PMI( از 
واكنش مثبت بنگاه هاي اقتصادي و تولیدي به كاهش قیمت ارز در بازار 
آزاد و چشم انداز امیدواركننده براي كاهش فشارهاي خارجي حكايت 
 )PMI( دارد. مركز پژوهش هاي اتاق ايران كه شاخص مديران خريد
را با عنوان شامخ در ايران محاسبه و منتشر مي كند، در گزارش شامخ 
آبان99 از بهبود 1.23واحدي اين شاخص خبر داده است؛ بهبودي كه 
طبق اظهارنظر فعاالن اقتصادي، عمدتا مرهون آرامش نسبي بازار ارز و 
مشخص شدن نتايج انتخابات آمريكاست و باعث شده انتظار آنها براي 

میزان فعالیت در آذرماه نیز افزايش پیدا كند.

روزنه اميد در اقتصاد
شــاخص مديران خريد )PMI( موسوم به شــامخ در آبان امسال به 
4۵.70واحد رسیده كه 1.23واحد بیشتر از مهرماه است، اما همچنان 
به واســطه قرار گرفتن در محدوده كمتر از ۵0واحد، در وضعیت ركود 
و انقباض به سر مي برد. بنگاه هاي اقتصادي شــركت كننده در طرح 
شامخ آبان99، بیشترين نظر مثبت را روي مؤلفه كاهش شیب افزايش 
قیمت مواداولیه داشــته اند كه بعد از 7 ماه متوالي براي نخســتین بار 
اتفاق افتاده است؛ به گونه اي كه شاخص قیمت خريد مواداولیه يا لوازم 
خريداري شــده براي تولید از 93.17واحد در مهرماه به 83.09واحد 
رســیده اســت. همچنین در اين ماه، شــاخص میزان فعالیت هاي 
كسب وكار اندكي رشد كرده كه ناشــي از ماليم تر شدن نرخ كاهش 
فعالیت در بخش خدمات و كشاورزي بوده؛ اما همچنان كمتر از ۵0واحد 

باقي مانده و از وضعیت ركود خارج نشده است.
در اين میان، شــیب افزايش قیمت فروش محصــوالت و خدمات نیز 
كاهش پیدا كرده و شــاخص آن از 77.31در مهرماه به 64.71واحد 
رسیده است. بررسي ها نشــان مي دهد به طوركلي كندتر شدن روند 
افزايش قیمت ها متأثر از انتظارات خوش بینانه در كاهش نرخ ارز بوده و 
اين روند در بخش ساختمان بسیار مشهودتر از ساير بخش ها بروز كرده 
است. برآيند جمیع تحوالت اقتصادي آبان، به خصوص كاهش نرخ ارز و 
چشم انداز مثبت كاهش فشارهاي تحريم، باعث شده فعاالن اقتصادي 
خوش بیني بیشــتري به وضعیت فعالیت ها در آذرماه داشته باشند و 
تحت تأثیر اين رويكرد، شــاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت 
اقتصادي در آذرماه از 41.1۵واحد به ۵0.13 افزايش يافته اســت. در 
حقیقت، از نظر فعاالن اقتصادي، شرايط بنگاه ها مي  تواند در  ماه جاري از 
منطقه ركود خارج شود و به دروازه رونق برسد؛ مشروط بر اينكه كاهش 

نرخ ارز و كاهش فشارهاي خارجي محقق شود.

چالش هاي اصلي اقتصاد در آبان
بررســي هاي اطالعات منتشر شده از ســوي مركز پژوهش هاي اتاق 
ايران نشان مي دهد به طوركلي با افزايش مجدد شیوع كرونا و تشديد 
محدوديت هاي اتخاذ شده به دلیل افزايش نرخ ابتال و مرگ ومیر ناشي از 
آن در كشور، میزان تقاضا در آبان ماه كاهش يافته است كه شدت كاهش 
تقاضا و میزان فروش در بخش صنعت بیشتر از ساير بخش ها بوده است. 
از سوي ديگر، افزايش شاخص انتظارات نسبت به فعالیت در  ماه آينده 

نشــان مي دهد كه از جنبه رواني، فعاالن اقتصادي با نگرش مثبت به 
اتفاقات رخ داده در آبان  ماه به ويژه مشخص شدن نتايج انتخابات آمريكا 
و تأثیر آن بر كاهش نرخ ارز مي نگرند. هرچند در اين ماه سرعت ترخیص 
كاالها و مواداولیه از گمركات كشــور افزايش يافته است، اما همچنان 
برخي از سوء مديريت ها و ناهماهنگي هاي دستگاه هاي اجرايي ازجمله 
بین وزارت جهادكشاورزي، وزارت صنعت، ســازمان گمرك و بانك 
مركزي در ترخیص و تخصیص ارز به مواداولیه وجود داشت. همچنین 
تأمین مواداولیــه موردنیاز از صنايع باالدســتي نظیر پتروشــیمي، 
مشكالت و موانع بسیاري را بر سر راه فعاالن اقتصادي ايجاد كرده است.

افول شامخ بخش صنعت
براساس داده هاي به دست آمده از بنگاه هاي بخش صنعت، اكثر فعالیت هاي 
صنعتي در آبان ماه وضعیت نامساعدتري نسبت به مهرماه داشته  و با ركود 
روبه رو بوده اند؛ به گونه اي كه شاخص مديران خريد صنعت در آبان ماه به 
47.63 رسیده كه يكي از كمترين مقادير در 7 ماه گذشته است. بررسي ها 
نشان مي دهد كه از يك سو تأثیر كاهش در تقاضا ناشي از محدوديت هاي 
كرونا و همچنین امیدواري به كاهش قیمت ها و از ســوي ديگر كمبود 
شديد نقدينگي تولیدكنندگان باعث ركود در اين بخش شده است. فعاالن 
اقتصادي بخش صنعت به  غیر از سرعت انجام و تحويل سفارش، وضعیت 

ساير زيرشاخص هاي اصلي را بدتر از  ماه قبل ارزيابي كرده اند.
آمارها حاكي از اين اســت كه میزان تولید محصوالت در آبان به دلیل 
كاهش شديد تقاضا و میزان سفارشــات جديد مشتريان با افت نسبتا 
محسوسي روبه رو بوده  و اين موضوع به كاهش میزان فروش محصوالت 
نیز دامن زده است. طبق اظهارنظر فعاالن اقتصادي، كمبود نقدينگي 
جهت تأمین مواداولیه موردنیاز تولیدكننــدگان كه در ماه هاي اخیر 
همواره وجود داشــته، به همراه كاهش تقاضا جزو عوامل اصلي ركود 
در تولید بوده است. در آبان امســال، شاخص میزان سفارشات جديد 
مشتريان 11.22واحد نسبت به مهرماه كاهش پیدا كرده كه دلیل آن 
از يك سو تبعات ناشي از تعطیلي و محدوديت هاي كرونا و از سوي ديگر 

انتظارات مشتريان براي كاهش قیمت ها در ماه هاي آتي بوده است. 
به گزارش همشهري، در آبان امســال از میان همه عوامل اقتصادي، 

خوشــايندترين اتفاق براي بخش صنعت نیز مانند ســاير بخش هاي 
اقتصادي، كاهش شــیب افزايش قیمت مواداولیه بوده كه بعد از 7 ماه 
متوالي محقق شده اســت. تازه ترين آمارها نشــان مي دهد شاخص 
قیمت مواداولیه بخش صنعت در آبان امسال در سايه كاهش نرخ ارز 
به 79.9واحد رســیده كه 14.92واحد كمتر از مهرماه است. برآيند 
تحوالت اقتصادي آبان باعث شده شاخص انتظارات تولید صنعتگران 
افول كند و از ۵7.63واحد به ۵1.۵9واحد برسد؛ باوجوداين، همچنان 
فعاالن بخش صنعت امیدوار هستند كه وضعیت تولید صنعتي از آذرماه 
مســاعدتر شــود. برخي فعاالن اقتصادي كه با وزارت صنعت، معدن 
و تجارت سروكار دارند، به وجود فســاد و تبعیض شديد در تخصیص 
مواداولیه و عدم پیگیري براي حل مشكالت اشاره دارند. عالوه بر اين، 
فعاالن اقتصادي همچنان در تأمین ارز موردنیاز خود از بانك مركزي 
جهت خريد مواداولیه با مشكالت بسیاري روبه رو هستند كه در آبان ماه 

اين موضوع مجددا شدت گرفته است.

شاخص مديران خريد در جهان
براساس گزارش  ماه نوامبر مؤسسه IHS از نتايج PMI بخش صنعت 
در منطقه يورو، اقدامات شديد كشــورها براي مقابله با كرونا، فعالیت  
كسب وكارها با شیب تند سقوط كرده و شاخص تركیبي منطقه يورو 
از ۵0 در اكتبر به 4۵.1 در نوامبر رســیده كه كمترين مقدار از  ماه مه 
تاكنون بوده است. تولید بخش صنعت نیز در  ماه نوامبر كاهش يافته  
و به كمترين مقدار خود از زمان بازگشت اقتصاد و بهبود فعالیت ها در 
 ماه جوالي رسیده  كه ناشي از كاهش چشمگیر رشد سفارشات است. 
همچنین فعالیت بخش خدمات نیز براي سومین  ماه پیاپي به سرعت و 
حتي با نرخ كاهش بیشتري از  ماه مه كاهش يافته درحالي كه شاخص 
تركیبي PMI در چین افزايش و بهبود رشد فعالیت ها را از ۵3.6 در  ماه 
اكتبر به ۵4.9 در  ماه نوامبر نشان مي دهد. شركت هاي تولیدي بخش 
صنعت در چین روند فزاينده تولید را در  ماه نوامبر با شــتابي سريع تر 
طي مدت 10سال گذشته به ثبت رساندند. اين شركت ها روند افزايشي 
را بیشتر به افزايش حجم سفارشات جديد و همچنین بهبود وضعیت 

كرونا در چین نسبت مي دهند.

سكه، در دوراهي صعود يا نزول
قیمت ســكه و طال در دومین روز 
بازگشــايي بازارها رونــد صعودي 
داشــت ولــي به نظــر نمي رســد 
خريــداران اعتمادي بــه نرخ هاي 
پرنوسان اين روزها داشته باشند. به گزارش همشهري، 
گرچه سكه طرح جديد بعد از صعود به كانال 12میلیون 
در میانه هفته گذشته، در نخستین روز كاري اين هفته 
اندكي كاهش داشت اما ديروز نشــان داد كه نه تنها در 
برابر نزول بــه كانال 11میلیون مقاومــت مي كند بلكه 
چشم به رقم هاي باالتر دارد. روز گذشته آخرين قیمت 
ثبت شده براي سكه طرح جديد 12میلیون و3۵0هزار 
تومان بــود كه 2۵0هزار تومان نســبت به روز شــنبه 
افزايش داشت. براساس اطالعات ســايت اتحاديه طال 
و جواهر تهران تا ســاعت17 روز گذشــته براي ســكه 
طرح قديــم 200هــزار تومان و قطع هاي ديگر ســكه 
نیز هركدام ۵0هــزار تومــان افزايش نســبت به روز 
شــنبه به ثبت رســید و به اين ترتیب هر قطعه ســكه 
طــرح قديــم 11میلیون و۵00هزار تومان، نیم ســكه 
6میلیون و2۵0هزار تومان و ربع سكه 4میلیون و2۵0هزار 
تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز هرگرم طالي 18عیار 
با افزايش3هزارتوماني به يك میلیون و127هزار تومان 
رسید. بازار طال و سكه به گفته فعاالن اين صنف همچنان 
بدون مشتري است و رئیس اتحاديه طال و جواهر تهران 
به افرادي كــه مي خواهند در اين بازار ســرمايه گذاري 
كنند توصیه مي كند كه فعال دســت نگه دارند. ابراهیم 
محمدولي در گفت وگو با همشــهري با اشاره به اينكه 
بازار طال و سكه در شرايط عادي مطمئن ترين بازار براي 
سرمايه گذاري است گفت: نوسانات گسترده اخیر نشان 
مي دهد هم اكنــون نمي توان ثباتي را بــراي بازار طال و 
سكه قائل شــد و توصیه من به سرمايه گذاران اين است 
كه با مطالعه و محتاطانه خريد كنند تا دچار خســارت 
نشــوند. وي روند قیمت ها در بازار طال و سكه را به رغم 
افزايش هاي اخیر دســت كم تا يك ماه آينده كاهشــي 
پیش بیني كرد و افزود: شرايط حاكم بر بازارهاي كشور 
بیشــتر متاثر از تحوالت سیاسي اســت تا فاكتورهاي 
اقتصادي، كما اينكه افزايش كنوني قیمت ســكه نیز با 
تصمیمي در عرصه سیاست رقم خورده است، در چنین 
شرايطي بايد منتظر بمانیم و ببینیم واكنش بازار به اخبار 
سیاسي آينده چه خواهد بود اما تا آن زمان به اعتقاد من 

حركت قیمت ها رو به پايین خواهد بود.

قيمت طال و سكه در بازار آزاد تا ساعت 17 ديروز
قيمت )تومان(نوع دارايي

1.127.702طالي 18عيار )گرم(

12.350.000سكه طرح جديد

11.500.000سكه طرح قديم

6.250.000نيم سكه

4.250.000ربع سكه

2.400.000سكه يك گرمي

ضريب جيني در مناطق روستايي و شهري استان تهران در 6سال گذشته
مناطق شهري تهرانمناطق شهري كشورمناطق روستايي تهرانمناطق روستايي كشورسال

13940.340.290.370.38

13950.340.300.370.38

13960.360.350.380.39

13970.360.340.390.41

13980.350.320.380.41

ميانگين درآمد و هزينه خانوار شهري و روستايي در كل كشور و استان تهران به ميليون تومان
سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94شرح

2832374354درآمد خانوار شهري كل كشور

3744526481درآمد خانوار شهري تهران

1618202330درآمد خانوار روستايي كل كشور

2223293342درآمد خانوار روستايي تهران

26.228.732.739.547.8هزينه خانوار شهري كل كشور

37.241.647.95873.1هزينه خانوار شهري تهران

14.81617.72126هزينه خانوار روستايي كل كشور

17.319.82428.235.3هزينه خانوار روستايي تهران

4450576684درآمد خانوار در كل كشور

4144.750.460.573.8هزينه خانوار در كل كشور

59678197123درآمد خانوار در استان تهران

54.561.471.986.2108.4هزينه خانوار در استان تهران
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بازگشــايي فروشگاه هاي عرضه  بازار
موبايل بعد از تعطيلي 2هفته اي 
انتظار فروشندگان براي افزايش 
نسبي تقاضا و تأثيرپذيري بازار از 
تثبيت و كاهش نرخ دالر را برآورده نكرد؛ فعاالن صنفي، 
كمبود گوشــي و افت قدرت خريد مشتريان را عامل 

كسادي بازار مي دانند.
به گزارش همشهري، »گوشــي موبايل كم و خريدار و 
فروشنده در بازار كمتر شده است« اين تكيه كالم اغلب 
فروشندگان گوشي تلفن همراه در توصيف احوال اين 
روزهاي بازار پس از تعطيلي 2هفته اي و بازگشــايي 
كسب وكارشان است. فروشندگاني كه تصور مي كردند 
با باال كشيدن كركره مغازه هاي خود و ثبات و سير نزولي 
نرخ ارز، اقبال مشــتريان به خريد گوشي تلفن همراه 
بيشتر و يخ بازار آب خواهد شد اما عرضه قطره چكاني و 
مقاومت وارد كنندگان و عرضه كنندگان در برابركاهش 
قيمت ها و از ســوي ديگر كاهش تقاضا، ناشي از افت 
قدرت خريد، موجب شده تا هنوز هم مشتري چنداني، 
به خصوص براي گوشي هاي گران قيمت چندده ميليون 

توماني، وجود نداشته باشد. 
فعاالن صنفي از كمبود گوشــي در بازار گاليه دارند و 
واردكنندگان از اتمام موجودي گوشي  در انبارهايشان 
به دليل مشكالت تامين و تخصيص ارز و تداوم دپوي 
گوشــي هاي وارداتي در گمرك خبــر مي دهند. اين 
شرايط موجب باالماندن قيمت انواع گوشي تلفن همراه 
و مقاومت فروشندگان و خريداران براي انجام معامالت 
شده است. فعاالن صنفي مي گويند هرچند تعداد خريد 
و فروش روزانه گوشي موبايل در برخي واحدهاي صنفي 
به يك تا 3دســتگاه كاهش يافته اما هيچ چشم انداز 
روشني براي واقعي شــدن يا كاهش قيمت ها در بازار 

گوشي تلفن همراه وجود ندارد.

قيمت ها همچنان باال ماند
مشاهدات خبرنگاران همشــهري حاكي از آن است 
كه با وجود كاهش نسبي نرخ ارز و تعطيلي 2هفته اي، 
بازار موبايل با تغيير چنداني نسبت به قبل از تعطيالت 
2هفته اي مواجه نبوده اســت. قبل از تعطيالت اخير، 
قيمت ها در بازار موبايل سير نزولي داشت، اين روند نرخ 
گوشي A51سامسونگ را از محدوده باالتر از 8ميليون 
 A71تومان به كانال 7ميليون تومان، سامسونگ مدل
از 11ميليون و100هــزار بــه 10ميليون و790هزار 
تومان كاهش داده بود و قيمت مدلA80 اين گوشي 
را از 10ميليــون  و200هزار بــه 9ميليون و990هزار 
تومان رســانده بود ايــن كاهش نــرخ در برخي انواع 
گوشــي برندهاي مشــهور به چند ميليون تومان نيز 
مي رســيد به نحوي كه قيمت آيفــون12 پرومكس 
بــا رم256 از 55ميليون بــه 53ميليون و899هزار و 
آيفــون اس اي2020 بــا ظرفيــت 64گيگابايــت از 
14ميليون و790هزار به 14ميليون و780هزار تومان 
رســيده بود. اما مغازه دارها مي گوينــد وارد كنندگان 
با عرضه قطره چكاني گوشــي به ترس فروشندگان و 
مشتريان از نوسان شديد و افزايشي قيمت ها دامن زده و 

جلوي روند افت قيمت ها را در بازار گرفته است.

كمياب شدن گوشي و مشتري 
برخي فروشندگان فعال گوشي تلفن همراه در پاساژ 
عالءالدين، در گفت وگو با همشــهري از تغيير نكردن 

شرايط و قيمت فروش اين كاال با آغاز به كار خود پس از 
تعطيلي 2هفته اي خبر مي دهند. ميثم عبداللهي با بيان 
اينكه قيمت فروش گوشي هاي آيفون از روز شنبه هفته 
جاري همان قيمت هاي قبل از تعطيلي 2هفته است، 
گفت: فعال كسي گوشي موبايل نمي فروشد و كسي هم 
نمي خرد. شرايط بازار بسيار خراب است و گوشي نيز در 

بازار بسيار كم است. 
او افزود: تعــداد خريد و فــروش روزانه گوشــي در 
واحدهــاي صنفي به يــك تا 3عدد كاهــش يافته و 
فروشــگاه هايي كه تعــداد اندكي گوشــي دارند نيز 
به دليل نگرانــي از تغيير قيمت ها به فــروش تمايل 
چنداني ندارند. به گفته اين فروشنده، كاهش قدرت 
خريد هم موجب شــده تا اين روزها مشتري چنداني 
براي خريد گوشي وجود نداشته باشد و تنها افرادي كه 
به داليل مختلف مانند آموزش مجازي به خريد گوشي 
ناچار هستند تالش مي كنند تا گوشي هاي هوشمند 
ارزان قيمت تر را حتي بدون گارانتي و ضمانت معتبر 
خريداري كنند. عبداللهي، شــرايط بازار گوشي هاي 
گران قيمت سامسونگ و اپل را نسبت به ساير برندهاي 
گوشــي بدتر توصيف كرد و افزود: فروشندگان تعداد 
محدودي از گوشــي هاي جديد اپل با قيمت بيش از 
40 تا 60ميليون تومان را دارند و حتي گوشي هاي مدل 

پايين تر اين برند نيز در بازار موجود نيست. 
به گفته او، مشكالت واردات گوشي موجب شده است تا 
عرضه گوشي توسط شركت هاي واردكننده كمتر شده 
و فروشندگان نيز نگران هستند كه درصورت فروش 
گوشي آيا قادر به تامين و جايگزين آن با قيمت مناسب 

هستند يا خير؟ 

رشد واردات و كمبود گوشي موبايل
طبق آمار 7هزار واحد صنفي عرضه كننده تحت پوشش 
اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي، تصويري و تلفن همراه 
و برخي واحدهاي فاقد پروانه كســب در بازار گوشي 
موبايل فعالند. 238وارد كننده رسمي هم واردات گوشي 
موبايل را برعهده دارند. اما با وجود اين طيف گسترده 
از كاسبان بازار موبايل؛ رضا قرباني، رئيس كميسيون 
ساماندهي و تنظيم بازار انجمن واردكنندگان موبايل 
مي گويد: كاالي موجود در بازار، كفاف  نياز مشتريان تا 
20آذر و نهايتا تا اوايل دي مــاه را مي دهد و درصورت 
تامين نشدن ارز براي واردات در دي ماه بازار موبايل با 

مشكل عرضه روبه رو مي شود. 
به گفته او، تا زماني كه شــاهد تخصيــص ارز با نرخ 
كاهشــي براي واردات موبايل نباشــيم، نرخ روز ارز، 
مالك قيمت گذاري گوشي موبايل نخواهد بود. به گفته 

واردكنندگان 200هزار گوشــي تلفن همراه در انبار 
گمرك وجــود دارد كه نيازمند تخصيص ارز اســت. 
آخرين آمار گمرك ايران از ميزان واردات گوشي موبايل 
در 8 ماه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
از رشد تعداد و ارزش واردات اين كاال حكايت دارد. به 
گفته روح اهلل لطيفي، سخنگوي گمرك ايران، در 8 ماه 
امسال 7ميليون و800هزار دستگاه گوشي تلفن همراه 
وارد كشور شده كه در مقايسه با پارسال، از لحاظ تعداد 
37درصد و از نظر ارزش 85درصد رشد نشان مي دهد. 
ميزان واردات گوشــي تلفن همراه در 8 ماه امســال 
5 ميليون و662هزار دســتگاه و به ارزش يك ميليارد و 

198ميليون دالر بوده است.

معماي قيمت تمام شده واردات گوشي موبايل 
در اين شرايط تعيين نرخ تمام شــده واردات و فروش 
گوشــي موبايل به مناقشــه اي بين واردكنندگان و 
فروشندگان با دستگاه هاي نظارتي تبديل شده است. 
دبير انجمن موبايل، تبلت و لوازم جانبي با بيان اينكه 
نرخ هاي محاسبه قيمت تمام شده براي موبايل بسيار 
متغير است، گفت: با اجرايي شدن طرح افق كه قيمت 
كاال از فروشــنده تا خريدار در ســامانه ثبت مي شود، 
مي توان در بازار موبايل شفافيت ايجاد كرد. امير اسحاقي 
با اشــاره به اينكه در هفته هاي گذشته تخصيص ارز 
مناســبي از بانك مركزي به شــركت هاي وارد كننده 
موبايل صــورت گرفته، افزود: البته هنوز بســياري از 
شــركت ها ارز نگرفته اند اما طبق آمار، همين ميزان 
تخصيص عدد قابل توجهي است و پيش بيني مي كنيم 
با بهبود واردات، در هفته هاي آينده شاهد افزايش عرضه 
گوشي باشيم. هرچه كاالي بيشتري توزيع شود، قيمت 

در بازار متعادل تر و به نفع مشتريان خواهد بود.

وارد كنندگان مانع ارزاني گوشي
رئيس اتحاديه فروشــندگان دســتگاه هاي صوتي، 
تصويري، تلفن همراه و لــوازم جانبي هم با بيان اينكه 
قيمت ارز بر نرخ تلفن همراه تأثير دارد، گفت: درصورتي 
كه واردكنندگان، گوشي هاي  تلفن همراه را به ميزان 
كافي عرضه كننــد، قيمت اين كاال در بــازار كاهش 

مي يابد. 
ابراهيم درستي با بيان اينكه اصناف گرانفروش نيستند، 
افزود: واردكنندگان نبايد ايــن كاال را پيش خود نگه 
دارند بلكه بايد آن را به موقع بين اصناف توزيع كنند. 
همچنين با توجه به شيوع كرونا و نوسان قيمت دالر، 
بيشتر اصناف كاالهاي صوتي، تصويري و الكتريكي در 
حالت ورشكســتي قرار گرفته اند اما اگر كاال به ميزان 
كافي در بازار توزيع شود، قيمت پايين مي آيد و وضعيت 
فروش نيز بهتر مي شود. درســتي با بيان اينكه بيشتر 
مغازه هاي فعاالن اين صنف استيجاري است و برخي از 
آنها بايد ماهانه 15ميليون تومان به صاحب مغازه اجاره 
پرداخت كنند، افزود: ويترين مغازه ها بيشتر با ماكت 
گوشي تزيين شده كه اين نشان مي دهد موجودي كاال 
زياد نيســت. به گفته او، مغازه داران بيش از متقاضيان 
تمايل دارند تا كاالي خود را فروختــه تا بتوانند وجه 

چك هايشان را بپردازند و امرارمعاش كنند. 
رئيس اتحاديه فروشــندگان دســتگاه هاي صوتي، 
تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي افزود: 90درصد از 
گوشي هاي تلفن  همراه در بازار وارداتي است و بيشتر 
آنها با قيمت باالي 3ميليون تومان به فروش مي رود. 
اكنون بازار در ركود به سر مي برد و اميدواريم با تثبيت 
قيمت ارز، واردكنندگان نيز گوشــي هاي تلفن همراه 
وارداتي را به نــرخ روز در اختيار اصناف قــرار داده و 

قيمت ها كاهش يابد.

با رشــد 156هزار ميليارد  بورس
توماني ارزش بازار سهام در 
مبادالت ديــروز، منحني 
شــاخص كل بورس تهران 
توانست با قدرت از مرز رواني يك ميليون و500هزار 
واحد عبور كند. كارشناســاني كه با همشــهري 
گفت وگو كرده اند بر اين باورند كه باتوجه به حذف 
ريســك هاي اصلي بازار، روند صعــودي بازار در 

روزهاي آينده ادامه خواهد يافت.
به گزارش همشهري، روند رشد دوباره بازار سهام 
كه از 20آبان آغاز شده موجب شده شاخص بورس 
311هزار واحد رشد كند. در اين دوره سهامداران 
به طور ميانگين 25.7درصد سود كسب كرده اند 
در اين مدت همچنين 1675هزار ميليارد تومان، 
معادل 67ميليارد دالر، به ارزش سهام شركت هاي 
حاضر در بورس و فرابورس اضافه شده و ارزش كل 

بازار سهام به مرز 290ميليارد دالر رسيده است.

افزايش ورود پول در سايه ترديد
در ايــن مدت همچنيــن 6هزار ميليــارد تومان 
نقدينگي تازه وارد بازار ســرمايه شــده هرچند 
هنوز ســرمايه گذاران حقيقي، نقدينگي خود را 
با احتياط وارد چرخه معامالت ســهام مي كنند 
و ســايه ترس و ترديد بر فراز بازار سرمايه نمايان 
است. به نظر مي رسد بخشــي از اين ترس ناشي از 
نزول سنگين شــاخص بورس در مرداد ماه است 
كه بيش از 40درصد از دارايي سهامداران را به طور 
ميانگين از بين برد. البته بخشي ديگر ناشي از مبهم 
بودن عوامل سياســي و اقتصادي ازجمله قيمت 
ارز و آينده روابط سياســي ايران و آمريكاســت. 
تحليلگران تكنيكي بر اين باورند كه اگر شاخص 

بورس تهران بتواند از محدوده 
ر  ا 6هــز 0 0 ن و يك ميليو
واحد عبــور كنــد احتماال 
تا ســقف قله قبلــي يعني 
2ميليون و100هــزار واحد 
حركــت خواهــد كــرد اما 
كارشناســاني كــه از زاويه 
بنيــادي به بازار ســهام نگاه 
مي كننــد بر ايــن باورند كه 
عواملي چون نرخ بهره، قيمت 
ارز و روابط سياســي ايران و 
آمريكا كه مي تواند منجر به 
كاهش تحريم ها شود آينده 
بازار سهام را ترسيم مي كند 
با اين حال اغلب تحليلگران 
بر اين باورند كــه با توجه به 
جذاب تر شــدن قيمت ها در 
بازار سهام فرصت هاي زيادي 

پيش روي سرمايه گذاران قرار گرفته و همين عامل 
مي تواند موتور محركي براي افزايش سرمايه گذاري 

و رشد شاخص هاي بورس باشد.

چشم انداز مثبت است
محمدرضا صادقي، يك كارشــناس بازار سرمايه 
در گفت وگو با همشــهري درپاسخ به اين پرسش 
كه آيا روند رو به رشــد بازار ســهام تداوم خواهد 
يافت، گفت: با قيمت هاي فعلي گزينه هاي زيادي 
براي ســرمايه گذاري در بورس وجود دارد؛ يعني 
هم اكنون شركت هاي ارزنده اي در بورس حضور 

دارند كه سهامشان پتانسيل رشد دارد.
او به افزايش سود شركت هاي بورس در آينده اشاره 
كرد و توضيح داد: اگر ســود تحليلي سال1400 
خيلي از شــركت ها را در بورس محاســبه كنيد 
متوجه مي شويد كه نسبت قيمت به درآمد بسياري 
از شركت ها در محدوده 4 تا 8مرتبه قرار گرفته و 
اين موضوع نشان مي دهد هم اكنون شركت هاي 
ارزنده اي در بازار سهام حضور دارند كه سهامشان 

قابليت خريد دارد.
او با بيان اينكه ســهامداران همچنين با توجه به 
افزايش سود شركت هاي بورس مي توانند عالوه بر 
افزايش قيمت، از تقسيم سود ساالنه شركت ها هم 
استفاده كنند تأكيد كرد: چشم انداز حركت بازار 
سرمايه در ميان مدت و بلندمدت صعودي است؛ با 
اين حال يك سري ابهام ها نيز در بازار وجود دارد 

كه مي تواند چالش هاي بازار سهام را اضافه كند.
صادقي تأكيد كرد: يكــي از ابهام هايي كه بازار با 
آن مواجه است بحث آغاز فعاليت دولت جو بايدن 
رئيس جمهوري آمريكا و گشايش هاي سياسي است 
كه مي تواند در روابط ايران و آمريكا اتفاق بيفتد زيرا 
اين موضوع مي تواند به آزاد شــدن منابع ارزي و 
پول هاي بلوكه شده ايران در ساير كشور ها منجر 

شود و روي بازار ارز و سهام تأثير بگذارد.
صادقي توضيح داد: اگر پول هاي بلوكه شده ايران 
آزاد شود آن وقت بانك مركزي به قدرتمند ترين 
بازيگــر صحنــه ارز تبديل مي شــود و وضعيت 

قيمت گذاري در بازار ارز تغيير خواهد كرد.
او افزود: نقطه مبهم ديگري كه بازار سرمايه با آن 
روبه روست بحث سياست هاي بانك مركزي درباره 
قيمت ارز اســت. هم اكنون سهامداران نمي دانند 
سياست هاي بانك مركزي در قبال بازار ارز چيست 
و آيا بانك مركزي در تالش اســت قيمت دالر در 
محدوده 25هزار تومان يا حتي باالتر حفظ شود يا 
اينكه عالقه دارد قيمت هر دالر آمريكا تا محدوده 
18هزار تومان نزول كند. به گفتــه او، هركدام از 
اين سناريوي ها آينده متفاوتي را براي بازار سهام 
رقم خواهد زد زيرا بازار سهام رابطه مثبتي با بازار 
ارز دارد و افزايــش يا كاهش قيمــت ارز مي تواند 

شاخص هاي بازار سهام را با نوسان همراه كند.

فقدان اطالعات در بازار
مصطفي صفاري يك كارشناس ديگر بازار سرمايه 
درباره چشم انداز پيش روي بازار سهام به همشهري 
گفت: در چند ماه گذشــته برخي عوامل به نزول 
شاخص هاي بورس منجرشــد. يكي از مهم ترين 
اين عوامــل بحث خأل اطالعات بــود كه كماكان 
هم ادامه دارد. او توضيح داد: 
اطالعات كنوني بازار ســهام 
اطالعات گذشــته نگر است 
درحالي كه ســهامداران در 
حال خريد آينده هستند و اين 
موضوع بازار سهام را با چالش 
مواجه مي كنــد. او ادامه داد: 
هم اكنون اطالعات مربوط به 
 )EPS( سود آوري شركت ها
مربوط به يك ســال گذشته 
است درحالي كه سهامداران 
در حال خريــد آينده بورس 

هستند.
اين كارشــناس بازار سرمايه 
تأكيد كرد: البتــه هرچه به 
پايان سال نزديك تر مي شويم 
اين خــأل اطالعــات كمتر 
مي شــود زيــرا گزارش هاي 
فصلي 6 و 9 ماه منتشر مي شود و اين اطالعات نشان 
مي دهد روند سود آوري شركت هاي بورس تا چه 
ميزان تغيير كرده است با اين حال سازمان بورس 
بايد هرچه سريع تر تكليف خأل اطالعات را در بازار 
سرمايه مشخص كند. او افزود: سازمان بورس بايد 
شركت ها را تكليف كند كه گزارش عملكرد سود و 
زيان و گزارش هاي بودجه را در اختيار بازيگران و 
سهامداران قرار دهند تا اطالعات در بازار سرمايه 

شفاف تر شود.
صفاري تأكيد كرد: از ديگــر عواملي كه در طول 
چند ماه گذشته به افت شاخص هاي بورس منجر 
شد بحث افزايش نرخ بهره بود كه مطابق تازه ترين 
اطالعات نمودار نرخ بهره دوباره نزولي شده و اين 
موضوع عمال منجر به حذف يك ريسك بزرگ از 
بازار سرمايه شــد چرا كه نرخ هاي بهره براي بازار 
سرمايه بسيار مهم است و عمال بازار پول و سرمايه 
به صورت 2كفه يك ترازو عمل مي كنند. او اضافه 
كرد: نكته ديگري كه به افت شــاخص هاي بورس 
منجر شده بود بحث انتخابات آمريكا بود. درواقع 
بازار ســهام نگران تداوم سياست فشار حداكثري 
از ســوي دونالد ترامپ بود اما اكنون كه دوره او به 
پايان رسيده و يك ريسك ديگر از بازار حذف شده 
و سيگنال مثبتي براي بازار سهام تلقي مي شود. او 
تأكيد كرد: هم اكنون ريسك هاي موجود در بازار 
به شدت كاهش پيدا كرده و اين خود محركي براي 

تداوم صعود بازار سهام است.

گزارش ميداني همشهري از بازار گوشي تلفن همراه پس از تعطيلي 2هفته اي نشان مي دهد قيمت اغلب گوشي ها به خصوص محصوالت جديد 
برندهاي اپل و سامسونگ نسبت به 15روز پيش تغييري نداشته اما مدل هاي قديمي تر محصوالت اين برندها كمتر در بازار موجود است

همشهري احتماالت عبور نماگر بازارسهام از مرز تكنيكي 
يك ميليون و600هزار واحد را بررسي مي كند

مقاومتبازارموبايلدربرابرريزشقيمتها

عبور شاخص بورس از مرز 1/5ميليون واحد

 شيركاكائو، نوشيدني جذاب
براي پير و جوان

شيركاكائو در هر زمان و مكاني از محبوب ترين  سوپرماركت
نوشــيدني ها مخصوصا براي بچه هاست. شايد 
بطري هاي شــيركاكائوي پاك با سر گاوي كه 
روي آن نقــش بســته بــود، نوســتالژي 
دهه پنجاهي ها و شصتي ها باشــد و براي بچه هاي نسل امروز آشنا و 
جذاب نيايد، اما نســل جديد هم گزينه هايي دارند كــه اتفاقا براي 

خودشان جالب تر است.
امروز ديگر شير به جز ســفيد و قهوه اي رنگ هاي ديگري هم دارد و 
دست مشتري از كودك تا مسن، براي انتخاب آن بازتر است تا انواع و 
اقسام شيرهاي طعم دار را از نخستين سوپرماركت نزديك تهيه كند، 
اما باز هم شيركاكائو چيز ديگري است. همه شركت هاي لبنياتي انواع 
شيرهاي طعم دار از جمله شيركاكائو هم توليد مي كنند و تعداد برندها 
در اين محصول حاال ديگر واقعا به سختي قابل شمارش است. پاك، 
پگاه، ميهن و دامداران را كه سال هاست مي شناسيم، اما در سال هاي 
اخير برندهاي جديد زيادي در عرصه توليــد محصوالت لبني وارد 
شده اند و يخچال تمام سوپرماركت ها محصوالت بيشتر از 5 يا 6 برند 
را در خود جاي داده است. كاله، مانيزان، دنت، ماهشام، چوپان و حتي 
برند عاليس كه در زمينه محصوالت نوشابه اي معروفيت دارد، ازجمله 
شركت هايي هستند كه شــيركاكائو هم توليد مي كنند. نكته قابل 
توجه در زمينه شيركاكائو و البته ديگر شيرهاي طعم دار اين است كه 
قيمت اين محصوالت به تازگي افزايش يافته و هر پاكت 200گرمي از 
3هزار تومان به 5هزارو500تومان رسيده است. از ابتداي سال، قيمت 
انواع محصوالت لبني به دليل رشد هزينه هاي توليد ازجمله شيرخام 
چندين بار افزايش داشته اســت. قيمت گذاري محصوالت طعم دار 
شركت هاي لبني دولتي نيست و توسط خود شركت ها انجام مي شود.

قيمت انواع شيركاكائو در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند

14.000يك ليتريمانيزان
17.500يك ليتريعاليس
1253.000ميلي ليتريدنت
2304.000ميلي ليتريپگاه

94516.500ميلي ليتريماهشام
7.000كيسه اي - 750ميلي ليتريپاك
21.000پك 6عددي - 200ميلي ليتريسحر

2005.500ميلي ليتريعاليس
4.800شيشه اي - 240ميلي ليتريپگاه
17.600پروميلك - 250ميلي ليتريكاله
13.000فرادما - يك ليتريميهن
94516.000ميلي ليتريچوپان
10.000كيسه اي - فرادما - يك ليتريپگاه

12.000يك ليتريدامداران 

 فروش ويژه »آخرين يلداي قرن«
در ميادين ميوه و تره بار پايتخت

با وجود قيمت نسبتا باالي ميوه در مغازه هاي  تره  بار
ميوه فروشــي تهران، اظهارات مسئوالن نشان 
مي دهد كه كمبودي براي تامين ميوه شب يلدا 
وجود نخواهد داشــت. به گزارش همشهري، 
رئيس اتحاديه بارفروشان تهران از تامين كافي ميوه هاي يلدايي مثل 
انار و هندوانه گفته و همزمان ســازمان مديريت ميادين شهرداري 
تهران از فروش ويژه »آخرين يلداي قــرن« در ميادين ميوه و تره بار 
پايتخت خبر داده است. قرار است در ميادين ميوه و تره بار در قالب اين 
رويداد، ميوه هاي ويژه شب يلدا به صورت مستقيم به شهروندان عرضه 
 شود و همزمان تخفيف هاي ويژه اي براي انواع آجيل و ساير تنقالت 
 مخصوص طوالني ترين شــب ســال درنظر گرفته شــده اســت. 
روابط عمومي ســازمان مديريت ميادين شــهرداري تهران از ارائه 
تسهيالت ويژه به توليدكنندگان اين محصوالت خبر داده است تا اين 
توليدكنندگان بتوانند با شرايط آسان نسبت به فروش توليدات خود 

در ميادين اقدام كنند. 
توليدكنندگان به منظــور عرضه توليدات خود از جهادكشــاورزي 
استان هاي محل فعاليت خود به سازمان مديريت ميادين شهرداري 
تهران معرفي مي شوند و در غرفه هايي كه به صورت ويژه در فضاي باز يا 
سرپوشيده ميادين ميوه و تره بار اختصاص مي يابد محصوالت خود را 

به صورت مستقيم به دست مصرف كنندگان مي رسانند. 
در روز هاي گذشته، به دليل صادرات و انتقال بخشي از محصوالت به 
ســردخانه، عرضه اين محصول در ميادين با كاهش  روبه رو شده بود 
كه اين امر باعث  شد تا قيمت پرتقال در ميدان ميوه  تهران تا 13هزار 
تومان افزايش پيدا  كند، اما با همكاري باغداران و  ارســال پرتقال به 
ميادين قيمت اين  محصول كشاورزي هم اكنون با قيمت 7 تا 11هزار 
تومان در ميدان تهران عرضه مي شود. همچنين به گفته دارايي نژاد، 
رئيس اتحاديه بارفروشــان تهران از نظر تامين هندوانه شب يلدا نيز 
مشــكلي وجود ندارد و اين ميوه در ميدان تهران با قيمت 1500 تا 
3000تومان به فروش مي رسد. قيمت انار نيز در ميدان ميوه تهران 
با قيمت 6هزار تومان و حداكثر 18هزار تومان عرضه شده است و انار 

دماوندي فوق سوپر نيز با نرخ 20هزار تومان به فروش مي رسد.

قيمت فروش بعضي از انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمت - تومانمشخصاتمحصول

11.000يكدست بين 150 تا 300گرمپرتقال تامسون جنوب
8.500يكدست و سالم و رنگدارسيب قرمز لبنان

9.200يكدست بين 150 تا 300گرمپرتقال تامسون شمال
11.200بدون سوختگي – آبدارانار
7.700گلخانه ايخيار
18.900يكدست و سالم بدون رنگ آوريگالبي

1.800دزفولي باالي 4كيلوگرمهندوانه 
16.900شيرين و رسيدهموز

12.500سالم و زردرنگخرمالو
6.000آبگيريانار

قيمت هر دالر آمريكا ديروز براي  بازار  ارز
چندمين روز متوالــي در كانال 

25هزار تومان در نوسان بود.
به گزارش همشــهري، با وجود 
آنكه اوايل هفته قبل قيمت هــر دالر آمريكا به كانال 
24هزار تومان ســقوط كرد، اما اين نزول چندان دوام 
نداشت و قيمت هر دالر آمريكا دوباره به سطح 25هزار 
تومان بازگشت. بعد از آنكه مجلس دولت را مكلف كرد 
تا طي مدت تعيين شده از پروتكل الحاقي خارج شود، 
قيمت دالر در بازار آزاد به ســرعت به 26هزار تومان 
رســيد و حتي در برخي روز ها در مبادالت هفته قبل 
تا 26هزارو 500تومان پيشــروي كرد، اما قيمت دالر 
در اين محدوده هم دوام نداشت و در نهايت دوباره به 
محدوده 25هزار تومان بازگشــت. در 2هفته گذشته 
قيمت دالر هر بار از اين ناحيه به سمت ارقام پايين تر يا 
باالتر فاصله گرفته و به سرعت دوباره به كانال 25هزار 

تومان بازگشته است. 
صرافي بانك ملي هم به عنــوان كارگزار اجرايي بانك 
مركزي نشــان داده عمدتا تمايل دارد قيمت دالر در 

همين ناحيه حفظ شود. در بازار متشكل ارزي هم وضع 
به همين منوال است به طوري كه قيمت در شرايطي 
كه هفته قبل تا 23هزار تومان نزول كرده بود، دوباره 
به سطح 25هزار تومان رسيده و قيمت هر دالر آمريكا 
عموما در همين محدوده نوسان مي كند. گويي بازيگران 
رشد156هزارميلياردتومانيبازارسهامبازار ارز نقطه تعادلي ارز را پيدا كرده اند و سياستگذار 

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته با 32هزارو429واحد افزايش معادل 2.18درصد افزايش يافت و 
به يك ميليون و523هزار واحد رسيد. سهامداران ديروز در مجموع نزديك به 23هزار ميليارد تومان اوراق بهادار 
در بورس و فرابورس دادوستد كردند كه اين ميزان در مقايسه با معامالت روز شنبه 19.7درصد افزايش نشان 
مي دهد. ديروز همچنين بيش از 156هزار ميليارد تومان به ارزش سهام شركت هاي حاضر در بورس و فرابورس 
اضافه شد و جمع كل ارزش بازار سهام به 7336هزار ميليارد تومان معادل 293ميليارد دالر رسيد. ارزش كل 
صندوق هاي سرمايه گذاري نيز در مبادالت ديروز 1894ميليارد تومان افزايش يافت و جمع كل ارزش صندوق هاي 

سرمايه گذاري به مرز 379هزار ميليارد تومان رسيد.

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1523105324292.18شاخص كل بورس - واحد
22931378019.74ارزش معامالت - ميليارد تومان

73361562.17ارزش بازار - هزار ميليارد تومان
37893318940.50ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري - ميليارد تومان

قيمت برخي  ازانواع گوشي هاي آيفون در بازار تهران
محدوده قيمتي – تومان  حجم حافظه  نام محصول

53.800.000_ 35.000.000 128GB  iPhone 12Pro
 41.500.000_ 38.900.000 256GB  iPhone 11Pro Max
 45.400.000_ 40.000.000 256GB  iPhone 11Pro
 35.200.000_ 28.800.000 128GB iPhone 11
 35.000.000_ 31.000.000 256GB  iPhone XS Max
24.500.000_ 23.100.000 64GB  iPhone XS
61.000.000-59.500.000 256GB  iPhone12pro
23.500.000_ 22.600.000 256GB  iPhone X
17.000.000_ 15.100.000 64GB  iPhone 8Plus
14.700.000_ 12.400.000 64GB iPhone 8
19.000.000_ 16.600.000 128GB  )iPhone SE )2020

تثبيت دالر در كانال 25هزار تومان

ارزش كل بازار ســهام 
از 20 آبــان تاكنــون، 
1675هــزار ميليــارد 
تومان، معادل 67ميليارد 
دالر، افزايــش يافتــه 
اســت. از 20 آبــان به 
اين ســو، ميانگين بازده 
سرمـايه گــــذاري در 
بورس، از 25درصد فراتر 

رفته است

قيمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17- ارقام به ريال
درصدتغييرمقدار تغييرقيمتنوع ارز

0.39-030990، 256دالر
0.49-500، 0101، 310يورو

9600.56، 7401، 350پوند انگليس
1104000.57، 71درهم امارات

2002000.61، 33لير تركيه
7000.58، 0001، 295فرانك سوئيس

8002000.51، 39يوان چين
5000.98، 5002، 256ين ژاپن

1000.54، 8501، 203دالر كانادا
0000.52، 7001، 194دالر استراليا

ارزي هم تمايلي ندارد قيمت دالر از اين محدوده فاصله 
چنداني بگيرد. 

بســياري از فعاالن اقتصادي انتظار دارند قيمت دالر 
تا مدت هاي طوالني در همين محدوده نوســان كند 
اما به نظر مي رســد آينده تحوالت سياســي مي تواند 
چشــم انداز قيمت ارز را تغيير دهــد و درصورتي كه 
گشــايش سياســي اتفاق بيفتد، قيمت دالر با نزول 

بيشتري مواجه شود.
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روزنامه هاي كلمبيا گير داده اند به اينكه چرا وقتي كارلوس 
كي روش از تيم ملي اين كشــور اخراج شــد، هيچ كدام از 
بازيكنان واكنشي در رسانه ها يا فضاي مجازي نشان ندادند و 
حتي يك پيغام خداحافظي هم براي او نگذاشتند. خب البته 
سوژه جالبي اســت، اما واكنش نشان ندادن، خيلي بهتر از 
عكس العمل هايي است كه مثال بازيكنان پرتغالي به جدايي 
كي روش از تيم ملي آن كشور نشان دادند. كارلوس خودش 
به عالم و آدم لقب مار و عقرب و رتيل مي داد، اما كوارشــما 
در اينستاگرامش چيزهايي براي او نوشت كه در باغ وحش 
هم ممنوع اســت! در نتيجه اين سكوت زياد هم بد نيست. 
همچنين خوشبختانه مردم كلمبيا در اين سال ها متمدن تر 
شده اند و ديگر خبري از به قتل رساندن بازنده ها هم نيست. 

پس كي روش بايد خوشحال هم باشد.

باز بد هم نيست

يعني در سكوت كردن براي مارادونا هم از همه دنيا عقبيم! 
با اعالم سازمان ليگ پيش از مسابقات هفته پنجم ليگ برتر 
يك دقيقه سكوت به احترام ديه گو مارادوناي فقيد رعايت 
خواهد شد. اين در حالي است كه مارادونا چهارشنبه 2 هفته 
قبل فوت كرد و ديدارهاي هفته چهارم، دوشنبه و سه شنبه 
هفته گذشــته )يعني 4 روز بعد از اين ضايعه( برگزار شد، 
اما خبري از ســكوت نبود. حتي احمــد نوراللهي گلش به 
شهرخودرو را با نشــان دادن عدد 10به اسطوره آرژانتيني 
تقديم كــرد و در اينســتاگرامش هم متنــي در اين مورد 
نوشت، اما مديران فوتبال ايران تازه يادشان افتاده مارادونا 
درگذشته است. آيين يك دقيقه سكوت، همان شب در ليگ 
قهرمانان اروپا انجام شد، اما در ايران البد منتظر بودند چهلم 

آن مرحوم سر شود.

مي گذاشتيد چهلم رد شود!

نكته بازي

 كوالك خط حمله تيم ملي
 سردار و طارمي به گلزنان اروپايي درس گلزني دادند

اميرحسين اعظمي|  ميالد فخرالديني با 30 سال سن يكي 
از باتجربه هاي تراكتور در فصل جاري به حساب مي آيد. 
پس از نخستين برد ليگ برتري تراكتور در ليگ بيستم 
با او گفت و گويي درخصــوص آخرين وضعيت خودش و 

تراكتورسازي داشته ايم. 

 مقابــل مس نخســتين برد امســال را 
جشــن گرفتيد اما خيلي ها هنوز هم از شيوه بازي 

تراكتورسازي انتقاد مي كنند.
به خاطر نتايج 3بازي قبلي از لحاظ روحي تحت فشار بوديم و به 
همين دليل بازي براي ما سخت شد. البته مسي ها تيم خوبي 
بودند و بازي خوبي مقابل ما به نمايش گذاشتند. همه تيم ها 
وقتي برابر تراكتور بــازي مي كنند رو به دفاع مطلق مي آورند 
ولي مس برابر ما تهاجمي بازي مي كرد. اين برد را بايد به حساب 
تجربه بيشتر بازيكنان تراكتور بگذاريد و اين موضوع باعث شد 
3امتياز را بگيريم. من معتقدم كه مس موفق خواهد شد و بايد 
از بازيكنان و كادرفني اين تيم حمايت شــود. اين 3 امتياز در 

ادامه راه به ما كمك خواهد كرد تا راحت تر بازي كنيم.

 چرا تيم هاي منصوريان در اين چند سال 
شروع خوبي در ليگ برتر نداشتند؟

در اين مورد خود علي آقا بهتــر مي تواند صحبت كند ولي در 
مورد امســال بايد بگويم كه تراكتور شــرايط خاصي داشت. 
ما تمرينات را با 10 بازيكن شــروع كرديــم و تا چند روز قبل 
از شــروع ليگ هم نفرات تيم تكميل نشــدند. حتي تعدادي 
از بازيكنــان را در بازي اول هــم در اختيار نداشــتيم. اگر از 
شروع ليگ با تمامي نفرات كار مي كرديم قطعا نتايج بهتري 
مي گرفتيم. االن هم چيزي تمام نشــده و تازه در شــروع راه 
هســتيم، مطمئنا در بازي هاي بعدي نتايج بهتري خواهيم 

گرفت.
 فكر مي كنــي تراكتور نســبت به فصل 

گذشته قوي تر شده است؟
بله، ما نسبت به فصل قبل تيم قوي تري هستيم.

 چقدر احتمال مي دهــي تراكتور قهرمان 
ليگ برتر شود؟

تا چند ســال پيش ليگ برتر 3 يا 4مدعي قهرماني داشــت 
ولي االن 8-7تيم مدعي هســتند و براي رسيدن به قهرماني 

سرمايه گذاري كرده اند. از حاال زود است در اين مورد صحبت 
كنيم ولي قطعا ما يكي از مدعيان هســتيم و براي رسيدن به 

قهرماني تالش خواهيم كرد.
 تراكتور امسال هم در آسيا حضور دارد، 
فكر مي كني از لحاظ فني تــوان رقابت با تيم های 

آسيايي را داريد؟
ما بازيكناني باتجربه و بين المللي داريم و ســرمربي تيم هم 
تجربه خوبي در آسيا دارد و به نوعي آسياباز است! مطمئنا در 
ليگ قهرمانان آســيا خيلي ها را غافلگير خواهيم كرد و شك 

ندارم كه در اين جام نتايج خوبي خواهيم گرفت.
 ايــن هفته يك بازي ســخت بــا فوالد 
خوزســتان داريد. فكر مي كني در تبريز 3امتياز را 

بگيريد؟
همانطور كه گفتيد بازي سختي در پيش داريم، از طرفي هم 
فوالد 2روز بيشتر از ما استراحت كرده و كاش حداقل يك روز 
اين بازي را به تعويق مي انداختند. با اين حال ما ميزبان هستيم 
و به چيزي جز برد فكر نمي كنيــم، ما در 3هفته ابتدايي چند 
امتياز حساس از دست داديم و حاال بايد به فكر جبران باشيم.

  فخرالديني: منصوريان آسياباز است
مدافع تراكتور پس از نخستين برد تيمش در ليگ بيستم مدعي شده اين تيم با منصوريان در آسيا خيلي ها را غافلگير خواهد كرد

دروغي به نام تيم حكومتي
پرسپوليس و جماعتي كه سرسختانه آدرس 

غلط مي دهند
رســول بهروش| تعويق مسابقه با نساجي بار ديگر باعث شده 
مدعيان تبعيض به سود پرســپوليس به صحنه بيايند و اين 
داستان را مصداق تازه اي براي »حكومتي« بودن سرخپوشان 
به شمار بياورند. به طور كلي هر قدر كه در اين سال ها فاصله 
پرسپوليس با رقبا بيشتر شــد، بيشتر هم شنونده اين قبيل 
توجيه و تفسيرها بوديم. با اين حال فقدان پايه هاي منطقي 
براي اين قبيل ادعاها باعث مي شــود نهايتا آنها را مشــتي 

بهانه جويي بي حاصل حس كنيم.

  ثبات؟ شوخي است
بي گمان يكي از ويژگي هــاي تيمي كــه از حمايت هاي جانبي 
استفاده مي كند، بايد ثبات و تداوم يك كادر فني و اجرايي باشد. 
قبول؛ در پرسپوليس برانكو 4 سال ماند، اما خود او با6 مديرعامل 
مختلف كار كرد و درنهايت به خاطر تكرار و تشــديد بدقولي هاي 
مالي جدا شد و رفت. بعد از او هم 2 سرمربي ديگر روي كار آمدند 
و باز در زمان اين 2 مربي، 3 مديرعامل ديگر عوض شــد. حتي در 
مورد كادر بازيكنان هم شــاهد تغييرات پياپي بوده ايم. فهرست 
بازيكناني كه در همين سال هاي كاميابي از تيم جدا شدند، رفتند و 
برگشتند يا اصال برنگشتند بسيار طوالني است؛ از عليرضا بيرانوند 
و شجاع خليل زاده و صادق محرمي و احمد نوراللهي و اميد عاليشاه 
تا رامين رضاييان و سروش رفيعي و مهدي طارمي و وحيد اميري 
و مهدي ترابي و علي عليپور. خيلي هاي ديگر هم هستند. اگر يك 
اراده پنهاني براي حمايت از پرسپوليس وجود داشت، البد حداقل 

نيمي از اين بازيكنان بايد در تيم ماندگار مي شدند.
  ثروت؟ كمتر از استحقاق

پشت پرســپوليس به انبوهي از هوادار گرم است، اما موانع قانوني 
مانع از به فعل رســيدن اين ظرفيت براي ثروت آفريني مي شود. 
هيچ چيز عجيب و غريبي نيســت؛ فقط فرض كنيد در ايران هم 
مثل همه جاي دنيا حق پخش تلويزيوني براساس 2 مولفه هوادار 
و جايگاه تقسيم مي شد؛ آن روز پرسپوليس چه وضعي مي داشت؟ 
حتي اگر بنا به فــروش بازي ها از طريــق تلويزيون هاي كابلي و 
اينترنتي بود، طبيعتا تيم پرهوادارتر پول بيشتري به جيب مي زد. 
پرســپوليس اما )مثل اســتقالل( فقط به اندازه يك سر سوزن از 
استحقاقش پول دارد. دولت با افتخار مي گويد حق كمك قانوني به 
سرخابي ها را ندارد و در عين حال با وجود همه وعده ها خبري هم 
از واگذاري حقيقي نيست. در نتيجه تيمي با اين عظمت بايد روي 
صفحه 5 ميليون نفري اش براي مشــتري هاي بنجل فالوور جمع 
كند تا درآمدش به گرد هزينه ها برسد. پرسپوليس اگر پول داشت، 
دست كم مي توانست شــجاع خليل زاده را نگه دارد. فورواردهاي 
چند ميليون دالري رقباي آسيايي پيشكش؛ اين تيم اگر به اندازه 
يك صدم اعتبارش ثروتمند بود، امروز شايد استنلي كي روش به 
جاي نشســتن روي نيمكت ســپاهان، به حل بحران خط حمله 

پرسپوليس كمك مي كرد.
  سند؟ موفقيت هاي بين المللي

حتي اگر فرض كنيــم قهرماني هاي پرســپوليس در ليگ ايران 
–گاهي حتي بــا 14 امتياز اختالف- فقــط به خاطر حمايت هاي 
جانبي اســت، پس تكليف موفقيت هاي بين المللي چه مي شود؟ 
يك نيمه نهايي و 2 فينال آسيا طي 4 سال؛ آن هم براي تيمي كه 
گران ترين بازيكنش 300هزار دالر هم نمي گيرد، اما هربار پنجه 
در پنجه رقباي تا دندان مســلح انداخته است. خوب است تا پاي 
مرگ هوادار تيم هاي مان باشــيم، اما منطق و خرد را به قربانگاه 
تعصب هاي كوركورانه نكشانيم. تعويق يك بازي عادي در شرايط 
ويژه و ملتهب كرونايي لطف به نماينده ايران در آسيا نيست. خاك 
اين كشور تشنه يك شادي بزرگ است. قهرماني پرسپوليس باعث 
مي شود فوتبال باشگاهي ايران بعد از چند دهه سرش را باال بگيرد 
و در ضمن دســت كم 7/5 ميليون دالر پول به پرسپوليس تزريق 
شود. پول كمي نيســت، در مقياس فوتبالي كه به خاطر پرونده 6 
ميليون يورويي ويلموتس، رســما اعالم ورشكســتگي مي كند و 

اعضاي هيأت رئيسه اش را تحت الحفظ با ون به مجلس مي برند! 

يادداشت

بهروز رسايلي| علي دايي بعد از مدت ها سكوت يك مصاحبه بلند 
انجام داده كه نكته چندان جديدي ندارد؛ مگر جايي كه باب يك 
مقايســه ناالزم را بين يحيي گل محمدي و برانكو ايوانكوويچ باز 
مي كند: »يحيي در پرسپوليس همان كار برانكو را كرد، اما خيلي 
كمتر از او پول گرفت. « شبيه همان مانيفست مربي ايراني فرقي با 
خارجي ندارد. از معدود نقاط اشتراك تئوريك بين جمع اضدادي 
همچون دايي، مايلي كهن و امير قلعه نويي! هميشه از اين حرف ها 
بوده، اما حاال كه گل محمدي پرسپوليس را به فينال آسيا رسانده 
و مقبوليت زيادي بين افكار عمومي دارد، بهترين وقت است كه 
او را مصداق نظريات خارجي ستيزانه شان معرفي كنند. صد البته 
عملكرد يحيي در دوره دوم حضورش روي نيمكت پرسپوليس 
خيلي خوب بوده و اميدواريم قهرماني در آسيا او را چهره ماندگار 
تاريخ اين باشگاه كند، اما كاري كه برانكو در پرسپوليس كرد الاقل 
در اين عصر منحصر به فرد بوده و اساسا چنين مقايسه اي، ناالزم 

و كامال بي فايده است.
   برانكو چه كرد؟

فروردين 94، زمان عقد قرارداد با برانكو، اصال تصور اينكه اين مربي بتواند 
3 قهرماني پياپي ليگ برتر به دست بياورد، فاتح جام حذفي و سوپرجام 
شود، يك بار به نيمه نهايي و يك بار به فينال آسيا صعود كند و بارها رقيب 
سنتي اش را در داربي ببرد غيرممكن بود. 2 هفته قبل از حضور برانكو در 
تهران، اين حميد درخشان بود كه با صداي گرفته اش در نشست خبري 
فرياد مي زد: »يارو توپ رو مي زنه بيرون به من چه مربوطه؟ فكر كرديد 
من نباشم تيم درست ميشه؟ اصال و ابدا. « پرسپوليس در چنين سطحي 
به برانكو ارث رسيد؛ در روزگار سجده شكر بابت بقا. مهم ترين كار مربي 
كروات در پرســپوليس اين بود كه ژن قهرماني را در اين تيم دوباره زنده 
كرد. ســرخ ها انگار يادشــان رفته بود چه تيم باعظمتي هستند. او روح 
بزرگي را دوباره در كالبد نيمه جان پرسپوليس دميد و اگر اين آتش هنوز 
سوزنده اســت، بخشــي از حرارت آن به دم گرم برانكو مربوط مي شود. 
چطور مي شود در قبال رنسانس ســرخ او چنين بي تفاوت بود؟ برانكو به 
پرســپوليس ياد داد مي تواند در هر ميداني برنده باشد؛ هر چقدر هم كه 
كم و كسري داشته باشد. فينال آسيا پشت پنجره بسته شوخي است؟ از 
تيمي حرف مي زنيم كه با گل تساوي بخش كرمالچعب در اسفند93رسما 
خطر ســقوط به ليگ يك را حس مي كرد؛ يادتان هســت رقص او را در 
مسجد ســليمان؟ نه آقاي دايي، كار برانكو را به نفع مانيفست خودتان 

بي اجر نكنيد.
  راه براي يحيي باز است

مســلما كاري كه گل محمدي تا همين جا هم كرده درخشــان و قابل 
تحسين اســت؛ حتي اگر اتفاقات فينال به كام سرخ ها نباشد. واقعا هيچ 
نيازي به 2 قطبي سازي نيســت و كاش در اين مورد آقاي دايي به همان 
روند سكوتش ادامه مي داد. برانكو ســر جاي خودش و گل محمدي هم 
سر جاي خودش. االن هم راه براي يحيي باز است كه بهتر و بهتر شود و با 
دستاوردهاي بزرگ، جايگاهي ممتاز در تاريخ باشگاه براي خودش دست 
و پا كند. جناب دايي هم مي تواند با رزومه پربار و تســلطش به زبان هاي 
بيگانــه، هدايت تيمي در خارج از كشــور را برعهده بگيــرد. آنجا ديگر 
ممنوع الكار نيست و مي تواند در عمل نشان بدهد مربيان ايراني چيزي 

كم از خارجي ها ندارند.

  يحيي- برانكو 
يك مقايسه ناالزم

  نقدي بر ادعاي اخير علي دايي و خطابه اش 
 در حمايت از مربيان ايراني

عملكرد استقالل در 4 هفته ابتدايي ليگ بيستم سينوســي بوده و مخصوصا با توجه به سطح كيفي فوتبال اين تيم، طبيعتا 
انتقاداتي متوجه آبي پوشان شده است. اين مسئله بسيار طبيعي است. در همين ليگ خودمان پرسپوليس به فينال آسيا رسيده، 
اما بعد از بازي با نفت مسجدسليمان كلي انتقاد از يحيي گل محمدي به عمل آمد. در تبريز عليرضا منصوريان به شدت تحت 
فشار است. در جايي مثل اسپانيا بارسايي ها كومان را گوشه رينگ كشانده اند و حتي به زيدان هم با آن همه جام رحم نمي شود. 
خاصيت كار در تيم هاي پرهوادار همين است. ترش نكنيد. متعجب نشويد. بهانه هم نگيريد. اين جمله آخر را از آن جهت نوشتيم 
كه به نظر مي رسد محمود فكري باب بهانه جويي را باز كرده. جمله اي با اين مضمون از سرمربي آبي ها منتشر شده است: »بهترين 
زمان بدنسازي استقالل از بين رفت.« پرسش اينجاست كه اين بهترين زمان كي بود؟ امسال به دليل شرايط خاص كرونا، همه 
تيم ها پيش فصل كوتاهي داشتند. اگر هم منظورتان به حضور در آسياست، سپاهان و شهرخودرو پا به پاي شما آنجا بودند و 
پرسپوليس كه به عنوان آخرين تيم قطر را ترك كرد. تازه اين پيكاني كه مقابلش متوقف شديد تا 24ساعت قبل از شروع ليگ 
اصاًل سرمربي نداشت. قبول داريم كه االن براي قضاوت زود است و به كادر فني جديد بايد مهلت داد، اما فكري هم نبايد دنبال 

اين توجيهات برود. بهانه و بيراهه را رها كنيد و بچسبيد به تيم؛ هنوز چيزي از دست نرفته است.

  بدنسازي نكرديم؛ آيا توجيه فكري 
پذيرفتني است؟

دغدغه فكري در غياب 5بازيكن  اولين بهانه
استقالل براي جدال امروز مقابل نفت آبادان غايبان پرشماري 
دارد. تيم محمــود فكري از همان ابتــداي فصل بازيكنان 
اصلــي اش را يكي يكي به خاطر مصدوميت از دســت داد. 
سياوش يزداني فقط در بازي اول به ميدان رفت و بالفاصله 
دچار همان مشكل فصل گذشته شد. در هفته هاي بعد فرشيد 
اسماعيلي، شيخ دياباته و مسعود ريگي هم يكي يكي مصدوم 
شــدند و از تركيب بيرون رفتند. آخرين مصدوم آبي ها هم 
مهم ترين بازيكن اين تيم يعني كاپيتــان وريا غفوري بود. 
البته آرش رضاوند هم در بازي بــا پيكان مصدوم و تعويض 
شد اما ظاهرا بهبود يافته و براي بازي امروز مشكلي ندارد. با 
اين شرايط، محمود فكري براي بستن تركيب 11نفره اش در 
بازي امروز با مشــكالت زيادي روبه رو ست. اگر او بخواهد با 
همان سيســتم بازي هاي اخير به ميدان برود، احتماال ارنج 
11نفره اش را با مظاهري، مرادمند، غالمي، موسوي، شجاعيان، 
مهدي پور، ميليچ، نادري، رضاوند، مطهري و قائدي خواهد 
بســت؛ يعني مهدي پور در هافبك دفاعي جانشين ريگي 
مي شود و شجاعيان هم در ســمت راست به كمك موسوي 
خواهد رفت. اما يك احتمال ديگر، تغيير سيســتم و بازي 
با 3مدافع خواهد بود كه در آن صورت محمد دانشــگر وارد 
تركيب خواهد شــد. بايد ديد فكري چه سيستمي را براي 
بازي امروز اتخاذ مي كند و با چه تركيبي به مصاف برزيلي هاي 

آبادان مي رود.

در شبي كه رئال توانست با غلبه بر سويا موقتا از بحران بيرون 
بيايد و بارســلونا هم مقابل تيم غول كش كاديس بازنده شد 
و مســي هم طبق معمول در بازي خارج خانه گلي نزد )در 
ســال2020 فقط 4گل در همه ديدارهاي خارج خانه زده( 
مهاجمان اصلي تيم ملي ايران در ليگ هاي پرتغال و روسيه 
كوالك كردند و جايزه بهترين بازيكن زمين را گرفتند. سردار 
آزمون اگر آن پنالتي را كه خودش گرفته بود و داد به دوست 
صميمي اش ژيوبا خودش مــي زد، در بازي مقابل تيم اورال 

پوكر مي كرد. سردار در يك شب رؤيايي يك پاس گل داد، 
يك پنالتي گرفت، هت تريك كرد و بدجوري درخشيد؛ 
آن هم تنها در 81دقيقه و كســب امتياز 9. 8 از ده. هيچ 

گلي توسط زنيت زده نشــد مگر آنكه سردار روي آن تأثير 
گذاشته باشــد. اتفاقا تنها گلي كه تيم سن پترزبورگي 

دريافت كرد زماني بود كه مهاجم ايراني تعويض 
شده بود و در زمين حضور نداشت كه گل با 

اجازه او رد وبدل شود. آزمون شانس آورد 
كه هنگام پنالتي دوم ژيوبا كه پنالتي زن 
اول اســت در زمين حضور نداشــت 
وگرنه االن اين بازيكن به جاي سردار 
با 9گل در صدر جدول گلزنان قرار 
داشت. شايد اگر در ليگ قهرمانان 
هم زنيت از وجود سردار بهره برده 
بود، با تنها يك امتياز در گروه ساده 

F به ته جدول نمي چســبيد. سردار 
فقط در باخت آخر 3 هيــچ مقابل بروخه در 

تركيب حاضر بود. ســردار ايراني با 18ميليون يورو قيمت، 
گران ترين بازيكن ايراني است، باالتر از طارمي 9ميليوني و 

جهانبخش 4. 5ميليوني. پورتو هم شانس آورد كه 
طارمي گل چهارم را زد وگرنــه بازي با توندالي 
گمنــام گره مي خورد و مســاوي مي شــد. گل 
طارمي باعث شــد برد 4گله پورتو باقي بماند و 
گل ســوم حريف اين 3 امتياز 
را خراب نكند. خود مهاجم 

ايراني هــم با نمره 
7. 7 بازي را به 

پايــان برد. 

برخي كانال ها نوشــته بودند كه او بهتريــن بازيكن زمين 
شــده و عكســي از جايزه اش هم منتشر شــده. با اين حال 
3 بازيكــن امتياز باالتري از او داشــتند ازجمله زوجش 
مارگا كه دبل كرد. طارمي با تنهــا 66دقيقه بازي با 
اين گل پيغامي به كونسيسائو، سرمربي تيم داد كه 
»لعنتي! من زنده ام«! كونسيسائو گفته طارمي و مارگا 
مي توانند همزمان در تركيب قرار بگيرند، زوجي كه 
در آخرين بازي 3 گل زدند و يك گل هم ســاختند. 
شايد اين اظهارنظر و تعويض زودهنگام طارمي 
نشانه اي باشــد كه مربي خواسته به او 
براي بازي هفته آخر مرحله گروهي 
ليگ قهرمانان كه تشــريفاتي هم 
هست، اين زوج را در خط حمله 
يك ديدار اروپايي آزمايش كند. 
روزنامه هــاي پرتغالي از عالقه 
مورينيو به مارگا خبر داده اند 
كه اگر انتقال اين بازيكن به 
تاتنهــام در نقل وانتقــاالت 
زمســتاني رقم بخورد، فضا 
براي مهاجم ايراني باز مي شود 
و او مي توانــد مثــل فصل قبل 
براي آقاي گلي تالش كند! اين را هم 
فراموش نكنيم كــه دليل دريافت 3 گل 
غيبت 2 دفاع مركــزي اصلي تيم يعني 

پپه و ماركانو و حتي ممدو لوم بود.

لشكر مصدومان در وضعيت زرد
  استقالل ميزبان برزيلی هاست و صدرنشين ليگ در زمين خودش با پيكان بازی دارد

  منصوريان و نكونام هم داربي آبي هاي ليگ با پيراهن قرمز را برگزار خواهند كرد
ليگ برتر فوتبال ايران امروز با انجام 5بازي پيگيري مي شود. از 
هفته پنجم اين رقابت ها روز گذشته 2 بازي برگزار شد و بعد از 
انجام 5بازي امروز فقط ديدار پرسپوليس و نساجي باقي مي ماند 
كه به خاطر آماده سازي پرسپوليس براي فينال ليگ قهرمانان 
آسيا به تعويق افتاده است. در مهم ترين بازي هاي امروز تراكتور 
به مصاف فوالد مي رود و استقالل ميزبان نفت آبادان خواهد بود. 
صدرنشين جدول يعني گل گهر سيرجان هم ميزبان پيكان است 

و شرايط خوبي براي ادامه صدرنشيني اش دارد.
  تراكتور - فوالد؛ ساعت 15

جدال 2 تيم سرخپوش و مدعي كه اگرچه فصل را خوب شروع 
نكرده اند اما امســال هم خودشــان را مدعي كسب سهميه و 
حتي قهرماني مي دانند. تراكتور كه از 3بازي اول فقط 2 امتياز 
گرفته بود در هفته چهارم باالخره پيروز شــد و طعم 3 امتياز را 
چشيد. با وجود اين يكي دو نتيجه ضعيف ديگر مي تواند دوباره 
منصوريان را به خط قرمز نزديك كند. فوالد در 4هفته ابتدايي 
بدون شكســت مانده اما مســاوي هاي متوالي اجازه حضور در 
جمع باالنشينان را به اين تيم نداده اند. البته فراموش نكنيم كه 
رويارويي با استقالل، گل گهر و حاال تراكتور به معناي يك قرعه 
سنگين در هفته هاي ابتدايي است. اما نكونام هم فراموش نكند 
كه تيم او هفته گذشته در خانه خودش موفق به باز كردن دروازه 

آلومينيوم قعرنشين نشد.
  آلومينيوم-  ماشين سازي؛ ساعت 15

شــايد اين بازي باالخره بعد از 5هفته يكي از ايــن 2 تيم را با 
پيروزي آشــنا كند. آلومينيوم كه تازه به ليگ برتر رســيده در 
4بازي ابتدايي هنوز گلي به ثمر نرســانده است. ماشين سازي 
يك گل زده اما يك امتياز كمتــر از آلومينيوم دارد و در جدول 
پايين تر از اين تيم قرار گرفته است. رسول خطيبي و وحيد بياتلو 
هر 2 از مربيان جوان ليگ برتر محسوب مي شوند. البته خطيبي 
باتجربه تر از بياتلو است و شايد همين تجربه امروز به كار او بيايد.

  سايپا -  مس رفسنجان؛ ساعت 15
از مس رفسنجان و محمد ربيعي در بدو ورود به ليگ برتر توقع 
بيشتري مي رفت اما آنها بعد از 4هفته با تنها يك امتياز و بدون 
گل زده قعرنشين ليگ برتر هستند. در نقطه مقابل اين تيم سايپا 
قرار دارد كه طي 4بازي بدون شكست مانده و حتي پرسپوليس 
و سپاهان هم نتوانسته اند اين تيم را ببرند. سايپا با 2گل خورده 
يكي از بهترين خطوط دفاعي ليــگ را دارد و اين آمار را تا حد 

زيادي مديون درخشش دروازه بانش اكبرمنادي است.
 گل گهر -  پيكان؛ ساعت 15

صدرنشيني امير قلعه نويي و تيمش اتفاقي نبوده است. گل گهر 
در هفته هاي گذشــته با اتكا به بازيكنان آماده اش نمايش هاي 

باكيفيتي داشــته كه نشــان از آماده ســازي خوب اين تيم در 
پيش فصل دارد. البته تيم هاي قلعه نويي در سال هاي اخير معموال 
شــروعي خوب در نيم فصــل اول و افتي شــديد در نيم فصل 
دوم داشته اند. او سال گذشــته هم در همين مقطع با سپاهان 
صدرنشــين ليگ بود اما چند هفته قبل از پايان فصل اين تيم 
را روي پله پنجم ترك كرد. حريف امروز گل گهر تيمي اســت 
كه با يك بازي كامال بســته و تدافعي براي كسب تك امتياز به 

سيرجان رفته است.
  استقالل -  صنعت نفت آبادان؛ ساعت 16:15

دغدغه اصلي آبي ها در اين بازي غيبت وريا غفوري است. كاپيتان 
به خاطر مصدوميت در تركيب استقالل نيست و احمد موسوي 
جاي او را پر خواهد كرد. محمــود فكري كه اين روزها انتقادات 
زيادي را بابت بازي هاي ضعيف تيمش تحمل مي كند حاال بدون 
يكي از مهم ترين عناصر تهاجمي اش بايد راه گلزني مقابل نفت 
آبادان را پيدا كند. صنعت نفت با استقالل هم امتياز است و فقط 
يك گل خورده بيشتر، اين تيم را پايين تر از حريف امروزش قرار 
داده اســت. تنها شكســت آباداني ها در همين ورزشگاه آزادي 
مقابل پرسپوليس رقم خورد و شاگردان پورموسوي با فرماندهي 

طالب ريكاني سعي دارند از تكرار اين تجربه جلوگيري كنند.
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   ســهم اندك و بدون تغيير شهرداري ها 
از بودجه1400

در حالي از دخل و خرج ســال آينده كل كشور در مجلس 
رونمايي شده كه سهم شهرداري ها از اين بودجه نسبت به 
سال هاي گذشته تغييري نكرده است؛ به گونه اي كه اعداد و 
ارقام مربوط به حمل ونقل عمومي و ديگر درآمدها همان هايي 
هستند كه در بودجه۱۳۹۹ بوده اند،  البته در چند مورد اندكي 
تغيير صورت گرفته اســت. با وجود اين، تورم ۴۰درصدي، 
باال رفتن قيمت ارز، افزايش هزينه ها و به خصوص بار سنگين 
كرونا نتوانسته دست دولت را براي افزايش اعتبارات مربوط 
به شهرداري ها در بودجه۱۴۰۰ بازتر كند. نگاهي به بندهاي 
زير تصوير  مناسبي از اين موضوع را پيش رويمان مي گذارد؛ 
تصويري كه از سهم اندك  يا  بدون تغيير سهم شهرداري ها از 

بودجه۱۴۰۰ حكايت مي كند.

اين در حالي است 
كــه در بودجــه 
ســال99، 117ميليــارد و 400 ميليون 
تومــان هــم بــراي هزينه هــاي جاري 
شــهرداري تهران پيش بيني شــده بود 
كه در بودجه 1400 اثري از آن نيســت. 
تنها در بخش اوراق مالي- اسالمي، سهم 
شهرداري ها نسبت به سال گذشته 3هزار 
ميليارد تومان افزايــش يافته و به 8هزار 

ميليارد تومان رسيده است.
بــه همين منظور رئيس شــوراي شــهر 
تهران ديــروز در واكنش به ســهم اندك 
شــهرداري ها از بودجــه 1400 دولــت 
گفت: »حداقــل توقع و انتظــار از آقاي 
روحانــي حمايــت از حمل ونقل عمومي 
كالنشهرهاســت؛ چراكه ايــن امر كاري 
عامه پســند و عدالت محور است. حمايت 
از حمل ونقــل عمومي حمايت از قشــر 
مســتضعف و انجام يك كار عدالت محور 
به صــورت كالن اســت. مــا در بودجه 
سال1400 درخواســت 20هزار ميليارد 
تومــان اعتبار و كمــك دولــت را براي 
حمل ونقل عمومي داشتيم كه متأسفانه 
فقــط 17۵0ميليارد تومــان آن تصويب 

شده است.«

محسن هاشمي 
با بيــان اينكه 
دولت يك نگاه 
يــت  عدم حما
جدي در حوزه 
نقــل  حمل و
عمومي دارد، تأكيد كــرد: »بايد اين كار 
در اين دولت تا حدي انجام شود تا الاقل 
در دولت هــاي بعدي ادامــه آن پيگيري 
شــود. انتقاد بنــده به نگاهي اســت كه 
به يارانه ســوخت تعلق مي گيــرد، اما به 
حمل ونقل عمومي يارانه اي از سوي دولت 
تعلق نمي گيــرد و با وجود نظر مســاعد 
همه، دولت اقدامي در ايــن زمينه انجام 

نمي دهد.«

يك واگن به جاي هزار واگن
رئيـس كميته اقتــــصادي شوراي شهر 
تهران  نيز گفت: »در ايام كرونا و با وجود 
انبوه بدهي هاي به ميراث رسيده از دوره 
قبلي مديريت شــهري، انتظــار مي رفت 
كه دولت در بودجه1400، سهم و بخشي 
از تعهدات منــدرج در قوانين هدفمندي 
يارانه هــا و صرفه جويي در ســوخت در 
حمل ونقل ريلي و مترو و اتوبوس شهري 

را به نتيجه مي رساند.«
د  محمو ســيد
با  ميرلوحــي 
اشاره به اينكه 
دولت در اليحه 
بودجــه مبلغ 
د  ر 6ميليــا 0
تومان براي واگن متــروي تهران بودجه 
درنظر گرفته  است، به كنايه گفت: »دولت 
در اليحه بودجه در ازاي هــر هزار واگن 
موردنياز تهــران تنها يــك واگن درنظر 
گرفته  است.« وي افزود: »دولت در اليحه 
بودجه مبلغ 60ميليارد تومان براي واگن 

متروي تهران بودجه درنظر گرفته  است؛ 
لذا از دولت تشكر مي كنم كه هزينه خريد 
2واگن را تأييد كرده  اســت! بــا توجه به 
اينكه نياز شــهر تهران 2هزار واگن است، 
در ازاي هر يك هزار واگن، دولت يك واگن 

درنظر گرفته  است.«
اين عضو شوراي شهر تأكيد كرد: »از سوي 
ديگر دولت در بودجه ۵00ميليارد تومان 
نيز براي نوسازي ناوگان اتوبوسراني درنظر 
گرفته اســت. اين اقدام با 12سال تأخير 
در تاميــن اتوبوس هاي شــهري رخ داده 
اســت، اما با اين ۵00ميليــارد تومان كه 
هزينه خريد 100دســتگاه اتوبوس است 

چه مشكلي از شهرهاي بزرگ و كالنشهرها 
برطرف مي شود؟«

شهرداري از چند مسير گوناگون مي تواند 
از دولت كمك مالي دريافت كند. بخشي 
از اين مسير ها شامل قوانين ثابتي هستند 
كه بايد هر ســال پرداخت شــوند. بخش 
ديگر در بودجه هر سال تعيين مي شود و 
قسمت سوم كه با همكاري ديگر ارگان  ها 
به دست شهرداري مي رسد، متغير است. 
در سال هاي گذشته و همزمان با افزايش 
قيمت ها تقريبا هيچ يك از اين مســير ها 
به درستي طي نشده و مطالبات شهرداري 

از دولت به جاي خود باقي مانده است.

سهم اندك شهرداري ها از بودجه 1400نقشي در مخارج  شهر ها 
نخواهد داشت

100 اتوبوس،105 واگن مترو
اخبار

تهراني ها معيشت را به كرونا ترجيح دادند

در شهر
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بيشتر تهراني ها بين تامين معيشت و ابتال 
به كرونا، معيشــت را انتخاب مي كنند. به 
گفته معــاون امور فرهنگــي و اجتماعي 
شهرداري تهران در نظرسنجي اي كه اخيرا 
درپايتخت انجام شــد، دوگانه معيشت و 
سالمت كامال مشــخص است. محمدرضا 
جوادي يگانه با بيان اينكه نظرسنجي توســط معاونت امور فرهنگي 
و اجتماعي شهرداري و ايســپا) مركز افكارسنجي دانشجويان ايران( 
انجام شده،  به همشهري گفت: »درنظر سنجي اي كه اخيرا انجام داديم 
از شهروندان پرســيديم كه اگر اعالم شد به دليل جلوگيري از ابتال به 
كرونا 3هفته در خانه بمانيد بين معيشت و سالمت كدام يك را انتخاب 
مي  كنيد، بين كساني كه به اين پرسش پاسخ دادند، ۵1درصد معيشت 
و 47درصد سالمت را انتخاب كردند.« او با اشاره به جزئيات برگزاري 
اين نظرسنجي، افزود: »موج هشتم نظرسنجي كرونا 27آبان تا 2آذر 
99برگزار شد و در آن از شهروندان درباره شيوه برخورد با خطر انتشار 
بيماري كرونا سؤال كرديم. هدف كســب نظرات مردم و برنامه ريزي 
براساس آن بود.« جوادي يگانه شرح داد: »نتايج اين نظرسنجي كه به 
تفصيل منتشر خواهد شد، نشان مي دهد، اكنون براي ۵9درصد مردان 
و 43درصد زنان مشكالت اقتصادي اهميت بيشتري دارد. به اين معنا 
كه در شرايط كنوني زنان بيشتر به خطر ابتال به كرونا و مردان بيشتر 
به ادامه كار و تامين معيشت اهميت مي دهند.«  او با تأكيد بر اينكه در 
جنوب تهران مشكالت اقتصادي پررنگ تر است،  افزود: »1/۵ميليون 
نفر در تهران زندگي مي كنند كه معيشت آنها روزانه تامين مي شود. 
به اين معنا كه هر روز براي تامين مخارج خود بايد كار كنند. از طرف 
ديگر خط فقر بنا به ارزيابي هاي مختلف از ۵تا 10ميليون اعالم شده 
اســت. ما مي توانيم مترو را تعطيل كنيم، ولي آن وقت اين اشخاص 
براي رفت وآمد چه كاري انجام دهند؟« معاون شهرداري تهران گفت: 
»مشكل كرونا و تعطيلي ها و محدوديت هاي ناشي از آن بسيار پيچيده 

است و از طرف ديگر چشم اندازي هم براي تمام شدن كرونا نداريم.«
تغييراتشرح

  بند »د«
 تبصره 3

دولت مجاز است درصورت تأمين 15درصد سهم هر قطار شهري توسط شهرداري ها و 
دستگاه هاي ذيربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه، حداقل ۲ميليارد 

دالر از تسهيالت مالي خارجي در سقف سهميه بند »الف« اين تبصره را در جهت ساخت و 
بهره برداري از خطوط قطار شهري و طرح هاي كاهش آلودگي هوا اختصاص دهد. دولت موظف 

است با رعايت ماده5 قانون حمايت از سامانه هاي حمل ونقل ريلي شهري و حومه مصوب 
13۸5/5/۲۲ نسبت به تضمين اصل و سود اين تسهيالت اقدام كند. 

 بدون تغيير 
نسبت به ۲سال گذشته

 بند »د«
 تبصره 5

شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها مي توانند با تأييد وزارت كشور تا سقف 
۸۰هزار ميليارد ريال اوراق مالي-اسالمي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود 
آن منتشر كنند. حداقل 5۰درصد از سقف اوراق موضوع اين بند به طرح هاي قطار شهري و 

حمل ونقل شهري تعلق مي يابد.

 بدون تغيير 
نسبت به سال گذشته

 يكي از ماده واحدهاي 
بودجه

در اليحه مبلغ هزارميليارد تومان براي يارانه و كمك زيان حمل ونقل عمومي ريلي، قطار شهري 
و... درنظر گرفته شده است. همچنين در جدول برآورد اعتبارات براي اجراي طرح ناحيه 

كاهش آلودگي هوا LEZ و توسعه حمل ونقل عمومي شهر تهران و شهرهاي داراي آلودگي هوا 
1۰۰ميليارد تومان پيش بيني شده است. 

سهم اندك شهرداري تهران 
براي توسعه حمل ونقل عمومي 

و كاهش آلودگي

ادامه از 
صفحه اول

فاز دوم بزرگراه شهيد نجفی رستگار از صبح روز پنجشنبه20آذرماه 
مورد بهره برداری آزمايشی قرار مي گيرد. به گزارش همشهري، صفا 
صبوری ديلمی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با اعالم اين خبر 
گفت:  »فاز دوم بزرگراه شهيد نجفی رستگار شامل مسيرهای تندروی 
بخش حدفاصل پل تقاطع خيابان شهيد مزينانی تا بزرگراه امام رضا)ع( 
به طول 4700 متر از صبح روز پنجشنبه اين هفته به صورت آزمايشی 
برای تردد خودروها گشوده خواهد شد تا بهره مندی شهروندان از منافع 

ترافيكی اين پروژه معطل بهره برداری رسمی از آن نشود.«

مديــركل امور خدمات شــهری شــهرداری 
تهران اعالم كرد كه همــه نيروهای خدماتی 
و ستادی در سطح شهر تهران برای بارندگی ها 
در روزهای آتی آماده هستند و 290 دستگاه 
ماشــين آالت مكانيزه با 3 هزار نيروی اپراتور 
در سطح شهر تهران آماده بارش برف هستند. 
اصغر عطايی درباره بارندگی هــا در تهران به 
پايگاه خبری شهر گفت: » هواشناسی از قبل 
پيش بينی كرده بود كه امسال ترسالی و بارش ها 
زياد اســت. همانطور كه هواشناسی هم اعالم 
كرده شب گذشته در شمال شهر و در بلندی ها 
بارش برف هم وجود داشت.« او با اشاره به اينكه 
آمادگی ها از سوی شهرداری به صورت مرتب 
و مستمر وجود دارد، ادامه داد: »كار متفاوتی 
كه امســال مناطق نسبت به ســال گذشته 
انجام دادند اين بود كه همه مناطق مانورهای 
برف روبی ، امكانات ، تجهيزات و آمادگی خود را 
آزمايش كرده اند. اين وسايل تنها برای انبارها 
نيست. همه موتورپمپ ها و تجهيزات به ميدان 
آمده اند و عالوه بر ايــن نيروهای كارگری نيز 
آموزش خوبی ديده انــد.« عطايي عنوان كرد: 
»همه نواحی 124 گانه ســطح شــهر تهران 
اكيپ های برف روبی در فضای سبز دارند. يكی 
از مشكالت در سال های گذشته اين بود كه در 
زمان برف با شكستگی درخت مواجه می شديم. 
از ديروز همه نواحی دارای اكيپ های برف تكان 
هستند و حتی دســتگاهی را آماده می كنيم 
كه به جای چوب از دستگاه »ويبره« دار برای 

تكاندن درخت ها استفاده كنند.«

بخشي از اقدامات انجام شده براي مقابله 
با آبگرفتگي

  جانمايي 30 هــزار و 400 مخزن زردرنگ 
شن و سنگ در سطح شهر 

  تحويل 248  دستگاه موتورپمپ آب كشي 
به نواحي 124 گانه سطح شهر

  فعاليت 162 ســايت برف روبی به صورت 
اصلی و فرعی در شهر  

  رصد دائمي ۵30 كيلومتر كانال و مسيل ها 
براي اليروبي

  پاكســازي 10 هزار كيلومتر انهار مويرگي 
سطح شهر 

 بهره برداری  بخشي از
بزرگراه شهيد نجفی رستگار

سهم حمل و نقل  عمومي كشور از بودجه:
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مشكل خرم آباد فقط پل كمالوند نيست 
با انتشار خبر ريزش بخشي از پل كمالوند، صحبت هاي 
شهردار خرم آباد در آخرين گفت وگوي اختصاصي اش 
با همشهري برايمان تداعي شد. محمد شريفي مقدم 
در آن گفت وگو اعالم كرده بود: »شــهرداري خرم آباد 
سال هاست كه با مشكالت عديده مالي مواجه است و 
خأل مالي - اقتصادي شهرداري موجب ورود پيمانكاراني 
با كارنامه ضعيف در اجراي پروژه ها شده و همين مسئله 
باعث مي شــود تا طرح هاي شــهري يا نيمه تمام رها 
شــوند يا پس از بهره برداري و گذشت زمان، كيفيت 
 الزم را با وجود هزينه هاي كالن نداشــته باشــند.« 
هر چند كه پيمانكار پل كمالوند قرار نبود هزينه هايش 
را از شهرداري بگيرد و استانداري از منابع مالي اعتبارات 
ملي سيل آن را پرداخت مي كرد، اما در همين شرايط 
هم برخي انگشت اتهام را به سمت شهرداري و پيمانكار 
اين طرح نشانه گرفته اند و از وجود مشكالت ديگر در 

ساير پروژه هاي شهري مركز استان انتقاد مي كنند.
امير محبي، ســاكن خرم آباد مي گويد: اين اتفاقات در 
خرم آباد عادي شده است. پل كمالوند در خبرها پررنگ 
شده، اما كسي نيست به داد خطرات كمربندي خرم آباد 
برسد كه سال هاست با وجود نواقص زياد زير بار ترافيك 
است. خود مســئوالن هم مي دانند كه اين كمربندي 
خطرناك است؛ از آســفالت و نبود جدا كننده وسط و 
نيوجرسي در شــانه جاده تا نبود خط كشي مناسب و 
روشنايي. شهريار بيرانوند، ديگر شهروند خرم آبادي هم 
به ناتمام ماندن پل ماسور اشاره مي كند و ادامه مي دهد:  
مشكالت شهري، زياد است و مردم خسته از تمام نشدن 
پروژه ها. زماني كه پروژه اي افتتاح مي شــود آيا بهتر 
نيست حداقل كيفيت اجراي آن به دقت بررسي شود. 
چراغ و المپ هاي پل گپ را تعويض كرده اند هنوز چند 
روز نگذشته چند تا سوخته است. خرم رود را هم اليروبي 

نكرده اند و اكنون پر از زباله و خاك است.
سجاد محمدي، مغازه دار خرم آبادي هم عنوان مي كند: 
يك ســال تمام در ترافيك مانديم و از چند روز پيش 
اجازه تردد صادر شد. اما با يك باران بخشي از پل خراب 
شد و هيچ نهادي هم مســئوليت اين اتفاق را برعهده 
نمي گيرد. اگر پل تكميل نشده بود چرا اجازه مي دهند 
كه مردم از آن تــردد كنند. اينكه شــهرداري عنوان 
مي كند به اصرار مردم پل تكميل نشــده را بازگشايي 

كرده اصال قابل قبول نيست.

شهرداري، تنها در يك زمينه مقصر است
شــهردار خرم آباد اواخر مهر گذشــته از پيشــرفت 
95درصدي احداث اين پل خبــر داده و عنوان كرده 
بود: »از مجموع 4دستك، ۳دستك پل آيت اهلل كمالوند 
تكميل شــده و تكميل آن نياز به پرداخت بخشي از 
مبلغ قرارداد به پيمانكار از سوي اســتانداري دارد.« 
محمد شــريفي مقدم همان زمان از صدور مجوز تردد 
روي اين پل با هدف برطرف شدن مشكالت مردم خبر 

داد، بخش تكميل نشده 
پل فروريخــت و تصميم 
شهرداري با حجم انتقادات 
مواجه شد. شريفي مقدم 
در اين باره به همشــهري 
مي گويد: بخشــي از پل 
ريزش كرده، امــا همچنان تأكيد مي كنــم كه براي 
تردد در اين مســير مشــكلي وجود ندارد. با توجه به 
شــرايط موجود و به منظور حفظ سالمت شهروندان 
تا اطالع ثانوي اين پل بسته شــده و به محض تحويل 
به شهرداري، مردم مي توانند از آن استفاده كنند. اين 
مسئول درباره زمان تكميل نهايي طرح تأكيد مي كند: 
پيمانكار اين طــرح بخش خصوصي و از اســتانداري 

طلبكار است؛ به همين دليل بخشي از طرح نهايي نشده 
و حتي به صورت موقت هم آن را به مــا تحويل نداده 
بود. اما پروژه زمانبنــدي دارد و هر زمان به طور كامل 
به ما واگذار شــد زير بار ترافيك مي رود. پس از آن هم 
مسئوليت هرگونه مشكلي تا يكسال بعد از زمان تحويل 

با خود پيمانكار خواهد بود.
شــهردار خرم آباد درباره صحبت هاي انتقادي سجاد 
بابايي، معاون عمراني شوراي شهر درباره كيفيت مصالح 
استفاده شده در پل كمالوند هم توضيح مي دهد: ما چه 
كاره هستيم كه بخواهيم مصالح تعمير و ساخت اين پل 
را تامين كنيم. 100درصد اجــراي اين پروژه با بخش 
خصوصي بوده و منابع مالــي آن هم از محل اعتبارات 
سيل تامين شده است. تنها اين اشــتباه را قبول دارم 

كه نبايد تا تكميل نهايي اقدام به بازگشايي مي كرديم.
اين مســئول درباره انتقادات مردمي نسبت به ديگر 
پروژه هاي شــهري هم بيان مي كند: بعد از يك قرن 
نرده هاي پل صفوي )گپ( را تعويــض كرديم و لوازم 
استفاده شــده براي تعويض چراغ هاي اين پل هم از 
كيفيت بااليي برخوردار است. از بين رفتن روشنايي ها 
به دليل كيفيت پايين را به هيچ وجه تأييد نمي كنم و 
تالش ما اين است كه مشكالت شهري را حتي با وجود 

مشكالت اقتصادي رفع كنيم.

بودجه 1400، مرهم پروژه هاي نيمه تمام لرستان 
عالوه بر پروژه هاي شــهري، سال هاســت كه 2هزار 
پروژه لرستان در نبود اعتبار خاك مي خورند و با وجود 

90درصد پيشــرفت نه تنها به مرحله افتتاح نرسيده  
كه مشكالت زيادي را هم براي ساكنان اطراف همان 
پروژه ايجاد كرده اند. در اين ميان تكميل نشــدن سه 
طرح مهم هم همــواره مورد انتقاد جدي قــرار دارد. 
راه آهن، آزادراه خرم آباد- اراك و البته 1۳ســد نيمه 
كاره. تنها براي تكميل اين سدها 2 هزار ميليارد تومان 
اعتبار نياز است تا جلوي بسياري از مشكالت ازجمله 
سيالب هاي خسارت زا در شهرهاي استان و هدررفت 
آب هاي سطحي آن گرفته شود. لرســتاني ها اما اين 
بار براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام شــان چشــم به 
افزايش بودجه اســتان  در اليحه1400 دوخته اند كه 
رقمي معادل 1200ميليــارد تومان در بخش جاري و 
عمراني است. استاندار لرستان در گفت وگو با همشهري 
از تكميل بيش از 100پروژه اســتان و محدود شدن 
پروژه هاي جديد با اعتبارات1400 لرستان خبر مي دهد 
و مي گويد: طرح ها و پروژه هايي كه پيشرفت باالتري 
دارند در اولويت تخصيص بودجه قرار گرفته و عمليات 

تكميل آنها اجرايي مي شود.
سيـد مـــوسي خـادمي 
مـــي افزايد:  لـــرستان 
پروژه هــاي نيمــه تمام 
زيادي دارد و منابع مالي 
ما محدود. پروژه هايي هم 
كه قرار اســت سال آينده 
نهايي شود با اعتبارات اســتاني تامين خواهد شد، اما 
راه آهن، آزادراه و ســدهاي نيمه كاره، پروژه هاي ملي 
هستند و نمي توان زماني براي نهايي شدن آنها درنظر 
گرفت. البته با وجــود اينكــه آزادراه خرم آباد - اراك 
جزو پروژه های ملي اســت، اما منابع آن تامين شده و 
در آينده اي نزديك تكميل خواهد شد. همچنين اگر 
اعتبارات مصوب شده  ســند كمندان تخصيص پيدا 
كند اين طرح ملي هم آبگيري مي شود. خادمي درباره 
مشكالت پيرامون پل كمالوند و مطرح شدن واگذاري 
پروژه هاي لرستان به پيمانكاران ضعيف می گويد:  وجود 
برخی پيمانكار ضعيف يا آنهايي كه كارشان را خوب بلد 
نيســتند را رد نمي كنم، اما مشكل اصلي اين است كه 
منابع و اعتبارات الزم براي همــه پروژه ها وجود ندارد 
و بسياري از پيمانكاران قوي هم به دليل عدم دريافت 
مطالباتشان نمي توانند يك طرح را تكميل كنند. البته 
واگذاري پروژه به پيمانكار روال قانوني خودش را دارد و 
سازمان مديريت آنها را رتبه بندي كرده. اينطور نيست 
كه هر پيمانكاري با هر رتبه اي در مناقصات و مزايده ها 
شركت كند. استاندار لرستان در آخر درباره پل آيت اهلل 
كمالوند مي گويد: پروژه كمالوند هم هنوز تحويل نشده 
بود و تصميم گيري براي بازگشايي آن به اين دليل بود 
كه بخش مورد استفاده مردم خللي در تكميل بخش 
باقيمانده ايجاد نمي كرد، اما با تصميم شهرداري اين 
پل تا اطالع ثانوي بسته خواهد بود و ان شاءاهلل پس از 

تكميل در اختيار مردم قرار خواهد گرفت.

پيگيري

آبگرفتگی جاده ها و معابر بوشهر
فعاليــت ســامانه بارشــي 
جديــد از روزهــاي پاياني 
هفتــه گذشــته در اغلب 
مناطق كشــور آغاز شد و از 
شنبه شب شــدت بيشتري 
گرفت. سازمان هواشناسي 

در روزهاي گذشــته براي بوشــهر، فارس و كرمان هشــدار صادر و 
پيش بيني كرده بود در اين استان ها شاهد طغيان رودخانه ها، جاري 
شدن سيالب، آبگرفتگي گسترده معابر، خســارت به محصوالت و 
زمين هاي كشاورزي و تجهيزات گلخانه اي، لغزندگي و لغو يا تأخير 
در پروازها باشيم. همانطور كه پيش بيني ها نشان مي داد اين استان ها 
شاهد بارندگي شديد و آبگرفتگي بودند، اما در بوشهر با سيالب و باال 
آمدن آب رودخانه، شاهد مسدود شدن بســياري از جاده ها و معابر 
بوديم.  طوري كه راه ارتباطي اين استان و خوزستان يعني مسير ديلم 

به بهبهان به طور كامل مسدود شد.
مديركل مديريت بحران بوشهر با بيان اينكه بارندگي ها از شنبه شب 
شدت زيادي داشته اســت به همشــهري مي گويد: »اين بارندگي 
بيشــتر مناطق شــمالي يعني گناوه و ديلم را دربرگرفت و موجب 
آبگرفتگي شديد معابر در اين دو شهرســتان و همچنين برازجان و 
دشتستان شد.« جهانگير دهقاني با اشاره به مسدود شدن محورهاي 
برازجان-گناوه، ديلم- بهبهان، مسير ساحلي بوشهر-گناوه و تعدادي 
از محورهاي روستايي توضيح مي دهد: »بسته شدن برخي محورهاي 
روستايي و قطع  چند ساعته برق در گناوه به دليل سقوط چند تير برق 

از ديگر مشكالتي بود كه بر اثر بارندگي پيش آمد.«
به گفته وي، بارندگي  به همراه وزش باد شــديد و رعد و برق تا ظهر 
امروز )دوشنبه( ادامه دارد و بازگشــايي محورهاي اصلي شهرستان 
به شــدت بارندگي و استمرار آن بســتگي دارد. دهقاني همچنين از 
آبگرفتگي تعدادي از خانه ها در شمال استان هم خبر مي دهد و تأكيد 
مي كند كه نيروهاي امداد و نجات از شنبه شب در حال امدادرساني 
به شهروندان هستند، اما برآورد كامل خسارت از سوي بنياد مسكن 
بعد از پايان بارندگي انجام خواهد شد. فرماندار گناوه هم كه بيشترين 
خسارت و آبگرفتگي را در بارندگي اخير شــاهد بوده است از مردم 
مي خواهد با توجه به شــرايط تا پايان بارندگي و آبگرفتگی از منازل 
خود خارج نشــوند. غالمرضا مهرجو با بين اينكه بارندگي بيشترين 
خسارت را به روستاهاي بخش مركزي اين شهرستان وارد كرده است، 
مي گويد: »بارندگي ها فعال ادامه دارد و با توجه به اينكه احتمال طغيان 
رودخانه هاي فصلي وجود دارد، پيش بيني مي شود برخي از مسيرهاي 
روســتايي كه هم اكنون باز هســتند، مسدود شــوند.« او مي گويد: 
اكيپ هاي امدادي در شهرستان فعال هستند و ضمن امدادرساني به 
بررسي و ارزيابي خسارت ها هم مي پردازند. مجموع بارش يك ساعته 
در اين بندر كه با توفان تندري با ســرعت 89 كيلومتر همراه بود ۶5 
ميلي متر برآورد شده است و اداره هواشناسي بوشهر پيش بيني مي كند 
فعاليت سامانه  بارشي تا نيمه هاي امروز )دوشنبه( ادامه داشته باشد.

سيده زهرا عباسي
خبرنگار

ريزش بخشي از پل آيت اهلل كمالوند، بار ديگر توجه مردم، مسئوالن و كارشناسان را به 
پروژه هاي نيمه تمام لرستان و بازسازي بناهاي تخريب شده پس از سيل جلب كرد

ريزش پل كمالوند تلنگري به پروژه های راكد

منابع مالــي را بايد متهم 
رديف اول پروژه هاي نيمه 
تمام لرســتان ناميد! چه 
آنهايي كه تكميل نمي شــوند و چه آنهايي كه عمر بهسازي شان بعد از 
بازگشايي مجدد، چند روزه است. ريزش مجدد پل آيت اهلل كمالوند داغ 
دل  پروژه هاي عمراني لرستان را تازه كرد. پلي كه در سيالب98 به طور 
كامل تخريب شد، اما چند روز پيش بدون تكميل نهايي و تحويل موقت 
پيمانكار از سوي شهرداري بازگشايي شد. البته ريزش بخشي از زيرسازي 
و آسفالت همان بخشي كه تكميل نشده بود، اين تصميم شهرداري را با 

انتقادات جدي مواجه كرد. منتقدان مي گويند در ديگر طرح هاي استان 
هم كه مدت هاي مديدي از كلنگ زني شان مي گذرد، استفاده از مصالح 
بي كيفيت، مشكالت اين چنيني را پس از افتتاح رقم خواهد زد. شهرداري 
خرم آباد دليل اين بازگشايي را اصرار مردم براي رهايي از ترافيك عنوان 
مي كند. اين پل به دليل مسير تردد بسياري از صنوف و چندين دانشگاه، 
قرار داشتن در ورودي خرم آباد از ســمت بروجرد و سهولت دسترسي 
مناطق واقع در بلوار ۶0 متري، اهميت زيادي براي مردم خرم آباد دارد، اما 
مطالبه 2ميليارد و 700ميليون توماني پيمانكار از استانداري باعث شده بود 

كه تردد روي آن تا همين چند هفته گذشته ميسر نباشد.

مريم سرخوش
خبر نگار
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باران، هفته هاي اخير جــان تازه به 
محيط
يك سوم تاالب هاي كشور بخشيده و زيست

رگه هاي خشــك آنها را ناپديد كرده 
است. در شــرايطي كه براســاس آخرين گزارش 
مؤسسه جهاني سياره زنده، 85درصد تاالب هاي 
جهان از بين رفته اند، بارش هــاي متعدد پاييزي 
توانست 52تاالب نيمه خشك ايران را زنده كند و 
شــرايط را بــراي ورود مهاجران زمســتانگذران 
عرض هاي شــمالي جهان در ايران مهيا كند. اما 
بارش هاي پاييزي در ايران تا چه اندازه براي احياي 
تاالب هاي كشــور مفيــد بــوده و ورودي آب به 

كداميك از تاالب ها را بيشتر كرده است؟

جشنتاالبها
جريان هاي بارشــي كه در هفته هاي اخير رخ داد، 
عمدتا بر 2محور استوار بود. نخست از جنوب غرب 
به سمت شمال غرب رفت و ديگري از شمال غرب 
به شرق كشور منتهي شــد و اين جريان توانست 
براي آبگيري 52تاالب كشور در اين مسيرها مفيد 
باشد. در اين مسير، تاالب هاي موجود در استان هاي 
خوزســتان )18تــاالب(، چهارمحال وبختياري 
)6تاالب(، لرســتان )5تاالب( و بخشي از اصفهان 
)2تاالب( و تهران )3تاالب(، توانســته اند از منابع 

آبي بارش ها بهره مند شوند.
در جلگه شمالي كشــور نيز تاالب ها جان دوباره 
يافته اند. اين جريان بارشي حتي براي استان هاي 
آذربايجان غربي )8تــاالب(، آذربايجان شــرقي 
)3تاالب(، اردبيل )6تاالب( و كردســتان )تاالب 
زريوار( نيز ســودمند بود و تاالب ها را پر آب كرد. 
البته در كنار بهبــود وضعيت و احيــاي تاالب ها 
همچنان بايد درباره تاالب هامون و جازموريان ابراز 
تأسف كنيم كه به علت عدم برخورداري از بارش ها از 

شرايط مفيد بارشي محروم ماندند.
براساس آنچه كارشناســان به همشهري گفته اند، 
برنامه  احياي تاالب هاي كشــور در سال هاي اخير 
ســهمي براي بارش ها قائل نبــود و اين موضوع 
بيشتر به علت شرايط ناپايدار جوي كشور است كه 
تنها در نقشه هاي 50ســاله قابل پيش بيني است. 
همين موضوع موجب شده است كه چشم بيشتر 
تاالب هاي خشك و نيمه خشك كشور همواره به 

آسمان باشد.

تصويراقليميايران
ايران در اقليم خشك و نيمه خشك كره زمين قرار 
دارد و ميزان تبخير آب در كشــور 10برابر ميزان 
بارش هاســت. از اين رو نبايد انتظار شــكل گيري 
تاالب هاي متعدد را در اين شرايط اقليمي داشت. 
اما شــيب باالي جغرافيايي و اقليم كوهســتاني، 
شرايط را براي شــكل گيري 140تاالب كوچك و 
بزرگ در همين اقليم خشك و نيمه خشك فراهم 
كرد. از اين تعداد، 36تاالب با مساحت 1.4ميليون 
هكتار در فهرست تاالب هاي با اهميت جهان ثبت 
شده اند. بيشترين تمركز اين تاالب ها نيز در غرب 
و شمال كشــور قرار دارد و 2تاالب بزرگ هامون و 
جازموريان در استان سيستان و بلوچستان، همواره 
چشم به آسمان دارند تا شايد با نزول بارش ها جان 

دوباره بگيرند.

فصلاحيايتاالبها
بارندگي به ويژه در فصل هاي ســرد ســال كه خاك 
رطوبت بيشــتري دارد، موجب بيشــترين استفاده 
تاالب ها مي شــود. مســعود باقرزاده، مديركل دفتر 
حفاظــت و احياي تاالب هــاي ســازمان حفاظت 
محيط زيســت در گفت وگو با همشــهري، شرايط 
مفيدي كه در پي بارش هــاي اخير براي تاالب ها رخ 
داده است را اينگونه تشريح مي كند: در فصول خشك، 
بارش ها با ســيالب هاي گل آلود همراه مي شــوند و 
رســوبات زيادي به ســمت تاالب مي آورند كه براي 
احياي آنها مفيد نيســتند. البته برخي رسوبات كم 
براي غني شدن تاالب نياز است. اما عموم بارش هاي 
تابستانه نمي تواند براي رساندن آب حيات بخش به 
تاالب مفيد باشد. بنابراين بارش هاي پاييز و زمستان 

ارزش فراواني براي آبگيري تاالب ها دارند.

باقرزاده كريمي ادامه مي دهد: يكي از ارزش هايي كه 
بارش هاي مكرر براي تاالب ها دارند، موضوع كمك به 
حيات وحش و مهاجرت بيشتر پرندگان است. ايران 
به علت موقعيت جغرافيايي خاصي كه دارد، پرنده هاي 
عرض هاي شــمالي نظير ســيبري و اروپا را به خود 
جذب مي كند و اين مهاجران براي زمستانگذراني به 
عرض هاي جغرافيايي گرم تر روي مي آورند كه بهبود 
وضعيت تاالب ها كمك زيادي بــه افزايش جمعيت 

پرندگان مهاجر در ايران مي كند.
حدود يك سال از كاهش چشمگير هجوم مسافران 
و گردشــگران به محدوده تاالب هاي ايران به دليل 
پاندمي كرونا مي گذرد. با كاهش ســفرها شــرايط 
براي زيســت پذيري بهتــر و كاهــش چالش  هاي 
محيط زيســتي تاالب هاي ايران نيز مهيا شده است. 
در چنين شــرايطي ورود آب ســالم و تازه ناشي از 

بارندگي ها مي تواند هم به خودپااليي تاالب ها كمك 
كند و هم فرصت خوبي براي زادآوري پرندگان مهاجر 
و كاهش استرس براي جمعيت حيات وحش ساكن 

زيستگاه هاي تاالبي باشد.

پركردنجايخاليحقابهها
به اعتقاد كارشناسان حقابه هاي درنظر گرفته شده 
براي احيــاي تاالب ها قادر به ســيراب كردن كامل 
تاالب ها نيســتند. اما بارش ها مي توانند حتي جاي 
خالي حقابه هاي اندك را پر كنند و تراز آبي تاالب ها و 
درياچه ها را افزايش دهند. درست مانند اتفاقي كه در 
احياي درياچه اروميه افتاد و با افزايش بارش ها تراز 

آب درياچه اروميه هم افزايش يافت.
بايد اعتراف كرد در فرايند توســعه كشــور بسياري 
از تاالب ها حقابه  خود را از دســت دادند و به حقابه 
نخواهند رسيد نظير اتفاقي كه براي تاالب گاوخوني با 
176ميليون مترمكعب افتاد. بنابراين تنها نقطه اميد، 
بارش نزوالت جوي از آسمان اســت كه در ماه هاي 
پاييز و زمستان جريان زندگي را به تاالب هاي كشور 
بازمي گردانــد. نكته مثبت ديگر در منفعت رســاني 
بارش ها به تاالب هاي كشور آن است كه فصل زراعي 
به اتمام رسيده و كشاورزان نيز تمايلي به استفاده از 
منابع آبي براي كشت محصوالت ندارند و بدين ترتيب 

سهم بارش ها به طور كامل به تاالب ها مي رسد.

سرابترسالي
اما آيا افزايش ميزان بارش هاي استثنايي در 4سال 
اخير، 2دهه خشكســالي ايران را به پايان رسانده و 
عصر ترسالي آغاز شده است؟ هوشنگ جزي، مديركل 
دفتر آبخيزداري و حفاظت از خاك سازمان جنگل ها 
به همشــهري مي گويد: خشكســالي همچنان در 
مناطق كم آب كشور حاكم است و نبايد با بارش هاي 
پيش آمده در كشــور فريب ترســالي ايجاد شــود. 
چون فقط الگوي بارش تغيير كــرده و از بارش هاي 
طوالني مدت به بارش هاي رگباري و مقطعي سنگين 
تغيير شكل داده است كه اين شرايط موجب شده با 
وجود خشكســالي ها خطر جاري شدن سيالب نيز 
بيشتر شــود. همچنين گزارش اخير مركز ملي هوا 
و تغيير اقليم ســازمان حفاظت محيط زيســت نيز 
نشان مي دهد شــرايط اقليمي حال حاضر كشور با 
كليدواژه هاي »افزايش متوسط دما، كاهش بارش ها، 
افزايش تعدد و شدت حوادث زيست محيطي شديد 
مانند سيل و خشكسالي« شناخته مي شوند و ترسالي 

در كار نيست.

مديركل دفتر احياي تاالب هاي سازمان حفاظت محيط زيست: بارش هاي پاييز و 
زمستان ارزش فراواني براي آبگيري تاالب ها دارد صداي زندگي در 52تاالب ایران پیچید خبرهای كوتاه

انتقال4تنالشهپرندگانمبتالبهآنفلوآنزاازتاالب
ميقان

مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان مركزي از انتقال 4تن 
الشه پرندگان تلف شــده به دليل ابتال به آنفلوآنزاي فوق حاد از 
سطح تاالب ميقان به وسيله بالگرد خبر داد و گفت: درپي بازديد 
استاندار از تاالب و هماهنگي هاي انجام شــده با ستاد مديريت 
بحران اقدامات الزم درخصوص انتقال الشه هاي جمع آوري شده 
در مركز تاالب كه با حاشيه حدود 5 كيلومتر فاصله دارد، به وسيله 
يك فروند بالگرد هالل احمر در كيسه هاي مخصوص، انجام شد. 
رضا ميرزايي به ايسنا گفت: دفن بهداشتي به همراه آهك پاشي 
پرندگان تلف شــده نيز انجام شده است. وي با اشــاره به اينكه 
همه روزه عالوه بر جمع آوري و دفن بهداشــتي الشه ها، گشت، 
كنترل و پايش منطقه به صورت مشــخص، منظم و مســتمر در 
حال انجام اســت، تأكيد كرد: جمع  آوري و دفن بهداشتي الشه 
پرندگان تلف شده در تاالب ميقان تا پاكسازي كامل منطقه ادامه 

خواهد داشت.

نگهدارياز34هزاراثرتاريخيبا200ميلياردتومان
وزير ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنايع دستي در واكنش به 
ريزش بخشي از پل تاريخي كرج، گفت: بارها گفته ام ولي كسي 
گوش نمي كند كه بودجه ما بسيار اندك است و ميراث فرهنگي 
با 180 تا 200ميليارد تومان 34هــزار ابنيه تاريخي را نگهداري 
مي كند. علي اصغر مونسان در بازديد از پل تاريخي دختر در كرج 
كه بخش هايــي از آن چند روز پيش فرو ريخــت، افزود: اينطور 
نيســت كه به بناهاي تاريخي توجه نشده است. 34هزار اثر ثبت 
ملي در كشــور داريم كه بايد از آنها حفاظت شــود. اين ابنيه ها 
تاريخي هستند و از چند هزار سال تا چند صد سال قدمت دارند، 

بنابراين، اين اتفاقات موضعي در همه جاي دنيا پيش مي آيد.

فرسايشساالنه16تنخاكدرهكتار
مديركل دفتر آبخيــزداري و حفاظت خاك ســازمان جنگل ها 
گفت: هرسال 16تن در هر هكتار فرســايش خاك در كشور رخ 
مي دهد كه تنها با اقدامات آبخيــزداري مي توان آن را مديريت 
كرد. هوشــنگ جزي با بيان اينكه امنيت غذايي در كشور منوط 
به كنترل فرسايش خاك اســت، به مهر گفت: يكي از مهم ترين 
چالش هايي كه مي تواند مسير توسعه اقتصادي و امنيت غذايي 
و خودكفايي را با مشــكل مواجه كند، فرسايش خاك و كاهش 
حاصلخيزي آن است. او افزود: آبخيزداري مي تواند حجم فرسايش 
خاك را در هر هكتار به 9تن كاهش دهد. به گفته مديركل دفتر 
آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگل ها، آب موضوع جدي 
و مهم كشور است. اما آب با روش هاي مختلف تهيه و استحصال، 
قابل تجديد است. درحالي كه خاك از دست رفته به هيچ وجه قابل 
بازگشت نيست و جبران آن به سال ها اقدامات حفاظتي و كنترلي 
نياز دارد. بنابراين حفاظت از خاك از حفاظت از آب مهم تر است.

سيدمحمدفخار
خبرنگار
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  شــهيندخت مــوالوردي، 
معاون امور زنــان و خانواده گزارش

رئيس جمهــور در دولــت 
يازدهم و دستيار سابق حسن روحاني در 
امور حقوق شــهروندي دولت دوازدهم، 
شنبه پانزدهم آذر ماه در شعبه 15دادگاه 
انقاب اســامي تهران به جرم در اختيار 
قرار دادن اطاعات و اســناد طبقه بندي 
شده با پوشش مســئوالن نظام با هدف بر 
هم زدن امنيت كشــور به 2 سال حبس 
تعزيري و به دليل فعاليــت تبليغي عليه 
نظام مقدس جمهوري اســامي ايران به 
6 ماه حبس تعزيري محكوم شد. صدور اين 
حكم براي زني كه در ســال هاي گذشته 
يكــي از مديران فعــال و تاشــگر براي 
اســتيفاي حقــوق زنــان بوده اســت، 
واكنش هاي فعاالن حوزه زنان را برانگيخته 
است و بسياري از آنها خواستار بازنگري در 
حكم صادره شــده اند. يكــي از اتهامات 
موالوردي مربوط به انعقاد قرارداد معاونت 
امور زنان و خانواده بــا صندوق جمعيت 
سازمان ملل متحد است. تفاهمنامه اي كه 
در 21خرداد سال 1393توسط موالوردي 
و هولكي اوز، نماينــده دفتر صندوق  اين 
جمعيت امضا شــد. برخــي از مفاد اين 
تفاهمنامه در قالب 5 برونــداد مرتبط با 
يكديگر و در بازه زمانــي 1390-1394 
تدوين شده و هدف از آن، تقويت ظرفيت 
ملي براي تدوين و اجراي برنامه حمايتي 
براي نهاد خانــواده، خانوارهــاي داراي 
سرپرســت زن و زنــان كم بضاعــت بود. 
فعاليت هــاي ايــن برونــداد كــه بــا 
هماهنگي هاي انجام شده بين معاونت امور 
زنان و خانــواده، وزارت امــور خارجه و 
صندوق جمعيت سازمان ملل متحد طبق 
سند UNDAF تنظيم شده، شامل مواردي 
مثل استخدام كوتاه مدت مشاوران ملي و 
كارشناســان جهت ارائه كمــك فني به 

معاونت امور زنــان و خانــواده )انتخاب 
مشاوران و شــرح خدمات آنها مشتركا با 
صندوق جمعيت ملل متحد صورت خواهد 
گرفت(، استخدام مشــاوران بين المللي 
جهت ارائه كمك فني به معاونت امور زنان 
و خانواده، تبادل تجربه با ســاير كشورها 
به منظور يافتن مكانيسم هايي براي تقويت 
بنيان خانواده و پيشــرفت زنان، تشكيل 
بانك اطاعاتــي زنان و زنان سرپرســت 
خانوار، حمايــت از دوره هاي آموزشــي 
بومي شــده براي كارمندان سازمان هاي 
دولتي، قضايي، نيروهــاي پليس و ...  در 
زمينه رفتار ســالم در خانــواده، آموزش 
آموزشگر براي تدريس خانواده سالم، وارد 
كردن مباحث خانواده ســالم به محتواي 
آموزشي كاس هاي پيش و پس از ازدواج، 
تحليل زيرگروه هاي زنان سرپرست خانوار 
)زنــان هرگــز ازدواج نكــرده، مطلقه، 
تدويــن  به منظــور  بدسرپرســت( 
سياست هايي كه نيازهاي مختلف آنها را 
پوشــش دهدو برگزاري تور مطالعاتي به 
كشــورهاي داراي برنامه موفق در زمينه 

زنان سرپرست خانوار است.

انتقــاد نماينــدگان زن اصولگرا از 
تفاهمنامه

اجراي اين تفاهمنامه در همان سال مورد 
انتقاد تند برخي نماينــدگان اصولگراي 
مجلس قرار گرفت، ازجمله فاطمه رهبر، 
رئيس وقت فراكسيون زنان مجلس شوراي 
اسامي كه بيشترين نقد او به بي اطاعي 
مجلس از اين تفاهمنامه بر مي گشت. طبق 
مطلبي كه خبرگزاري تسنيم منتشر كرده 
او در 22دي سال 93در نشست تخصصي 
مطالبات استادان از مسئوالن حوزه زنان 
گفته بود: »اين قــرارداد با توجه به اصول 
87، 82، 125و 153قانــون اساســي هر 
عهدنامــه، مقابله نامــه و موافقتنامه بايد 
به تصويب مجلس برســد.« يكي ديگر از 
مواردي كه فاطمه رهبر به آن انتقاد داشت، 
اين بخش از پيام مدير اجرايي صندوق بوده 

كه در دسامبر2014 گفته بوده:»ما در حال 
مبارزه با انگ و تبعيض و خشونت مبتني بر 
جنسيت هستيم. ما بايد مستقيما با جوانان 
در ارتباط بوده و با آنان كار كنيم تا مطمئن 
شــويم كه اطاعات و خدمات درست در 
هر زمان، هر كجا و بــه هرگونه كه به آن 
احتياج دارند، در اختيارشان قرار خواهد 
گرفت. همچنين براي پايان بخشيدن به 
خشونت عليه زنان متحد شــويم و با هم 
بايد براي شنيده شــدن صدايمان تاش 
كنيم.« خانم فاطمه رهبر انتقاد كرده بود 
كه اين صندوق يكي از مهم ترين اهدافش 
فرمان هاي توسعه هزاره، حقوق بشري و 
تساوي جنسيتي در پيوند با سياست هاي 
خود و سازمان متبوع است و از اين جهت 
بايد جلــوي اين تفاهمنامه كــه به گفته 
او»يك برجام كوچك زنانه« است، گرفته 

شود.

قرارداد در دولت قبل هم وجود داشته
موالوردي در همان زمان پاسخي به خانم 
فاطمه رهبر و ســاير منتقدان خود داد. او 
به روزنامه شرق گفته بود: »اين دوستان 
ادعا مي كنند معاونت زنان حتما اطاعات 
محرمانه كشــور را در اختيار سازمان ملل 
قرار داده. ماجرا اين است كه ما يك برنامه 

كاري مشترك را آن هم در چارچوب برنامه 
كشوري پنج ساله جمهوري اسامي ايران با 
سازمان ملل متحد با دفتر صندوق جمعيت 
ملل متحد امضا كرديم؛ يعني اين پنجمين 
برنامه كشــوري بود كه در ايــران به اجرا 
درآمده_ در دولت نهم و دهم هم به اجرا 
در آمده بود- ما هم آخريــن برونداد اين 
برنامه هستيم، 5 دســتگاه ديگر پيش از 
ما اين قــرارداد را امضا و اجــرا كرده اند و 
مجلس تازه متوجه شده كه ايران تابه حال 
5 برنامه كشوري داشته و برنامه كاري امضا 
مي كند. با وجود آنكه مــا گزارش امضاي 
اين برنامه هــاي كاري را داده بوديم، اين 
دوســتان بررســي كردند و به اين نتيجه 
رســيدند كه طبق اصل77 قانون اساسي 
بايد به تصويب مجلس مي رســيده است. 
كاري هم به اين ندارند كه 5 دستگاه ديگر 
اين برنامه كاري را امضا مي كنند. وزارت 
كار، بهداشت، دانشگاه تهران، مركز آمار، 
هال احمر و... همه اينهــا در اين برنامه 
كشوري شركاي اجرايي ما هستند و بخش 
مربوط به خودشــان را اجرا مي كنند، اما 
براي فراكسيون سؤال اصلي اين است كه 
چرا فقط معاونت زنان برنامه كاري خود را 

به امضاي مجلس نرسانده است!؟«
اين تفاهمنامه در همان ســال به صورت 
شفاف در رســانه ها منتشر شد و موافقان 

و مخالفان دربــاره آن صحبت كردند. اما 
در بهار امســال، پاي او به دادگاه انقاب 
باز شــد و تفاهمنامه ذكر شــده منجر به 
حكم دادگاه عليه او شــد. موالوردي در 
اين باره گفته است: » آنچه به عنوان اتهام 
مطرح شده، نه تنها حتي در حد يك تخلف 
اداري هم نيســت بلكه اقدامي است كه 
دقيقا در چارچوب برنامه كشــوري انجام 
شده و كميته راهبري مربوط به اين اقدام 
نيز در وزارت امور خارجه فعال اســت.« 
او معتقد اســت كه كل پرونده سياســي 
اســت و موضوع يك تفاهمنامه نيســت.

زهرا نژادبهرام، عضو شــوراي شهر تهران 
در اين باره به همشهري گفت: از 2 منظر 
مي توان به حكمي كه به موالوردي داده 
شــده، پرداخت. اوال اينكــه موالوردي 
براساس ساختارها و چارچوب هاي دولت 
تحت عنوان معاون رئيس جمهور كه قانون 
اختياراتي را براي او تعريف كرده، اقداماتي 
را در سطح كشور انجام داده كه شفاف هم 
بوده و بارها درباره آن توضيح داده است، 
حاال اگر اين وظايف قانوني خوب تعريف 
نشده و شائبه هايي را ايجاد كرده، بايد آن 
را اصاح كنند و مقام باالدست نسبت به 
تبيين نقاط ضعف و قوت دستورالعمل ها 
اعام نظر كنــد، نه اينكه شــخصيتي را 
كه ســال ها دغدغه فعاليت در اين حوزه 

را داشــته و با منافع ملي آشناست متهم 
كننــد.«  او ادامه داد: »از ســويي ديگر با 
توجه بــه اينكــه مــوالوردي خدمات و 
تاش هاي زيــادي را بــراي جامعه زنان 
در كشور در طول اين ســال ها انجام داده 
چه آن زمان كــه در دولت بــود و به طور 
نمونه اليحه تامين امنيت بــراي زنان را 
تدوين كرده و گام هــاي بلندي را جهت 
توانمند سازي  زنان برداشــته، چه قبل تر 
از آن كه حوزه مطالعاتــي وي زنان بوده 
و در اين راســتا اقدامات عملي فراواني را 
در چارچوب منافع ملي كليد زده و دنبال 
كرده، نياز است كه مسئوالن قضايي كشور 
با تامل بيشتري به اين پرونده بپردازند و در 

حكم صادر شده تجديد نظر كنند.«
 نژادبهرام با بيان اينكه اقدامات موالوردي 
در چارچوب قانون و بــا رويكرد مثبت به 
زنان و توانمند سازي  آنها و در جهت توسعه 
كشور و با رعايت منافع ملي صورت گرفته، 
گفت:» به نظر مي رســد كه حاال فرصت 
مطلوبي براي قوه قضاييه است كه در رأي 
صادر شــده تجديد نظر كند به خصوص 
اينكه شــعار اين قوه رعايت حقوق همه 

شهروندان است و روي آن تأكيد دارد.«
راي موالوردي آنطور كــه خودش گفته 
بدوي اســت و تا 20روز فرصت اعتراض 

به آن را دارد. 

پشت پرده يك محكوميت
 فهيمه طباطبايي

خبر نگار

ايثارگران بدانند

 ضرورت اصالح قانون جامع 
خدمات رساني به ايثارگران )۴(

10- ابطال برخي از امتيازات ايثارگران توسط ديوان عدالت اداري
از مشكات بسيار جدي كه روند اجراي تسهيات و امتيازات ايثارگران را 
با موانعي مواجه ساخته است آراي ديوان عدالت اداري است. طي سال هاي 
اخير ديوان عدالت اداري مستند به ماده76 قانون جامع خدمات رساني به 
ايثارگران كه كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون را ملغي االثر كرده، 

نسبت به ابطال امتيازات و تسهيات ايثارگران اقدام نموده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 882 - 883 مورخ 
يكم مرداد ماه سال98 با نسخ ماده48 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم 

بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال1384 چنين رأي داده است: 
به موجب ماده76 قانون جامع خدمات رســاني بــه ايثارگران مصوب 
ســال91 كليه قوانين و مقررات مغاير با قانون مذكور ملغي االثر شــده 
است و به موجب مصوبه مجمع تشــخيص مصلحت نظام ساير قوانين 
مصوب به نفع ايثارگران درصورتي كه طي سال هاي1386 تا دوم دي ماه 
سال91 به تصويب رسيده و زمان اعتبار قانوني آنها به سر نيامده باشد به 
قوت خود باقي و معتبر است و شرايط استخدام و تامين نيروي مورد نياز 
دســتگاه هاي اجرايي از ميان ايثارگران و خانواده آنها در ماده21 قانون 
جامع خدمات رساني به ايثارگران و تبصره هاي آن مشخص شده است، 
بنابراين استناد به ماده48 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از 
مقررات مالي دولت از اين حيث كه ماده48 در زمان صدور مصوبه مورد 
شكايت به علت مغايرت با قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران منسوخ 
بوده است اقدام براســاس آن فاقد مبناي قانوني است و هم اكنون مفاد 
تبصره2 ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران حاكم است كه 
حكم مقرر در آن متفاوت از ماده48 است، مستند به بند1 ماده12 و ماده 
88 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود. وجود ايرادات متعدد در اين 
رأي و تناقض با ساير آراي هيأت عمومي ديوان را به وقت ديگري گذاشته 
و مفصًا به آن خواهيم پرداخت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در 
رأي ديگري به شماره دادنامه 669 مورخ 11 تيرماه سال 98 درخصوص 
تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران از قراردادي به رسمي، چنين رأي 
صادر كرده است: هيأت عمومي در بند سوم رأي مفصلي كه در اين زمينه 
صادر كرده، آورده است: استناد به تبصره 2بند )و( ماده44 قانون برنامه 
پنجساله پنجم توسعه جهت تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به 
رسمي قطعي موضوعيت ندارد، زيرا به استناد ماده76 قانون جامع خدمات 
رساني به ايثارگران استناد به قوانين برنامه تنها در مدت اعتبار آنها قابليت 
استناد دارد، اساساً موضوع تبصره مذكور اســتخدام رسمي قطعي در 
چارچوب سهميه استخدامي ايثارگران است. بديهي است اين امر مانع از 
به كارگيري ايثارگران خارج از سهميه استخدامي به صورت قراردادي در 
دستگاه اجرايي نبوده و چنانچه قرار باشد به استناد ماده21 قانون جامع 
ايثارگران با استفاده از سهميه ايثارگري به صورت رسمي قطعي استخدام 
شوند، رعايت مقررات مذكور در اين ماده الزامي است. اين دو نمونه رأي 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نشانگر آن است كه قانون جامع فاقد 

شفافيت الزم در احقاق حقوق ايثارگران است.

نژاد بهرام، عضو هيات رئيسه 
شــوراي شــهر تهران: حاال 
فرصــت مطلوبي بــراي قوه 
قضاييه اســت كــه در رأي 
صادر شــده تجديد نظر كند 
به خصوص اينكه شعار اين قوه 
رعايت حقوق همه شهروندان 

است و روي آن تأكيد دارد

زار
دگل

جوا
ي/ 

هر
مش
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فعاالن حوزه زنان خواستار بازنگری در حكم بدوی 2 سال زندان برای معاون 
اسبق رئيس جمهوری شدند 
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32 ماه از فیلترینگ 
تلگــرام بــه عنوان پيامرسان

یــن  طب تر مخا پر
پیام رســان تاریخ فضای مجازی 
کشور با دستور قضایی می گذرد.  با 
وجود گذشت این مدت طوالنی اما 
باز هم بحث درباره آن داغ است؛ به 
ویــژه در دوران شــیوع کرونا که 
اســتفاده مردم از اینترنت بیشتر 
شده و خیلی ها برای انجام کارها از 
جمله ارســال فایل، دلشان برای 
ســرعت و ظرفیت بــاالی تلگرام 
بدون فیلتر تنگ شده است. هنوز 
هم با وجــود گذشــت این مدت 
طوالنی بسیاری از مردم،رسانه ها و 
نهادها از این پیام رســان استفاده 
می کننــد و بــر اســاس آخرین 
نظرسنجی ها هنوز 40 میلیون نفر 

کاربر تلگرام در کشور هستند. 
محمد جــواد آذری جهرمی،وزیر 

ارتباطات هم شــنبه شب در یک 
مصاحبه تلویزیونی اعالم کرده که 
که اگرچه مشکلی که باعث فیلتر 
این شبکه شــده، حل شده است 
اما دیدگاه دســتگاه قضا در مورد 
رفع فیلتر از این پیام رسان تغییر 

نکرده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در این برنامه اعالم کرد که او عامل 
فیلتر این شبکه نبوده که حاال در 
مورد رفع فیلتر آن تصمیم بگیرد یا 
در مورد آن نظر بدهد. جهرمی در 
پاسخ به این سؤال که چه ضرورتی 
برای ادامه فیلتر تلگــرام با وجود 
حل شدن مشکل سیاسی آن وجود 
دارد گفت:  »بعید می دانم که نظر 
دستگاه قضایی در این رابطه عوض 
شده باشد و تغییر دیدگاهی در آن 
حاصل شده باشد. پیشنهاد می کنم 
از جناب دادستان کل کشور دعوت 

کنید و همین ســؤال را از ایشان 
بپرســید.« او در ادامه در واکنش 
به این سؤال که چرا در این زمینه 
اظهار نظر نمی کند توضیح داد:  »نه 
موقع انسداد آن از ما نظر خواستند 
نه االن نظر می خواهند. طبیعتا این 
موضوعی  است که به نظر دستگاه 
قضا وابستگی دارد. تلگرام با حکم 
قضایی بسته شده است و مجددا با 
حکم قضایی قابل بازنگری است.«

گرهعجيبفيلترینگ
به گــزارش همشــهري، در ایران 
فیلترینگ سایت ها و اپلیکیشن ها 
از 2 مسیر صورت می گیرد:تصمیم 
کارگروه تعیین مصادیق محتوای 
مجرمانه که دادســتان کل کشور 
ریاست آن را برعهده دارد یا حکم 

قضایی. 
تلگرام در 10 اردیبهشــت ســال 
1397 با حکم بازپرس دادسرای 
فرهنگ و رســانه فیلتر شد و گره 
فیلترینگ آن با وجود نیاز مردم و 
جایگزین نشدن پیام رسانی به جای 

آن باقی است. 
 بیژن قاسم زاده، بازپرسی که این 
حکم را صادر کرده در مهرماه 98 

به اتهام فساد بازداشت و به 10سال 
زندان محکوم شد. 

واقعیت ملموس جامعه این است 
که با وجــود فیلترینــگ تلگرام 
هیچ کدام از پیام رسان های داخلی 
که به آنها امید بسته شده بود حتی 
با وام های میلیاردی و ســرورهای 
رایگان نتوانســتند مورد رضایت 
عموم مردم قرار گیرند. این مسئله 
باعث شــد تا عالوه بر استفاده از 
تلگرام و استفاده از فیلترشکن به 
صورت گســترده در میان مردم 
جامعه بســیاری رو به پیام رسان 
واتســاپ بیاورنــد. واتســاپ اما 
مشکالت بسیاری از جمله سرعت 
پایین،عملکرد ضعیف و عدم امکان 
ارسال فایل های با حجم باال را دارد 
و تقریبا هیچ کســی از آن راضی 
نیســت. به همین خاطر است که 
تقریبا همه رسانه ها و خبرگزاری ها 
همچنان کانال های اطالع رسانی 
خود را در تلگرام دارند و بسیاری 
از مقام ها و نهادهای رسمی کشور 
از جمله شورای اطالع رسانی دولت 
و وزارت امــور خارجــه هم برای 
اطالع رســانی از تلگرام استفاده 

می کنند. 

وزیر ارتباطات اعالم کرد مشکلی که باعث فیلتر  
تلگرام بود حل شده اما رفع فیلتر این پیام رسان 

پرمخاطب تنها  با حکم قضایی ممکن است 

صحرایي در جنوب استرالیا این روزها مرکز 
توجه تحقیقات فضایي جهان است. ساعت فضا

9 شــب شــنبه به وقت تهــران محققان 
توانســتند کپســولي که حاوي نمونه هاي بکر سیارکي 
موسوم به ریوگو بود را در یک فرود موفقیت آمیز به زمین و 
در اســترالیاي جنوبي پیدا کنند. به گزارش گاردین، در 
6ســال گذشــته فضاپیماي ژاپني Hayabusa2 یک 
ماموریــت قابل توجــه 5.2میلیارد کیلومتــري را براي 
استخراج نخستین نمونه هاي زیر سطح از سیارك ریوگو 
انجام داده است، سیارکي که به اعتقاد دانشمندان مي تواند 
رازهایي در مورد شکل گیري جهان و ریشه هاي زندگي در 
زمین را فاش کند. براي دومین بار در تاریخ علم جهان است 
که نمونه هاي خاك و ســنگ یک سیارك براي تحقیقات 
به دست دانشــمندان مي رسد و بســیاري این ماجرا را به 
همین خاطر تاریخــي مي دانند. قبل از فــرود در منطقه 
ممنوعه وومرا در جنوب استرالیا، این کپسول پس از ورود 
به جو زمین به گلوله اي آتشین تبدیل شد و روي آسمان رد 
قرمزي از خود برجاي گذاشــت. تیم هاي جســت وجو، 
کپسول را به قطر حدود 40سانتي متر به سرعت پیدا کرده 
و کار تحقیقاتي خود را آغاز کردند. »یوئیچي تسودا« مدیر 
پروژه فضاپیماي Hayabusa2 با فرود موفق این کپسول 
به زمین  گفت: عالي بود. این گلوله آتشین زیبا من را بسیار 
تحت تأثیر قرار داد. 6ســال منتظر چنیــن روزي بودم. 
فضاپیمــاي Hayabusa2 پس از آزاد کردن کپســول، 
مجددا از زمین دور شد تا ماموریت دیگري را که احتماال 

یک دهه به طول خواهد انجامید، آغاز کند.
این دومین بار اســت که نمونه اي از سیارك بکر و دست 
نخورده به زمین آورده مي شود، اما نخستین باري است که 

یک نمونه زیرسطحي بازیابي مي شود.

درجستوجويرازهايشكلگيريمنظومهشمسي
ریوگو از ســنگ هاي خیلي کهني تشکیل شــده که به 
دانشــمندان خواهد گفت منظومه شمسي چطور شکل 

گرفته است. »ماکوتو یوشیکاوا« مدیر این ماموریت مهم 
مي گوید که 100 میلي گرم نمونه خاك براي انجام تمام 
تحقیقات برنامه ریزي شده کافي اســت. این البته پایان 
ماموریتي نیســت که Hayabusa2 در سال 2014آغاز 
کرده اســت، بلکه ایــن فضاپیما از حاال در یک ســفر به 
سیارکي کوچک به نام 1998KY26 قرار دارد که 10سال 
به طول مي انجامد تا تحقیقات احتمالــي ازجمله یافتن 
راه هایي براي جلوگیري از برخورد شهاب سنگ ها به زمین 
انجام شود. فضاپیماي Hayabusa2 با وجود سطح بسیار 
سنگي سیارك ریوگو موفق شد 2بار آن را لمس کند و در 
طول یک و نیم سالي که  به آنجا رســیده بود با موفقیت 

داده ها و نمونه ها را جمع آوري کرد.
اولین بار در فوریه 2019 ایــن فضاپیماي ژاپني موفق به 
لمس سطح سیارك شد و نمونه هاي گردوغبار سطحي را 
جمع آوري کرد. در مأموریت چالش برانگیزتري در ژوئن 
همان سال، پس از فرود در دهانه اي که قبال با انفجار سطح 
سیارك ایجاد شده بود، براي نخســتین بار در تاریخ فضا 

نمونه هاي زیر سطحي از سیارك را جمع آوري کرد.
پروفســور ماســاکي فوجیموتو مي گوید که نمونه هاي 
سیارك ممکن است در پاسخ به یک سؤال اساسي کمک 
کند: چگونه آب و متعاقب آن حیات در زمین آغاز شد؟ او 
مي گوید: زمین نزدیک به خورشید ایجاد شده و بنابراین 
خشــک بوده اســت. زمین اصلي اصاًل آب نداشته است. 
بنابراین چیزي باید آب را به سیاره ما آورده باشد تا آن را 
قابل سکونت کند. چیزي مانند ریوگو آب را به زمین آورده 

و به همین دلیل ما اینجا هستیم.
ســیارك هایي که به دور خورشــید مي چرخند بســیار 
کوچک تــر از ســیارات هســتند و از قدیمي ترین اجرام 
منظومه شمسي به حساب مي آیند، بنابراین ممکن است 
به توضیح چگونگي تکامل زمین کمک کنند. نام ریوگو که 
به این سیارك قدیمي اطالق شده است، در ژاپني به معني 
»کاخ اژدها« است، نام یک قلعه در ته دریا در داستان هاي 

عامیانه ژاپني.

دریافتتاریخيخاكسيارك،رويزمين دستگاه قضا حكم فيلترينگ 
تلگرام را مي شكند؟

جهان استارت آپي

مرغمصنوعییکاستارتآپسنگاپوری
بهبازارآمد

با ادامه مصرف گوشــت که فشــار زیــادی به محیط زیســت وارد 
می کند، پیدایش گزینه های آزمایشی آزمایشگاهی، می تواند شروع 
یک حرکت رو به جلــو برای کمک به کــره زمین باشــد. به دنبال 
تصویب مقررات جهانی در این خصوص، برای اولین بار اســتارت آپ 
فناوری غــذای Eat Just چراغ ســبزی برای فروش در ســنگاپور 
به دست آورد. به گزارش وب ســایت نیو اطلس، در حالی که تعدادی 
استارت آپ محصوالت گوشــتی تقلبی تولید مي کنند که از گیاهان 
 به عنوان پایه در آن استفاده شده است، برخی دیگر از جمله KFC و
Aleph Farms در حال کار بر روی راه حل های کشــت گوشــت از 

سلول های حیوانی هستند.

این محصوالت در حال حاضر قیمت باالیی دارند، اما ممکن اســت 
برای عالقه مندان به گوشت گزینه مطبوع تری محسوب شوند، زیرا 
دانشــمندان، طرفداران محیط زیست و شرکت های فناوری غذایی 
برای ارائه راه های پایدارتر بــرای تغذیه مردم تالش می کنند. تولید 
گوشت طبیعی نیاز به زمین هایی وسیع و انرژی فراوان دارد. ضمن 
آنکه در فرایند تولید آن، حجم بســیار زیادی گازهای گلخانه ای نیز 
تولید می شود؛ بنابراین مســابقه برای یافتن راهی سبزتر همچنان 
ادامه دارد. راه حل استارت آپ Eat Just برداشتن مقدار کمی سلول 
از حیوانات زنده و سپس تغذیه آن سلول ها با همان مواد مغذی است 
که سلول های حیوانات زنده برای رشد و تکثیر مصرف می کنند. این 
امر در داخل یک راکتور زیســتی صورت می گیــرد و در نهایت این 
سلول ها به بخش های خوراکی گوشت کشت شده تبدیل می شوند. 
 Eat Just مرغ پرورشی اولین محصول این استارت آپ است. مقامات
می گویند ترکیب این گوشــت،  شــبیه مرغ واقعی است و بنابراین 
همان ارزش غذایی را دارد. همچنین این گوشت، فاقد آنتی بیوتیک 
است. گوشت کشت شده 78 تا 96 درصد در کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای موثر است، 99درصد زمین کمتری نیاز دارد و 96درصد 
آب کمتر نسبت به پرورش مرغ معمولی برای تولیدش استفاده شده 
است. آژانس غذایی ســنگاپور اکنون اســناد و اطالعات مربوطه را 
بررسی و مرغ کشت شده را برای فروش در یک رستوران محلی تأیید 
کرده است. استارت آپ Eat Just می گوید که قصد دارد کارش را در 

سنگاپور با جدیت و وسعت بیشتری دنبال کند.

   مشكل تلگرام چه بود؟ 
حتیروسيههمکهدستبهفيلترینگتلگرامزدچندیپيشاینمسئلهرالغو
کردهاستامامقامهایقضاییایرانبارهااعالمکردهاندخبریازرفعفيلتراین

پيامرساندرایراننخواهدبود.
دالیلمختلفیازسویمقامهایمسئولبرایفيلترینگتلگراماعالمشدهبود.
مقامهایشورایعالیفضایمجازیامامیگوینددالیلاینمسئلهاقتصادی
بودهاست.معاونشورایعالیفضایمجازیدراینرابطهگفتهاستکهبرنامه
تلگرامبرایایجادپولمجازیباعثایناقدامشدهاست.ایندرحالیاست
کهتلگرامازچندینماهپيشاعالمکردهکهاینبرنامهرابهصورتکاملکنار
گذاشتهاســت.گروهیدیگرعلتفيلترینگراجلوگيریازانحصارتلگرام
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حدود 10 ماه از آغاز اپيدمي 
كوويدـ19 در ايران مي گذرد 
و اين بيماري نوپديد تاكنون 
بار بزرگي بر جامعه و كشور ما 
تحميل كرده است. حوزه اي 
كه طي اين 10 ماه نقشــش 
نســبتا كمرنگ بــوده حوزه 
پژوهش اســت؛ درحالي كه 
بخش هاي درمان و بهداشت با 
تمام قوا در صحنه مقابله با اپيدمي بوده اند و شهداي فراواني 
هم تقديم ملت كرده اند، حوزه پژوهش كشور به خصوص 
در بخش سالمت انتظارات را برآورده نكرده است. حدود 
780 مركــز تحقيقاتي زيرمجموعه وزارت بهداشــت با 
نيروي انســاني متبحر و متخصص همينطور امكانات و 
زيرساخت هاي ارزشمند اگر با مديريت صحيح نتوانند در 
اين برهه حساس به كمك كاربردي مردم بيايند، پس چه 

موقع زمان نقش آفريني ايشان خواهد بود؟ 
پيچيدگي پاندمي كوويدـ 1۹ و الگوي متفاوت 
اپيدميولوژي اين بيماري در كشورها و مناطق 
مختلف نياز بــه تحقيقات بومــي كاربردي را 

چندبرابر مي كند.
تصميم گيري در سياست ها و راهبردهاي مقابله با اپيدمي 
مقوله اي بسيار پيچيده است و با آزمون و خطا يا تجربيات 
خام فردي يا ســازماني نمي توان اين اپيدمي به شدت 
تهديد كننده را كنترل كرد. مــا براي تصميم گيري در 
كنترل اپيدمي سؤاالت مهمي داريم كه مراكز تحقيقاتي 

وظيفه يافتن پاسخ علمي به اين گونه سؤاالت را دارند.
مداخالت و تصميمات متعددي طي 10 ماه گذشته در 
كشور در مديريت اپيدمي صورت گرفته است كه نه ميزان 
اثربخشي آنها مشخص و نه ارزيابي درستي از آنها شده 
است. آيا از يك طرف بازگشايي مدارس، برگزاري كنكور، 
آزادي سفرهاي بين شهري و صدها تصميم ديگر درست 
بودند؟ سهم هر كدام در شعله ور شدن اپيدمي چقدر بوده 
است؟ و ده ها سؤال ديگر كه نياز به پاسخ علمي دارند. از 
سوي ديگر 2هفته تعطيلي كسب وكار، ممنوعيت سفرها، 
رنگ بندي شهرها، تعطيلي مدارس و دانشگاه ها، دوركاري 
و نيمه وقت كردن ادارات، حذف طرح ترافيك و ده ها كار 
ديگر چقدر براي كنترل اپيدمي مؤثر بوده است؟ و با توجه 
به سهم اثربخشــي اين مداخالت، فايده آن چقدر بوده 
است؟ آيا بايد اين طرح ها را ادامه دهيم يا بهتر است برخي 
را متوقف كرده و ديگر تكرار نكنيم؟ همه اينها نيازمند 
سرعت بخشيدن به چرخه تحقيق در كشور به خصوص 

در حوزه سالمت دارد.
اكنون و در شــرايطي كه ما روزانه صدها نفر از 
عزيزان هموطن مان را به خاطر كرونا از دســت 
مي دهيم، زمان نيمه وقت كردن و دوركاري مراكز 

پژوهشي نيست.
پاسخ به سؤاالت فراواني چون موارد باال نياز به مديريت 
فعال پژوهش كشور دارد. تهيه يك نقشه سياستگذاري 
پژوهشــي و داشتن پيوســت تحقيقاتي براي هرگونه 
تصميم گيري يك ضرورت فوري اســت. كميته هاي 
كشوري و استاني مقابله با اپيدمي كرونا اگر در كنار خود 
يك بازوي تحقيقاتي قوي نداشــته باشند، نمي توانند 
تصميم درست بگيرند و هزينه تصميمات اشتباه بسيار 

سنگين و مهم تر از همه جان مردم است.

 مراكز پژوهشي 
به ميدان بيايند

حميد سوري
استاد اپيدميولوژي 

دانشگاه علوم پزشكي 
شهيدبهشتي

2هفته قبل، وقتي تعداد جانباختگان از كرونا  صدای متخصص
تصاعدي شد و بر اين اساس، وزارت بهداشت 
رنگ شــهرهاي زيادي را قرمز و برخي ديگر را 
نارنجي و زرد اعالم كرد، چــاره اي جز اعمال 
قرنطينه و تعطيلــي 2هفته اي باقــي نماند. 
تعطيلي ای كه ســتاد ملي مقابلــه با كرونا آن 
را هوشــمند ناميد بــا ابالغ سياســت هاي 
محدود كننده و البته كم ســابقه اي توانست تا 
30درصد از آمار مرگ وميرهاي كرونا را كم كند. 
پس از 2هفته اجراي محدوديت ها، 100شهر از 
ليست قرمز خارج و نارنجي شدند. همزمان با 
تغيير رنگ شهرهاي بزرگ از قرمز به نارنجي، 
دستورالعمل ها ساده تر شد و محدوديت ها به 
حداقل رسيد. خيابان ها و بازارها شلوغ شد و 
كرونا دوباره ميدان تــازه اي براي جوالن پيدا 
كرد؛ ميداني كه نگراني از شيوع موج ديگري از 
كرونا را در پس محدوديتي 2هفته اي دوچندان 

كرده است.

خيابان هــاي پايتخت 2هفته اي مي شــود كه تا 
اين اندازه شــلوغ نبوده اند. حاال صبح دومين روز 
بعد از 2هفته تعطيلي و قرنطينه اجباري اســت 
و خيابان هــا، عابرها و جمعيتي كه پرشــتاب در 
حال گذر هســتند، خيابان هاي شــهر را شــلوغ 
كرده اند. ترافيك صبحگاهي و عصرگاهي همزمان 
با بارندگي هاي پاييــزي در بيشــتر خيابان ها و 
محورها عموميت دارد. نرم افزارهاي نشان دهنده 
راه از بيراه، مسيرهاي زيادي را در پايتخت كه حاال 
رنگش به نارنجي تبديل شــده است، قرمز نشان 
مي دهند. روزهاي باراني بــراي آنها كه حجره ها 
را بسته و كســب و كار را تعطيل كرده بودند، بايد 
روزهاي خوش يمني باشــد؛ روز آغاز تجارتي كه 
كرونا حســابش را به هم ريخته است. با اين اميد 
بسياري از كســبه با اجازه ســتاد مقابله با كرونا 
كركره هاي را بــاال كشــيده  و كار را مطابق روال 
گذشته آغاز كرده اند. بازگشايي بازارها و مغازه ها 
و افزايش حضور كارمندان دستگاه هاي دولتي از 
30درصد به 50درصد، تب خريد رفتن و بازارگردي 
و حضور در مراكز محل تجمع را داغ تر از هر زمان 
ديگري كرده است. گرچه ستاد مقابله با كرونا در 
روز پاياني محدوديت 2هفته اي تنها مجوز فعاليت 
كسب و كارهاي گروه شغلي يك و 2 را صادر كرده 
بود، اما در چرخشي ناگهاني، فهرست جديدي از 
14كســب و كار ديگر را كه مجاز به آغاز فعاليت 
بودند، اعالم كرد؛ از پاساژها و مراكز خريد گرفته تا 
مشاوران امالك، آرايشگاه هاي مردانه، رستوران ها، 
بستني فروشــي ها، آبميوه فروشي ها و چند كسب 
ديگر؛ كســب و كارهايي كه با فعاليتشان تقريباً 
همه گروه هاي مهم و پرمراجعه را مشمول آغاز كار 
با قيد رعايت پروتكل هاي بهداشتي و سقف مجاز 
براي پذيرش مشتري كرده است. چرخشي كه به 
حضور مردم در خيابان و شــلوغ تر كردن آن بعد 

2هفته خلوتي دامن مي زند.

آماده زندگي با كرونا نيستيم 
تجربه پايان محدوديت ها در ارديبهشت و خرداد 
گذشته دارد دوباره تكرار مي شــود. آمارهايي كه 
مسئوالن از كاهش 30هزار موردي تعداد بيماران 
و جان باختگان مي دهند و خبرهاي اميدوار كننده 
درباره كشف واكسن بسياري را به اين باور رسانده 
كه كار كرونا ديگر تمام است و خطر دارد كم كم از 
بين مي رود؛ تفكري خطرناك كه مي شــود آن را 
ال به الي حرف هاي كساني كه بعد مدت ها تعطيلي 
اجباري به خيابان آمده اند، شنيد. درست اتفاقاتي 
كه در ماه هاي ابتدايي ســال رقم خــورد دارد در 
آخرين ماه پاييز دوباره تكرار مي شود. محمودرضا 
سعيدي از كســاني اســت كه معتقد است كرونا 
ضعيف شده و ديگر تواني براي گرفتن قرباني تازه و 
راه انداختن بساط شيوع موج جديد در كشور ندارد. 
او مي گويد، يك ســال از كرونا گذشته و حاال دنيا 
به واكسن رسيده اســت؛ واكسني كه مي تواند شر 
كرونا را كم كند: »االن درمان بيماري پيدا شده و 
بايد كم كم برگرديم به زندگي عادي و اين ماسك و 

ماسك بازي را جمع كنيم.« 
او به مردمي كه براي صرف شــام به رستوراني در 
خيابــان ولي عصر)عج( آمده اند، اشــاره مي كند و 
مي گويد: »مگر مي شود مردم را در خانه نگه داشت. 

فضاهای عمومی شــهرها تراكــم جمعيتی ســنگينی را تجربه 
می كنندكارشناسان هشدار می دهند در پی بازگشت پرشتاب به 

زندگی روزمره، كرونا با پيك قوی تری بر می گردد 

ترافيك ناقالن در خيابان هاي شهر 
نيمي از كارمندان دولتي و بيشتر كارمندان بخش 
خصوصي راهي خيابان ها شده اند تا به موقع سركار 
برسند. ستاد ملي مقابله با كرونا اعالم كرده است تا 
50درصد كارمندان دولتي و شركت هاي خصوصي 
بايد به محل كار خود مراجعه كنند. بسياري از افراد 
ناقلند و ممكن اســت بيماري را با خود از ســويي 
به ســوي ديگر ببرند. آنطور كه عليرضا رئيســي، 
سخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا مي گويد، در 
روزهاي اخير از تردد 6400فــرد ناقل بيماري در 
شهر جلوگيري شده است و اين افراد اجازه استفاده 
از وسايل حمل ونقل عمومي را پيدا نكرده اند. با اين 
حال اين نگراني وجود دارد كه افراد زيادي به دليل 
اجبار بــه حضور در شــركت هاي خصوصي راهي 
محل كار شــوند. ممنوعيت استفاده از حمل ونقل 
عمومي زمينه استفاده از وسايل شخصي را بيشتر 
از هر زمان ديگري فراهم كرده و اين موضوع منجر 
به افزايش بار ترافيك در خيابان هاي پايتخت شده 
است. نگراني از اين حضور و ترافيك در خيابان ها 
را حتي رئيس جمهوري هم دارد. حســن روحاني 
در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا مي گويد هر چه 
خيابان ها شــلوغ تر و ترددها بيشتر شود، احتمال 
بروز مشكالت دوباره بيشتر مي شود. نبود نظارت بر 
عملكرد شركت هاي خصوصي و استفاده غيرمجاز 
از حداكثر ظرفيت اين شركت ها نگراني ای است كه 
مي تواند درنهايت به تكميل زنجيره انتقال بيماري 
منجر شود و هر آنچه در 2هفته اخير براي رسيدن 

به آن تالش شده است را نقش بر آب كند.

تفاوت قبل و بعد از محدوديت ها
محدوديت هايي كه هوشمند ناميده شده است، از 
نظر بسياري از كســبه و آنهايي كه 2هفته ناچار به 
تعطيلي شده اند، هوشمند نيست و تنها پايه و بساط 
زندگي شان را به هم زده است. بسياري از كسبه به 
همشهري مي گويند نگران آينده شغلي خود هستند 
و اگر رونــد محدوديت ها به اين شــكل ادامه پيدا 
كند، چاره اي جز تغيير شغل يا تعطيلي هميشگي 
كسبشان ندارند. چك هاي برگشتي، پرداخت طلب 
طلبكاران و هزاران مشكل ديگر از مسائلي است كه 
اين دسته از كسبه بيان مي كنند. گرچه مسئوالن 
وعده حمايت مي دهند، اما حمايت ها تا عملي شود، 
كسبه زير بار مشــكالت كمر خم مي كنند. دولت 
به تازگي گفته است كه پرداخت 2 ماه حق بيمه به 
تعويق مي افتد و پرداخت بدهي بانكي هم تا پايان 
سال استمهال مي شود و چك هاي برگشتي هم تا 
2 ماه آينده رفع سوءاثر مي شود. درهرحال كاسب ها 
معتقدند مشــكالت آنها بيش از اينهاست؛ حتي با 
بازگشايي هاي دوباره مردم بيشــتر بازديد كننده 
اجناسند تا خريدار. شــلوغي بازارها تنها بهانه اي 
براي سير كردن عطش پاســاژگردي مردم است و 
چيزي به جيب كاسب نمي رود. آنچه در بازار عيان 
است، تماشــاگر بودن افراد و نه خريدار بودنشان 
اســت. دليلش هم مشخص اســت. مريم مرادي، 
گراني اجناس، تغيير فصل و مد و همينطور نگراني از 
آينده را دليل خريد كمتر مي داند و مي گويد، بايد از 
پس اندازش بيشتر مراقبت كند: »از وقتي بچه بوديم 
مي گفتند روز مبادا روز مبادا. فكر مي كنم اين روز 
مبادا همين روزهاست. معلوم نيست با اين اوضاع و 
احوال چه وقت حقوق به شوهرم كه كارمند دولت 
است، بدهند. االن مدت هاست دوركار و از حقوقش 
خيلي كم شده است. مجبورم پس انداز كنم تا اگر 
اتفاقي افتاد، پول در خانه داشته باشيم تا به مشكل 
برنخوريم.« او درباره اينكه چرا به پاســاژ آمده و با 
اين حال خريد نمي كند هم يــك جمله مي گويد: 
»دلم لك زده بود بيام پاســاژ. خسته شدم از خونه 
موندن. باالخره نميشــه همش در خانه موند. آدم 
مي پوسد. ماســك هم دواليه زده ام تا كرونا نگيرم. 
به نظرم همين خوبه ديگه.« با همين دست فرمان 
به نظر مي رسد، آنچه در ماه هاي بعد از ارديبهشت 
و خرداد اتفاق افتاد، دير يــا زود در ماه هاي آينده 
تكرار مي شود. سرماي هوا و در پيش بودن زمستان، 
خطر اوج گيري دوبــاره كرونــا را دوچندان كرده 
اســت. نگراني از ســاده انگاري در برخورد با كرونا 
هم مزيد بر علت شــده تا ترس از آغاز موجي ديگر 
از بيماري خيلي پربيراه نباشد؛ اتفاقي كه مي تواند 
محدوديت ها را در كشور تبديل به تراژدي تازه اي از 

مرگ و ابتالي افراد به بيماري كند.

مردم خسته شــده اند. خيلي ها زندگي شان را سر 
كرونا باخته انــد. حاال كه اميد بــه درمان بيماري 
هســت بايد زودتر برگرديم به زندگــي معمولي 

خودمان. مــا آدم هاي زندگي با كرونا نيســتيم.« 
گرچه سعيدي، حضور مردم در خيابان را به كشف 
واكســن كرونا پيوند مي دهد اما، مسئوالن وزارت 

بهداشــت مي گويند حتي اگر واكسن توليد نهايي 
هم بشود مدت ها طول مي كشــد تا همه بتوانند از 

آن استفاده كنند.

تراژدي محدوديت ها 
حميدرضا بوجاريان

خبرنگار

گزارش همشهري از واكنش اجتماعي مردم به بازگشايي ها پس از دو هفته تعطيالت

در دومين روز)يكشــنبه( از بازگشايي هاي 
جديد و پس از 2هفته قرنطينه و محدوديت هاي 
سختگيرانه، آمار روزانه فوتي هاي كرونا به زير 
300نفر كاهش يافت و روي عدد 2۹4جانباخته 
ايستاد و آمار بســتری روزانه هم نسبت به 
روزهــای گذشــته كاهش يافــت و حوالی 
1300 متوقف ماند.تكرار روند كاهشــي آمار 
فوتي ها براي 5 روز متوالي نشان دهنده تأثير 
محدوديت هايي اســت كه در 2هفته اخير به 

اجرا گذاشته شده است.
به گزارش همشهري، ديروز هم آمار فوتي هاي 
كرونا كاهش پيدا كرد و هــم آمار مبتاليان 
جديد. نتيجه سياســت 2هفتــه اي اجراي 
قرنطينه و تعطيالت فراگير در شرايطي خود 
را نشان مي دهد كه بازگشايي هاي بعد از اين 
محدوديت ها نسبتا سريع بوده است. همچنان 
اين نگراني وجود دارد كه بازگشــت سريع به 
زندگي روزمره موجــب افزايش ناگهاني آمار 
ابتال شود؛ به ويژه آنكه مشخصا درباره انتقال 
ويروس كرونا اين مسئله وجود دارد كه بخشي 
از مبتاليان و ناقالن اين ويروس شناســايي 
نمي شــوند. طبق آماري كه وزارت بهداشت 
اعالم كرده ديروز 11هــزار و 561بيمار جديد 

مبتال به كرونا شناسايي شده اند، اما مسئوالن وزارت بهداشت مي گويند با توجه به اينكه همه مبتاليان آزمايش نمي دهند و ابتاليشان ثبت نمي شود، اين عدد را بايد در 2/5 
ضرب كرد. همانطور كه آمار قطعي فوتي ها هم بيشتر از عدد ثبت شده برآورد مي شود.

آمار كاهش يافته؛ خطر نه
پيگيري هاي همشهري نشان مي دهد سياست هاي 2هفته تعطيلي فراگير نه تنها در تهران كه در ديگر شهرهاي كشور نيز منجر به خلوت شدن نسبي بيمارستان ها و كاهش 
شمار مبتاليان شده است. در تهران البته وضعيت شكننده است و رئيس شوراي شهر تهران آماري داده مبني بر اينكه روزانه يكصد مرگ ناشي از كرونا در پايتخت ثبت 
مي شود؛ عددي كه وضعيت را دست كم در تهران همچنان بحراني نشان مي دهد. با اين شرايط، بازگشت به كار نيمي از كارمندان دولت در كنار بازگشايي نسبتا گسترده 
مشاغل و كسب و كارها، جمعيتي را به خيابان ها كشانده كه در روزهاي سرد پاييز۹۹ كه احتمال شيوع و انتقال بيماري كرونا بيشتر است، اهميت خودمراقبتي و ماندن درخانه 
را براي همه ما بيشتر مي كند. دولت معتقد است كه براي مدت زمان طوالني نمي توان كسب و كارها را تعطيل كرد؛ چراكه زندگي و معيشت روزمره گروهي از مردم با مشكل 
مواجه مي شود. در چنين شرايطي خودمراقبتي، پرهيز از رفت وآمدهاي ضروري در شهر و توصيه هميشگي به استفاده مداوم از ماسك و رعايت بهداشت فردي مي تواند تا 

حدي خطر ابتال به كرونا را كمتر كند؛ هر چند كه با وضعيت كنوني و شلوغي شديد شهر شروع پيك سنگين بعدي، دور از انتظار نخواهد بود.

ث
مك

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ذر
آ

ذر
آ

ذر
آ

ذر
آ

ذر
آ

ذر
آ

ذر
آ

ذر
آ

ذر
آ

ذر
آ

ذر
آ

ذر
آ

ذر
آ

ذر
آ

ذر
آ

ذر
آ

43
1 47

5
45

1 48
3

46
9

48
2

40
6

39
1

38
9

37
1

38
2

36
2

35
8

34
7

32
1

29
4

رد پاي تأثير قرنطينه در آمارهاي كرونا

خودمراقبتي

وقتي نمي دوني 
آنفلوآنزاست يا كرونا؟

اول: از جمع كاماًل كناره بگير. دوركاري كن و اگر 
بهت اجازه نمي دهند مرخصي استعالجي بگير و تو 

خونه بمون؛ دست كم 3تا 7 روز.
دوم: ماسك زدن را سختگيرانه تر پي بگير؛ حتي 

وقتي خانه هستي؛ مگر وقت خواب.
سوم: فاصله اجتماعي را بيرون از خانه كه رعايت 
مي كني، هيچ؛ داخل خانه هــم حداقل تا 2متر از 

بقيه دورتر بنشين، دورتر بخواب و دورتر بايست.
چهارم: رژيم غذايي ات را به غذاهاي آبپز، بخارپز، 
خانگي و كاماًل عاري از ســرخ كردني و فست فودها 

تغيير بده.
پنجم: گوش به  زنــگ باش و خــودت، خودت رو 
تحت نظر بگير كه آيا بعد از  3روز، عالئم به سمت بدتر 
شدن يا عالئم شاخص كرونا تغيير مي كند يا نه و اگر 
عالئم بدتر شد، حتما به يك پزشك مراجعه كن و اگر 

بهتر شدي تا پايان روز هفتم قرنطينه را ادامه بده.
ششم: رعايت بهداشت شــخصي و شست وشوي 
مرتب دســت و صورت با آب و صابون به مدت 20تا 
30ثانيه را مكررا رعايت كن. هيچ سرفه و عطسه اي 
نكن؛ مگر داخل دستمال كاغذي يا ناحيه داخل آرنج.
هفتم: مطلقاً به افراد در معرض خطر نزديك نشو؛ 
مثل سالمندان، بيماران ديابتي، زنان باردار و افراد 
داراي بيماري هاي زمينه اي؛ چون ممكن است ناقل 

خاموش باشي و ديگران را مبتال كني.

راهنما

ورزش در خانه
اشكان متقيان -  مربي بدنسازی : قبل از مروري بر حركات جديد، بار ديگر بايد به اين نكته اشاره داشت كه انجام اين تمرينات نياز به گرم كردن دارد. 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، 10 تا 15دقيقه گرم كردن كافي است.

حركت اول )پرس سينه دمبل روي زمين(: 
اين تمرين براي تقويت عضالت ســينه و 
پشت بازو مفيد خواهد بود. صاف روي زمين 
بنشينيد، پاهايتان را صاف كرده و دمبل ها 
را به صورت عمودي روي زمين قرار دهيد. 
دمبل ها را بلند كرده و در ارتفاع مفصل ران 
تنظيم كنيد. به آرامي روي زمين دراز بكشيد 
و دمبل ها را نزديك به سينه خود نگه داريد. 

زانوهاي خود را در زاويه 45درجه خم كنيــد و پاهاي خود را كمي باال 
بكشيد. از طريق انقباض عضالت سينه و پشت بازو، دستان خود را به 
سمت باال بكشيد و دمبل را بلند كنيد. سپس به آرامي دمبل ها را تا جايي 
پايين بياوريد كه آرنج شما به كف زمين برخورد كند و سپس دمبل ها را 

به نقطه شروع بازگردانيد. اين حركت در 3ست با 10تكرار انجام شود.

حركت دوم )جلوبازو چكشــي(: حركت 
جلوبازو دمبل چكشي بسيار شبيه جلوبازو 
دمبل معمولي است؛ با اين تفاوت كه اين  بار 
هنگام باالآمدن دســت ها، مچ چرخشي 
نداشته و به حالت ثابت باال و پايين مي رود. 
براي انجام اين حركت مختاريد كه ايستاده 

و يا نشســته آن را انجام دهيد، پس ابتدا 2دمبل هم  وزن و ترجيحا 
سبك برداشته و دست ها را به طور آزادنه به طرف پايين آويزان كنيد. 
سپس بدون اينكه بازوها از بدن فاصله بگيرند، آرنج ها را همزمان با 
زاويه ۹0درجه خم كرده و دمبل ها را باال بياوريد. به ياد داشته باشيد 
كه نبايد چرخش يا تغييري در حالت مچ ها به وجود بيايد. يك مكث 
كوتاه كرده و دوباره دســت ها را پايين ببريد. اين حركت در 3ست با 

10تكرار انجام شود.

حركت سوم )اسكات با تكيه به ديوار(: تمرين اســكات با تكيه به ديوار براي تقويت 
ران ها، مفاصل ران، ماهيچه هاي ساق پا و پايين تنه مناسب است. اين تمرين ها براي 
زانو و پشت شما، راحت و بدون زحمت هستند. براي انجام اين حركت در برابر ديوار 
بايستيد و پاهايتان را به اندازه عرض شانه باز كنيد و محكم روي زمين بگذاريد. اين 
حالت، موقعيت ابتدايي شما براي اين تمرين است. با درگيركردن عضله مركزي بدن 
خود، پاهايتان را به سمت جلو ببريد. تا جايي كه مي توانيد به جلو خم شويد و روي ديوار 
تكيه دهيد. پاهايتان، بايد 6اينچ از يكديگر فاصله داشته باشد. به آرامي و درحالي كه به 
ديوار فشار مي آوريد، خود را به پايين ديوار بكشيد تا وقتي كه پاهاي شما در يك زاويه 
راست، خم شوند. اين زاويه بسيار مهم است، زيرا اگر ران هاي شما با زمين موازي نباشد، 
ماهيچه هايتان به خوبي كار نخواهند كرد. اطمينان حاصل كنيد كه زانوهايتان مستقيما 
بر باالي مچ هاي پايتان قرار داشته باشند و آنها را بيش از حد باال نياوريد. اين موقعيت 
را به مدت 30-20ثانيه نگه داريد و به تدريج زمان را تا 60ثانيه افزايش دهيد. پس از اين 

به حالت اوليه برگرديد. اين حركت در 3 ست 11تا 13 تايي انجام شود.
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ســربازي به بخــش جداناشــدني 
زندگي مردان تبديل شــده است و 
مسئوالن سياســي فعلي كشور نيز 
از اين قاعده مستثنا نيستند. بخش 
اعظمي از چهره هاي شناخته شــده 
سياسي با توجه به ســن و سال،  در 
روزگار قبل از انقالب دوران سربازي 
خود را گذرانده اند و برخي نيز مانند 

محمدجواد ظريف،وزير امورخارجه كشورمان، در سال هاي بعد 
از پيروزي انقالب با توجه به تخصص و تحصيالت از امكان امريه شدن... دوشنبه 17 آذر 1399   21 ربیع الثانی 1442       شماره 8104  

لزوم بازنگري در قانون سربازي

خدمت سربازي وظيفه اي است كه قانون 
كشور برعهده جوانان گذاشته تا در سطوح 
مختلف خدمات نظامــي و انتظامي ارائه 
دهند. اين قانون 95سال پيش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. 
شايد در آن زمان به داليل مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي 
ضرورت داشته است كه خدمات اجباري سربازي در كشور اجرايي شود و 

قاعدتاً كاركرد الزم را داشته كه تا كنون ماندگار مانده است.
احتماالً اجراي اين قانون براي سيستم نظامي و انتظامي توجيه فني 
و علمي داشته كه پايدار بوده است. اما ضرورتاً ادامه اجراي هر قانوني 
به خاطر مفيد بودن مصاديق آن قانون براي نظام اجتماعي يك كشور 
نيست. در پاره اي از شرايط، عادت به  وجود پديده اي، نظام اجتماعي را 
از فكر كردن به آن غافل مي كند به خصوص اگــر آن پديده هاله اي از 
موضوعات نظامي، انتظامي و امنيتي با خود داشته باشد. در اين شرايط 
نقد كردن آن پديده در پرده اي از ترس پنهان مي شود و نقادان را از وارد 

شدن به آن برحذر مي دارد.
ما بايد به اين نكات توجه كنيم كه ساختار اجتماعي و سياسي كشور 
در 95سال پيش مانند هرج و مرج پايان قاجاريه و وجود نداشتن ارتش 
متمركز و احتماالً تشــخيص خاص آن زمان، وجود نيروي نظامي در 
اختيار دولت مركزي را ضروري مي كرده و دولت وقت به اين مهم اقدام 
كرده است. در آن ســال ها اجراي اين قانون بسيار سخت بوده و شايد 
فقط از آن دولت بر مي آمده است كه مجري چنين قانون سختي باشد.

در آن زمان اجراي برنامه سربازي اجباري براي تمركز حكومت منافع 
بسياري داشت و در زمان خود قابل تحســين بوده است. اين روال در 
دوران پهلوي دوم ادامه پيدا كرد و 42سال بعد از انقالب همچنان ادامه 
دارد. جنگ هشت ساله ايران و عراق باعث شد روند پيشين ادامه پيدا 
كند. اما بعد از جنگ تصميمات متعددي گرفته شد كه نمونه آن فروش 
خدمات سربازي به متقاضيان آن بود كه آن هم، اكنون ملغي شده است. 
گويي در شرايط فعلي بايد در اين قانون بازنگري شود و ضمن رعايت 

تمام جوانب آن، به پيشنهاد رسيد.
بررســي و تجديد نظر در هــر قانوني در ادوار مختلــف ضرورت دارد 
به خصوص اگر با بخش بســيار مهمي از زندگي جوانان كشور ارتباط 

داشته باشد.
هم اكنون با توجه به ساختار جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي 

كشور، اجباري بودن سربازي ضرورت خود را از دست داده است.
پايين بودن تعداد فرزند در خانوار، افزايش ســطح تحصيالت جوانان، 
شرايط صلح كشور، باالبودن هزينه نگهداري سرباز نسبت به انتخاب 
نيروي حرفه اي، محدوديت هاي جــدي جوانان در ترميم فرصت هاي 
از دست رفته در زمان خدمت سربازي، نبود  انباشت تجربيات سربازي 
براي زندگي آنان، تأخير در دسترسي به شغل، تأخير در تشكيل خانواده، 
 رضايت جدي نداشتن خانوارها و جوانان در انجام كاري كه وظيفه ناميده 
شده است، ناكارايي بسياري از جوانان در ارائه خدمات مناسب موضوع 
سربازي،  استفاده بهينه نكردن كشور از 2سال خدمات سربازان نسبت 
به انتخاب هاي واقعي در مسير زندگي ايشــان، استهالك بسياري از 
تصميمات جوانان و خانوارهاي ايشان در زمان سربازي و زمان هاي پيش 
و پس آن و شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه، از عمده داليلي 

است كه تجديد نظر در اين قانون را اقتضا مي كند.
در يك برآورد هزينه نگهداري يك ســرباز وظيفه، تفاوت جدي اي با 
استخدام نيروي نظامي و انتظامي حرفه اي و استخدامي ندارد و با برآورد 
جوانب هزينه هاي نگهداري سربازان در پادگان ها قطعاً ضرر سربازي 
اجباري براي كشور بسيار بيشتر از فوايد آن است و قاعدتاً من مخالف 

اجباري بودن خدمات جوانان كشور در قالب سربازي هستم.
فوايدي مانند آماده ســازي  آنها براي زمان خاص، آموزش هاي خاص، 
مجاني بودن خدمات آنها و...، كه براي ســربازي جوانان برمي شمارند 

قاعدتاً نسبت به زيان هاي آن توجيهي ندارد.
 به  نظر من كشور بايد از نيروهاي نظامي و انتظامي حرفه اي استفاده كند 
و ساختار نظامي را به گونه اي تدارك ببيند كه متكي به خدمات اجباري 
نباشد. با توجه به اينكه خدمات سربازان وظيفه نيز از محل منابع ملي 
است، به نفع كشور است كه منابع ملي را بيش از اين در قالب سربازي 
هدر ندهيم و از همان منابع، نيروي حرفه اي استخدام و از خدمات آنها 
استفاده كنيم. قاعدتاً اين روش بسياري از جوانان عالقه مند به حوزه 
نظامي و انتظامي را جذب خواهد كرد و 2سال عمر مابقي جوانان كشور 

در فضايي هدر نخواهد رفت كه هيچ عالقه اي به آن ندارند.
با يك نگاه به هرم جمعيت كشــور درمي يابيم كه در ســال هاي اخير 
تعداد جوانان كشور كه بايد 2سال خدمات سربازي را بگذرانند بسيار 
زياد است. در اين شرايط بايد مديران ارشد نظام برنامه كشور تصميم 
مي گرفتند كه برنامه اي براي معاف كردن بسياري از جوانان از خدمات 
ســربازي اجرايي كنند تا اين همه فرصت هدر نرود از سويي ديگر در 
10سال آينده به شدت تعداد جواناني كه در سن سربازي هستند بسيار 
كم مي شــود در آن صورت چگونه براي تامين نيروي مورد نياز اقدام 

خواهيم كرد؟ 
در سرشماري 1395 جمعيت پســران جوان 19تا 24ساله با اندكي 
از گروه هاي سني ديگر حدود 3ميليون و300هزار نفر بوده اند كه اين 
جمعيت در ســال1399 به حدود 2ميليون و 700هزار نفر مي رسند. 
جمعيت در معرض سربازي در 10تا 20سال آينده به بيش از 3ميليون 
و 300هزار نفر خواهند رسيد كه بايد 2سال خدمات سربازي ارائه دهند. 
آيا كشور در 2سال نيازمند حدود 7ميليون سال خدمات سربازي است؟ 

آيا خدمات كل اين سال هاي سربازان، بهينه است؟
با توجه به سطح باالي تحصيالت جوانان و هزينه اي كه خانوارها بابت 
آماده سازي  نسل آينده پرداخته اند، اعزام اجباري به سربازي بيگاري 

مطلق از قشر گسترده اي از جوانان است و منابع كشور را تلف مي كند.
نيروي انتظامي، ارتش و سپاه پاسداران بايد نيروي رزمي، تخصصي و 
حرفه اي مورد نياز تامين امنيت كشور را در اختيار داشته باشند. براي 
اين مهم از بين جوانان عالقه مند اين كشور به حوزه نظامي و انتظامي 

بايد تامين شوند و بقيه جوانان كشور از اين اجبار معاف شوند.

اردشیر گراوند
جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعي

سربازی
این شماره

يادداشت يك

خدمت دوســاله ســربازي يكي از 
مقاطع ســخت و البته تأثيرگذار در 
زندگي هر مــرد ايراني اســت. اين 
دوران براي ورزشكاران و به خصوص 
فوتباليست ها البته، شكل و شمايل 
متفاوتــي دارد. براي برخــي از آنها 
ســربازي تبديل به يك دست انداز 
در مسير پيشــرفت ورزشي مي شود 

و اوج گيري آنها را مدتي مختل مي كنــد و براي برخي ديگر 
اين فرصتي براي بروز استعدادهاي ورزشي در قالب تيمي نظامي است...
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دلتنگــي آماده ترين بســتر ســرباز 
است؛ ســرباز صفر يگان آموزشي در 
سوله اي مشــترك با صفرهاي ديگر. 
آن روزها كه ولوله ويروس دل همه ما 
را مي لرزاند و همه به دوري از يكديگر 
دعوت مي شديم، چقدر دل ها كه براي 
اين پســران جمع نشــين لرزيده بود. 
سربازاني كه از شهر هاي مختلف براي 

گذراندن دوران خدمت و آموزشي خود در پادگاني حاضر مي شدند 
و طبق معمول، اسفندماه آغاز دوره جديدي بود. اما رفت وآمدها امكان...

صفري مشترك با صفرهاي ديگر
 تغيير قوانين سربازي و شرايط پادگان ها در 

دوران كرونا را بررسي كرده ايم

 سربازي در اطراف مستطيل سبز
درباره ماجراهاي خبرساز

 بازيكنان فوتبال و خدمت سربازي

  سياسيون در لباس سربازي
رهبر معظم انقالب،  حسن روحاني، آيت اهلل هاشمي رفسنجاني و... ازجمله 

چهره هايي هستند كه در خاطرات خود به موضوع سربازي پرداخته اند

و متخصص  سربازان ماهر 
 وارد  بازار كار می شوند

حق سرباز كامل پرداخت نمي شود
قوانين خدمت ســربازي حتما نياز بــه تغييرات 
اساسي دارند و با اجراي طرح هاي جايگزين مي توان 
ساختار آن را بســيار بهينه تر از وضع موجود كرد و 
اين تغييرات در تمام بخش هــاي ورود به خدمت، 
ساختارهاي گذراندن آن و تسهيالت حين خدمت 

الزم و ضروري است.
 علي اصغر عنابستاني، رئيس كميته اشتغال و روابط 
كار كميسيون اجتماعي در گفت وگو با همشهري 
مي گويد: »سربازي يكي از اركان اصلي دفاعي كشور 
ماست و حتما وقتي در اين مورد صحبت مي كنيم 
بايد به شرايط دفاعي كشــورمان هم توجه ويژه اي 
كنيم. بايد مراقب باشــيم طرح هاي جايگزين براي 
بهينه كردن ســربازي موجب نشود ساختار دفاعي 
ما رو به ضعف گرايش پيدا كند. چرا كه اخيرا برخي 
نمايندگان و رســانه ها روي بحث حذف يا تضعيف 
خدمت سربازي كار مي كنند اما در اين مقطع حساس 
كشور به لحاظ امنيتي، فرصت مناسبي براي مطرح 
كردن چنين طرحي نيست. نبايد روي هيچ طرحي 
كه شائبه تضعيف ساختار نظامي كشور را داشته باشد 
مانور داد. اين اساسي ترين نكته اي كه بايد به آن توجه 

داشت اما از تغييرات هم نبايد غافل بود«.
وي معتقد است حقوق و مزايا بايد بيشتر شود، نوع 
به كارگيري ها بهتر شــود و متناسب با شرايط روز و 
فضاي امنيتي كشور و تكنولوژي باشد. او مي افزايد: 
»ستاد كل نيروهاي مسلح بايد با پيشنهادهايي به 
مجلس روي برنامه هايــي كار كند كه دوره خدمت 
سربازان بهينه باشــد و توانمندي هايشان را به كار 
بگيرد. البته اقدامات زيادي در اين ســال ها شــده 
اما كافي نيســت. طرح دوره هاي فني و حرفه اي و 
امتيازاتي كه گذاشــته شــد از نمونه هاي خوب در 
اين مدت بود. يــا به كارگيري ســرباز نخبه و امريه 
در دستگاه هاي اداري تا ســرباز از تخصص خود در 
ساختارهاي اداري استفاده كند. تالش هاي بيشتري 
مي توان در اين راستا انجام داد تا از فرصت بالندگي، 
نشــاط و تخصص و نيروهاي جواني جوانان مان در 
سربازي خيلي بهينه تر استفاده كرد و قدرت دفاعي 

كشور را هم حفظ كرد«.
عنابستاني به مشكالت حال حاضر سربازان هم اشاره 
مي كند و مي گويد: »نبايد سرباز ما از حداقلي هايي 
هم كه قانون برايش تعريف كرده محروم شود. االن 
10درصد حقي كه بايد به سرباز پرداخت شود به علت 
كسري بودجه هاي هميشگي به وي تعلق مي گيرد كه 
اشكال جدي است. هم بايد ما در مجلس روي بودجه 
ستاد كل نيروهاي مسلح و نيروهاي دفاعي مان بيشتر 
كار كنيم. هم به نظرم مي رسد حقوق سرباز به نسبت 
بودجه دفاعي كشور رقمي نيست و عزيزاني كه در 

ستاد كل نيروهاي مســلح روي تخصيص بودجه ها 
و روي توزيع اعتبــارات كار مي كنند حتما بايد اين 
اعتبار اندك دستمزد سربازان را به آنها بايد اختصاص 
دهند و جاهاي ديگر هزينه نكنند. وظيفه پيگيري 
اين مسائل بر عهده ماست چون صداي سرباز به جايي 
نمي رســد و ما موظفيم از مبادي رسمي و از طريق 
ستاد نيروهاي مسلح پيگيري كنيم. در حال حاضر 
ميانگين حقوق سربازان وظيفه نيروهاي مسلح 480 
هزار تومان است كه با مصوبه مجلس از ابتداي سال 
1400 اين مبلغ از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح به 
يك ميليون و 350هزار تومان خواهد رسيد كه با اين 
افزايش 3برابري حدود 60درصد قانون در خصوص 
سربازان محقق خواهد شــد«. به گفته اميردريادار 
دوم غالمرضا رحيمي پور، رئيس اداره سرمايه انساني 
سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح  در گفت و گو با مهر، 
طبق قانون، 60تا 90درصد حداقل حقوق پايه سرباز 
بايد پرداخت شود و هم اكنون كمترين حقوق سرباز 
340هزار تومان است. بيشــترين حقوق در مناطق 
عادي 700هزار تومان است كه پزشك هستند. در 
مناطق محروم اين تغيير مي كند و در مناطق امنيتي 
به يك ميليون تومان هم مي رسد. به سرباز در مناطق 
امنيتي فوق العاده عملياتي پرداخت مي شود. خليل 
بهروزي فر، عضو كميســيون اجتماعي مجلس نيز 
در گفت وگو با همشــهري معتقد اســت بايد براي 
جذب بيشــتر نيروها بايد حقوق معقولي براي آنها 
درنظر گرفت تــا در طول مدتي كه يــك جوان در 
سربازي به سر مي برد دخل و خرجش با هم همخواني 
داشته باشــد. به دليل اينكه مدت خدمت سربازي 
فاصله اي براي ازدواج و تشكيل خانواده ايجاد مي كند، 
مسئله ساز است. وي مي گويد: »البته اين موضوع در 
كميسيون اجتماعي در حال بررسي است و ما منتظر 

پيشنهادهاي ســتاد كل نيروهاي مسلح هستيم. 
موضوع تحصيل حين خدمت هم در كميســيون 
اجتماعي مجلس مطرح شــده و در حال بررســي 
روي اين موضوع هم هستيم تا دوران سربازي براي 
سربازان بهينه شود«.رئيس كميته اشتغال و روابط 
كار كميسيون اجتماعي در مورد طرح مطرح شده از 
سوي ابوترابي درخصوص معافيت مشموالن در سال 
كرونايي و تحريمي 99 اظهار مي كند: »طرح هايي 
كه در مجلس مطرح مي شود خيلي زياد است و بعيد 
مي دانم اين طرح با اينكه الزم و قابل رســيدگي در 
شرايط فعلي كرونا باشد مورد بررسي قرار بگيرد. چرا 
كه بايد طرح ها براساس اولويت در دستور كار مجلس 
قرار بگيرند. معتقدم امــكان تحصيل حين خدمت 
ســربازي يكي از طرح هاي خوبي است كه مي توان 
جنبه گوناگون آن را بررسي كرد. قطعا قوانين خدمت 
سربازي مانند همه جاي دنيا نياز به بازنگري و به روز 
شدن دارند. متأسفانه در كشــور ما سطح بهره وري 
پايين است و از امكانات، توانمندي ها و فرصت هايمان 
استفاده بهينه نمي كنيم كه نمونه آن خدمت سربازي 
است كه با داشتن خيل عظيم نيروي جوان، خالق و 
پرتالش بهره وري الزم را نداريم. حتما بايد در ضوابط 
و قوانين موجود و نوع نگاه ستاد كل نيروهاي مسلح 

در موضوع سربازي تجديد نظر شود«.

خدمت سربازي بايد 14 ماه شود
قانون نظام وظيفه ما از سال1304 تاكنون تغييرات 
اساسي نداشته، درحالي كه شرايط اجتماعي و سبك 
زندگي ها كامال تغيير كرده است و قانون موجود به 
هيچ وجه پاســخگوي وضعيت فعلي ما نيست. ما 
جزو 8كشور دنيا هســتيم كه در آنها نظام وظيفه 
اجباري است، همچنين جزو 6كشوري هستيم كه 

طي 50سال اخير قانون سربازي آنها تغيير اساسي 
نداشته است. عالوه بر آن در بيش تر كشورهاي جهان 
دوره سربازي يك ساله است و ضوابط متفاوتي دارند.

علي بابايي كارنامي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس 
در گفت وگو با همشهري در مورد نياز به بازنگري در 
قانون خدمت ســربازي مي گويد: » مهم ترين آيتمي 
كه در ســربازي بايد مورد توجه و بررسي قرار بگيرد، 
عدالت است. متأســفانه در خدمت ســربازي فقط 
فرزندان دهك هاي يــك، 2، 3 و 4 در مناطق مرزي 
خدمت مي كنند. براي اينكــه عدالت در اين موضوع 
ايجاد شود صرف نظر از اينكه فرد سرباز متعلق به چه 
خانواده اي است حداقل اجباري بايد 6 ماه در منطقه 
ويژه مرزي باشد. از طرفي من معتقدم زمان سربازي 
بايد از 18 ماه به 14 ماه كاهش پيدا كند البته به شرطي 
كه همه بروند. بايد اين اختيار را بــه دولت ها داد كه 
ســاالنه در اين مورد تصميم بگيرند. ارتباط سازمان 
نظام وظيفه هم با سازمان فني و حرفه اي بايد كمي 
منطقي تر شود چرا كه يادگيري مهارت در نظام وظيفه 
بسيار مهم است. متأسفانه در اين مقطع حساس كه 
بايد كاري كنيم همه جوانان به خدمت سربازي بروند 
برخي مسئوالن به دنبال پياده سازي  قوانين معافيت 
هستند«. عضو كميسيون اجتماعي مجلس در مورد 
اينكه آيا طرحي در دستور كار كميسيون درخصوص 
خدمت سربازي وجود دارد، پاسخ مي دهد: »فعال در 
كميسيون اجتماعي طرحي در دستور كار نداريم«. 
الزم به يادآوري است به تازگي كميته اي ويژه متشكل 
از نمايندگان دستگاه هاي سازمان نظام وظيفه، ستاد 
كل نيروهاي مسلح، سازمان برنامه و بودجه، اعضاي 
كميسيون شــوراها و امنيت ملي و اجتماعي شكل 
گرفته اســت تا يك نظام جامع متناسب با نيازهاي 

نيروهاي مسلح و كشور تدوين شود.

طرح ها كیفیت الزم را ندارند
در اوايل انقالب به دليل اينكه توليد نسل با سرعت 
بيشتري انجام مي شد تعداد افرادي كه بايد به سربازي 
مي رفتند زياد بود و قوانين خدمت ســربازي گاهي 
دستخوش تغييراتي مي شــد. مدت زمان سربازي 
بسته به نياز كشور تغيير داده مي شد و بين 12ماه، 
18ماه، 21 ماه و 24 ماه متغير بوده اســت. در دوران 
جنگ به دليل نيازي كه به داشــتن سرباز بود حتي 
متولدين 37و 38 به خدمت فراخوانده شدند اما بعد از 
جنگ هم به مرور به دليل ازدياد سرباز، قانونگذار خريد 
دوران سربازي را پيش بيني كرد. بنابراين همانطور 
كه در طول اين سال ها سابقه داشته قوانين مقطعي 
در دوران خاص و به فراخور زمان اجرا شده است اما 
در شرايط فعلي كه ما كمبود نيرو داريم و جامعه به 
سمت پيري گرايش پيدا مي كند براي جذب جوانان 

به خدمت سربازي بايد در قوانين بازنگري شود. 

نیاز نظام وظیفه به تحول
سيدكاظم دلخوش، سخنگوي كميسيون حقوقي و 
قضايي مجلس هم در گفت وگو با همشهري مي گويد: 
»گاهي در مورد خدمت ســربازي پيشنهادهايي از 
ســوي نمايندگان و ديگر گروه ها در مجلس مطرح 
مي شود كه در قانون فعلي وجود دارد، اما به دليل نبود 
اعتبارات اجرايي نشده اســت. لذا برخي طرح هاي 
عنوان شده كيفيت الزم را براي تغيير مؤثر خدمت 
سربازي را ندارد. ما بايد به دنبال يك تحول بنيادين 
و اساســي در قانون نظام وظيفه و خدمت سربازي 
باشيم. البته بديهي است كه براساس اصل 110قانون 
اساســي تصميم گيري درخصوص نيروهاي مسلح 
مانند اصالح ساختار سربازي بايد به تأييد و موافقت 
فرمانده معظم كل قوا برسد. بنابراين هر طرح و ايده اي 
كه بخواهد در قانون سربازي مطرح شود ابتدا بايد به 
تأييد رهبر معظم انقالب برسد و پس از آن در مجلس 
تصويب شود«. البته در اين سال ها چندين طرح براي 
خوشايند كردن سربازي انجام شده است مانند اينكه 
سربازي همواره با تراشيدن موي سر همراه بوده، ليكن 
با توجه به بررسي هاي انجام شده و ارتقاي بهداشت 
فردي و امكانات مناسب يگان هاي نيرو هاي مسلح 
و عالقه جوانان، به منظور خوشايندسازي و افزايش 
جذابيت و نشاط خدمت سربازي، براساس تصميمات 
اتخاذ شده تراشــيدن موي سر ســربازان با نمره 4 
از ســربازي حذف شده اســت. يا براي به كارگيري 
غايبان متاهل اين امتياز داده شده كه فرد در محل 
سكونت خود خدمت كند و اگر غايب بوده از غيبت 
او چشم پوشي شود و مي تواند در محل سكونت خود 
21 ماه خدمت كند. از طرفي مدت خدمت سربازي در 

مناطق محروم يك ماه كاهش يافته است.
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مجلس به دنبال بهینه سازي  خدمت سربازي
عنابستاني، عضو كميسيون اجتماعي مجلس: امكان تحصيل حين خدمت سربازي يكي از طرح هاي خوبي است كه مي توان جنبه هاي گوناگون آن را بررسي كرد

  اجباري بودن، سختي هاي اعزام به مناطق محروم و دور از محل سكونت، حقوق كم، بهینه نبودن دوره 
خدمت، مدت طوالني آن و احساس تلف شدن بیهوده عمر و شرايط رفاهي پادگان ها موجب شده تا رفتن 
به خدمت سربازي براي بسیاري از جوانان خوشايند نباشد و سال به سال بر تعداد سربازان غايب و فراري 
افزوده شود. در تمام اين سال ها ايراد هاي قانوني و سختگیرانه و به روز نشدن بسیاري از قوانین با شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور ضربه شديدي 
به اين حوزه نظامي وارد كرده است. به عنوان مثال در مدتي كه كرونا در كشور شیوع پیدا كرد كنكور كارشناسي و دكتري به تعويق افتاد اما اعزام ها به تعويق 
نیفتاد. فقط طبق قانون اجازه داده شد كه اگر فرد حین خدمت در كنكور قبول شد امكان ترخیص داشته باشد. در واقع چنین سختگیري هايي در كنار نبود 
مشوق هاي الزم، به غیبت سربازان دامن زده است. از تاريخ 16مهر 99 هم خدمت سربازي 24 ماه اعالم شده است درحالي كه قبل از اين تاريخ مدت سربازي 
فقط 21 ماه بود كه اين موضوع باز هم به طفره رفتن جوانان از سربازي دامن خواهد زد. اين مشكالت موجب شده تا نمايندگان مجلس يازدهم به دنبال تغییر 
ساختار خدمت سربازي باشند. چرا كه به باور آنها سربازي اجباري از زمان حكومت رضاخان در سال1304 در كشور با قوانیني سختگیرانه پايه گذاري شده 
و تاكنون تحولي در درونش اتفاق نیفتاده است. مجلسي ها بر اين باورند كه وضعیت فعلي خدمت سربازي ديگر قابلیت اجرايي ندارد، چرا كه مدل فعلي به 
هیچ عنوان با نیازهاي كشور منطبق نیست. بر همین اساس چندين طرح از سوي نمايندگان مجلس يازدهم ازجمله طرح داوطلبانه شدن سربازي در زمان 
صلح در كمیسیون امنیت ملي مجلس مطرح شد گرچه به سرانجامي نرسید و مسكوت ماند. ابوترابي در هفته اول آبان از طرح جديد مجلس براي معافیت 
سربازي مشموالن در سال كرونايي و تحريمي 99 خبر داد اما به نظر نمي رسد به اين زودي ها بررسي شود و در دستور كار مجلس قرار بگیرد. طرح هايي 

كه تالش مي كند تا مدلي را ترسیم كند كه امنیت كشور تأمین شود و هم افراد با رغبت و جانفشاني به خدمت سربازي اعزام شوند و نه با اكراه و به اجبار.
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درباره ماجراهاي خبرساز
 بازيكنان فوتبال و خدمت سربازي

خدمت دوساله سربازي يكي از مقاطع ســخت و البته تأثيرگذار در 
زندگي هر مرد ايراني است. اين دوران براي ورزشكاران و به خصوص 
فوتباليست ها البته، شكل و شمايل متفاوتي دارد. براي برخي از آنها 
سربازي تبديل به يك دست انداز در مسير پيشرفت ورزشي مي شود و اوج گيري آنها را مدتي مختل مي كند 
و براي برخي ديگر اين فرصتي براي بروز استعدادهاي ورزشــي در قالب تيمي نظامي است. اما در مجموع، 
بازيكنان جوان چندان دل خوشي از دوران سربازي ندارند، چون يا بايد به اجبار پيراهن يكي از تيم هاي نظامي 
را بپوشند يا مدتي از فوتبال حرفه اي فاصله بگيرند و پيراهن مقدس سربازي را برتن كنند،  به همين دليل حتي 
در مقاطعي ديده شده بسياري از فوتباليست هاي جوان دنبال راهي  مي گردند تا به هر قيمتي شده از سربازي 
معاف شوند؛ كارت جعلي پايان خدمت بگيرند، خودشان را مددجوي كميته امداد معرفي كنند يا براي هميشه از 
ايران بروند! در همه اين  سال ها كه فوتبال ايران حرفه اي شده، سربازي دغدغه اصلي مسئوالن هم بوده است. 
چنان كه باشگاه ها، فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش يا درگير پرونده هاي بازيكنان در دادگاه  بوده اند يا درگير 

حل مسئله خروج آنها از كشور.

ليلي خرسند
روزنامه نگار
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صفري مشترك با صفرهاي ديگر
تغيير قوانين سربازي و شرايط پادگان ها 

در دوران كرونا را بررسي كرده ايم
دلتنگــي آماده ترين 
بستر سرباز است؛ سرباز 
صفر يگان آموزشي در 
سوله اي مشترك با صفرهاي ديگر. آن روزها كه ولوله ويروس دل 
همه ما را مي لرزاند و همه به دوري از يكديگر دعوت مي شديم، 
چقدر دل ها كه براي اين پسران جمع نشين لرزيده بود. سربازاني 
كه از شهر هاي مختلف براي گذراندن دوران خدمت و آموزشي 
خود در پادگاني حاضر مي شدند و طبق معمول، اسفندماه آغاز 
دوره جديدي بود. اما رفت وآمدها امكان شيوع ويروس را كه 
قدرت بااليي هم داشت به مراتب بيشــتر مي كرد. چه راه ها 
و قوانيني بــراي اين دوران پيش بيني شــد و پادگان ها براي 
پسران شان چه كردند؟ ميزان دارو ها و امكانات اوليه هر پادگان 
چقدر بوده؟ آيا اين اندازه، كفاف مقابله با ويروس را داشــته؟ 
پزشك بهداري چقدر در معرض آســيب بوده؟ و آيا در تمام 
يگان ها و پادگان ها، كپسول اكسيژن و دارو  به تعداد كافي وجود 
داشت؟ يا آمبوالنس براي انتقال بدحاالن در اختيار يگان بود؟ 
چه تمهيداتي براي پيشگيري از شيوع اين ويروس در پادگان ها 

انجام شد؟

از امريه ها تا پزشكان و سربازان صفر
فروردين ماه ســردار نصراهلل فتحيان، رئيس مؤسسه بهداري رزمي 
دفاع مقدس و مقاومت گفت كه پس از شــيوع كرونا در كشور براي 
پيشگيري از ابتالي ســربازان تجمعات در پادگان ها كاهش يافته 
و بعضي از آموزش ها تعطيل يا كمتر شــده است. رعايت بهداشت 
فردي، بهداشت محيطي و بهداشت مواد غذايي در پادگان ها نيز در 
حال انجام است. همچنين سردار تقي مهري، رئيس سازمان وظيفه 
عمومي ناجا توضيح داد اعزام به خدمت همه مشموالن سربازي كه 
بايد در اسفند ماه به دوره آموزشي اعزام مي شدند لغو و به هفته اول 
ارديبهشت ماه موكول شده. البته در اين ميان مشموالن فارغ التحصيل 
حق ماموريت اين سربازان و نيز سربازان پيام آور بهداشت كه جزو 
امريه  وزارت بهداشت محسوب مي شــوند، به دليل شيوع ويروس و 
در ششم فروردين ماه فراخوان شده و بدون گذراندن دوره آموزش 
نظامي مستقيما به مراكزدرماني نيروهاي مســلح اعزام شدند. از 
همان زمان بود كه سربازان به 2 دسته تقسيم شدند؛ دسته نخست 
مشموالن رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي بودند كه در طول سال99 
و موعدهاي مختلف به ســربازي اعزام مي شدند و بدون طي كردن 
دوره آموزشي مســتقيما به مراكز درماني و درمانگاه هاي نيروهاي 
مسلح اعزام مي شــدند و دوره آموزش نظامي را پس از عادي شدن 
شرايط سپري مي كردند و دسته دوم باقي مشموالن به خدمت بودند 
كه مدارك زير ديپلم تا دكتري غيرپزشكي داشتند. سربازان نيز قرار 
بود هنگام اعزام در چند مرحله غربالگري  شــوند. اين شد كه براي 
فاصله گذاري حتي در اتوبوس هاي اعزام سربازان نيز تصميماتي اتخاذ 
شد. در آسايشگاه ها نيز فاصله تخت ها از يكديگر به 2متر رسيد. همين 
باعث شد سربازان اعزامي تعدادشــان كمتر شود. فضاهاي پرتردد 
ضدعفوني شد و كيفيت غذاها مورد بررســي قرار گرفت. پزشكان 
نظامي مســتقر در ورودي ها مرتب ســالمت و تب افرادي كه وارد 

مي شدند را بررسي مي كردند و افراد مبتال وارد پادگان نمي شدند.

حق ماموريت به سربازان پزشك
اشتراكات اين زنجيره اما بسيار بود. اسلحه بايد دست به دست شود، 
همه در محيطي دربسته بخوابند، استفاده از ماسك و دستكش در 
ساعات رسمي ممكن نيست و براي حدود 200 نفر 8چشمه سرويس 
بهداشتي وجود دارد كه تازه اين ســرويس ها را خود سربازان تميز 
مي كنند. در پست ها از اسلحه مشترك استفاده مي شود. با اين حال 
ناخدا غالمرضا رحيمي پور، رئيس اداره سرمايه انساني گفته بود: »تا 
8 اسفند، حتي يك مورد مبتال به ويروس كرونا در هيچ پادگان كشور 
نداشتيم. موارد مشكوك به كرونا در پادگان ها بوده ولي با انجام تست، 
مشخص شده است كه درگير آنفلوآنزا شده اند و خوشبختانه تست 
كروناي آنان منفي بوده است«. مشكل اما در همين نقطه باقي نماند. 
لغو مرخصي ها باعث شده بود سهم غذاي سربازان كم شود. ماسك 
كمتر به آنها برســد و گاهي از يغلوي هاي مشترك براي صرف غذا 
استفاده كنند. اين بود كه آخرين آمار قطعي سربازان مبتال به كرونا 
66 نفر اعالم شد كه در بيمارستان هاي نيروهاي مسلح تحت درمان 
قرار گرفتند. اما حق ماموريت سربازاني كه دوره خدمت وظيفه خود 
را در مراكز درماني مي گذرانند با توجه به اينكه پايه حقوق سربازي 
پايين است، حداكثر 300 تا 400  هزار تومان خواهد بود. اما بعضي با 
اينكه دوره خدمت سربازي شان تمام شده بود، تا 3 ماه بيشتر از حالت 
عادي در قالب دوره احتياط در مراكز درماني به كار گرفته شدند. به 
اين دسته از سربازان، حقوق و مزايايي معادل نيروهاي پايور هم درجه 
و حداقل به ميزان 2ميليون و ۵00 هزار تومان پرداخت شد. وضعيت 
اينگونه بود تا در تيرماه اعالم شد دوره آموزشي دو ماهه شده است. 
معاون تربيت و آموزش نيروي انتظامي ايران گفته بود دوره آموزشي 

سربازي به دليل كرونا به يك ماه كاهش پيدا كرده.

رژه تعطيل شد
اما در گزارش هاي مختلف آمده همه اين وعده ها عملي نشد. مثال 
طبق دستور ستاد كل نيرو هاي مســلح قرار بود آموزشي در دوره 
كرونا دوماهه شود، اما اينگونه نشد. هرچند براي جلوگيري تجمع 
غيرضروري رژه تعطيل شد، اما انگار همزيستي با كرونا آغاز شده بود 
و ديگر آن نگراني و ترس اوليه وجود نداشت. كالس ها در فضاي باز 
برگزار مي شد، اما سربازان روي زمين مي نشستند. چادر هاي ويژه 
كرونا در پادگان داير شــد و پزشــك هاي وظيفه چرخشي در آنها 

جابه جا شدند و تمركز روي تب سنجي بود.

تسهيالت مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح 
مهرماه رئيس سازمان وظيفه عمومي با اشاره به اينكه كرونا در كاهش 
مدت خدمت سربازي تأثيري نداشته، گفت: »براي مشموالني كه به 
كرونا مبتال مي شوند، مدت زمان درمان بيماري شان غيبت محسوب 
نمي شود«. اين از آن رو بود كه سربازاني كه عالئم داشتند، بتوانند بدون 
نگراني دوره بيماري را بگذرانند و باعث به خطر افتادن ديگر سربازان 
نشوند. از سوي ديگر مشموالن داراي معافيت تحصيلي خارج از كشور 
يا مقيم خارج كه به دليل لغو پروازهاي خارجي و قرنطينه هاي صورت 
گرفته از سوي برخي كشورها با مشكل مواجه شده اند، مي توانستند از 
تسهيالت مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح برخوردار شوند. يعني تا 
تاريخ 1۵ مهر ماه سال جاري مجوز يك بار خروج براي آنان صادر شده و 
همچنان شرايط بازگشت آنان به كشور محل اقامت به علت بيماري كرونا 
مقدور نيست، تا پايان ســال1399 پس از تأييد وزارت امور خارجه از 
مجوز يك بار خروج بهره مند شوند. سردار مهري درباره مدت زمان دوره 
آموزشي گفت: »براساس برنامه يگان ها دوره هاي آموزشي در يگان ها 
مختلف است، اما در اكثر يگان ها مدت دوره آموزشي دوماهه بوده كه 

با توجه به شيوع كرونا يك ماه از دوره آموزشي كاسته شده است«.

سربازی
این شماره

نگار حسينخاني 
روزنامه نگار

باشگاه های حاضری  خور

  باشگاه هاي سازنده اي كه در كنار تيم داري، بازيكنان جوان هم به فوتبال معرفي 
مي كردند، سال ها با يك مشكل مشترك روبه رو بودند؛ اينكه آنها از رده نونهاالن و 
نوجوانان روي بازيكنان سرمايه گذاري مي كردند، اما درست زماني كه مي توانستند 
از اين بازيكنان در ليگ  برتر اســتفاده كنند، آنها را از دســت مي  دادند، چراكه بايد 
به تيم هاي نظامي مي رفتند تا دوران سربازي شــان را پشت ســر بگذارند. بعضي 
از باشگاه هاي نظامي، خودشــان هم بازيكنان جديد رو مي كردند، اما 2باشگاه به 
باشگاه هاي حاضري خور معروف بودند. تيم تراكتور در سال هاي اخير چند فصلي را 
زير پوشش سپاه پاسداران سپري كرد و در اين مدت توانست بازيكنان بزرگي را به 
بهانه خدمت سربازي با كمترين قيمت جذب كند. در سال هاي دورتر تيم ابومسلم 
مشهد نيز چنين شرايطي داشت و چون تحت پوشش نيروي انتظامي قرار گرفته بود، 
به راحتي چند ستاره حاضر و آماده را به رايگان جذب كرد. به عنوان نمونه ستاره هايي 
نظير مجتبي جباري، آندرانيك تيموريان و خسرو حيدري در باشگاه استقالل بازيكن 
شدند، اما براي گذراندن سربازي مجبور شدند 2ســال براي ابومسلم بازي كنند. 
تراكتورسازي هم بيشتر چهره هاي سرشناس  تيم هاي ليگ برتر را جذب كرد؛ اميد 
عاليشاه، احمد نوراللهي، سروش رفيعي، دانيال اسماعيلي فر، مهدي  مهدي پور، احسان 
پهلوان، بختيار رحماني، شجاع خليل زاده، مهدي شريفي و... ستاره هاي گران قيمتي 
بودند كه در شرايط عادي هر تيمي توان خريدن آنها را نداشت، اما تراكتور به بهانه 

خدمت سربازي توانست بدون دردسر اين بازيكنان را به خدمت بگيرد.

بادكش كن،  معافيت بگير

  گرفتن معافيت پزشــكي هم يكي از راهكارهاي بازيكنان فوتبال براي فرار از 
سربازي بوده و اهالي فوتبال در اين زمينه داستان هاي عجيبي تعريف مي كنند. 
يكي از روايت ها اين است كه حدود 10سال پيش پزشك يكي از تيم هاي ليگ برتر، 
با روش عجيبي كمك مي كرد تا بازيكنان بتوانند بدون دردســر معافيت پزشكي 
بگيرند. اين پزشــك يكي از اعضاي بدن بازيكنان را بادكش مي كرد و پزشــكان 
سازمان وظيفه تأييد مي كردند كه آنها مشكل پزشكي دارند و نمي توانند به سربازي 
بروند! بازيكنان براي اينكه بعدا از نظر جسماني به مشكل نخورند دوباره بايد بادكش 

مي كردند و البته مبلغ زيادي هم به عنوان دستمزد به پزشك مي دادند.

يا ليگ يك يا ليگ2

 هم اكنــون بازيكناني كــه مي خواهند هم فوتبــال بازي كننــد و هم دوران 
سربازي شان را پشت ســر بگذارند، بايد از خير بازي در ليگ برتر بگذرند. در حال 
حاضر هيچ تيم ليگ برتر نمي تواند بازيكن سرباز داشته باشد. ملوان انزلي، نيروي 
زميني و فجر سپاسي تنها باشگاه هايي هستند كه اجازه دارند بازيكن سرباز داشته 

باشند. نيروي زميني در ليگ2 بازي مي كند و ملوان و فجر هم ليگ يكي هستند.

قانون 28و 30

 2سال پيش يكي از مسئوالن فدراســيون فوتبال به بازيكنان تيم ملي وعده 
داده بود اگر تيم قهرمان جام  ملت هاي 2019 شود، همه بازيكنان از سربازي معاف 
مي شوند. البته سردار موســي كمالي، رئيس وقت اداره سرمايه انساني ستاد كل 
نيروهاي مســلح، اين ادعا را رد كرد، اما همان روزها قانوني تصويب شد كه به نظر 
مي رسيد به نفع همه ورزشكاران است. طبق اين قانون، ورزشكاران ملي پوش تا سن 
30 سالگي و ورزشكاران تيم هاي ليگ برتر تا سن 28 سالگي فرصت دارند خدمت 
وظيفه شــان را به تأخير بيندازند. اما اين قانون نقطه ضعف  هايي دارد؛ اينكه اگر 
بازيكني امسال عضو تيم ملي باشد، ولي سال آينده به تيم ملي دعوت نشود، مجبور 
است به سربازي برود؟ يا اگر يك فصل بدون تيم بماند، چه اتفاقي برايش مي افتد؟ 
هرچند اتفاقاتي كه در اين يكي دوســال براي بازيكنان در ليگ برتر افتاده، نشان 

داده كه اين قانون حداقل براي بعضي از بازيكنان اجرا نشده است.

جنجال بيرانوند

 عليرضــا بيرانوند به واســطه اينكه يكــي از دروازه بان هاي اصلــي تيم ملي 
است، توانســته از ايران خارج و لژيونر شود. او در ليگ شــانزدهم قصد داشت به 
تراكتورسازي برود و فوتبال و ســربازي اش را آنجا بگذراند. بيرانوند در پايان يكي 
از بازي  هاي ليگ در ميكسدزون اين خبر را داد، اما واكنش هواداران پرسپوليس 

به قدري تند بود كه او را از تصميمش منصرف كرد.

كريم مشكل بينايی دارد؟* * * * * 

 اينكه كريم انصاري فرد كارت پايان خدمت دارد يا نه مشــخص نيســت. 
سال1391، وقتي او به پرسپوليس آمد، شايعه شد كه كريم كارت پايان خدمت 

ندارد. بعضي ها گفتند او به خاطر كفالت مادر، معافيت دارد، اما كريم برادر بزرگ تر 
دارد و اين كفالت منطقي به نظر نمي رسد. شايعه ديگري هم درباره او مطرح است 
كه به خاطر بينايي كم معافيت پزشكي گرفته است؛ يعني مهاجمي كه نقطه قوتش 

بينايي است، مي تواند به اين بهانه از سربازي معاف شود؟!

لك در پادگان

 حامد لك كه امروز دروازه بان شماره يك پرسپوليس است، براي گذراندن دوران 
سربازي به تراكتورسازي رفته بود. در ليگ سيزدهم وقتي كه تراكتور 3 بر2 از فوالد 
خوزستان شكست خورد، رسول خطيبي، سرمربي تيم، براي جريمه، لك را به پادگان 
فرستاد تا خدمتش را به جاي تيم، آنجا ادامه دهد! البته محسن دلير و شهريار شيروند 

ديگر بازيكنان سرباز تراكتور هم در اين جابه جايي لك را همراهي كردند.

پرسپوليسی هايی كه بد آوردند

 اميد عاليشاه و احمد نوراللهي هم خاطره خوشــي از حضور در تراكتورسازي 
ندارنــد. وقتي آنها به خاطــر گذراندن دوران ســربازي موقتا از پرســپوليس به 
تراكتورسازي رفتند، با بدشانسي روبه رو شــدند. تراكتور از پنجره نقل وانتقاالت 
محروم شد و آنها يك نيم فصل نتوانستند بازي كنند. گفته مي شد آنها بخشي از اين 

مدت را براي گذراندان سربازي به پادگان رفته اند.

پوالدی و رحمانی؛ حذف شده ها

مهرداد پوالدي و بختيار رحماني مي توانستند از ستاره هاي فوتبال ايران باشند، اما 
هر دو به خاطر سربازي فوتبالشان نابود شد. پوالدي كه زماني بازيكن تيم ملي بود، 
حاال بين ليگ تايلند و ليگ2 قطر در رفت وآمد است. او براي همراهي تيم ملي در 
جام جهاني مشكل داشت و بعد از اعتراضات كارلوس كي روش، سرمربي تيم ملي، 
وزارت ورزش اجازه خروج اين بازيكن را گرفت. اما پوالدي بعد از اينكه از ايران رفت، 
ديگر حاضر نشد برگردد. بختيار رحماني هم جوان ترين كاپيتان تيم قهرمان ليگ 
برتر بود. او از بازيكنان فوالد بود و بعد از اينكه مشخص شد كارت پايان خدمتش 
جعلي  است به تراكتورسازي رفت. در همان ليگ چهاردهم بختيار تبديل به بازيكن 
ديگري شد و رفتن او به استقالل و ذوب آهن هم دردي را دوا نكرد. بختيار حاال در 

ليگ آذربايجان بازي مي كند.

جنجال جنوبی ها

 يكي از مهم ترين پرونده هاي ســربازي 
بازيكنــان فوتبــال، پرونده اي اســت كه 
سال1393 به جريان افتاد. باندي در جنوب 
ايران دستگير شدند كه سند جعل مي كردند. 
در بررســي پرونده اين باند مشخص شد كه 
آنها براي بعضي از بازيكنان فوتبال هم كارت 
پايان خدمت جعل كرده انــد. روزهاي اول 
به نظر مي رســيد كه اين كارت ها فقط براي 
چند بازيكن صادر شده است، اما بعدها تعداد 
بازيكنان در خبرها تا 1۵0نفر هم رسيد. البته 
آمار دقيق اين بود كه 9۵فوتباليست كارت 
جعلي گرفته اند. كارت ها هــم به بهانه هاي 
مختلف صادر شــده بود؛ ۵6نفر با معافيت 
پزشكي، 26نفر با ايثارگري والدين، 7بازيكن 
با معافيت كفالت، 3مورد با معافيت 3برادري 
و 3نفر هم تحت عنوان معافيت تحصيلي اين 
كارت را گرفته بودند. بيشــتر اين كارت ها 
براي بازيكنان قديمــي اهواز و بازيكناني كه 
در تيم هاي جنوبي بــازي مي كردند، صادر 
شده بود. تعدادي از آنها بازيكنان تيم فوالد 
خوزستان بودند كه در ليگ سيزدهم قهرمان 
شــده بود. بختيار رحماني، آرش افشــين، 
شــجاع خليل زاده، علي حمــودي، مهرداد 
پوالدي و سروش رفيعي بازيكنان نامداري 
بودند كه كارت پايان خدمت ســربازي آنها 

باطل شد.

علی دايی عليه خودش 

 تا شــروع ليگ چهاردهم از جعل كارت 
پايان خدمت خبري نشده بود، اما علي دايي، 
ســرمربي وقت پرســپوليس اين موضوع را 
علني كرد. او مدعي بــود كه جام قهرماني از 
فوالد پس گرفته و به تيم نايب قهرمان، يعني 
پرســپوليس داده شــود. البته اين اعتراض 
دايي به ضرر خودش و تيمش تمام شد، چون 
يكي از بازيكناني كه كارت جعلي گرفته بود، 
حسين ماهيني بود. ماهيني در روزهايي كه 
پرسپوليس كمبود بازيكن داشت، از اين تيم 
جدا شــد و مربيگري دايي در پرســپوليس 
خيلي دوام نياورد. ماهينــي قبل از اينكه به 
پرسپوليس بيايد بازيكن استقالل اهواز بود. 
بعد از اينكه مشخص شد كارت او جعلي بوده، 
از پرسپوليس جدا شد و براي سربازي به تيم 

ملوان رفت.

ستاره بدشانس 

 بعضي هــا مي  گويند نخســتين بار يكي از 
عاشقان فوتبال در سازمان نظام  وظيفه، متوجه 
جعل اسناد توسط باند اهوازي شده بود. يكي 
از ســتاره هاي آن فصل به عنــوان مددجوي 
كميته امداد معرفي شده بود تا با اين منطق كه 
سرپرست خانواده است از سربازي معاف شود. 
كسي كه پرونده اين مددجو را براي صدور كارت 
پايان خدمت بررسي مي كرده، متوجه شباهت 
نام و عكس مددجو با ستاره فوتبال مي شود و از 
آنجا پيگيري ها بــراي رديابي باند اهوازي آغاز 
مي شود. بعضي ها مي  گويند اين بازيكن سروش 
رفيعي بوده است. سروش رفيعي ليگ چهاردهم 
را به خوبي شروع كرده بود و تا اواسط نيم فصل 
هم كه براي فوالد بازي مي كرد، آقاي گل ليگ 
بــود. پيش بيني ها اين بود كــه او بهترين 
بازيكن فصل شــود اما بعد از اينكه از 
بازي در فوالد محروم شــد در 
نيم فصل به تراكتورسازي 

رفت.

سربازان گمنام

 باشگاه هاي پاس تهران و فجر سپاســي هم زماني كه در ليگ برتر بازي مي كردند، بازيكن 
سرباز مي گرفتند. اما برخالف ديگر باشــگاه ها، فجر و پاس سربازان گمنام را استخدام و آنها را 
به فوتباليست هاي معروف تبديل مي كردند. آرش برهاني، ميثم منيعي، ميالد ميداوودي و جواد 
نكونام در باشگاه پاس بازيكن شــدند. مهدي رحمتي، مهرزاد معدنچي، علي سامره، سياوش 
اكبرپور و خيلي هاي ديگر هم سربازي شان را در فجر سپاســي گذراندند و با اين تيم به فوتبال 

ايران معرفي شدند.

بهترين راه حل: دارم درس می خوانم

 در شرايطي كه قانون 28 و 30سالگي براي همه بازيكنان اجرا نمي شود، بعضي از باشگاه ها و 
بازيكنان راه حل هاي ديگري پيدا مي كنند. بهترين راه حل هم اين است كه مديران باشگاه براي 
بازيكنان مدركي جور كنند كه نشان دهد آنها در حال تحصيل هستند. حميد گرشاسبي، در يك 
برنامه تلويزيوني اعتراف كرد زماني كه مديرعامل باشگاه پرسپوليس بوده، مشكل سربازي ترابي 
را از همين راه حل كرده است. مهدي قائدي، بازيكن استقالل هم طبق مدركي كه از همين طريق 
تهيه كرده هم اكنون مشغول به تحصيل است. گفته مي شود يك واحد دانشگاهي در قزوين محل 
اصلي تهيه اين مدارك است. البته همه بازيكنان موفق نمي شوند اين مدرك را بگيرند. مثال زكريا 
مرادي بازيكن فصل گذشته استقالل اگر مي توانست مشكل سربازي اش را حل كند، االن همچنان 

بازيكن استقالل بود، اما به اجبار در ليگ يك و براي ملوان بازي مي كند.

وش آزاد بود... اگر فر
 در مدت زماني كه فروش خدمت سربازي 

قانوني شد، خيال خيلي از بازيكنان راحت بود 
كه ديگر ســربازي نمي روند. اين بازيكنان اگر خيلي 

معروف بودند، خودشــان هم معافيت را نمي خريدند. در 
يكي از بندهاي قرارداد اين بازيكنان، باشگاه موظف بود معافيت 

سربازي را بخرد. محمد نصرتي يكي از بازيكنان سرشناسي بود كه اين 
بند را در قراردادش داشت. شايد خيلي از بازيكنان حسرت اين را مي خورند 

كه چرا فروش را برداشتند.
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سربازان ماهر و متخصص 
وارد  بازار كار مي شوند

گفت وگو با سرتيپ موسي كمالي درباره طرح مهارت آموزي و 
اشتغال سربازان پس از خدمت

بســياري از مردان جوان 
ايراني بايد 2سال از بهترين 
ســال هاي عمر خود را به 
خدمت ســربازي بروند كه اصال زمان كمي نيست. از سال97، 
نيروهاي مسلح امكاني فراهم كرده كه 24 ماه دوره خدمت فقط 
به آموزش هاي نظامي سپري نشود و سربازان جوان طي اين مدت 
مهارتي بياموزند تا بعد از پايان دوران سربازي بتوانند در قامت 
افرادي ماهر و متخصص وارد بازار كار شوند. »طرح مهارت آموزي 
و اشتغال سربازان پس از خدمت« به يگان هاي نيروهاي مسلح همه 
استان ها ابالغ شده و در حال اجراست. سرتيپ دوم پاسدار موسي 
كمالي، مشاور عالي قرارگاه مركزي مهارت آموزي كاركنان وظيفه 
نيروهاي مسلح، در گفت وگو با همشهري، از نحوه اجرا و بازخورد 

طرح گفته اند كه مي توانيد در ادامه بخوانيد.

طــرح مهارت آمــوزي 
سربازان چه اهدافي را دنبال مي كند؟

از اهداف طرح، ايجاد نشــاط و جذابيت 
در دوره خدمت اســت. مهم ترين هدف 
ديگر، توانمندسازي سربازان است؛ اينكه 
ســربازان مهارت عمومــي و تخصصي 
فرابگيرند. در همين راستا شعار طرح اين است كه سربازان حداقل يك 
مهارت تخصصي و 5مهارت عمومي در طول دوره خدمت ياد بگيرند تا 

بعد از اتمام دوره سربازي بتوانند وارد بازار كار شوند.
در اين طرح امكان مهارت آموزي در چه رشته هايي 

فراهم است؟
در آموزش مهارت ها، نياز بازار كار و جامعه رصد شده و همچنين امكان 
آن فراهم است كه جوانان براساس عالقه خود حق انتخاب داشته باشند. 
تقريبا 500مهارت در برنامه آموزشي گنجانده شده كه به مهارت هاي 

طاليي، نقره اي و برنزي دسته بندي شده اند.
تا االن طرح در چه استان هايي وارد فاز اجرايي شده؟

همه يگان هاي نيروهاي مســلح در همه اســتان ها در شمول طرح 
قرار گرفته اند. ارتش، ســپاه، نيروي انتظامــي و وزارت دفاع در طرح 
مشاركت دارند و تاكنون با 26وزارتخانه و دستگاه، شامل وزارت كار، 
وزارت كشــاورزي، وزارت ورزش و جوانان، وزارت ارتباطات و وزارت 
آموزش وپرورش و ســازمان فني وحرفه اي تفاهمنامه امضا شده تا در 

پيشبرد طرح، نيروهاي مسلح را ياري كنند.
چه تعداد سرباز تحت پوشش قرار گرفته اند؟

برنامه ريزي ها بر اين اســاس بوده كه در ســال اول كه سال97 بود، 
20درصد؛ سال98، 50درصد؛ امسال 65درصد؛ سال آينده 85درصد 
و در سال1401 تمام سربازان تحت پوشش قرار گيرند. تاكنون حدود 
250هزار سرباز آموزش تخصصي ديده اند و نزديك به 100هزار نفر نيز 
آموزش هاي عمومي مانند آموزش كسب وكار، آموزش امداد و نجات و 

سبك زندگي را فراگرفته اند.
طرح تحت تأثير شيوع ويروس كرونا متوقف نشده؟

خير، ما راهكارهايي در پيش گرفته ايم تا بتوانيم وضع به وجودآمده 
را مديريت كنيم؛ ازجمله اينكه ســراغ برگزاري آزمون هاي ادواري 
رفته ايم. افرادي كه تازه تحت پوشــش طرح قــرار مي گيرند، ابتدا 
مهارت سنجي مي شوند و چنانچه  كسي مهارتي دارد، اما مدرك آن 
را ندارد، با همكاري سازمان فني وحرفه اي به او مدرك اعطا مي شود. 
دومين كاري كه در پيش گرفته ايم، آموزش سربازان در محيط واقعي 
كار است. تاكنون حدود 5هزار محيط واقعي كار ايجاد كرده ايم كه به 
رسميت شناخته شده اند و بنا داريم كه اين تعداد را به 15هزار محيط 
كار برسانيم. آموزش هاي عمومي نيز با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 

اجرا مي شود.
منابع مالي موردنياز طرح از كجا تأمين مي شود؟

بخش عمده منابع از محل منابع جاري نيروهاي مسلح و دستگاه هاي 
اجرايي تأمين مي شود و سازمان هاي وابسته از امكانات و نيروي انساني 
خود براي مهارت آموزي به جوانان استفاده مي كنند. بخشي هم در قانون 
بودجه لحاظ شده است تا براي اجراي طرح به وزارتخانه هاي مختلف 

مانند وزارت كار يا كشاورزي و نيروهاي مسلح اختصاص داده شود.
اين طرح فقط مربوط به 2سال خدمت سربازي مي شود؟

خير، جوانان مي توانند داوطلبانه قبل از خدمت نيز تحت پوشش قرار 
گيرند. ما براي اجراي طرح 2سامانه طراحي كرده ايم كه سامانه »سرباز 
ماهر« مربوط به پيش از خدمت اســت. در اين سامانه از همه جوانان 
باالي 15سال دعوت كرده ايم كه اگر مهارتي دارند، آن را ثبت كنند. در 
ازاي مهارت  تخصصي كه براي هر جوان ثبت مي شود، ما مشوق هايي 
براي او درنظر گرفته ايم، ازجمله اينكه مي تواند سازمان محل خدمت يا 
استان محل خدمت را خودش انتخاب كند و بعد از ورود به خدمت هم 
با اعطاي درجه و مرخصي، او را تشويق مي كنيم. عالوه بر اين، در زمان 
خدمت نيز مي تواند مهارت هاي مكمل را فرابگيرد. سامانه ديگر، سامانه 
»ماهرسان« است كه از سوي بانك انصار طراحي شده است. هدف از 
راه اندازي اين سامانه، رصد جوانان مهارت آموخته بعد از پايان دوران 
سربازي است تا با همكاري نهادهايي كه در حوزه اشتغال زايي فعاليت 
مي كنند، از آنها حمايت شود. جوانان 2سال بعد از خدمت از طريق اين 

سامانه رصد و حمايت مي شوند.
بازخورد طرح چگونه بوده است؟

كساني كه از طرح مطلع شده اند، اســتقبال خوبي كرده اند و حتي 
پيام هاي زيادي از كساني كه دوران سربازي را پشت سر گذاشتند، 
دريافت كرده ايم كه »اي كاش طرح زودتر اجرا شده بود«. اما عده اي 
كه به نظر طرح را درســت نفهميده اند، معتقدند كه چون ســرباز 
بيكار است، طرح براي سرگرم كردن آنهاست! يا برخي ديگر مطرح 
مي كنند كه طرح ربطي به نيروهاي مســلح ندارد، درحالي  كه ما با 
توجه به تعهدي كه به جوانان داريم، طرح را شروع كرده ايم و به دنبال 
آن هستيم كه همانطور كه جوانان 2سال از وقت خود را در خدمت 
نيروهاي مسلح مي گذرانند، ما نيز با مهارت آموزي آنها حين خدمت و 
رصدشان بعد از خدمت، از آنها حمايت كنيم. از طرف ديگر، سربازان 
درحالي  كه مأموريت خود را انجام مي دهند كه دفاع و تأمين امنيت 
كشور اســت، تحت مهارت آموزي قرار مي گيرند و به نحوي اوقات 

فراغت آنها نيز هدفمند سپري مي شود.
شما چشم انداز طرح را چگونه مي بينيد؟

به نظر من طرح دير شروع شد و بايد زودتر كليد مي خورد. به دنبال آن 
هستيم كه تا سال 1401همه سربازان يك مهارت را به صورت تخصصي 
فرابگيرند و بعد از پايان دوران ســربازي، وارد بازار كار شــوند. امروز 
نيروهاي مسلح بستر مهارت آموزي جوانان را فراهم كرده و اميدواريم 
با اطالع رساني رسانه هاي جمعي و حمايت دستگاه هاي اجرايي مانند 
دولت، مجلس و ديگر نهادهاي مربوطه، شــرايط آموزش جوانان در 
دوران خدمت فراهم شود و بعد از پايان دوران سربازي، هم در دريافت 

تسهيالت و هم در جذب نيرو به آنها اولويت داده شود.

سربازی
این شماره

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

  چهره هاي سياسي ايران كجا سربازي رفتند؟

  سياسيون در لباس سربازي
  رهبرمعظم انقالب،  حسن روحاني، آيت اهلل هاشمي رفسنجاني و... ازجمله چهره هايي هستند 

 كه در خاطرات خود به موضوع سربازي پرداخته اند

سربازي به بخش جداناشدني زندگي مردان تبديل شده است و مسئوالن سياسي فعلي 
كشور نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. بخش اعظمي از چهره هاي شناخته شده سياسي 
با توجه به سن و سال،  در روزگار قبل از انقالب دوران سربازي خود را گذرانده اند و برخي 
نيز مانند محمدجواد ظريف،وزير امورخارجه كشورمان، در ســال هاي بعد از پيروزي انقالب با توجه به تخصص و 
تحصيالت از امكان امريه شدن استفاده كرده اند. در مطلب پيش رو تالش كرده ايم تا نيم نگاهي به نحوه ورود برخي از 
مسئوالن كشور به دنياي سربازي و خاطرات آنها داشته باشيم. در اين ميان نبايد فراموش كرد كه در دوران پيش از 
انقالب روحانيون از سربازي معاف بودند، اما لغو اين قانون در برهه اي- سال 42- به ابزاري براي فشار محمدرضاشاه 

به روحانيون تبديل شد و به همين دليل بسياري تالش مي كردند تا با فرار از سربازي، مخالفت خود را نشان دهند.

ليال شريف
روزنامه نگار

  حضرت آيت اهلل سيدعلي خامنه اي 
روايت سربازي رهبر معظم انقالب موضوعي است كه 
در كتاب »شرح اسم« - در بردارنده زندگينامه ايشان 
از ســال1318 تا 1357- به آن اشاره شده است. در 
بخش ســي ودوم اين كتاب در رابطه با سربازي آمده 
است: »پيش از  ماه محرم، دولت تصميم خود را مبني 
بر به سربازي بردن طالب علوم ديني به اجرا گذاشت. 
اين اقدام، بي ســابقه بود. طلبه ها از رفتن به سربازي 
معاف بودند و برگه اي كه توســط حوزه علميه صادر 
مي شد و به امضاي 2شاهد مي رســيد، حكم كارت 
معافيت داشــت. مأموران موظف بودند طالب را در 
خيابان دستگير كنند و به پادگان بفرستند... . هدف 
اصلي حكومت از اين حركت، خاموش كردن آتشــي 
بود كه به تازگي از زير ســر هزاران دانشــجوي علوم 
ديني مستقر در قم زبانه مي كشيد. با اين كار طلبه ها 
پراكنده مي شــدند يا دستگير شــده، راهي پادگان 
مي شــدند و يا فرار كرده و به شهرها و روستاهايشان 
بازمي گشــتند. »يك روز من و برادرم آســيدمحمد 
]در راه رفتن به خانه آشــيخ علي حيدري همداني يا 
برگشت از آن [... از پل كه عبور مي كرديم، ديديم يكي 
دو پاسبان افتادند دنبال ما، مثل اينكه با ما كار دارند... 
مثال حس ششــمي به ما گفت كه در برويــم... فرار 
كرديم... خودمان را به مأمني رسانديم... بعد از چند 
ساعتي اطالع پيدا كرديم كه بله امروز پاسبان ها توي 
شهر طلبه ها را مي گيرند و مي برند سربازي. به نظرم 

آن روز 400طلبه را گرفتند.«

  علي الريجاني
معافيت پزشــكي دائم دليلي بود كه مانع تجربه دوران ســربازي براي علي الريجاني شــد. انتشار فرم ثبت نام 
نامزدهاي انتخابات مجلس نهم در قم موجب شد تا شرايط سربازي رئيس سابق مجلس مشخص شود. براساس 
تصويري كه از اين فرم در رسانه ها منتشر شده بود، در بخش وضعيت نظام وظيفه رئيس مجلس، گزينه معافيت 
دائم پزشكي درج شده بود و براين اساس بايد گفت كه علي الريجاني هيچ خاطره اي از دوران سربازي براي خود 

ثبت نكرده است.

 محمدجواد آذري جهرمي
وزير جوان كه سكاندار وزارت ارتباطات دولت روحاني 
است با درس خواندن توانست كمترين مواجهه را با تجربه 
سربازي داشته باشد. او در رابطه با نخستين خاطره اش 
از سربازي گفته بود: »يك روز به خانه آمدم و ديدم پدرم 
پوتين هايي را خريده و با ميخي بــه ديوار آويزان كرده 
است، وقتي پرسيدم اين پوتين ها را براي چه خريده ايد؟ 
گفت: براي ســربازي رفتن تو مقدمــات كار را آماده  و 
پوتين هايش را خريداري كرده ام. من پاســخ دادم كه 
نمي خواهم سرباز شوم، مي خواهم به دانشگاه بروم. پدرم 
گفت با معدل 11/5مي تواني اين كار را بكني؟ بعد از اين 
جمالت پدرم تالش فراوان كردم و در پيش دانشگاهي 
به معدل 19/5 در ترم اول رسيدم. بعد از آن در ترم دوم 
معدلم 19/75 شد و در كنكور رتبه ام به 34 رسيد و از آن 

روز تالشم را ادامه دادم و امروز اينجا ايستاده ام«.

  سيدمحمد خاتمي
سال91 ســايت جهان نيوز يك عكس قديمي از رئيس 
دولت اصالحات منتشــر كرد؛ عكســي كه سيدمحمد 
خاتمي را در لباس سربازي نشــان مي داد. خاتمي در 
سال1348 بعد از اخذ درجه ليســانس براي طي دوره 
خدمت وظيفه به تهران اعزام شد و به عنوان افسر وظيفه 

)ستوان دوم( دوره خدمت را طي كرد.

  محمدجواد ظريف
وزير امور خارجه دوره ســربازي اش را در سازمان ملل گذراند. او در بخشــي از كتاب »آقاي سفير« به موضوع دوران 
سربازي اش پرداخته است. آنطور كه در اين كتاب نوشته شده است، محمدجواد ظريف تا سال67 از معافيت تحصيلي 
استفاده مي كرد و وارد دنياي سربازها نشده بود؛»در مرداد1367 و پس از گرفتن دكترايم به ايران آمدم. اوايل مذاكرات 
ايران و عراق بود. آقاي واليتي به رئيس جمهور وقت كه رئيس شــوراي عالي دفاع نيز بودند نامه اي نوشــت تا مرا در 
وزارت خارجه مأمور كنند. به اين صورت از تاريخ 8 آبان 1367مأمور به خدمت سربازي در وزارت خارجه شدم. حتي 
وقتي به عنوان ســفير و نفر دوم آقاي دكتر كمال خرازي به نيويورك اعزام شدم هنوز سرباز بودم. دكتر خرازي شرط 

رفتنشان به نيويورك را پذيرش سفارت و نفر دومي بنده اعالم كرده بودند.«

  شهيد محمدعلي رجايي
رئيس دومين دولت جمهوري اسالمي 
فردي بود كه در ســن هجده سالگي- 
ســال 1330- با مدرك ششم ابتدايي 
داوطلب خدمت در نيروي هوايي شد. 
او توانست پس از طي دوره آموزشي به 

درجه گروهباني برسد.

  حجت االسالم حسن روحاني
ســفر رئيس جمهور به شــهر نيشابور 
در ســال97 موجب شــد تا بسياري 
خاطرات سربازي او را مرور كنند، چرا 
كه حسن روحاني 47سال پيش دوران 
سربازي اش را در اين شهر گذرانده بود.

روحانــي در فرورديــن 1352بــراي 
گذراندن خدمت ســربازي به نيشابور 
رفته بود. او در خاطرات خود نوشــته 
است: »من جزو كساني بودم كه براي 
نيروي زميني انتخاب شدم كه تقريبا 

سخت ترين قسمت ارتش بود، سپس بخش نيروي زميني را به چند قسمت تقسيم 
كردند و هر قسمت را به يكي از پادگان هاي آموزشي اعزام كردند و جمع ما را سوار 
چند كاميون ارتشي كرده و به پادگان عباس آباد بردند«. روحاني پس از آنكه دوره 

آموزشي را به پايان رساند، راهي نيشابور شد.
 حضور روحاني در نيشابور موجب شد تا مردم او را با نام جناب سروان فريدون به عنوان 
سخنران مسجد جامع اين شهر بشناسند. ســخنراني يك افسر در مسجد چنان براي 
مردم عجيب بود كه براساس گفته روحاني جمع كثيري از مردم و حتي مقامات اداري، 
نظامي و انتظامي براي شنيدن سخنراني در مسجد جمع شده بودند؛ »در مسجدجامع 
نيشابور، حجت االسالم والمسلمين آقاي موسوي امام جماعت بود... نزديك  ماه رمضان 
آن سال، جناب آقاي موسوي به من پيشــنهاد كرد كه در مسجدجامع سخنراني كنم. 
پيشنهاد ايشان را براي 10شب آخر  ماه رمضان پذيرفتم و آمادگي خود را اعالم كردم، 
هر چند نمي دانستم كه بعد از ايراد نخستين سخنراني آيا مانع من مي شوند يا نه و آيا اين 
كار مشكلي براي من به وجود خواهد آورد يا نه؟پس از اعالم موافقت، آقاي موسوي دست 
به كار شد و اعالميه اي را چاپ و منتشر كرد و از همان روزهاي اوليه  ماه رمضان اين اعالميه 
در سطح شهر منتشر شد. در آن اعالميه آمده بود: از شب نوزدهم تا شب آخر  ماه مبارك 

رمضان، جناب سروان فريدوني در مسجد جامع سخنراني مي كند.«
سربازي حسن روحاني تابستان سال1353 تمام شد و او پس از پايان دوران خدمت 

راهي تهران شد.

  مرحوم آيت اهلل اكبر هاشمي رفسنجاني
سال42 براي بسياري از طالب قديمي با نام سربازي اجباري گره 
خورده است، چراكه محمدرضاشاه برخالف قانون معافيت طالب، 
تصميم گرفت تا تمام روحانيون و طــالب را براي انجام خدمت 
وظيفه راهي پادگان ها كند. رد اين خاطره در زندگي بسياري از 
طالب ازجمله آيت اهلل هاشمي رفســنجاني و رهبر معظم انقالب 

ديده مي شود.
مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در گفت وگويي در رابطه با آن 
سال و داستان رفتن به سربازي گفته بود: »حادثه سربازي بردن 
طلبه ها يك مقدمه اي داشت. در زمان آيت اهلل بروجردي، روابط 
حوزه با رژيم روابط تلخي نبود، به همين دليل به طلبه ها هم مثل 
ساير دانشجويان ورقه معافيت مي دادند. به عالوه خود من هم آن 
موقع متأهل بودم. اواخر دوره كفالت ازدواج هم داشــتم. يعني 
2معافي داشتم. مبارزات كه به رهبري امام شروع شد، مبارزه اول 
با دولت بود كه تصويب نامه اي براي انجمن هاي ايالتي و واليتي 
داشــت و در آن تصويب نامه چيزهايي ديده شــد كه روحانيت 
نمي پسنديد. مبارزاتي براي لغو آن شروع شد. مردم خيلي خوب 
به ميدان آمدند و همه علما هم وارد شدند. تقريبا 3ماه مبارزه شد 
و دولت مجبور شد عقب نشيني كرد و پس گرفت. مقطع حساسي 

بود كه درباره پشت پرده اين قضايا زياد صحبت نمي شد...«.
او در بخشــي ديگري از اين گفت وگو، اختالف  محمدرضاشاه با 
روحانيت را سرمنشأ پس گرفتن امتياز معافيت روحانيون معرفي 
كرد؛ »رژيم اگر امتيازي به روحانيت داده بود، شروع به پس گرفتن 
كرد. نخستين چيزي كه پس گرفت، سربازي بود كه معاف كرده 
بود. ما هم از چنين چيزي اطالع نداشــتيم... پاسباني جلوي من 
آمد و گفت كه شما به شهرباني بياييد. من گفتم: براي چه؟ گفت: 
نمي دانم، به ما گفتند كه شما بياييد. داخل شهرباني رفتم و داخل 
يك اتاق نشستم و منتظر بوديم كه مي خواهند چه بگويند و چه 
كار كنند. يك دفعه ديديم كه دارند طلبه مي آورند. چندنفر طلبه 
ديگر هم آوردند. چندنفر در اتاقي جمع شده بوديم. ماشين آوردند 
و همه ما را ســوار كردند و به ژاندارمري بردنــد. ژاندارمري هم 
سربازگيري مي كرد و ما را به جايي در اطراف راه آهن بردند. وقتي 
به آنجا رفتيم، طلبه هاي ديگر هم آمدند و تا ظهر 30نفر طلبه را 
آوردند. معافيت من در جيبم بود. به ما حرفي نزدند و گفتند كه 
دستور رسيده كه شما را براي مسائل ســربازي به تهران ببريم. 

گفتم: ما معافيت داريم. گفتند كه دستور است.«
مرحوم آيت اهلل هاشمي رفســنجاني مدتي در پادگان مشــغول 
آموزش بود، اما پس از دســتگيري امام خميني و قيام 15خرداد 
مجبور به فرار از سربازي شد؛ »به هر حال وقتي كه 15خرداد شد و 
حوادث آنگونه اتفاق افتاد، همين افسر آمد و به من گفت: در ستاد 
ديدم كه صحبت شماست و شــما را عامل آن شعارها مي دانند و 
آن حرف هايي كه در جمع چتربازها زديد و آن حرف هايي كه در 
ماشين زديد، اينها را جمع كردند و احتمال دارد شما را بگيرند و 
ببرند. همين مقدار را گفت و رفت. من گفتم: چه كار كنم؟ گفتم: 
من مدتي اســت كه به مرخصي نرفتم و زن و بچه هايم ناراحت 
هســتند. زماني هم بود كه مرخصي نمي دادند و مرخصي ها لغو 

شده بود. براي من يك مرخصي گرفت و آورد... . ديگر برنگشتم. 
فكر مي كردم چون ما در سربازخانه مزاحم آنها بوديم. كاري هم به 
ما ندادند. پس چرا دنبال من بيايند و به سربازخانه ببرند؟ معافي 
هم داشتم و هر جا كه الزم مي شد، نشان مي دادم. آن موقع بود كه 
علما را زياد گرفته و در قرنطينه شهرباني جمع كرده بودند. امام را 
هم گرفته و در عشرت آباد در انفرادي زنداني كرده بودند. علماي 
بالد همه در تهران براي نجات امام و زنداني ها جمع شده بودند. ما 

در تهران مانديم.«
او در بخش ديگري از اين گفت وگو مي گويد: »چند روزي در تهران 
بوديم و بعد هم كم كم زندگي خودم را عادي كردم. اوال كار را شروع 
كردم. همين كتاب »اميركبير« را در اين فاصله نوشتم. به كتابخانه 
مجلس مي رفتم، چون كسي نمي دانست كه من كي هستم. در آنجا 
مطالعه مي كردم. در آخر صفر هم براي موعظه و منبر به بيرجند 

رفتم. در آنجا هم مشكلي پيش نيامد«.

عكس مربوط به زمان حضور آيت اهلل خامنه اي
در جبهه است 

عكس مربوط به زمان حضور آيت اهلل هاشمي رفسنجاني
در جبهه است 
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سميرامصطفينژاد
روزنامهنگار

سميرارحيمي
روزنامهنگار

بهشتفراريانازسربازياثراستيومككوئيني
كدام كشورها خدمت سربازي اجباري ندارند؟

لباس هاي ارتشي چطور در صنعت مد محبوب شدند؟

اياالت متحده آمريكا يكي از 23كشور در جهان است 
كه خدمت اجباري ســربازي در آن قانوني است اما 
اجرا نمي شود. درواقع براساس گزارش پژوهشكده پو، 
23كشور در جهان از قانون رسمي خدمت سربازي 
اجباري برخوردارند اما اين قانون به اجرا گذاشــته 
نشده است. 60كشور جهان از اين قانون برخوردارند و 
آن را به اجرا مي گذارند. 85كشور هيچ قانوني در اين 
حوزه به تصويب نرسانده اند و 23كشور نه تنها خدمت 
سربازي، اصال نيروي نظامي ندارند. كشورهايي كه 
بهشتي براي فراريان از خدمت سربازي خواهند بود. 
در اياالت متحده، اگرچه قانونا امكان اجباري شدن 
سربازي وجود دارد، اما درحال حاضر اجباري براي 
حضور جوانان در دوره ســربازي وجود ندارد و افراد 
مي توانند داوطلبانه به استخدام ارتش درآيند يا براي 
مدتي كوتاه در ارتش خدمت كنند. البته اين مقررات 
براي زمان صلح است و شامل موضعيت هاي جنگي 
اضطراري نمي شود. نقطه مقابل آمريكا، ونزوئال است 
كه براســاس قانون اجباري براي خدمت سربازي 
وجود ندارد، امــا درصورت نداشــتن كارت پايان 
خدمت افراد از داشــتن خدماتي مانند گذرنامه يا 

بيمه محروم مي شوند.
نروژ كشور ديگري اســت كه در آن قانون جوانان را 
ملزم مي سازد كه به مدت 12 ماه در ميان نيروهاي 
مسلح كشــور خدمت كنند و پس از آن 7 ماه دوره 
آموزشــي ببينند. امــا در عمل اين قانــون به اجرا 
گذاشته نمي شــود و برخالف قانون، هيچ اجباري 
براي پيوستن به نيروهاي مسلح در اين كشور وجود 
ندارد. درواقع هرســال از هر 6نروژي واجد شرايط 
يك نفر به صورت داوطلبانــه براي خدمت در ارتش 

متقاضي مي شود.
كانادا حتي در دوران جنگ جهاني دوم هم خدمت 
ســربازي اجباري نداشــت و تنها پس از مشاهده 

استقبال پيوستن داوطلبانه افراد به ارتش بود كه آن 
را اجباري كرد. درحال حاضر هم براي شهروندان اين 
كشور اجباري براي پيوستن به ارتش وجود ندارد و 
بعضي از شهروندان داوطلبانه و نيمه وقت براي ارتش 
كانادا كار مي كنند. با اين همه كانادا هم مانند آمريكا 
اين وضعيت را براي زمان صلح مي داند و ممكن است 
در زمان وقوع جنگ و در شرايط اضطرار، اختياري 

بودن خدمت سربازي حذف شود.
تعدادي از كشورها در سال هاي اخير خدمت اجباري 
سربازي را تعليق كرده اند. كشورهايي مانند آلباني، 
اكوادور، تونس و لهستان از آن جمله اند. تايوان هم در 
سال 2018پذيرش اجباري سربازان را متوقف كرد، 
البته به صورت موقتي و تا زماني كه جذب داوطلبانه 

نيرو براي ارتش تايوان كافي باشد.
همچنين نزديك به 36كشور يا منطقه جغرافيايي در 
جهان وجود دارد كه در كل از نيروي ارتش منسجم 
و دائمي برخوردار نيســتند و نبود ارتش و نيروهاي 
مسلح، به معني وجود نداشتن خدمت سربازي است. 
بعضي از اين كشورها براي تامين امنيت خود به ارتش 
و نيروهاي نظامي ديگر كشورها متكي هستند. براي 
مثال ســوئيس و اتريش به طور مشــترك نيروهاي 
دفاعي كشور ليختن اشــتاين را تامين مي كنند. يا 
آندورا به عنوان يكي از كوچك ترين كشورهاي اروپايي 
كه در ميان اسپانيا و فرانسه واقع شده است، با داشتن 
85هزار جمعيت، براي تاميــن امنيت خود فقط از 
تعدادي نيروي پليس برخوردار است و هيچ ارتش يا 
نيروي مسلحي ندارد. به همين دليل اسپانيا و فرانسه 
به دليل نزديكي جغرافيايي مســئوليت محافظت از 
آندورا را به عهده گرفته انــد. همچنين محافظت از 
واتيكان به عهده گارد ويژه ســوئيس است. از ديگر 
كشــورهاي جهان كه نه ارتش منسجمي دارند و نه 
خدمت سربازي مي توان از جزاير كيمن، جزاير كوك، 

كاستاريكا، دومنيكا، جزاير فالكلند، گرينلند، گرنادا، 
كوزوو، جزاير مارشال، موناكو، پاناما، جزاير سليمان و 
منطقه مستقل سالبارد نام برد. ديگر كشورهايي كه 
مي توان آنها را بهشت افراد فراري از خدمت سربازي 
نام برد، معموال با اين اســتدالل كه ارتش خود را به 
مجموعه اي از نيروهــاي متخصص و كارآمد تبديل 
كنند، خدمت اجباري ســربازي براي عموم مردم را 
تعليق كرده اند. آلباني كشوري است كه در گذشته 
همه مردان در آن مجبور به گذراندن دوران سربازي 
بودند، اما از ســال2010 به بعد اين كشور تصميم 
گرفت تنها نيروهــاي متخصص را جذب ارتش كند 

و به اين ترتيب اجباري بودن سربازي را حذف كرد.
در آرژانتيــن امكان خدمت ســربازي داوطلبانه از 
18تا 24ســالگي وجود دارد و هيــچ اجباري براي 
رفتن به ســربازي وجود ندارد. تنهــا درصورتي كه 
تعداد داوطلبان پيوستن به ارتش اين كشور از حد 
نياز كمتر باشد مجلس كشور مجوز اجباري كردن 
سربازي را خواهد داشــت. آرژانتين از سال1995 
و با درس گرفتن از رويداد هــاي جزاير فاركلند كه 
نياز به ســربازان حرفه اي تر متخصص را برجسته تر 
كرد و رسوايي هايي از خشونت سربازان معمولي را 
به دنبال داشــت، خدمت اجباري در ارتش را لغو و 
آن را با خدمت داوطلبانه جايگزين كرد. بوســني و 
هرزگووين، بلغارستان، شيلي، كرواسي، جمهوري 
چك، فرانســه، آلمان، مجارســتان، ايرلند و ايتاليا 
ديگر كشورهايي هستند كه اجباري بودن خدمت 
سربازي را حذف كرده اند. اما تعدادي از كشورهاي 
اروپايي، ازجمله آلمان و فرانسه تحت تأثير حمالت 
تروريستي اي كه طي سال هاي اخير تجربه كرده اند، 
در آســتانه بازگرداندن خدمت ســربازي اجباري 
هستند. براي مثال امانوئل ماكرون قصد دارد سربازي 

را تا سال2024 براي فرانسوي ها اجباري كند.

استايلخاكي
اگرچهاستايلخاكييكيازنشانههايمددهه70بهشمارميرود،
اماريشهاينسبكپوششلباسهايسربازيبودهاست.درواقع
لباسهايخاكيرنگازقديميترينلباسهاينظاميبودهاندكه
امروزهمدرميانسربازانونظاميانرواجدارند.قدمتاستفاده
ازاينســبكلباسنظاميبه1847ميالديبازميگردد،زماني
كهيكافسرارتشبريتانياازسربازانشخواستهبودبرايانجام
ماموريتيدرهندوستانيونيفورمهايخودرابااستفادهازقهوه
ياچايخاكيرنگكنندتادرفضايخاكآلودعملياتاستتار
شوند.تاپايانقرننوزدهمميالديرنگدانهخاكيرسمابهثبت
رسيدوشــلوارهايخاكيبهلباسرسميسربازانبسياريدر
سراسرجهانتبديلشد.ايننوعپوششاماتاپسازپايانجنگ
جهانيدومدرميانمردمعاديمحبوبيتپيدانكرد،يعنيتقريبا
100سالپسازنخستينظهورشدرجهانپوشاك.سربازاناز
جنگبرگشتهلباسهاينظاميخودراباخودبهدانشگاههابردند،
زيرامقاومتباالياينلباسهامناسبزندگيخوابگاهيهمبود.
بهتدريجدانشجويانشروعبهپوشيدنشلوارهايخاكيكردند،
بهويژهدانشجويانليگآيوي-پنجدانشگاهبرتربريتانيا-واين
استايلپوششدرطولدهه1950بهاستايلدانشجويانآيوي
ليگتبديلشد.بهتدريجنسلجديدطراحانازرالفلورنگرفته
تاتوماسبراونتحتتأثيراينسبكقرارگرفتندتاصنعتمد

جهانازآنهابيبهرهنماند.

كتهايخلباني
اينكتهايمعموالچرميازسال1927بهلباسپروازخلبانان
ارتشآمريكاتبديلشــدند.كتهاازنوعيچرمگوسفندبا
يقهايپشميوآستريساتنيساختهشدهبودند.بيشتراين
كتهابهرنگقهوهايبودهاند.بعدهاارتشآمريكامدليديگر
ازاينكتهارابرايخلبانانيكــهدرهواپيماهايروبازپرواز
ميكردندطراحيكرد،كتيكهاززيپمخفيبرخورداربودوتا
حدامكاندربرابربادمقاومسازيشدهبود.بعدهابيشاز17مدل
ديگرويژهخلبانانارتشازاينكتساختهشدكههريكبراي
شرايطيمتفاوتطراحيشدهبودند.فراوانيمدلهاياينكت
خلبانيباعثشددرمياننظاميانومردمعاديمحبوبيتزيادي
پيداكند.شركتآلفانخستينباردرسال1959اينكتهارا
برايمصرفتجاريتوليدكرد.تاسال1970عالوهبرگروههاي
مختلفجواناندربريتانياواستراليا،پوشيدنكتهايخلباني
درهاليوودهمبابشدهبود.مثالاستيومككوئيندرفيلمفرار
بزرگمحصولسال1963چنينكتيبهتنداشتومحبوبيت
باالياووشخصيتهيلزدراينفيلمباعثمحبوبيتكتخلباني
اودرميانجوانانشد.ازدهه80ميالديبهبعدكتهايخلباني
محبوبيتيچندينبرابرپيداكردنــدوموردتوجههنرمندان
هيپهاپ،طراحانمد،برندهايخيابانيوشركتهايمدقرار
گرفتند.طراحانيمانندهلمتلنگوكارولكريستينپوئلاز

اينكتهادرطراحيهايخوداستفادهميكنند.

پوتينهايسربازي
پوتينهايسربازينخستينباردرسال1943ودردلجنگجهاني
دوممورداستفادهقرارگرفتند.اينكفشهايمقاومبهصورتمداوم
برايسازگاريباميدانهايجنگارتقاپيداكردندومدلهايازكار
افتادهبهفروشگاههايدستدومفروشيفرستادهميشدند.بهاين
ترتيباستفادهازپوتينهايسربازيازطريقخردهفرهنگهايي
مانندپانكهابهجوامعنفوذپيداكردوفارغازجنســيت،امروز

ميتوانآنرادركمدكفشهايهرفرديمشاهدهكرد.نخستين
معارفهعموميوتأثيرگذارپوتينهايســربازيدرسال1963و
توسطفيلمفراربزرگانجامگرفت.استيومككوئيندراينفيلم
پوتينهايسربازيبهپاداشتوبهراحتيوبدونهيچزحمتيآنها
رابهكفشمحبوبجوانانتبديلكرد.پسازآنپوشيدنپوتينهاي
سربازيتوسطديگرهنرمندانوگروههايموسيقيتداومپيداكرد

ومحبوبيتاينپوششدرصنعتمدجهانتضمينشد.

شلوار6جيب
شلوارهايكارگوياباريكهدستكمدرايران
بهشلوارهاي6جيبمشهورهستند،دربرنامه
تحوليونيفورمهاينظامــيارتشبريتانيا
درسال1938معرفيشــد.اينشلوارباالي
زانويچپورويرانپايراســتاز2جيب
بزرگبرخورداربودتاسربازانبتوانندابزار
وداروهايموردنيازخودراحيننبردحمل
كنند.اينشــلوارهمطيسالهايمختلف
توسطبريتانياييهاوآمريكاييهاچندينبار
بازطراحيشــدودرنهايتارتشآمريكاآن
رابهلباسييكســرهبا6جيب،4جيبروي
باالتنهو2جيبرويشلوارتبديلكرد.ارتش
آمريكادرسال1943اينيونيفورم6جيبرا
بهلباسرسميتمامينيروهايخودتبديل
كرد.دردهه1960وهمزمانباجنگويتنام
اينيونيفورممتناســببــافضايجنگلي
ويتنامبا7جيببازطراحيشد.دردهه1970
بسياريازســربازانازجنگبرگشتهاين
لباسرادرزندگيروزمــرهبهتنميكردند.
امابدناميجنگويتناموخشممردمازارتش
آمريكاباعثشدكسيعالقهايبهاينلباس
ازخودنشانندهد.نخستينموجمحبوبيت
شلوارهايجيبداردردهه1980واوايلدهه
90ميالديايجادشد،زمانيكهجنگويتناماز
خاطراتجمعيپاكولباسهايارتشيگشاد
بهمدروزتبديلشدهبود.امروزهبرندهايي
مانندآندركاور،خوليــوس،اكرونيمونومدو
گرازجملهبرندهايمشهوريهستندكهاز
اينسبكلباسبرايتوليدمحصوالتخود

استفادهميكنند.

ايمني،مقاومتواســتحكام.3واژهايكهسنخيتچندانيبا
صنعتمدوفعاليتطراحانمدندارند.اماهمين3واژهاساس
وبنيادطراحيلباسهاينظاميبهشمارميروند.لباسهايي
كهاولينبارتوسطنيروهايمسلحآمريكاييوبريتانياييمورداستفادهقرارگرفتندوازدهه1950
ميتوانردپاياينسبكازپوششرابرصنعتمدجهانمشاهدهكرد.سبكپوششيكهبهمرورو
طيدهههايگذشتهبهلطفچهرههايمحبوبسينما،موسيقيومددرفرهنگعموميمحبوبيتي
انفجارگونهيافتهاست.امروزههركســي،ازنوجوانانگرفتهتامديرانبازنشستهراميتواندر
لباسهايسبكنظاميديد.درواقعســبك،پارچهوتماميجزئياتلباسهاينظامي،چهآنچه
سربازاندردورانخدمتسربازيبرتنميكنند،چهآنچهاعضايارتشدركشورهايمختلفموظف
بهپوشيدنومحافظتازآنهستند،بهاندازهايدرميانجوامعفراگيرشدهكهبسياريازطراحانمد
ومصرفكنندگانشايدحتيبهيادنياورندچهزمانيسبكلباسسربازانونظاميهاصنعتمدجهان

رامتحولساختوشايدكسيبهيادنداشتهباشدكهيكيازشخصيتهايفيلميساخته57سال
پيشبودكهتوانستبخشيازلباسهاينظاميرادرجهانمحبوبكند.سبكپوشششخصيت
ياغيهيلزدرفيلم»فراربزرگ«.استيومككوئينباپوششوشخصيتجذابشدراينفيلمباعث

شدبهمروردرميانجوانانسبكپوششيبابشودبهناماستايلاستيومككوئيني.

ذاتبشراجبارگريزاست.تازماني
كهاجباريدركارنباشد،ممكناست
بهراحتيهركاريراانجامدهد.امابه
محضاينكهبهبهانههايمختلفودرقالبتعريفهايمتفاوت،واژه
اجباريبچسبدبهيكيازهمانفعاليتهايقبلي،بسياريحاضرند
بميرنداماتنبهانجامآنندهند.بهتريننمونهاجبارگريزيراميتوان
درميانجوانانييافتكهدركشــورهاييباقانونخدمتسربازي
اجباريزندگيميكنند.فرارازسربازي،خروجغيرقانونيازكشور،
جعلمداركپايانخدمت،افزايــشوزنياايجادديگرنقصعضوها
برايخودداريازحضوردرسربازياجباريهمگينشانههاييآشكار

ازشدتناخوشايندياجباريبودنيااجباريشدنخدمتسربازي
است.همينحسنارضايتيشديدباعثشدهتابسياريازكشورها
خدمتســربازيراازحالتاجباريبهاختياريتبديلكنندوحتي
چندينكشورخدمتسربازيرابهطوركلحذفكردهاند.عالوهبراين،
موجوديتوماهيتخدمتسربازيوبرخوردجنسيتيبااينموضوع
دركشورهايمختلفمنتقدانفراوانيهمداردوبسياريازدولتها
باتوجهبهاينانتقادهاومشاهدهبروزخشونتهايغيرانسانيتوسط
سربازانيكهبهواسطهخدمتسربازياجباريجذبارتششدهبودند،
تصميمبهتعليقنظامسربازياجباريواستخدامنيروهايمتخصصو

آموزشديدهبرايارتشخودگرفتند.

سبكاشاخامنقرب
جاهتباگنشوهرود

امددرووريسنس
دالاحبراجتيح
هحيالتيبدمنهج
مارارگارگام
گاوتوسلموردنس
رقبيياروهاياب
وتهبرسباينااز

هجركنيگنياه
اكتاراگنديسلا
نلدنبكيماناو
يگراوامودهنر
رشنيدمحملگييحي
نمدربنقدارسول
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افقي:
 1- از نام هاي قيامت در قرآن 

كريم- نگهداري
2- قســمت هاي ميانــي- 

بروشور- چوبه اعدام
3- يال اسب- مقابل گرفتن- 
واحــد وزن تقريبــا برابر با 

28گرم- نت ششم
4- فرمانده كيانــي- غريو- 

سرگرمي
5- فتوا دهنده- رماني نوشته 

جمال ميرصادقي
6- خواربارفــروش- لبــاس 

آخرت- باشكوه 
7- مخلوطــي از دو يــا چند 
عنصر با خواص فلزي- ورزشي 

با توپ بيضي- پرستار
8- باد ســرد- نوعــي پارچه 

نفيس- صميمي- پوستين
9- رفيق مشــهدي- نوعي 

يخچال- بهره هوشي
10- خوراك- فلز قرآني- توانا

11- كوهــي در خراســان 
شــمالي- باز اي... نــاز با دل 

من بساز
12- اهل رشــت- كدخدا- 

ناسزاگويي
13- جديد- قومي در قفقاز- 

سانسورچي- پهلوان
14- رود مرزي- باقيمانده- 

ساز زنده ياد همايون خرم

15- برزگر- از باشــگاه هاي 
معتبر فوتبال آلمان

  
عمودي:

1- نوعي نارنگــي- تابلويي 
از ســالوادور دالــي، نقــاش 

اسپانيايي
2- ورزشــي چينــي- حوزه 
فرمانروايــي- عصيــان و 

سركشي
3- من و شما- يار همايون- 
زادگاه خواجه عبداهلل انصاري- 

نيم ساعت!
4- صورت پنجم فلكي- زمين 
مسطح و وسيع اطراف كوه- 

برهان
5- نرمــي و نازكي- گودي- 

سوره سي ونهم قرآن
6- سكه زر دوره هخامنشي- 

ارادتمند- پدالي در خودرو
7- قابــل اجــرا و ممكــن- 

شوكت- سخنور
8- طاقچه باال- غريبه نيست- 
انبار مهمــات- فريبنده زاد و 

فريبا بميرد 
9- ادب آموختن- كليپس- 

دعاي شب جمعه
10- شهري در تركمنستان- 

چاالك- خوابيده
11- قسمت مهم و اساسي- 
از شـــــــاگردان ميرعماد 

خوشنويس- همسايه تايلند
12- پوشــاننده- از ملزومات 

خوشنويسي- زيور و زينت
13- قامــت- نالــه و زاري- 

كم شدن- تكرار حرفي
14- از وسايل پرواز- پايه گذار 
مكتــب روانــكاوي- تراكتور 

دوچرخ
15- قطعــه الكترونيكي براي 
قطع و وصل يــا تقويت جريان 

الكتريكي- شاداب و سرحال

اعداد1تا9راطوريدرخانههايسفيدقراردهيدكههررقمدرسطرها،ستونهاومربعهايكوچك3در3يكبارجدول اعداد | 3813
ديدهشود.پاسخهادرادامهآمدهاست.

سخت

862453719
379186245
514972638
285619374
437528961
196347852
621835497
958764123
743291586

متوسط

  4 8    3 1
1    4   6 
 7 9    5  
8  7 1     
        
     2 1  5
  3    9 5 
 6   2    7
4 5    9 8  916853742

285647319
437219568
723581694
568492173
149736825
692378451
374125986
851964237

ساده

متوسط

524896731
138745269
679213584
897154623
215637498
346982175
783461952
961528347
452379816

سخت

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

ساده

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

سربازی
این شماره
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   جلوي ورود پالك هاي شهرستان به تهران را بگيريد
براي جلوگيري از شــيوع كرونا حداقل به مدت 3 مــاه جلوي ورود 
خودروهاي پالك شهرستان را كه براي مسافركشي به تهران مي آيند، 
بگيرند. اين پيشنهادي است كه به مسئوالن ستاد ملي مقابله با كرونا 

هم داده ام و يقين دارم در كاهش شيوع كرونا اثر گذار است.
سرهنگ ابطحي از تهران 

  يك كارگر ساده چگونه بايد از عهده نگهداري نوزادش بربيايد
وقتي قيمت پوشك افزايش 4 برابري پيدا كرده، شير خشك چند برابر 
شده، يك قطره تب بر 2 برابر شــده و حتي يك صابون و كرم كودك 
چند برابر، يك كارگر مثل من چگونه بايد از پس هزينه هاي كودكش 
برآيد كه اقال به 4سالگي برســد. زماني كه تصميم به بچه دار شدن 
گرفتيم اصال فكر چنين وضعيت اقتصــادي را نمي كرديم و اكنون با 

يك كودك 14ماهه مستاصل مانده ايم.
كريمايي از الموت قزوين 

   فروش لباس زير كنار خيابان مناسب فرهنگ ايران نيست
در ستارخان از محدوده چهارراه اسدي، تا انتهاي خيابان دستفروش ها 
بساط مي كنند و به خصوص اين محدوده در قرق فروشندگان لباس 
زير است كه به وضع بســيار زننده اي كاالي خود را عرضه مي كنند. 
چرا شــهرداري منطقه با اين موارد برخورد نمي كند. وقتي اعتراض 
مي كنيم مي گويند بــا 137تماس بگيريد كه اين شــماره هم روي 
پيامگير است و همه اعدادي كه اعالم مي كنند پيامي يكسان را تكرار 
مي كند. از شــهرداري تقاضا دارم با موارد زننده عرضه كاالهاي كنار 

خيابان برخورد قاطع كند.
شهيدي از ستارخان

   قضات با عفوهاي مناسبتي همراهي نمي كنند
اغلب با عنايت رهبر معظم انقالب در مناسبت هاي مختلف عفو عمومي 
شامل برخي از زندانيان با شرايط خاص مي شود اما متأسفانه قضات با 
زندانياني كه شامل اين عفو مي شوند همكاري نمي كنند و وقتي براي 
پيگيري عفو به دادگاه مراجعه مي شود قضات محترم عنوان مي كنند 
كه به ما ابالغ نشده و قابل اجرا نيست. وقتي فردي به دليل غيربزه و 
جنايت به زندان افتاده و به دليل حسن رفتار شامل عفو شده چرا بايد 

اينگونه اذيت شود؟ 
برهاني از سمنان 

 مشاركت شهروندي
مبناي سياستگذاري مؤثر

از اين رو بايد گفت كه حتي در مردم ساالري هاي  ادامه از 
بالغ، فرايند واگذاري و مشاركت شهروندان در صفحه 3

حكمراني شــهري يك مسير در حال پيشرفت اســت. همانطور كه 
پيشــينيان نيز تأكيد كرده اند، فرايندهاي واگذاري و تمركززدايي 
هميشه تحت تأثير فاكتورها و متغيرهاي سياسي اند و اين يك واقعيت 
است كه تابه حال اغلب تالش ها در اين زمينه در كفه سياستمداران و 
حكومت هاي محلي و ملي سنگين تر بوده و كمتر از آن مقدار كه بايد 

به نقش و جايگاه شهروندان پرداخته شده است.
اما 2اصل اساسي در اين ميان به مثابه كاتاليزگر يا سرعت بخش فرايند 
انسان محور كردن شــهر از طريق الگوهاي مشاركتي عمل مي كند؛ 
ابتدا پذيــرش الزام به حضور شــهروندان به عنــوان صاحبان اصلي 
ميدان و مهم ترين گروه براي تسهيل اجراي برنامه ها و سياست ها از 
سوي مديران و عامالن امر و موضوع دوم تقويت روحيه مطالبه گري 
و كشــنگري شــهروندي براي احصاي نيازها، تجميع درخواست ها 
و توافق بر يك يا چند موضوع محوري بــه جاي تكثرخواهي در رفع 
مسائل و پذيرش و دروني شدن الگوهاي مســالمت آميز، مستمر و 
پايدار براي رفع نيازها و حل مسائل از سوي شــهروندان؛ چنان كه 
درنظرسنجي هاي مردم تهران درباره نيازهاي روزمره تجميع نظرات 
براي حل برخي از مسائل شهري را شــاهد هستيم و هرچه پاسخ ها 
محله اي تر مي شوند، تمركز بر يك يا چند خواسته يا رفع چند مسئله 

محدود نيز بيشتر مي شود.
به عبارتي، هــم دولت هــا و تصميم گيران حكمراني شــهري و هم 
شهروندان به اصل اثرگذار بودن ديگري در رفع مسائل باور داشته و هم 
روش گفت وگو و استمرار را مؤثرترين روش قلمداد مي كنند. اين مهم 
موهبتي دوسويه هم براي حكمرانان شهري و هم براي شهروندان در 
حل مسائل شهري با هزينه هاي اندك و پايداري بلندمدت خواهد بود.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 مصرف مواد 
جان زن جوان را گرفت 

با شناسايي هويت جسدي كه مدتي قبل داخل 
سطل زباله اي در منطقه زعفرانيه كشف شده 

بود، راز مرگ او فاش شد. 
به گزارش همشهري، عصر پنجم مهرماه امسال 
جسد زني در سطل زباله اي در منطقه زعفرانيه 
تهران پيدا شد. زن جوان  حدودا 25ساله بود 
و دســت و پاي او با يك پارچه بســته شده و 
جسدش داخل دو گوني كه به هم دوخته شده، 
گذاشته شده بود.  با حضور  كارآگاهان در محل 
و در بررسي سطل زباله يك كيف دستي پيدا 
شد. به نظر مي رســيد كيف متعلق به قرباني 
اســت. داخل آن شــماره اي وجود داشت كه 
ماموران با كمك آن موفق شدند هويت قرباني 
را شناسايي كنند. در ادامه معلوم شد كه همسر 
وي گزارش ناپديد شــدن او را به پليس اعالم 
كرده بود . مرد جوان به مأموران چنين گفته 
بود: همسرم به تازگي در دام اعتياد گرفتار شده 
و همين باعث اختالف ميان ما شده بود. چند 
روز قبل از اينكه همسرم ناپديد شود به خانه 
خواهرم رفتيم. آن شب همسرم از خانه خواهرم 
سرقت كرد و وقتي متوجه اين موضوع شدم با 
او دعوا كردم و همسرم خانه را ترك كرد و ديگر 
برنگشت.  من همه جا را به دنبالش گشتم اما 
اثري از او به دســت نياوردم. مرد جوان پس از 
حضور در پزشــكي قانوني جسد همسرش را 
شناسايي كرد و از سوي ديگر پزشكي قانوني 
اعالم كرد كه علت مرگ زن جوان مصرف بيش 

از حد مواد مخدر بوده است. 
به اين ترتيــب گروهي از مأموران با دســتور 
قاضي رحيم دشتبان، بازپرس جنايي تهران 
تحقيقات خود را براي شناسايي فرد يا افرادي 
كه جسد را به داخل سطل زباله منتقل كرده 

بودند، آغاز كردند.

محكوم به قصاص 
محيط بان شد

اســت. با وجود اين بعد از چند جلسه گفت وگو 
آنها در كمال مهرباني و انسانيت حاضر به اعالم 
رضايت شدند و به اين ترتيب فرزاد كه از 7سال 

قبل در زندان بود بخشيده شد و باتوجه به اينكه 
او جنبه عمومي جرم را نيز تحمل كرده بود روز 

شنبه از زندان آزاد شد.

اسرار مرگ پسر 8ساله در اعترافات نامادري
»مي خواســتم با تهيه نوشــيدني مســموم 

خودكشــي كنم، اما آن را بچه هاي شــوهرم داخلي
خوردند و...« اين اعترافات نامادري جواني است 
كه به اتهام قتل پسربچه  8ساله شوهرش دستگير شده است.

به گزارش همشــهري، صبح هشتم شــهريور گزارش مرگ 
مرموز پسربچه 8ساله اي در يكي از بيمارستان هاي پايتخت 
به تيم جنايي اعالم شــد. بررسي ها حكايت از اين داشت كه 
پسربچه به دليل مســموميت جان باخته و به دستور قاضي 
جنايي جســد براي انجام آزمايش سم شناســي به پزشكي 

قانوني منتقل شود.
زماني كه مأموران در حال رســيدگي به ايــن ماجرا بودند، 
متوجه شدند به جز پسربچه 8ساله، برادر 6ساله وي نيز دچار 
مسموميت شده اما او از خطر مرگ رهايي يافته بود. در اين 
شــرايط آنها به تحقيق از خانواده اين دو كودك پرداختند و 
پدرشان گفت: وقتي بچه هايم خيلي كوچك بودند از همسرم  
جدا شــدم. بعد از طالق حضانت بچه ها به من سپرده شد و 
طبق حكم دادگاه آنها هفته اي 48ســاعت پيش مادرشان 

مي رفتند. وي ادامه داد: بعد از جدايي از همسرم با زني ازدواج 
كردم كه او از بچه ها مراقبت مي كرد. 2روز قبل تولد يكي از 
پسرهايم بود و مادرشان دنبالشــان آمد و آنها را به خانه اش 
در كرج برد كه جشــن تولد بگيرد. او صبح پنجشنبه بچه ها 
را برد و جمعه ساعت 4 بعدازظهر آنها را به خانه ام برگرداند. 
بچه ها حالشان خوب بود اما صبح  كه بيدار شدم، متوجه شدم 
حالشان بد است. به اورژانس زنگ زدم و آنها پسربزرگم را به 
بيمارستاني حوالي سيدخندان و پسركوچكم را به بيمارستان 

لقمان انتقال دادند كه پسر بزرگم جانش را از دست داد. 
مأموران در ادامه  به تحقيق از مادر بچه ها پرداختند. اين زن 
اما از نامادري فرزندانش شــكايت كرد و گفت: من بچه هايم 
را درحالي كه خوشحال و ســرحال بودند، تحويل پدرشان 
دادم. احتماال نامادري شــان باليي ســر آنها آورده اســت؛ 
چرا كه بچه هايم گاهي وقت ها به خاطر رفتــار بد او نزد من 
گله مي كردند. آنها مي گفتند كه وقتي در خانه بازي مي كنند 
نامادري شان دعوايشــان مي كند. حتي من از پسركوچكم 
شنيدم كه شــب حادثه متوجه بدحال بودن برادرش شده و 

به نامادري اش موضوع را گفته، اما وي توجهي نكرده است.

اعتراف  نامادري 
نامادري مظنون اصلي در اين پرونده بود؛ اما در تحقيقات اوليه 
مدعي شد كه بچه ها به خاطر خوردن تن ماهي مسموم شده اند 
كه پزشــكان اين موضوع را رد كردند. از سوي ديگرپزشكي 
قانوني علت مرگ پسربچه 8ساله را نارسايي تنفسي ناشي از 
مسموميت با متادون و ديفن هيدرامين اعالم كرد و  بازپرس 
جنايي تهران كه اطمينان داشت نامادري  حقيقت را كتمان 
مي كند، دستور بازداشــت او را صادر كرد. زن 39ساله صبح 
ديروز وقتي در برابر قاضي مصطفي واحدي، بازپرس شعبه 
يازدهم دادســراي جنايي تهران قرار گرفت، اســرار مرگ 
پسربچه 8ساله شــوهرش را فاش كرد و مدعي شد كه روز 
حادثه متادون را با نوشابه حل كرده تا خودش آن را مصرف 
كند اما بچه ها به اشــتباه آن را خورده و دچار مســموميت 
شــده اند. با اعترافات هولناك اين زن، قاضي جنايي براي او 

قرار قانوني صادر كرد و تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد.

جوان شيرازي كه ناخواسته مرتكب 

قتل شده بود بعد از بخشيده شدن 

تصميم جالبي گرفت

دزدان مســلحي كه با تعقيب طالفروشان كيفي و سد 
كردن راه آنها در جاده هاي كشور دست به سرقت 10كيلو 
طال زده بودند در عمليات پليس اصفهان دستگير شدند.

به گزارش همشهري، تحقيقات براي دستگيري اعضاي 
اين باند مسلح از سال گذشته و با شكايت طالفروشي آغاز 
شد كه پس از خريد مقداري طال در شهرستان ياسوج 
در راه رفتن به شهرستان ســميرم بود. او در تحقيقات 
گفت: كارم خريد و فروش طال در شــهرهاي مختلف 
است. معموال به استان هاي همجوار اصفهان مي روم و از 
طالفروش ها، طالهاي دست دوم را مي خرم و به استان 
اصفهان مي آورم و در اينجا به كارگاه هاي طالســازي 
مي فروشم. چند روز پيش هم براي خريد طال به ياسوج 
رفتم و بعد از جمع آوري 2كيلو طال به ســمت سميرم 
راه افتادم اما در گردنه ياســوج، 3مرد كه سوار بر يك 
خودروي سواري بودند سد راهم شدند و با تهديد اسلحه 

همه طالهايم را سرقت و فرار كردند.
با شــكايت اين مرد، تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 
اســتان اصفهان براي شناسايي و دســتگيري دزدان 
مسلح وارد عمل شدند. سارقان اما هيچ سرنخي از خود 
به جا نگذاشته بودند و همين مسئله كار پليس را براي 

شناسايي آنها سخت كرده بود.
ماموران كه بررســي هاي گســترده اي را براي رديابي 
دزدان مسلح آغاز كرده بودند در ادامه تحقيقات متوجه 
شدند كه آنها عالوه بر اين سرقت، 2سرقت مشابه ديگر 
هم مرتكب شده اند. 2شاكي ديگر هم طالفروش كيفي 

بودند كه يكي از آنها اهل اصفهان و ديگري اهل يكي از 
استان هاي همجوار بود و اولي در جاده شهرضا و دومي 
در بهبهان به دام دزدان افتاده بود. سارقان مسلح درست 
مثل ســرقت قبلي درحالي كه ســوار بر يك خودروي 
سواري بودند سد راه اين طالفروشــان شده بودند و با 
تهديد آنها به مرگ، توانسته بودند طالهايشان را سرقت 
كنند. آنها از يكي از طالفروشان 3كيلو و از ديگري 5كيلو 

طال دزديده و سپس متواري شده بودند.

شناسايي سارقان 
تحقيقات پليس ادامه داشــت تا اينكه ســرنخ هايي از 
اعضاي باند سرقت در يكي از استان هاي جنوبي كشور 
به دســت آمد. مأموران دريافتند كه هر 3 سارق مسلح 
مدتي قبل به اتهام ارتكاب قتل در جريان يك درگيري 
از سوي پليس اين استان تحت تعقيب قرار گرفته اند و 
سرنخ هايي از مخفيگاه آنها به دست آمده است. به اين 
ترتيب كارآگاهان پليس راهي اســتان جنوبي شدند و 
هر 3 سارق مسلح را دستگير كردند. آنها در بازجويي ها 
اعتراف كردند كه از قبــل با پرســه زدن در بازارهاي 
طالفروشي اقدام به شناسايي طالفروشان كيفي و تعقيب 
آنها مي كردند و زماني كه طعمه هايشــان به منطقه اي 
خلوت و مناسب مي رسيدند، سد راه آنها شده و با تهديد 

اسلحه دست به سرقت طالهايشان مي زدند.
به گفته سرهنگ محمدرضا هاشمي فر، جانشين فرمانده 
انتظامي اســتان اصفهان، ســارقان از 3نفر طالفروش 

كيفي 10كيلو طال سرقت كرده بودند كه مالباختگان با 
حضور در اداره آگاهي، هر 3نفر آنها را شناسايي كردند. 
براساس اين گزارش، تحقيقات پليس براي كشف ساير 
سرقت هاي احتمالي متهمان و همچنين نقش آنها در 

قتلي كه متهم به ارتكاب آن هستند ادامه دارد.

دعواي زوج جوان، راز يك البراتوار ساخت مواد و يخچالي پر از شيشه 
را فاش كرد.

به گزارش همشهري، شامگاه شنبه ساكنان خياباني در جنوب تهران 
صداي فريادهاي زن و شــوهري جوان را از داخل خانه قديمي شان 
شنيدند. دعواي آنها تمامي نداشــت تا جايي كه همسايه ها با 110 
تماس گرفتند و ماجراي اين درگيري خانوادگــي را گزارش دادند. 

طولي نكشــيد كه مأموران كالنتري130 نازي آبــاد در مقابل خانه 
قديمي حاضر شــدند. زن جوان با ديدن مأموران بــه آنها گفت كه 
شوهرش يك قاچاقچي حرفه اي است و او در خانه امنيت جاني ندارد. 
درحالي كه مأموران سعي داشتند دعوا را خاتمه و زن و شوهر جوان را 
آشتي بدهند، زن جوان به مأموران گفت: همسرم زيرزمين را تبديل 

به البراتوار كرده و شيشه توليد مي كند.

ماموران وارد زيرزمين شــدند و دريافتند كــه گفته هاي زن جوان 
حقيقت دارد. تمام وسايلي كه براي ساخت شيشه به كار برده مي شد 
در زيرزمين كشف شد اما خبري از شيشه نبود. مرد جوان مدعي بود 
كه بي گناه اســت و زيرزمين را به فردي اجاره داده است و همسرش 

دروغ مي گويد كه او توليد كننده شيشه است.
وقتي در زيرزمين هيچ ماده مخدري پيدا نشد، اين بار زن جوان گفت 

كه شوهرش آپارتماني دارد كه شيشــه را در آنجا نگهداري كرده و دعواي زن و شوهر راز يخچالي پر از شيشه را فاش كرد
بعد توزيع مي كند. همين كافــي بود تا مأموران با دســتور قضايي 
وارد آپارتمان مرد قاچاقچي شــوند و داخل يخچال و ميان حبوبات، 
2كيلوو200گرم شيشه كشف كنند. در اين شرايط متهم چاره اي جز 
اقرار نديد. وي كه متولد سال66 و ســابقه دار است، در بازجويي ها به 

توليد شيشه و توزيع آن در پايتخت اقرار كرد.
در همين حال سرهنگ دوستعلي جليليان، سركالنتر هفتم پليس 
پيشــگيري پايتخت گفت: مرد قاچاقچي پس از اقرار به جرم با قرار 

قانوني بازداشت شد و تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

مي خواهم جبران كنم
فرزاد در مدت 7سالي كه در زندان بود بارها زندگي اش را مرور كرد. از حضور بي دليلش در محل درگيري 
تا سختي هايي كه پدر و مادرش در اين مدت تحمل كردند. از طرفي او شاهد تالش هاي گسترده فعاالن 
محيط زيستي براي بخشيده شدنش بود. به همين دليل پس از آزادي اعالم كرد مي خواهد از اين به بعد 
حامي محيط زيست باشد و گذشته را جبران كند. او در گفت وگويي با همشهري از سختي هايي كه در اين 

سال ها تحمل كرده و تصميمش بعد از آزادي صحبت كرد.

اگر به گذشته نگاه كني چه عاملي باعث شد كه 7سال از عمرت در زندان تباه شود؟
اگر آن روز همراه اقوامم به محل درگيري نمي رفتم شايد هيچ وقت چنين گرفتاري بزرگي برايم اتفاق نمي افتاد. من اصال 
در درگيري دخالتي نداشتم و در جريان كشمكش به طور ناخواسته ساچمه از اسلحه شليك شد و براي همين اشتباه 

تاوان سنگيني دادم و اگر اولياي دم بزرگواري نمي كردند و من را نمي بخشيدند حاال قصاص شده بود.
شرايط زندان چطور بود؟

فقط مي توانم بگويم خدا پاي هيچ كسي را به آنجا باز نكند. هرچقدر از ســختي هاي زندان بگويم باز كم است. مدام 
كابوس چوبه دار مي ديدم و شب ها و روزهاي سختي را مي گذراندم. چند مرتبه حتي روز اجراي حكم هم تعيين شد اما 
با تالش هاي فعاالن محيط زيست چندبار مهلت هاي يك ماهه گرفتم تا اينكه در نهايت اولياي دم من را بخشيدند. من 
مديون بزرگواري خانواده مقتول هستم. آنها حق داشتند هر تصميمي در مورد من بگيرد اما گذشت كردند و زندگي 

دوباره اي به من بخشيدند.
حاال كه فرصت تازه اي براي ادامه زندگي داري براي آينده ات چه تصميمي گرفته اي؟

در اين مدت فعاالن اداره محيط زيست، آقايان ايزدي و مختاري و چند نفر ديگر تالش زيادي براي بخشيده شدن من 
انجام دادند. از طرفي پدرم هم بازنشسته محيط زيست است. به پاس تالش هايي كه براي نجات من انجام شده تصميم 
دارم محيط بان شوم و تا آخر عمرم براي محيط زيست تالش و گذشــته را جبران كنم. مي خواهم زندگي ام را وقف 

كارهاي بشردوستانه در زمينه محيط زيست كرده و زندگي تازه اي را شروع كنم.

گو
ت و

گف

سرقت مسلحانه 10كيلو طال از طالفروشان كيفي

تالش فعاالن محيط زيست براي 
نجات جواني كه از 7ســال قبل پيگيري

به اتهام قتل در زندان به سر مي برد 
و تا يــك قدمي چوبــه دار نيز پيــش رفته بود 
سرانجام به بخشيده شدن وي توسط اولياي دم 
منجر شد تا جوان رها شــده به پاس قدرداني از 
حاميانش تصميــم بگيرد محيط بــان و حامي 

محيط زيست شود.
به گزارش همشهري، اين جوان 30ساله كه فرزاد 
هاشمي نام دارد، 7ســال قبل به طور ناخواسته 
در شــيراز مرتكب قتل جواني به نام رضا شــد. 
روز حادثه 2نفر از اقوام فــرزاد با چند نفر درگير 
شــده بودند و دنبال فرزاد رفتنــد و از او كمك 
خواستند. آنها 3نفري به محل درگيري رفتند اما 
فرزاد از خودرو پياده نشد. اقوام فرزاد يك اسلحه 
ساچمه زني به او داده بودند اما او از ماشين پياده 
نشد و حاضر نبود از اسلحه استفاده كند. در آن سو 
درگيري ادامه داشت تا اينكه رضا )مقتول( وقتي 
اسلحه را در دستان فرزاد ديد تالش كرد تا آن را 
از دستش بگيرد. در جريان كشمكشي كه بين 
فرزاد و رضا بر سر اسلحه درگرفت ناگهان تيري 
شليك شــد و به رضا اصابت كرد. با وجود اينكه 
جوان مجروح به مركز درماني منتقل شد اما در 
نهايت جانش را از دست داد تا فرزاد به اتهام قتل 

عمد تحت تعقيب قرار گيرد.

زير تيغ
وقتي پسر جوان بازداشت شد و تحت بازجويي 
قرار گرفت گفت ناخواســته مرتكب قتل شده 
اســت و هيچ قصد و نيتي براي آســيب زدن به 

مقتول نداشته است. با وجود اينكه فرزاد خودش 
را بي گناه مي دانســت اما بعد از مدتي در دادگاه 
كيفري يك اســتان فارس به اتهــام قتل عمد 
محاكمه شد. اولياي دم مقتول كه جوان شان را 
از دست داده بودند خواستار قصاص قاتل بودند 
و بعد از محاكمه از آنجا كه همه شواهد و مدارك 
عليه فرزاد بود قضات دادگاه او را مجرم تشخيص 
داده و به قصاص محكوم كردند. هرچند پسر جوان 
و وكيل مدافعش به رأي دادگاه اعتراض كردند 
اما قضات ديوان عالي كشور رأي دادگاه را تأييد 
كردند و مراحل استيذان نيز طي شد تا فرزاد در 

يك قدمي چوبه دار قرار بگيرد.

تالش براي بخشش
با قطعي شــدن رأي دادگاه تنها راه نجات فرزاد 
جلب رضايت اولياي دم بود. در اين شرايط بود كه 
تالش هاي زيادي در اين باره آغاز شد. پدر فرزاد از 
محيط بانان قديمي بود و از همكاران قديمي اش 
درخواســت كمك كرد. يكي از اين افراد بهمن 
ايزدي، از فعاالن محيط زيست استان فارس است. 
او وقتي فهميد فرزاد ناخواسته مرتكب قتل شده 
و در يكي قدمي چوبه دار قرار دارد با جمع ديگري 
از فعاالن محيط زيســت رايزني هاي خود براي 
بخشيده شدن او را آغاز كرد. ايزدي پيش از اين 
نيز در چند پرونده موفق شده بود واسطه بخشش 
چند جوان محكوم به قصاص شود. او در اين باره 
به همشهري مي گويد: ابتدا اولياي دم حاضر به 
بخشش نبودند اما از همان روز اول رفتار خوبي 
داشتند. آنها حق داشتند. در اين ماجرا فرزندشان 
را از دست داده بودند و داغ فرزند سخت و سنگين 

   گفت وگو با متهم
چرا متادون در نوشابه ريخته بودي؟
مي خواستم  به زندگي خودم پايان بدهم.  چون خسته 
شده بودم و انگيزه اي براي ادامه دادن نداشتم. متادون 
را داخل نوشابه حل كردم و درون يخچال گذاشتم تا 
بعدا آن را مصرف كنم اما نمي دانم چطور شد كه پسرها 
بي آنكه متوجه شــوم، در يخچال را باز كرده و نوشابه 
را سر كشــيده بودند. اگر متوجه آنها مي شدم  اجازه 

نمي دادم آن را مصرف كنند.
چرا مي خواستي خودكشي كني؟

من در ازدواج اولم شكست خورده بودم. سال95 ازدواج كردم اما 2سال بعد از شوهر اولم جدا شدم. 
او مردي بد رفتار بود كه مدام مشروب مصرف مي كرد. نتوانستم با او زندگي كنم و به همين دليل 
جدا شديم. يك سال بعد با همسردومم يعني پدر بچه ها آشنا شدم و  اسفند98 يعني 2 ماه بعد از 
آشنايي با يكديگر ازدواج كرديم. او اخالقش خوب بود اما بعد از مدتي اختالفاتمان بر سر مسائل 
جزئي شروع شد. طوري كه فكر جدايي از او به سرم زد، اما از حرف و حديث مردم مي ترسيدم. به 

همين دليل مي خواستم به زندگي ام پايان بدهم.
اختالفات تان به خاطر وجود بچه ها بود؟

نه اصال. من آنها را خيلي دوست داشتم.
اما شوهرت در تحقيقات گفته كه اصرارداشتي آنها با مادرشان زندگي كنند؟

يكي دو بار كه همسرم بر سر تربيت بچه ها ناراحت بود، به او گفتم براي مدتي حضانت آنها را به 
مادرشان بسپارد. منظورم اين نبود كه وجود آنها ناراحتم مي كند. 

وقتي نوشيدني مسموم  را در يخچال گذاشــتي. هدفت اين نبود كه بچه ها آن را 
مصرف كنند؟

نه. قبول دارم كه اشتباه كردم و نوشابه را در يخچال گذاشتم اما من قصد كشتن آنها را نداشتم.

ازچپ: فرزاد به همراه پدرش و خيراني كه باعث نجاتش از قصاص شدند.
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اميدوارمكتابنقاشيهايكودكانهفتهآيندهمنتشرشود
شمادرماههايفروردينوارديبهشتمسابقهنقاشيباموضوعقرنطينهبرايكودكانونوجوانانبرگزاركرديد.قراربود
كتابآثاربرگزيدهمسابقهباهمكاريشهرداريتهرانمنتشرشود،امامثلاينكهشبيهخيليازوعدههابهفراموشي

سپردهشدهاست.
نه،آثاربرگزيدهبرايكتابگردآوريشدهوآمادهاند.طراحيكتاببهعهدهآقايابراهيمحقيقيبودهاستوكارمدتي
استكهتحويلشهرداريشده.منمقدمهايبركتابنوشتهام.آقايپيروزحناچيهمدرمقامشهردارتهرانمقدمهاي
نوشتهاند.كتابقراربودبهصورتنفيسمنتشرشود.ظاهراًبودجهچاپكتابتأميننشدهبود.درروزهاياخيركهازدفتر

شهردارپيگيرشدم،گفتندكهكتابهفتهآيندهبهچاپخانهميرودواميدوارمبهزوديمنتشرشود.

ث
مك

از300هزارتا60ميليونتومان
»صداثر،صدهنرمند«نمايشگاهويژهفروشآثارهنرياستكهدر
3دههگذشتهمعموالًتابستانهادرگالريگلستانبرگزارميشده.
شيوعكرونابرگزاريايننمايشگاهرانيزدرمعرضترديدهايجدي
قراردادهبوداماليليگلســتانتصميمگرفتبيستوهشتمين
دوره»صداثر،صدهنرمند«رابهصــورتآنالينبرگزاركند.اين
اتفاقنخستينتجربهجديگالريگلستاندرروزهايكرونابودكه
ازتيرماهآغازشد.بهگفتهليليگلستاناستقبالازايننمايشگاه
نيزفراترازحدانتظاربودو175اثرهنري،دراندازههاوقيمتهاي
مختلف،درايناتفاقبهفروشرسيدند.كوششليليگلستاندر
»صداثر،صدهنرمند«هموارهارائهآثارهنريبهقيمتهايمناسب
بهدوستدارانبوده.ارزانتريناثرنمايشــگاه300هزارتومانو

گرانتريناثر60ميليونتومانبودهاست.

ث
مك

نوشتههايتاندرصفحهاينستاگرامميگويد
كهفروشآثارآرمانيعقوبپوربيشازحدانتظاربوده

است.
بامداد جمعه، يعني دقيقه يك بامداد، سايت گالري گلستان 
براي نمايش آثار آرمان يعقوب پور باز شد. صبح كه از خواب 
بيدار شدم، چشم هايم را باور نمي كردم. ميزان استقبال برايم 
حيرت انگيز بود. سايت از دقيقه اول با هجوم خريداران مواجه 
شد و بسياري از آثار در يكي، دو روز نخست به فروش رسيد.

تاامروزچنداثربهفروشرسيدهاست؟
نمايشــگاه آرمان يعقوب پور از هفتم آذر آغاز شده و تا هفتم 
دي ادامه دارد. تــا امروز كه 10روز از نمايشــگاه مي گذرد، 

111نقاشي به فروش رسيده است.
خريدارانآثارچهكسانيهستند؟مخاطبان
هميشگيگالريگلســتانياكسانديگريهمبهجمع

خريداراناضافهشدهاند؟
من در نمايشگاه هاي حضوري بيشتر خريداران را مي شناسم. 
باالخره براي من كه بيشــتر از 30 سال اســت گالري داري 
مي كنم، خريداران آثار هنري و مشتريان ثابت گالري گلستان 
معلو م اند. اما نكته جالب اينجاست كه در نمايشگاه هاي اخير، 
به جز 3-2 نفر، بقيه خريداران را نمي شــناختم. چه كساني 
كه از تهران يا شــهرهاي ديگر ايران خريدار آثار بودند، چه 
كســاني كه از كشــورهاي ديگر آثار را خريداري كردند، در 
نمايشگاه هاي اخير ما از لندن، كاليفرنيا، هامبورگ، پاريس، 
دوبي و... ديگر كشورها خريدار داشــتيم. نمايشگاه آنالين 
فرصتي فراهم كرد كه مخاطبان گالري بيشــتر شوند و آثار 
بيشتر ديده شــود، به ويژه براي كســاني كه امكان مراجعه 

حضوري به گالري نداشته اند. ما نيز خدماتي فراهم كرديم تا 
در اين شــرايط مردم كمتر بيرون بيايند و به گالري مراجعه 
كنند. همه آثار براي خريداران به صورت رايگان ارسال شد. با 
اينكه گالري هزينه زيادي را متحمل مي شد، اما ارسال ها را 
رايگان كرديم تا خريداران حتي براي تحويل گرفتن آثار هم 
مجبور نشوند از خانه بيرون بيايند. البته گستردگي مخاطبان 

و خريداران دردسرهاي خودش را هم دارد.
مثالچهدردسرهايي؟

يكي از دردسرهاي خريد آنالين اين اســت كه زمان ندارد. 
يعني خريدار ممكن است 11 شب يا 2 صبح سفارش بدهد 
و اثر را بخواهد. انتظار دارد كه به سرعت پاسخ بگيرد. مسئله 
تفاوت ساعت كشــورهاي ديگر با ايران هم هست. نمايشگاه 
آنالين از اين جهــت خيلي براي من و مدير ســايت گالري 
خسته كننده بود، اما خدا را شــكر استقبال زياد مردم سبب 

شد كه خستگي از تنمان در برود.

برنامهتانبرايادامهكارگالريگلســتاندر
ماههايآيندهچيست؟آياميخواهيدرويهنمايشگاههاي
آنالينراادامهدهيدياگالريرابهزوديبازخواهيدكرد؟
خاطرمهستكهپيشترگفتهبوديدشكلكارگالريها
راكهگاهيوقتهابازباشــندوگاهيبستهوبازديداز
نمايشگاههاباوقتقبليانجامشود،خيليموردپسند

شمانيست.
بله، به نظرم اين كار حرفه اي نيست. نه مخاطب تكليفش را 
مي داند، نه صاحب گالري. گالري گلستان از 15اسفند بسته 
است و تا زماني كه وضعيت به شكل گذشته برنگردد و همه 
امور عادي نشود، به شــكل آنالين ادامه خواهيم داد. برنامه 
گالري را تا آخر ارديبهشــت1400 بسته ام و قول و قرارهاي 
نمايشگاه ها را گذاشته ام. اين وسط ممكن است كرونا بگيرم 
و برم آن دنيا! فردايمان معلوم نيســت. اما ما كار خودمان را 

مي كنيم، تا خدا چه خواهد.

جشنواره

خبر

خبرهاي كوتاه

مسعودمير
روزنامه نگار

سيمرغدرقلعهقرنطينه
همــه خاطــرات از صــف 
جشنواره و غوغاي فيلم هايي 
كه يك شبه به اوج نامداري 
مي رســيدند را بگذاريد كنار، بليت و حماسه يافتن آن تكه كاغذ 
محبوب كه در جيب داشــتن هر قطعه اش در بهمن ماه ســرد 
هرسال، حكم ورود به بهشت ســينما را داشت هم ديگر محلي 
از اعراب نخواهد داشت، شــيطنت هاي افتتاحيه و هيجان هاي 
اختتاميه هم كه طبعا به همان سرنوشت فراموشي دچار خواهند 
شــد. از جشــنواره فيلم فجر پيش رو مي گوييم و هراس ابتالي 
سيمرغ ها به كرونا، از قرنطينه و فاصله گذاري اجتماعي كه حاال 
تا نوك قله آسايش و دامنه آشيان ما و ســيمرغ ها و سينما را به 
لرزه درآورده است. جشــنواره فيلم فجر به گواه گفته هاي دبير 
مربوطه اش امسال هم بساط زمستاني سينما را مي چيند ولي از 
همين حاال نگراني از گرم نشدن اين بساط و بي رونق بودنش فكر 

را مشغول كرده است. 
تنها حــال بهاري در ســرماي 
بهمن به جشــنواره فيلم فجر 
هم زلــف بــود و حــاال خبر از 
جشــنواره بدون منتقد و مردم 
دلشوره و خزان را به جان درخت 
دلخوشــي زندگي مان انداخته 
است، از سويي بايد پذيرفت كه 
تعطيلي جشنواره همانا شبيه 
اســت به توقف ماشــين هنر و 
صنعت و پراكندن گرد نااميدي 

و شكست بر ســر و روي سينما و ســينماگر و سينمادوست و از 
ســوي ديگر بايد اعتراف كرد كه جشــنواره فيلم بدون همهمه 
تماشاگران و اختالط هاي منتقدان گويي شبيه است به سوگواري 
براي سينما، شبيه است به تماشاي ويترين خالي فروشگاهي كه 
همه ساله مشــتريانش خبر از رونق آن مي دادند. كرونا و زندگي 
در روزگار هولناك كوويد-19 هنوز يكســاله هم نشده اما تجربه 
زيست در اين ايام نشان داده كه نمي توان منتظر ماند تا ويروس 
براي فرهنگ و اقتصاد و روزگارمان تصميم بگيرد. بايد با چشمان 
باز و درك درست شرايط ســخت كرونايي به يك فرمول اجرايي 
براي سالمت خود و سينما برســيم و ترديد نكنيم كه براي حل 
بحران، پاك كردن صورت مســئله راه حل به  دردنخوري خواهد 
بود. حاال ماييم و كرونا و جشــنواره اي كه شايد با احوال مساعد 

37درجه، دوره سي ونهم خودش را پشت سر بگذارد. 

ديويدفينچربا»مانك«زندگيهرمانمانكوويچ،فيلمنامهنويس
مشهورهاليوودرابهتصويركشيدهوروايتيخاصازداستاننگارش

فيلمنامه»همشهريكين«ارائهدادهاست.
فينچربرايساختفيلممانك20ســالبهدنبالخانهايمناسب
بود.فيلمنامهاينفيلمرادراصلپدروي،جكفينچردرسالهاي
پايانيدهه1990نگاشتهبود.درحاليكهبسياريازاستوديوهاي
هاليوودنظرمساعدينسبتبهســاختوانتشارفيلميسياهو
ســفيددربارهزندگينامههرمانجيمانكوويچ،فيلمنامهنويس
مشهورفيلمهايينظير»همشهريكين«نداشتند،نتفليكسبه
فينچرچراغسبزنشــاندادتابتواندهدفشدرساختاينفيلم
رامحققكند.فينچردرفيلممانككهدركاليفرنيامحلنگارشو
توليدفيلم»همشهريكين«ساختهشده،ازگرياولدمندرنقش
هرمانجيمانكوويچ،فيلمنامهنويسومنتقداجتماعيمشهور
آمريكايي،بازيگرفتهاست.اوليننقدهادربارهمانك،عمومامثبت
استوبسياريازهماكنونديويدفينچررابهخاطراينفيلميكي
ازشانسهاياصليدريافتجايزهاسكاربهترينكارگرداندرسال
2021ميدانند.شيوعكوويد-19وكاهشساختفيلموعدمامكان
نمايشبسياريازفيلمهانيزسببشدهتارقابتبرايكسبجايزه
اسكارچندانبرايفينچرنفسگيرنباشد،امابرايآكادمياسكار
اينمسئلهميتواندباعثشرمساريباشدكهغولفيلمسازيمدرن
تنهابراي2فيلم»قضيهعجيببنجامينباتن«و»شبكهاجتماعي«
2بارنامزددريافتجايزهاسكاردررشتهبهترينكارگردانيشده
وتاكنونجايزهاســكاريدريافتنكردهاست.بااينحالبهنظر
ميرسدجايگاهفينچرازمدتهاقبلدرپانتئونسينماييتثبيت
شدهباشد.هيچفيلمسازامروزيومدرنيتاكنوننتوانستهمانند
فينچربيزاريوازخودبيگانگي،افســردگي،عقدههايروحيو
رويتيرهوتاريكهوشانســانيراضمنخارجنشدنازسبكو
خطنبوغفطريوباحفظجنبههايسرگرمكنندهفيلم،آنچنان
كهفينچردرفيلمهايشبهتصويركشــيده،نشاندهد.بهنوشته

ورايتي،مانك،روايتياززرقوبرقوشــلختگي،سلسلهمراتب،
فسادوشكوهدورانطالييهاليووداست.آليساويلسوندر»وكس«
نوشتهاست:درفيلممانكبرخالفبرخيديگرازفيلمهايفينچر،
خبريازقاتلهايسريالي،مبارزاتمشتزنيوقتلهايخونين
نيســت.مخاطبهدفاينفيلمبيشترسينمادوستان،منتقدان
فيلموافراديهستندكهعميقابهتاريخهاليووددهه1940عالقه
دارند.مانكدربارهداستانهرمانجيمانكوويچ،مردياستكه
فيلمنامه»همشهريكين«راهمراهاورسنولزنوشت.»همشهري
كين«راهنوزهميكيازبهترينفيلمهايهمهدورانميشناسند.
فيلممانكدر2زمانمتفاوتميگذرد؛نخســتيندورانزماني
فيلم،درسال1940ميگذرد.مانكوويچ)بابازيگرياولدمن(،يك
فيلمنامهنويسفصليهاليووداستكهبهدليليكتصادفماشين
زمينگيرشدهوشانسازويرختبربســته.پسازاينتصادف،
تهيهكنندهاياوراهمراهبايكپرستارومنشيبهخانهايدورافتاده
ميفرستدتابراياورسنولزيكفيلمنامهبنويسد.زماندومفيلم
همبهيكدههقبلازآن)1930(برميگردد،درايندورهمانكوويچ
باويليامراندولفهرست)بابازيچارلزدانس(ونامزدش،ماريون
ديويس)بانقشآفرينيآمانداســيفريد(يكيازمشهورترينو
ثروتمندترينهايتاريخآمريكاآشناميشود.دربسياريازمنابع
ويليامهرستراالهامبخشخلقشخصيتچارلزفاستركينتوسط
مانكوويچبرايفيلم»همشهريكين«ميدانند.درايندورهزماني
نمايشفيلم،تمامنويسندگانوبسياريازتهيهكنندگاندهه1930،
افرادينظيرديويداواسلزنيك)بابازيتابيلئوناردمورد(،بنهچت
)بانقشآفرينيجفهارنز(،لوئيسبيماير)بابازيآرليسهووارد(و

مهمترازهمههرمانمانكوويچبهتصويركشيدهشدهاند.
مانك،فيلمينيستكهدرستايشهاليوودنگاشتهشدهباشد.اين
فيلمنامهايعاشــقانهبههاليوودنيست؛اگرچهدرصنعتسينما
هموارهعالقهبهفيلمسازيدربارهجلوهوشكوههاليوودوجوددارد.
فيلممانكدربارههاليووداستونههاليوودبهعنوانيكمنجي.
مانك،داستانفيلمنامهنويسيراروايتميكندكهكاردرهاليوود
برايشجنبهسرگرميدارد.مانكوويچپيشازحضوردرپارامونت،
خبرنگارونمايشــنامهنويسموفقيبود.براياو،فيلمهاجنبه

سرگرميداشتوابزاريبودندبرايكسبدرآمدواهميتيبيش
ازايننداشتند.درداستانفيلمنيزاينطورنشاندادهميشودكه
هرمانمانكوويچدرگذرزمانمتوجهدشواريهاومشكالتصنعت
فيلمسازيميشود.اومتوجهميشــودكهكارگرانيبرايگذران
زندگيبادستمزدپاييندرزمينهتوليدفيلمهافعاليتميكنند؛
فيلمهاييكهدرآنهاواقعيتبهنفعقدرتمندانقلبميشود.در
فيلم»مانك«اينطورنشاندادهميشــودكههرمانمانكوويچبا
نگارش»همشهريكين«گوييهمزماندرحالانتقامگرفتناز
هاليوودوجبرانگذشتهخوداســت.فيلمنامهاوليه»همشهري
كين«،»آمريكايي«نامداشتكهبهاصراراورسنولز،مانكوويچ
آنراويرايشكرد.اورســنولزخودنيزبخشهاييبهفيلمنامه
اضافهكردهبودكهاينبخشهاهمتوسطمانكوويچويرايششده
بود.درنهايتفيلمنامهاوليه300صفحهايتبديلبهفيلمنامهاي

156صفحهايشد.
ريچاردباروديدرنيويوركردربارهمانكنوشتهاست:فيلممانكبه
مدعياتيدربارهاينكههرمانجيمانكوويچفيلمنامه»همشهري
كين«راخودبهتنهايينوشتهونزديكبوداورسنولز)كارگردان
فيلمودستيارنويسنده(اعتبارنگارشاينفيلمنامهرابهطوركامل
ازآنخودكند،بهصورتپررنگوويژهنميپردازدوحتيدرصدد
رداينادعاهمبرآمدهاست.اينادعاييبودكهزمانيپائولينكائل،
منتقدمشهورنيويوركرنيزبرآنپايميفشرد.البتهبخشمربوط
بهاينمدعياتهمدرفيلمگنجاندهشده،اماازاهميتآنبسيار
كاستهوحتيفرضيهنگارشكلفيلمنامهتوسطاورسنولزنيزرد
شدهاست.درمانكبيشتربهاينمسئلهپرداختهميشودكهچه
شدهرمانجيمانكوويچفيلمنامه»همشهريكين«رابهنگارش
درآورد.چهتجربياتيالهامبخشويدرزمينهنگارشاينفيلمنامه
شــدندوچراويتنهافردقادربهنگارشفيلمنامه»همشهري
كين«بودهاســت.مانك،فيلمينيســتكهبهراحتيوسادگي
بتوانآنرادرككردوهمچنينفيلمينيستكهدرآنبهصورت
طوطيواربهنظرياتديگرانپرداختهشدهباشد.مانكيكفيلم
هوشمندانهاياستكهميتوانآنرادرردهفيلمهايروانشناسانه

تاريخيمتفكرانهقرارداد.

درگيرودار همشهري كين 
فيلم تازه ديويد فينچر درباره پشت پرده خلق بهترين فيلم تاريخ سينماست 

ليليگلستاندرمورداستقبالچشمگيرازنمايشگاهآنالينميگويد

برنامهگالريراتاارديبهشت1400براساسنمايشگاههايآنالينبستهايم
شكوفاييهنرهايتجسميدرخزانكرونايي

همه مثــل گالريهــا،
صنفهايفرهنگيوهنري
ازكتابفروشــيتاسينما،
ماههاياخيررابامشكلكرونادســتوپنجهنرمكردهاند.روزهاي
اسفندوفرورديناغلببهتعطيليگذشت.بعدهممدتيطولكشيد
تاگالريهاباوضعيتتازهكناربيايندوشكلهايديگرنمايشآثار
مثلنمايشوفروشآناليندروبسايتياصفحهاينستاگرامگالري
رافراهمكنند.درعينحالناگزيــربودهاندكهوقتهاييراتعطيل
باشند،چنانكه2هفتهگذشــتهراهمهگالريهادوبارهبهتعطيلي
گذراندند.اماتكليفگالريگلســتانازروزهاياســفندتاامروز
روشنترازهرگالريديگريدرايرانبودهاست.گالريگلستاناز

15اســفندفعاليتهايخودراتعطيلوهمهنمايشگاههاوبرنامهها
رابهصورتآنالينبرگزاركرد.درروزهايفروردينوارديبهشــت
مسابقهنقاشيباموضوعقرنطينهبرايكودكانونوجواناندرگالري
گلستانبرگزارشد.بعدازبرگزاريچندنمايشگاهآنالينگروهيو
انفرادي،طبقروالسالهايگذشتهنوبتبه»صداثر،صدهنرمند«
رسيدكهايناتفاقهمبراينخستينباربهصورتآنالينبرگزارشد.
اينروزهانيزنمايشگاهآثارآرمانيعقوبپوردرگالريگلستان
دايراست.نوشتههايليليگلستان،مديرگالريگلستان،در
صفحهاينستاگرامازاستقبالچشــمگيرازنمايشگاهخبر
ميدهد.آنچهسببشدهاستبهسراغليليگلستانبرويم

بحثدربارهتجربهفروشآثاربهصورتآناليناست.

توليدفصلدوم»زيرخاكي«
بابازيگرانجديد

جليل سامان به زودي ساخت فصل دوم سريال »زيرخاكي« را با حضور 
بازيگران جديد در حالي آغاز مي كند كه اين كارگردان قبل تر به خاطر 
اعتراض هايش در مميزي و... از ساخت ادامه سريال منصرف شده بود.

به گزارش همشــهري، درحالي كه پيش از اين با مشــكالتي كه در 
بازپخش »زيرخاكي« پيش آمده بود، ابتدا ساخت فصل دوم سريال 
در هاله اي از ابهام قرار داشــت و ســپس رضا نصيري نيا تهيه كننده 
»زيرخاكي« از تالش براي رفع مشكالت پيش روي كليد خوردن اين 
سريال خبر داده بود، با حل اين مســائل تصويربرداري فصل دوم آن 
به زودي آغاز خواهد شد. »زيرخاكي« با پخش در رمضان سال جاري 
توانست عنوان پربيننده ترين سريال رمضاني را از آن خود كند و حاال 
با فراهم شدن شرايط، ساخت ماجراهاي فريبرز باغبيشه ادامه پيدا 
مي كند. پژمان جمشيدي، ژاله صامتي، نادر فالح، اميد روحاني و اصغر 
نقي زاده بازيگران اصلي هستند و با نگاهي به اسامي به نظر بازيگراني 
چون روح اهلل حجازي در اين پروژه جديد حضور نخواهند داشت. البته 

اسامي بازيگران جديد نيز به زودي اعالم مي شود.

وداعبانوازندهويولن
محمدرضا اتابكی، نوازنــده و مدرس ويولن دار فانــی را وداع گفت.  
اتابكی متولــد 1319 بود. او رديف های ابوالحســن صبا را نزد پرويز 
كوهستانی آموخت و در هنركده موسيقی ملی از محضر علی تجويدی 
و ديگر استادان بهره برد و دوره های ميرزا عبداهلل را فراگرفت. اتابكی 
كه فارغ التحصيل دوره كارشناسی موســيقی از دانشكده هنرهای 
دراماتيك و تجسمی بود، از سال 1359 با سمت كارشناس خدمات 
هنر در دفتر پژوهش و نمونه سازی آموزش و پرورش، در زمينه تأليف 
كتاب »موسيقی و سرود« مدارس شــروع به فعاليت كرد و همزمان 
با آن در دانشگاه ابوريحان و دانشكده هنرهای زيبای دانشگاه تهران 
به عنوان مــدرس حضور يافت. او در ســال 1364 بنا به پيشــنهاد 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی به عنوان معاونت هنری مركز سرود 
و آهنگ های انقالبی معرفی شــد. زنده ياد محمدرضا اتابكی ضمن 
همكاری با گروه های مختلف، طی ســال های گذشــته، به تدريس 

ويولن مشغول بود.

دايرهالمعارف
تعزيهدرگذشت

رضا نصــراهلل لنكراني از چهره هاي با ســابقه و 
تأثيرگذار تعزيه ايران در 90ســالگي، در منزل 
خود چشــم از جهان فروبســت. بــه گزارش 
همشهري، حاج رضا لنكراني متولد1309 بود 
و ســال ها در تعزيه ها لباس شــمر ، ابن زياد ، 
حارث ، حكم بن طفيل و تمام آدم هاي قرمزرنگ 
تعزيه را به تن كرد و عالوه بر آن چندين نسل از 
نوآموزان جوان تعزيه را پرورش داد. تسلط وي به 
نسخ تعزيه و شبيه خواني و همچنين جنبه هاي 
ديگر تعزيه نظير معين البكايي، موسيقي، وسايل 
و آكسسوآر، استاد لنكراني را به دايره المعارف 
آگاهي و معرفت تعزيه ايــران تبديل كرده بود.

لنكراني يكي از هنرمنــدان تأثيرگذار تعزيه و 
صاحب ســبك بود و عالوه بر جايگاه هنري، به 

حسن اخالق و منش انساني هم شهره بود.

حافظبهشرحمعين
مهدخت معين، فرزند دكتــر محمد معين، از 
انتشار شــرح او بر ديوان حافظ خبر داده است. 
»گنجينه عرفان« شــرح دكتــر محمد معين 
بر ديوان حافظ اســت كه قرار اســت به زودی 
در شــمار مجموعه آثار صاحب فرهنگ معين 
قرار بگيرد. مهدخت معين به ايبنا گفته است: 
»گنجينه عرفان كه شرح غزل های حافظ است، 
حدود 80 سال پيش تأليف شده است. 10 سال 
است كه مشغول آماده كردن كتاب برای چاپ 
هستيم.  كتاب بيش از 700 صفحه است. علت 
تأخير برای شروع كار چاپ گنجينه اين بود كه 
خانواده تشخيص داد كه اولويت با چاپ جلد دوم 
»مزديسنا و ادب پارســی« بعد اولويت با چاپ 
جلد دوم »حافظ شيرين ســخن« بود كه قبال 
چاپ نشده بود. قبل از حافظ شيرين سخن، دو 
جلد »مجموعه مقاالت« اســتاد معين را چاپ 
كرده بوديم. نكته ديگر آنكه معين بعد از تأليف 
كتاب در سال 1320 تا ســال 1342 به تدريج 
روی كتاب كار كرده و ارجاعاتی به منابع و مآخذ 
ديگر داده بود كه بايستی از آن مآخذ به گنجينه 
نقل می شد. تصحيح مكرر نمونه های چاپی نيز 

وقت می گرفت.« 

يوناانصار نگينشمسالدين

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

آرشنهاوندي
مترجم

تجسمي

سينما
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   تالش اردن براي حل 
بحران آنروا

اردن در ميان كشــورهاي عربي 
بيشــترين نقش را در پشتيباني 
سازماني از آنروا داشته و همواره 
در مجامع بين المللــي، به عنوان 
حامي و نماينده اين سازمان ظاهر 
شده اســت. تقابل بي سابقه ميان 
دولت هاي اردن و آمريكا بر ســر 
مســئله آوارگان و معامله قرن را 
مي توان يكي از مهم ترين نشانه هاي 
اين واقعيت به شــمار آورد. ايمن 
صفدي، وزيــر خارجه اردن هفته 
گذشته با اظهار اميدواري نسبت 
به تغيير سياســت هاي آمريكا در 
قبال سازمان آنروا گفت: حمايت 
از آوارگان فلســطيني و تضمين 
حق بازگشت آنان به كشورشان، 
بخشــي از راه حل صلح و ثبات در 

منطقه خاورميانه است.
در اين زمينه بايد توجه داشت كه 
بيش از 2ميليون و200هزار آواره 
فلســطيني )حدود 40درصد از 
مجموع آوارگان( در اردن زندگي 
مي كنند و بر اين اســاس مي توان 
گفت سرنوشــت اقتصاد و امنيت 
اردن بــه مســئله آوارگان گره 
خورده است. دولت اردن همواره 
تالش داشت با اجراي »طرح صلح 
عربي«، زمينه را براي بازگشــت 
اين آوارگان به كشورشان فراهم 
كند درحالي كه براســاس طرح 
معامله قرن ترامپ، اردن و ســاير 
كشــورهاي ميزبان اردوگاه هاي 
فلسطيني بايد به آوارگان تابعيت 
داده و مانند شــهروندان خود با 
آنان تعامل كننــد. به اين ترتيب 
روشن اســت كه نه تنها آوارگان 
فلسطيني بلكه كشورهايي نظير 
اردن، لبنان و حتي سوريه به تغيير 
سياست آمريكا در قبال سازمان 
آنروا و مســئله بازگشت آوارگان 
فلسطيني به كشورشان اميدوارند. 
بايد منتظر ماند و ديد دولت بايدن 
تا چه اندازه به سود اين بازيگران 

عمل خواهد كرد. 

روابط عربستان و امارات 
مدت هاســت دچار تنش  
شده؛ تنش هایی که هربار 
با عقب نشینی های ریاض 
مقابل ابوظبی خاتمه یافته 
است.کارشکنی بی سابقه 
امــارات در توافــق اخیر 
اوپــک پــاس، آخرین 
مرحله از ایــن تنش ها به 

شمار می رود

کیوسک

دولت دونالد ترامپ که امسال بیش از 
175میلیارد دالر اسلحه به کشورهاي گزارش

دیگر فروخته، قصد دارد در چند هفته 
باقیمانده از عمر دولت خود و تا قبل از انتقال قدرت به 
جو بایدن، قراردادهاي منعقد شــده را به ســرانجام 

برساند.
 بنا بر اعام وزارت دفاع آمریکا، فروش تســلیحات 
نظامي از سوي این کشور در سال مالي2020، حدود 
5میلیارد دالر نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است. 
افزایش 2.8درصدي فروش اسلحه درحالي در سال 
پایاني دولت دونالد ترامپ رقم خورده که پافشاري او 
بر افزایش قراردادهاي فروش ساح همواره با مخالفت 
کنگره همراه بود. هرچند این طرح ها، رئیس جمهور 
آمریکا را به هدف رونق کارخانه هاي ساخت ساح در 

کشورش نزدیک کرد.
به گزارش سایت خبري هیل، فروش  شرکتي اسلحه 
در آمریکا حدود 10میلیارد دالر نسبت به سال قبل 
افزایش دارد که به سیاســت هاي اصاحي در 5سال 
گذشته برمي گردد؛ ازجمله تغییر روند انتقال اسلحه 
که سال 2018به روز شــد و فرمان جدید ترامپ در 
تابستان امسال که فروش اسلحه را به کشورهاي دیگر 
آسان تر کرد. ترامپ 4 ماه پیش در فرماني این اجازه 
را به پنتاگون داد تا »رژیم کنترل فناوري موشکي« 
که یک قرارداد تسلیحاتي 33ساله است را دور بزند و 
ساح ها و پهپادهاي بیشتري را به کشورهایي که قبا 

از خرید آنها منع شده بودند، بفروشد.
وزارت خارجه آمریکا به کنگره اعام کرده که براساس 

این اصاحات جدید، قصد دارد در چند هفته باقیمانده 
از دولت فعلي، وارد قرارداد فروش پهپادهاي نظامي با 

امارات، عربستان سعودي و تایوان نیز شود.

قراردادهاي جنجالي
فروش جنگنده هــاي اف-35 به امارات: کاخ 
ســفید اعام کرده که قرارداد فروش جنگنده هاي 
اف-35 به امــارات را پیــش از آغاز به کار رســمي 
رئیس جمهور جدید آمریکا در 20ژانویه )اول بهمن( 

نهایي مي کند.
قرارداد فروش جنگنده هاي پیشرفته اف-35 بخشي 
از یک بسته بزرگ تر به ارزش 23.3میلیارد دالر است 
که وزارت خارجه آمریکا  ماه گذشته آن را تأیید کرد. 
براســاس این قرارداد، 50جنگنده اف-35 به ارزش 
10.4میلیــارد دالر، 18پهپــاد MQ-9Bs به ارزش 
2.97میلیارد دالر و 10میلیارد دالر موشک هوا به هوا 

و هوا به زمین به امارات فروخته مي شود.
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیستي 
نیز به دنبال عادي ســازي روابط این رژیم با امارات، 
به صورت ضمني با فروش اف-35 به ابوظبي موافقت 
کرده اســت. او مهم ترین مخالف این قــرارداد بود. 
البته گفته مي شــود که نتانیاهو به شــرط دریافت 
سیستم هاي پیشرفته تر نصب شده روي جنگنده هاي 
اف-5 از آمریکا، با فروش مدل پایین تر این جنگنده ها 

با امارات موافقت کرده است.
برخي تحلیلگران معتقدند؛ دولــت بایدن با فروش 
تسلیحات به امارات مخالف است و درصورت استقرار 
دولت جدید، این قرارداد با مشکاتي روبه رو خواهد 
شد. آنتوني بلینکن، نامزد بایدن براي تصدي پست 
وزارت خارجه آمریکا،  ماه گذشــته به رویترز گفت: 

»این موضوع را باید خیلي به دقت بررســي کنیم و 
مطمئن شویم که برتري نظامي اسرائیل در منطقه 

حفظ مي شود.«
فروش 100سيســتم دفاعي به تايوان: وزارت 
خارجه آمریکا چند هفته پیش اعام کرد که با فروش 
100سیستم پدافند ساحلي ساخت بوئینگ به تایوان 
به ارزش 2.37میلیارد دالر موافقت کرده است. این 
وزارتخانه چند روز پیش از آن نیز فروش 3ســامانه 
تسلیحاتي دیگر شامل حسگر، موشــک  و توپخانه 
به ارزش بیش از 1.8میلیــارد دالر را به تایوان تأیید 

کرده بود.
این خبر، واکنش تند پکن را به دنبال داشــته است؛ 
به طوري که سخنگوي وزارت خارجه چین اعام کرد 
که این کشور، شرکت هاي آمریکایي دخیل در فروش 

تسلیحات به تایوان را تحریم خواهد کرد.
 مــورگان اورتگــوس، ســخنگوي وزارت خارجه 
آمریکا نیز در پاســخ، اقدامــات تافي جویانه پکن 
علیه واشــنگتن و شــرکت هاي خارجي را به دلیل 
حمایت از حــق قانوني تایوان بــراي برخورداري از 
تجهیزات دفاعــي، محکوم کرد. تایــوان نیز ضمن 
تقدیر از حمایت هاي آمریکا، اعام کرد که در تقابل با 
قدرت افروزي هاي چین در منطقه، به توانمندسازي و 
مدرن سازي سیستم هاي دفاعي و توانایي هاي نظامي 

خود ادامه مي دهد.
رویترز نوشته اســت؛ این اقدام آمریکا در واکنش به 
تاش چین براي دخالت در انتخابات ریاست جمهوري 
آمریکا و نگراني ها از تقابل پکن و تایوان انجام شــده 
است. چین، تایوان را بخشي از قلمرو خود مي داند و 
رئیس جمهور این کشور وعده داده که حتي با توسل 

به زور، تایوان را تحت حاکمیت خود درمي آورد.

قرارداد 350ميليون دالري با عربستان: دولت 
آمریکا به تازگي اعام کرده که قصد دارد 1.55میلیارد 
دالر تجهیزات نظامي به 6کشور خارجي کره جنوبي، 
عربستان سعودي، برزیل، کرواســي، لبنان و کانادا 

بفروشد.
با اینکه ســهم عربســتان ســعودي از این قرارداد، 
350میلیون دالر اســت، اما مجله دیفنس نیوز در 
تحلیلي نوشت که در بین این 6کشور، »خاص ترین« 
معامله آمریکا با سعودي هاست. این بودجه قرار است 
به سازمان آمریکایي »آموزش نظامي عربستان« که 
در ریاض مستقر است، با هدف تامین حقوق نیروها، 
هزینه هاي اجرایي، لجستیکي و مالیاتي و همچنین 
انتقال این ســازمان به محل جدیدي در عربستان، 
تزریق شود. 330نیروي آمریکایي در این سازمان به 
نظامي هاي ریاض، خدمات آموزشي ارائه مي دهند. 
آمریکا ایــن ماموریت را یک »همــکاري و حمایت 
امنیتي ویژه« از عربستان به عنوان یکي از خریداران 

مهم و عمده اسلحه از این کشور توصیف کرده است.
ترامپ سال گذشته اعام کرده بود که 8میلیارد دالر 
ساح به عربستان و امارات مي فروشد. هرچند کنگره 
به دلیل کشــتار غیرنظامیان در یمــن و قتل جمال 
خاشــقجي با فروش تجهیزات نظامي به عربستان 

مخالفت کرد.
طرح اخیر نیز براي اجرا به چراغ ســبز قانونگذاران 
آمریکا نیاز دارد. همانطور که آژانس همکاري امنیت 
دفاعي این کشور اعام کرده، وزارت خارجه آمریکا 
فعا امکان فروش این تجهیزات را به 6کشور یادشده 
تأیید کرده، اما این تضمیني براي اجراي آن نیست و 
بعد از تأیید کنگره، چانه زني ها بر سر قیمت و میزان 

فروش آغاز مي شود.

روزنامه العرب تيتر نخســت خود را به اظهارت 
شيخ نواف، امير جديد كويت درخصوص بحران 
خليج فارس اختصاص داده است. به نوشته اين 
روزنامه، كويت از ابتداي بحران قطر در سال2017 
به دنبال ميانجيگري براي مهار تنش ها و نشاندن 
طرفين بر سر ميز مذاكره بود. العرب همچنين 
مدعي است كويت مانع از حمله نظامي عربستان 

و امارات به دوحه شده است.

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه كويت تايمز ]كويت[

روزنامه العرب ]قطر[

 پايان محاصره قطر 
طي چند روز آينده

انتخابات پرشور كويت 

استقبال كويت از پايان بحران 
خليج فارس

به نوشــته روزنامه العربي الجديد توافق براي 
پايان محاصره قطر قطعي شده و خبر رسمي آن 
به زودي اعالم خواهد شد. عربستان سعودي 
پس از سفر كوشــنر به منطقه براي حل اين 
بحران پيشگام شده اما امارات همچنان مخالف 
هرگونه مصالحه با قطر است. العربي الجديد 
موضع مصر را نيز بينابين ســعودي و امارات 

توصيف كرده است.

روزنامه كويت تايمز، خبر و عكس اول خود را به 
حضور گسترده مردم در پاي صندوق هاي رأي 
انتخابات پارلماني اين كشــور اختصاص داده 
است. اين روزنامه نوشته است كه مردم با وجود 
همه گيري كرونا و شرايط نامناسب آب و هوايي، 
 حضور گسترده اي پاي صندوق هاي رأي داشته اند 
و دليل آن هم اميدواري مردم براي تغيير ساختار 
پارلمان اين كشور بوده است. براساس گزارش ها، 
نتيجه انتخابات هم مطابق با خواست مردم براي 

تغيير در تركيب پارلمان بوده است.

نگاه

 بحران روابط رياض و ابوظبي
در ايستگاه »اوپك پالس«

اوپک پــاس  توافــق 
)کشورهاي عضو اوپک و 
روســیه( براي دومین بار 
طي 2 ماه گذشته از سوي امارات در معرض تهدید قرار گرفته است. 
این کشور عربي به طور رسمي نســبت به تأخیر در افزایش سقف 
تولید نفت )به میزان یک میلیون و 900هزار بشکه( که قرار بود از  ماه 
ژانویه سال2021 آغاز شود، اعتراض کرده است. ابوظبي پیش از این 
نیز در  ماه آگوست با عبور از سقف تعیین شده براي تولید نفت خود، 
توافق اوپک پاس را زیر پا گذاشته و به جاي 800هزار بشکه توافقي، 
تولید خود را تا 900هزار بشکه باال برد. کشورهاي عضو اوپک پاس 
در روز سه شنبه هفته گذشته تصمیم گرفتند برنامه افزایش سقف 
تولید را به دلیل شاخص هاي ضعیف رشد اقتصادي و وضعیت تقاضا 
در بازارهاي جهاني به تعویق بیندازند؛ تصمیمي که از سوي امارات 

مورد اعتراض قرار گرفته است.
اعتراض ابوظبــي، اجراي توافــق روز سه شــنبه اوپک پاس را با 
مشکل روبه رو مي کند. به نظر مي رســد این کشور به دنبال فشار بر 
تولیدکنندگان نفت براي افزایش ســهم خود از بازارهاي جهاني 
است؛ افزایشــي که عما ســهم کشــورهایي نظیر لیبي، عراق، 
عربستان سعودي و حتي روسیه را تحت تأثیر قرار مي دهد. ابوظبي 
مي داند افزایش حجم تولید، ســقوط جهانــي قیمت نفت و تکرار 
وضعیتي مشابه اوایل سال2020 را به دنبال خواهد داشت. درواقع 
مي توان گفت، امارات آگاهانه به دنبال سرمایه گذاري در بحران براي 

فشار بر شرکاي خود است.
جالب آنکه همزمان با کارشکني ها و فشارهاي امارات در اوپک پاس، 
برخي مقامات این کشــور تهدیدهایي را درباره خــروج امارات از 
ســازمان اوپک براي رهایي از تمام قید و بندهایي که بر این کشور 
تحمیل مي شود، مطرح کرده اند. روشن است که ابوظبي مي خواهد 
سقف تولید نفت خود را تا 3میلیون بشکه در روز افزایش دهد تا به 
این ترتیب از بحران اقتصادي که پس از انتشار جهاني ویروس کرونا 

ایجاد شده، نجات یابد.
امــارات  تحــرکات 
بیــش از هــر کــس 
و  عربستان ســعودي 
شــاهزاده عبدالعزیــز 
بن سلمان، وزیر انرژي 
این کشــور که ریاست 
دوره اي اوپک پــاس 
را برعهــده دارد، تحت 
فشار قرار داده است. این 
وضعیت تا جایي پیش 
رفــت که وزیــر انرژي 
سعودي هفته گذشته از 
تصمیمش براي استعفا 
از ریاســت اوپک پاس 
خبــر داد و همتــاي 
اماراتــي خــود، یعني 
ســهیل المزروعــي را 
به عنوان گزینه جانشین 
پیشنهاد کرد؛ پیشــنهادي که البته با مخالفت وزیر انرژي امارات 
روبه رو شد. مجموعه این تحوالت، سطح بي سابقه تنش در روابط 

ریاض و ابوظبي را به نمایش مي گذارد.
ریاض که در  ماه آگوست نارضایتي خود را نسبت به افزایش حجم 
تولید نفت امارات )خــارج از چارچوب مــورد توافق اوپک پاس( 
اعام کرده بود، حاال با لحني تندتر در قبال کارشــکني هاي اخیر 
این کشور موضع گرفته؛ چراکه درنتیجه اقدامات ابوظبي، اکنون 
توافق سعودي و روسیه براي کنترل میانگین جهاني تولید نفت و 
همچنین اعتماد مسکو به این کشور براي مدیریت بازار نفت و اوپک 
در معرض نابودي است. با این حال، شدت فشارها به حدي است که 
شاید عربستان براي جلوگیري از فروپاشي توافق ناچار شود هزینه 

تولید نفت اضافي متحد خود، یعني امارات را تحمل کند.
توافق اوپک پاس بار سنگیني را بر دوش سعودي قرار داده است. 
در جریان بحران اخیر، سعودي ها 38درصد از صادرات نفت خود، 
ازجمله صادرات به چین را از دست داده اند؛ این در حالي است که 
خسارت نفتي امارات در این بحران نزدیک به 18درصد و روسیه تنها 
4درصد بوده است؛ بنابراین عربستان به طور طبیعي بیش از همه 
اعضا متحمل هزینه شده و در چنین شرایطي، حاال تمام بازیگران 
اوپک پاس از این کشور مي خواهند هزینه خرابکاري هاي شریکش، 

یعني امارات در جریان کاهش قیمت جهاني نفت را هم بپردازد.
ابوظبي متحدي پرهزینه براي ریاض است که هزینه هایش روزبه روز 
نیز بیشــتر مي شــود. البته این هزینه ها صرفا محدود به بازار نفت و 
خرابکاري در اوپک پاس نمي شــود. عربستان هم اکنون هزینه هاي 
سنگیني براي تداوم حضور در جنگ یمن مي پردازد؛ آن هم درحالي که 
امارات به سادگي از این جبهه خارج شده و نقش خود را به نیروهاي 
نظامي مورد حمایتش در جنوب یمن سپرده است. عاوه بر تمام اینها 
باید به یاد داشته باشیم عربستان سعودي سنگین ترین ضربات نظامي 
و امنیتي را در تقابل با ایران و جنبش انصاراهلل دریافت کرده است؛ از 
حمله به لوله هاي نفت خریص و بقیق گرفته تا بمباران تاسیســات 
آرامکو. این در حالي اســت که امارات همچنــان روابط اقتصادي و 
دیپلماتیک خود با تهران را ادامه مي دهد.روابط عربســتان و امارات 
مدت هاست چنین تنش هایي را تجربه مي کند؛ تنش هایي که هربار با 
عقب نشیني هاي ریاض مقابل ابوظبي خاتمه یافته است؛ اگرچه دیگر 
نمي توان به سادگي از سنگیني هزینه هاي این روابط براي ریاض چشم  
پوشید. کارشکني بي سابقه امارات در توافق روز سه شنبه اوپک پاس، 
آخرین مرحله از این تنش ها به شمار مي رود؛ تنش هایي که ممکن است 
راه را براي بهبود روابط این کشور با قطر یا حتي عربستان به منظور 

ایجاد فضایي براي مانور محدود مقابل امارات هموار کند.
منبع:العربي الجديد

 حازم عياد
کارشناس اقتصاد سیاسي در اردن

»آنــروا« یا همــان آژانس 
امدادرساني و کاریابي براي خاورميانه

آوارگان فلســطیني طي 
دهه هاي گذشته همواره با بحران منابع 
مالي و نیروي انساني روبه رو بوده است. 
آنروا وظیفــه دارد با منابعــي محدود، 
نیازهاي اساســي براي بیش از 5میلیون 
آواره در 4کشــور عربــي )کرانــه غربي 
فلسطین، نوار غزه، سوریه، اردن و لبنان( 
را تامین کند بنابراین مشــکات مالي، 
بخشــي جدایي ناپذیر از ســاختار این 
سازمان بین المللي به شــمار مي آید. اما 
بحران اخیر آنروا را نمي توان به سادگي در 
کنار مشکات همیشگي این سازمان قرار 
داد؛ بحراني که به طور مشــخص پس از 
تصمیم ترامپ براي کاهش حمایت هاي 
مالي آمریــکا از آوارگان فلســطیني در 
سال2017 آغاز شده و ممکن است براي 
همیشــه به بخــش مهمــي از خدمات 
عمومي این ســازمان امدادرساني پایان 

دهد.
نباید فراموش کرد که مســئله آوارگان 
فلســطیني به عنوان یکــي از مهم ترین 
پرونده هــاي نــزاع فلســطین و رژیم 
صهیونیســتي، جایگاه روشني در طرح 
موســوم به معامله قرن نداشته و یا حتي 
به رســمیت شناخته نمي شــود. صائب 
عریقات، ازجمله رهبــران جنبش فتح 
و تشــکیات خودگردان فلسطیني که 
کمتر از یک  ماه قبل در اثر ابتا به کرونا 
درگذشت با هشــدار درباره این موضوع 
گفته بود: آمریکا و اسرائیل به دنبال عبور از 
مسئله میلیون ها آواره فلسطیني هستند 
و آخرین مانع بر سر راهشــان، سازمان 

آنرواست.
بحران مالي آنروا در حالي تشدید شده که 
این سازمان به دلیل انتشار ویروس کرونا، 
بیش از هر زمان دیگري به حمایت هاي 
مالي براي تامین خدمات بهداشــتي در 

اردوگاه هاي آوارگان فلسطیني نیازمند 
اســت. به گزارش شــبکه الجزیره، آنروا 
حتي طي ماه هاي گذشته )اکتبر و نوامبر( 
قادر به پرداخت حقــوق ماهانه 28هزار 
کارمند خود که در 4کشور مشغول به کار 
هستند نیز نبوده و براي تامین منابع آن، 
20میلیــون دالر از صنــدوق اضطراري 

سازمان ملل »استقراض« کرده است. 
به گفته سامي مشعشع، سخنگوي آنروا، 
این سازمان از هم اکنون براي تامین حقوق 
نیروهاي خود در  ماه دســامبر با چالشي 
جدي روبه رو اســت. او به شبکه الجزیره 
مي گوید: »مشــغول رایزني هاي جدي 
با 2حامي اصلي آنــروا، یعني دولت هاي 
اردن و سوئد به منظور برگزاري کنفرانسي 
بین المللي براي دریافت کمک هاي بیشتر 
از کشورهاي جهان هستیم. بحران مالي ما 
در مرحله بعد به تامین و توزیع مواد غذایي 
و دارو در اردوگاه هاي سوریه، لبنان و غزه 

خواهد رسید.«

اميدها به تغيير سياست آمريكا 
بدون شــک اصلي ترین عامل در بحران 
مالي آنــروا، قطع کمک هــاي آمریکا به 
آوارگان فلسطیني با تصمیم ترامپ بوده 
است. دولت آمریکا تا پیش از سال2017 
ساالنه بیش از 365میلیون دالر در اختیار 
آنروا قرار مــي داد؛ مبلغي که حدود یک 
ســوم بودجه این ســازمان )حدود یک 
میلیارد و 200میلیون دالر( به حســاب 
مي آید. اما حــاال با پیــروزي بایدن در 
انتخابات ریاست جمهوري، بار دیگر امید 
آنروا و آوارگان فلسطیني به از سرگیري 
این کمک ها زنده شــده است. بایدن در 
رقابت هــاي انتخاباتــي بــه صراحت از 
سیاست ترامپ در قبال مسئله فلسطین 
انتقاد کــرده و حمایت مالــي از آنروا را 
اهرمي براي تأثیرگــذاري آمریکا در این 

بحران توصیف کرده بود. از سوي دیگر، 
کاما هریس، معاون اول بایدن نیز پس 
از پایان انتخابــات در مصاحبه با روزنامه 
نیویورك تایمز، ازســرگیري کمک هاي 
مالي به سازمان هاي فلسطیني را بخشي 
از سیاست جدید دولت آمریکا عنوان کرد.

اگرچه هنــوز اطاعات دقیقــي درباره 
جزئیات کمک هاي دولت بایدن به آنروا 
منتشر نشده و روشــن نیست که آیا این 
کمک ها دقیقا به ارزش 365میلیون دالر 
خواهد بود یا نه، اما از هم اکنون مي توان 
انتظار داشت بخش مهمي از بحران هاي 
مالي آنروا در سال2021 با حمایت آمریکا 
مهار شــود. سامي مشعشــع در این باره 
مي گوید: فعا از جزئیــات برنامه دولت 
بایدن خبري نداریم اما مي دانیم که نگاه 
دولت جدید آمریکا به آنروا مثبت است و 
برخاف ترامپ، این سازمان را عامل ثبات 

در منطقه مي داند.

 تنها نهاد ارائه خدمات بشردوستانه به آوارگان فلسطینيبيم و اميد آوارگان فلسطيني 
 به دلیل کمبود منابع مالي با بحران بي سابقه روبه رو شده است

دولت دونالد ترامپ قصد دارد تا پیش از ورود جو بایدن به کاخ سفید، 175میلیارد دالر قرارداد فروش تسلیحات نظامي را به سرانجام برساند

دولت ترامپ، روي دور تند فروش تسليحات
روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

مذاكرات برگزيت در بن بست
همچون ديگر روزنامه ها در انگليس، اينديپندنت 
هم به صورت ويژه اي به بن بست پيش آمده در 
مذاكرات برگزيت بين دولت انگليس و اتحاديه 
اروپا پرداخته است. اين روزنامه، با اشاره به مذاكره 
تلفني بوريس جانسون، نخست وزير انگليس و 
اورزوال فون درلين، رئيس آلماني كميسيون اروپا، 
»تفاوت هاي چشمگير« را مانعي بزرگ در مسير 
رسيدن به توافق براي جدايي انگليس از اتحاديه 

اروپا خوانده است.

 سياوش فالح پور
خبرنگار

 سمانه معظمي
خبرنگار
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روزدانشجو،روزهايكروناييوفضايمجازي

ديروز 16 آذر، روز دانشــجو بود. اين روز، به ياد سه دانشجو مصطفي بزرگ نيا، 
احمد قندچي و آذر شــريعت رضوي كه هنگام اعتراض به ديدار رسمي ريچارد 
نيكســون، معاون رئيس جمهوري وقــت اياالت متحده آمريــكا و همچنين از 
ســرگيري روابط ايران با بريتانيا، در تاريخ 16 آذر 1332 )حدود چهار ماه پس 
از كودتاي 28 مرداد همان سال( در دانشگاه تهران به شهادت رسيدند، گرامي 

داشته مي شود.
امسال اما روز دانشجو متفاوت از سال هاي گذشته بود. شيوع بيماري كوويد-19 
و به دنبال آن تعطيلي دانشــگاه ها حــال و هواي ديگري به اين روز بخشــيد و 
دانشــجويان قديمي و جديد در فضاي مجازي واكنش هــاي متفاوت و جالبي 
به اين موضوع داشتند. وزير ارتباطات به مناسبت اين روز در توييترش نوشت: 

»دانشجويان عزيز روزتان مبارك. يك توصيه كوچك: جواني كنيد.«
مهديه كه سال اولي است كه به دانشگاه آمده، نوشــت: »از همين تريبون روز 
دانشجو را به همه ترم اولي ها)از جمله خودم(، كه به جاي دانشگاه در گروه هاي 

تلگرام عضو شديم، تبريك مي گويم.«
مهراد هم روز دانشجو را با اين نقل قول از شهيد بهشتي »دانشجو مؤذن جامعه 

است، اگر خواب بماند، نماز امت قضا مي شود« گرامي داشت.
ياس نوشــت: »روز قلم هاي تيز، روز فكرهاي خالق، روز انديشه هاي نو، روز تو، 

روز دانشجو مبارك...«
كاربر ديگري با اشاره به بيكاري فارغ التحصيالن در جامعه و نبود شغل مناسب 
با رشته تحصيلي شــان كه مجبور به انتخاب شغل هاي ديگري هستند، نوشت: 
»جا دارد 16 آذر، روز دانشجو را به تمام رانندگان تاكسي هاي اينترنتي تبريك 

بگويم.«
در حالي كه دانشگاه ها به دليل كرونا تعطيل است، بسياري از دانشجويان قديم 
و فعلي در شــبكه هاي اجتماعي به يادآوري خاطرات خود از روزهاي دانشگاه 

پرداختند.
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ســوگوار يا غمگين كه باشي، خيابان هاي شهر 
جايي است براي آنكه اندوهت را به راه و 

خيابان بسپاري و تا جايي كه قدم هايت 
يــاري مي كند، پياده بــروي. توي 

زندگي من دوشنبه هاي غمگين 
بســياري بوده كه از پياده روها 
گذشته ام و شــهر، غمم را در بر 

گرفته و تنهايم نگذاشته است. نخستين بار، 15 سال پيش، روزي 
با دوستي در خيابان قدم مي زدم، غمگين بودم و دلم مي خواست 
تنها باشم و پياده بروم. درمسير به او گفتم كه مي خواهم تا خانه ام 
پياده بروم و او گفت: برو، توي زندگي روزهاي بسياري خواهي 
ديد كه بايد تا خانه پياده بروي. جمالت آن دوســت را به خاطر 
سپردم و تا خانه پياده رفتم و بعدش سال هاي سال هر بار كه توي 
پياده روهاي شــهر به خاطر مالل و شادي خواسته ام پياده روي 
كنم، آن كلمات را به يادآورده ام. وقتي غمگين باشــي، حركت 
كند پاها و قدم هايت، عبور عابران از كنارت، عبور ماشــين ها 
و موتورها، ســاختمان ها و چنارهــا و چهارراه ها، تــو را در بر 
مي گيرند، همه  چيز انگار موجوديتي انساني پيدا مي كند تا مالل 
از وجودت بگيرد. گاهي كه خسته مي شوي و روي نيمكتي تنها 
مي نشيني، انگار حواس شهر به توست، انگار فراموشت نكرده، 
انگار مالل و ناراحتي ات را مي شناســد. چنين است كه در اوج 
تنهايي، خود را بين جمعيتي انبوه مي بيني و تنها نيستي. شهر 
از اين زاويه، پيرنگي اميدبخش دارد، حتي اگر تو خواسته باشي 
به تمامي نااميد باقي بماني. حتي اگر اندوه ات، گره خورده قاطي 
نفس هايت شده باشد و  بغضي كال راه نفس ات را گرفته باشد. 
من خيابان هاي اين شهر را در اوج اندوه ستايش كرده ام، چون 
در پياده روي هاي مالل انگيز بي شماري كه توي عمرم داشته ام، 
راهم را باز گذاشــته، فرصت داده تا قدم بزنم، به اطرافم خيره 
شــوم، مردمم را ببينم و توي صورت تك تك شان خيره شوم و 
با خود فكر كنم، هر عابري كه از كنارم مي گذرد، مجموع غم و 
شادي هاي است كه نمي شناسم شان، شايد دركي از آنها نداشته 
باشم و از هر جنسي كه باشــند براي صاحبان شان كوچك يا 

بزرگ اند. همچنان كه براي من نيز چنين است.
اين شهر از اين زاويه بزرگ اســت و مي تواند به وقت غم مرهم 
باشــد، تو را تســلي دهد و به انســان بياموزد كه تنها نيست، 
هيچ كس تنها نيست، و هيچ غمي آن قدر بزرگ نيست كه توي 
اين خيابان ها جا نشــود. پس هر چقدر بخواهي فرصت داري 
به خاطر غم ات، پياده قدم  بزني. آنقدر كــه آرامش به  وجودت 
برگردد، يا اندكي تســلي پيدا كني. تهران از اين زاويه شهري 
بزرگ است، چون مي داند كه چطور عابران غمگين پياده اش را 
تنها نگذارد. تهران از اين زاويه بزرگ است چون پياده روهايش 
به وقت مالل و تنهايي مانع راه رفتن ات نمي شــوند و مردم اش 
مي گذارند تا ميان شــان قدم بزني و گريه كني تا سبك شوي، 
بي آن كه مزاحمتي برايت ايجاد كنند. من اين شهر را نه تنها به 
وقت اندوه، كه در زمان شــادي هم دوست دارم، چون هميشه 
كساني پيدا مي شــوند كه از شادي ات، شاد شــوند و به خاطر 
اندوه ات، تو را تنها نگذارند. حتي آنجا كه ساده از كنارت عبور 
مي كنند. كافي است به صورت شان خيره شوي، به چشمان شان 
خيره شوي. آري، آن چشم ها جوري سخن مي گويند كه يعني 

تو تنها نيستي.

داوودپنهاني قصه شهر
روزنامه نگار

ســئول: در جدال تازه ميان كره جنوبــي و چين، اين 
دوهمسايه آسيايي بر سر ريشه اصلي كيمچي اختالف نظر 
پيدا كردند. به گزارش يورونيــوز، كيمچي، جزو مخلفات 
ســنتي ســفره كره اي هاســت و درواقع يك ترشي تند 
ســبزيجات اســت. اين اختالف نظر زماني علني شد كه 
پكن نوع ديگري از ترشي سبزيجات موسوم به پائوچاي را 
به عنوان عنصر اصلي غذاهاي سيچوان در سازمان جهاني 

استاندارد )ايزو( ثبت كرد.

بمبئي:انگشتري با داشــتن 12هزارو638قطعه الماس 
ركورد بيشترين شمار الماس روي انگشتر را به دست آورد و 
در كتاب ركورد هاي گينس ثبت شد. به گزارش ديلي ميل، 
اين انگشــتر 165گرم وزن دارد و »گل هميشه بهار« نام 
گرفته است. هريش بانسال، سازنده 25ساله هندي تبار اين 
انگشتر، آن را پروژه اي رؤيايي توصيف كرد. هنوز صاحب 
اين انگشتر توضيحي درباره قيمت يا حتي تصميم براي 

فروش آن ارائه نكرده است.

نيويورك: شــيوع كرونا و بالياي طبيعي در سال2020 
ميالدي باعث شد نشريه تايم سال جاري ميالدي را به عنوان 
بدترين سال تاريخ معاصر جهان نامگذاري كند. به گزارش 
اسپوتنيك، جلد اين نشريه در روز هاي پاياني سال2020 
به تصويري اختصاص يافت كه اين سال را بدترين سال در 
تاريخ معاصر آمريكا و جهان مي نامد. به گزارش اسپوتنيك، 
 شيوع ويروس مرگباري كه نه تنها آمريكا بلكه  سراسر جهان 

را درگير كرده جان يك ونيم ميليون نفر را گرفت.

بوگوتا: باستان شناس ها پيشاتاريخي بودن سنگ نگار ه هايي را 
كه چند روز پيش در جنگل هاي آمازوني كشور كلمبيا كشف 
شده بود، تأييد كردند. به گزارش ديلي ميل، اين سنگ نگاره  ها 
كه انسان ها و حيوانات و اشكال هندسي را به تصوير مي كشند، 
قدمتي بيش از 12هزارو600ســال دارند. تا پيش از كشــف 
اين سنگ نگاره ها اطالعات دقيقي درباره اين بخش از تاريخ 
وجود نداشت و كشــف جديد مي تواند افق تازه اي را فراروي 

دانشمندان باز كند.

تأييدپيشاتاريخيبودنچندسنگنگارهنامگذاريسال2020بهعنوانبدترينسالركوردانگشترالماسنشانادعايمالكيتچينبركيمچي

تنهانيستي

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:العقل فضيله االنسان؛
عقل و خرد، فضيلت و برتري انسان است.
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دلميرودزدستمصاحبدالنخدارا
درداكهرازپنهانخواهدشدآشكارا

سركشمشوكهچونشمعازغيرتتبسوزد
دلبركهدركفاوموماستسنگخارا

سنگ را همه مي شناسند، چه آنكه سنگيني و وقار و گوهِر پاك دارد و چه سنگدل 
و بي رحم. حافظ مي گويد »گر سنگ ازين حديث بنالد، عجب مدار« و سفارش 
به صبر مي كند: »گويند سنگ لعل شود در مقام صبر.« او از سنگين دالن شكايت 
مي كند و حيران آن دلي است كه چون سنگ ســخت است، چراكه »در سنگ 
خاره قطره باران اثر نكرد«. او از ناسازگاري سنگ و ســبو هم باخبر است و نيز 

دعا مي كند:
آن كو تو را به سنگدلي كرد رهنمون

اي كاشكي كه پاش به سنگي برآمدي
موالنا كه از سخنان نرم او، آب شوند سنگ ها، مي سرايد: »اندر دل ما تويي نگارا/ 

غير تو كلوخ و سنگ خارا«. او سنگ را هر دم به حالي مي نگرد:
آتش از سنگي روان شد، آب از سنگي دگر

لعل شد سنگي دگر، كز لطف تو آواره نيست
باباطاهر چنين پند مي دهد:
رفيقان قدر يكديگر بدانيد

اجل سنگ است و آدم، مثل شيشه
صائب مي داند كه در سنگالخ دنيا، بايد مراقب بار شيشه دلش باشد:

بس كه با سنگ ز سختي، دل من يكرنگ است 
سنگ بر شيشه من، شيشه زدن بر سنگ است

»صحرايدلم،هزارفرسنگ«

فضاي مجازي

»شعري به فارســي برايم بخوان« نوشته صبا 
اخوت را انتشــارات جهان كتاب منتشر كرده 
است. صبا اخوت، روانشناس ساكن آلمان است 
كه در اين  كتاب يافته هــا و تجربيات حرفه اي 
خــود را از كار با كــودكان و نوجوانان در قالب 
داستان بيان كرده اســت. نويسنده »شعري به 

فارسي برايم بخوان«، مضمون زبان 
را به منزله اي متفاوت و ديگر، در قالب 
7 روايت داســتاني به تصوير كشيده 
است. اين  داســتان ها بخش هايي از 
زندگي كاري يك روانشناس را شامل 
مي شوند كه زبان كشور جديدي را 
انتخاب كرده و طــي رويارويي با هر 
بيمار و درمانجو، به جنبه جديدي از 

اين  زبان پي مي برد. در بســياري از تقابل هاي 
بين فردي اين روانشــناس با آدم هاي مختلف، 
زبان برايش مانند يك ديگــري عمل مي كند 
كه راه معاشــرت با آن، چالش هاي زيادي در 

پي دارد. دغدغــه اصلي صبا اخوت 
از نوشتن اين  كتاب، زبان و اين جمله 
اســت:  »زبان راهي بــراي برقراري 
ارتباط است.« او مي گويد اين جمله 
حتما براي همه انسان ها آشناست و 
عبارت هاي راه، ارتباط و برقراري را 
به ذهن متبــادر مي كند و همچنين 
اين مفهوم را كه براي استفاده از زبان، 
نياز به فرد دومي هست. اين فرد دوم اما 
هميشه بيرون از ما نيست، بلكه گاهي آن فرد، 
خود ما هستيم و بسياري اوقات پيش آمده كه 
با خودمان سخن گفته ايم يا در فكر فرورفته ايم.

7روايت اين كتاب به ترتيــب عبارتند از: »رضا 
)زبــان مادري يــا زبان مشــترك(«، »حميد 
)زبان مادري يا زبان مشــترك(«، »تام )زبان 
غيرمشــترك(«، »الرا )زبان غيرمشترك(«، 
»نظير )زبان غيرمشــترك/ زبان به مثابه امري 
خودســاخته(«، »مايكل )گردنبنــد به منزله 
زبان(« و »جســيكا )زبان غيرمشــترك/ زبان 
مكتوب، نامه خداحافظي(«. پس از اين روايت ها 
هم پيوستي با عنوان »خانه روانشناختي« درج 
شده اســت. اين كتاب با 84 صفحه، شمارگان 
400 نســخه و قيمت 20 هزار تومان منتشــر 

شده است.

ويترين

شعريبهفارسيبرايمبخوان

اختالل پانيــك يا هراس اختاللــي اضطرابي 
اســت كه مشــخصه آن وقوع حمالت مكرر، 
خودبه خــودي و غيرمنتظــره پانيك)هراس( 
است. حمله هراس، دوره زماني از تجربه ترسي 
شديد است كه فرد طي آن حداقل 4عالمت از 
13عالمتي را كه ذكر خواهد شد به طور ناگهاني 
تجربه مي كند. اين عاليم اغلب درعرض چند 

دقيقه به اوج مي رسد. عاليم شامل تپش قلب، 
تعريق، لرزيدن، احساس تنگي نفس، احساس 
خفگي، درد يا فشار در قفسه ســينه، تهوع يا 
احساس ناراحتي در شكم، احساس سبكي سر 
يا عدم تعادل، مسخ شخصيت يا مسخ واقعيت، 
ترس از دســت دادن كنترل يا ديوانه شــدن، 
ترس از مرگ، بي حسي يا مورمورشدن، لرز يا 

تاب آوري

اختاللپانيك

محبوبهخوزان
روانپزشك و استاديار دانشگاه

گرگرفتگي است. فرد بيمار حمالت ذكرشده را 
حداقل به مدت يك ماه تجربه كرده و نگران بروز 
حمله مجدد يا عواقب ناشــي از حمالت است. 
ســاير عاليم احتمالي شامل ســردرد، سردي 
دست ها، اسهال، بي خوابي، ضعف، افكار مزاحم 
و دغدغه هاي ذهني است. نكته مهم در بررسي 
اين بيمــاران، توجه به بيماري هاي جســمي 
مانند  بيماري هاي قلبي، ريوي و ســوءمصرف 
موادي نظير حشيش است. شيوع اين اختالل 
1تا 4درصد و در زنان و در سنين جواني شايع تر 
اســت. از علل احتمالي آن مي توان به عوامل 
زيست شناختي )مانند  اختالل در عصب رسانه 
ســروتونين مغز(، ژنتيك و استرس هاي رواني 

اجتماعــي) مانند طالق( اشــاره كرد. مصرف 
نوشــيدني هاي كافئين دار مانند  قهوه و چاي 
مي تواند سبب تشــديد حمالت هراس شود. 
اختالل هراس اغلب مزمن يا عودكننده است و 
درصورت درمان نشدن مي تواند منجر به عواقبي 
نظير افسردگي، سوءمصرف الكل يا بروز افكار 
خودكشي شود. در درمان اين اختالل مي توان 
از دارودرماني و روان درماني هايي مانند درمان 
شناختي رفتاري اســتفاده كرد. ذكر اين نكته 
ضروري اســت كه اين حمالت با وجود شديد 
و ترسناك بودن، تهديدكننده حيات نيستند 
و با اطمينان بخشــي و استفاده از تكنيك هاي 
رفتاري بدون ايجاد عارضه جدي پايان مي يابند.

رويدادهاي فرهنگي و هنري
»خورشيد«بهترينفيلمجشنوارهقطرشد

فيلم ســينمايي »خورشــيد« اثر مجيد مجيدي همزمان 
با مشــخص شــدن پخش كننده بين المللي خود به عنوان 
بهتريــن فيلــم جشــنواره »اجيــال« قطر معرفي شــد. 
 به گــزارش همشــهري، شــركت اســتراند ريليســينگ 
»Strand Releasing« حــق پخــش فيلم خورشــيد را 
به دست آورده است. اين فيلم كه امســال نماينده سينماي 
ايران در شــاخه بهترين فيلم بين المللي جوايز ســينمايي 
اسكار است از طريق اين كمپاني در آمريكا اكران خواهد شد. 
 خورشيد نخستين نمايش بين المللي خود را در بخش رقابتي 

هفتاد و هفتمين جشنواره فيلم ونيز تجربه كرده است.

كنسرتآنالينبراي2۵0سالگيبتهوون
گوگل به مناسبت دويســت وپنجاهمين سالروز تولد »لودويگ فان 
بتهوون« آهنگســاز معروف آلماني كنســرت آنالين ميان قاره اي 
 برگزار مي كنــد. اگر بتهــوون هنوز زنــده بود، هفدهم دســامبر 
)27 آذر99( 250 ساله مي شد. شــركت گوگل به همين مناسبت 
ترتيبي داده تا عالقه مندان به موسيقي كالسيك بتوانند سالروز تولد 
 Google Arts & Culture اين آهنگساز معروف را با استفاده از برنامه
روي گوشــي موبايل خود و به صورت برخط جشن بگيرند. بتهوون 

موسيقيدان و آهنگساز شهير آلماني در قرن 18 و 19 ميالدي بود.

برپاييدوميندورهكنسرتهايآنالين
دوره  دوميــن 
ي  ت ها كنســر
آنالين موسيقي 
ايراني دستگاهي 
به مدت 4 شب از 
27 تا 30 آذرماه 
بــا حمايت دفتر 
موسيقي وزارت 
فرهنگ و ارشاد 

اســالمي و همراهي بنياد فرهنگي هنــري رودكي در 
تاالر رودكي برگزار مي شــود. طبــق برنامه ريزي هاي 
انجام گرفته، اين دوره از طريق صفحه اينستاگرام بنياد 
رودكي، هفدانگ و ســايت تيوال به صــورت همزمان 
پخش خواهد شد. پيش از اين نخستين دوره مجموعه 
كنسرت هاي آنالين موسيقي دستگاهي به مدت 5 شب 
از 16 تا 20 مرداد با تمركز بر موسيقي با كالم در بخش 

گروه نوازي برگزار شد. يك مقام ارشد كميسيون اروپا ديروز در تهران با تأكيد بر اينكه 
كميسيون اروپا به رغم تهديدهاي آمريكا، با ايران در زمينه 
صنعت نفت و گاز همكاري مي كند طرح هاي اين كميسيون 
را براي انتقال گاز ايران به اروپا تشريح كرد. وي در گفت وگو با 
محمدحسين عادلي معاون اقتصادي وزارت امور خارجه افزود: 
كميسيون اروپا هم اكنون 2طرح براي انتقال گاز را از ايران به 
اروپا در دست بررسي دارد كه يكي از شاخه هاي آن از طريق 
ارمنستان به درياي سياه و اوكراين و شاخه ديگر آن از طريق 
تركيه و يونان به اروپا وصل خواهد شد. فائوزي بن سارسا در 
رابطه با خط لوله پيشــنهادي آمريكا براي انتقال نفت و گاز 
آسياي ميانه به اروپا از طريق بستر درياي خزر گفت: اين خط 
لوله وجود ندارد و اجراي آن نيز بعيد به نظر مي رسد. مديركل 
روابط خارجي كميسيون اروپا كه مسئوليت هماهنگي طرح 
موسوم به اينوگيت )طرح انتقال گاز به اروپا(را به عهده دارد، 
بر عضويت اكثر كشورهاي اروپايي و كشورهاي تازه استقالل 

يافته در اين طرح تأكيد كرد.

20 سال پيش 

يكمقامارشدكميسيوناروپااعالمكرد:
طرحهاياروپابرايانتقالگازازايران
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حبيِب مؤيد
»حبيب اهلل عسگراوالدي«
۱۱ مرداد ۱۳۶2، از وزارت 

بازرگاني  استعفا کرد
 

   حميدرضا محمدي �������������������

ســال   ها نماينده ولي فقيه در 
کميته امــداد بــود و البته در 
ســه   دولت دوم، موقت و سوِم 
پس از انقالب، وزارت بازرگاني 
را عهده   دار شــد� امــا درباره 
حبيب    اهلل عسگراوالدي، آنچه 
شــايد کمتر محل بحث بوده، 
آغاز فعاليت سياســي   اش است 
که به اواخر دهه20 و اوايل دهه 

۳0بازمي   گردد�
او که به   ســبب امرار معاش، از 
۱8سالگي در بازار مشغول شد 
با سياســيون بازار هم دمخور 
بــود، چنان   که وقتــي فقط ۱5 
سال داشــت، گرفتار شد؛ »در 
ســال���۱۳2۶ مرحوم آيت   اهلل 
سيدابوالقاسم کاشاني از مردم 
دعــوت کردند تا بــا برگزاري 
تظاهرات و راهپيمايي نســبت 
به غصب ســرزمين فلسطين 
اعتراض کننــد� اين راهپيمايي 
از جلوي منزل آيت   اهلل کاشاني 
در پامنار شروع شد و تا مدرسه 
سپهساالر )شهيدمطهري فعلي( 
در بهارســتان ادامه داشت��� 
به   دنبال هميــن تظاهرات روز 
بعد ريختند و اغلــب نيروها را 
دستگير کردند��� من در حجره 
بودم که با شناسايي قبلي آمدند 
و مرا دستگير کردند��� هر چه از 
من پرسيدند، اظهار بي   اطالعي 
کردم��� وقتي نتوانستند چيزي 
به   دست بياورند، چند سيلي زدند 
و بعد از ۳روز مرا آزاد کردند���«� 

۳سال بعد، با شــنيدن اوصاف 
شيخ محمدحســين زاهــد از 
مدرسان مســجد امين   الدوله، 
پايش به آنجــا باز شــد� اين 
شاگردي تا ســال ۱۳۳۱ادامه 
داشت و شايد او بود که ترغيبش 
کرد به سياست وارد شود؛ »من 
روز ۳0تير خدمت مرحوم شيخ 
محمدحســين زاهد بودم که از 
مســجد جامع صداي شــليك 
شــنيده شــد��� خدمت شيخ 
محمد زاهد عرض کردم که اجازه 
مي   دهيد ما هم برويم شــرکت 
کنيم؟ فرمودند موضوع چيست؟ 
گفتم: اين اســت کــه آيت   اهلل 
کاشاني امروز که ۳0تير است هر 
نوع کار و کســب را تا بازگشت 
حكومت ملي دکتر مصدق حرام 
کرده   اند� فرمود: بله برويد، بنده 
به بهارستان رفتم و اين نخستين 
کار و شرکت فعال در امور سياسي 

بود�« 
يك   سال پس از کودتاي 28مرداد، 
او، به   همراه حــدود    50نفر ديگر 
از حوزوي   هاي غيرمعمم، هئيت 
مؤيد را ايجاد کرد که مقدمه   اي 
بر تشــكيل هيأت   هاي مؤتلفه 

اسالمي شد�

سياستمدار
وانكاوی معاصر ر

دفاع مقدسمطبوعات خارجی

 جمال رهنمايي  ������������������������������������������������������������������������������������������������

افزايش تحريم   ها و فشــارهاي بين   المللي براي مجبوركردن ايــران به پذيرش 
آتش بس و طوالني شدن جنگ باعث شده بود تا آرام آرام نشانه   هاي كمبود اقالم 
عمومي و نان در كشور محسوس شــود. دولت نوپاي انقالبي كه درگير اختالفات 
داخلي و هزينه   هاي جنگ بود، در سال 1362براي سامان بخشيدن به اوضاع دست 
به كار شد و قوانين ويژه   اي براي كنترل قيمت   ها و مقابله با احتكار كاالهاي عمومي 
وضع كرد. نانوايي   ها موظف شدند تا كيسه   هاي آرد را بيرون مغازه و در معرض ديد 
عموم قرار دهند تا مردم مطمئن شوند كه نان به اندازه كافي وجود دارد و نيازي 
نيست كه نان را خشك كنند و در خانه نگه دارند. حافظه تاريخي دو قحطي بزرگ 

قرن معاصر مي   توانست وارد عمل شده و بر دامنه مشكالت بيفزايد.
بازاريان و اصناف سهم تعيين كننده   اي در به ثمررسيدن انقالب داشتند و خود را 
در آن سهيم مي   دانستند. آنها با توسل به قواعد تجارت آزاد و مالكيت خصوصي 

اين محدوديت   ها را مانع فرايند طبيعي كسب و كار خود مي   دانستند.
پيروي از منفعت فردي از ويژگي   هاي بنيادين آدمي و ضروري براي بقاي اوست. 
انسان امروزي با پذيرش قواعد زندگي اجتماعي پذيرفته كه بخشي از اين منفعت 
فردي را براي به   دست آوردن منافع بزرگ   تري كنار بگذارد و محدوده تعادل بين 

منفعت شخصي و منفعت عمومي همواره مورد مجادله بوده است.
دانشمندان روانشناسي اعتقاد دارند كه سلسله مراتب نيازهاي بشر درصورتي به 
مراحل بعدي منتقل مي   شود كه نيازهاي ماقبل آن تامين شده باشد و نمي   توان از 
كسي كه نيازهاي اوليه او مانند غذا، آب، سرپناه و روابط مطمئن براي تداوم نسل 
برآورده نشده، انتظار خودشكوفايي، احترام متقابل و احترام به قوانين را داشت 
و تعداد بيشتري از افراد جامعه درصورت عدم   تامين اين نيازهاي اوليه به مرحله 
قبلي رشدي خود پسرفت كرده و احترام به ديگران و قوانين اجتماعي را به زماني 

پس از تامين اين نيازهاي اوليه موكول خواهند كرد.
جامعه ايراني در طول تاريخ پرفراز و نشيب خود زندگي در امپراتوري   هاي عظيم 
و جهانگير، برخورداري از بزرگ   ترين دانشــمندان زمانه و سرآمدي در علوم و 
تمدن روز را تجربه كرده است و از سوي ديگر فقر، ناامني، انحطاط و بردگي ناشي 
از سقوط همين تمدن را نيز در حافظه تاريخي خود دارد. هنگام بروز نشانه   هاي 
خطر و جنگ هر دو تجربه تاريخي در اذهان ايرانيان فعال مي   شــود و در همان 
حالي   كه مشــغول احتكار مايحتاج عمومي به قدر وسع براي نجات خود در اين 
عرصه است، در گفت   وگو   هاي روزمره و شبكه   هاي اجتماعي اين رفتار را نكوهش 
كرده و به باد انتقاد مي   گيرد. اين تناقض بزرگ، ما ايرانيان را دچار يك روان نژندي 

جمعي فراگير كرده كه ما امروز هم در آن به سر مي   بريم.

نمايش كيسه هاي آرد
تناقض   هايي كه ما را آزار مي   دهند  

بازار کتاب در سال۱۳۶2تحت   تأثير 
توزيع کاغــذ دولتــي، جاني تازه 
مي   گيرد� متوسط تيراژ کتاب در اين 
سال بيش از 7هزار نسخه است� 5هزار 
و 72عنوان کتاب توســط ناشراني 
ايراني در اين سال به بازار عرضه شده 
که بيش از 28ميليون نسخه را شامل 
مي   شود� بيش از ۳هزار و 500عنوان از 
عناوين کتاب   هاي اين سال تاليف و 
بيش از ۳هزار و 200عنوان براي بار اول 
چاپ شده   اند� متوسط قيمت کتاب در 

اين سال 55ريال است�

 آرش نهاوندي ���������������������������������������������������������������
روزنامه نيويورك تايمــز در تاريخ 17فوريه 1984)28بهمن 
1362( از آغــاز عمليات بزرگ نظامي ايــران در جبهه   هاي 
جنگي)غرب كشور( خبر داد. به نوشته اين روزنامه، دولت ايران 
اعالم كرد كه نيروهاي نظامي اين كشور عملياتي )والفجر5( را 
عليه استحكامات مرزي عراق در جبهه   هاي غربي آغاز كرده   اند. 
به گفته دولت ايران، سربازان )رزمندگان( ايراني در جريان اين 
عمليات در حال پيشروي داخل خاك عراق هستند اما دولت 
عراق ادعا كرده كه از پيشــروي نيروهــاي ايراني جلوگيري 
كرده اســت. به گزارش راديوي ايران، در جريان عملياتي كه 
در منطقه مهران انجام گرفت، دست   كم 1200عراقي كشته 
و مجروح شــده   اند. در بيانيه    دولت ايران كه از طريق راديوي 
اين كشور قرائت شد، همچنين به اين مسئله اشاره شده كه 
نيروهاي ايراني در جريان پيشروي   هاي خود در جنوب شرقي 
مهران توانسته   اند مناطقي را كه از روزهاي اول جنگ به اشغال 
عراقي   ها درآمده بود از تصرف آنها خارج ســازند. دولت ايران 
همچنين از ورود نيروهاي ايراني به خاك عراق، از شهر كوچك 
مرزي بدره واقع در 90مايلي شرق بغداد، خبر داد. در مقابل 
اما راديوي عراق، آماري از كشته   هاي اين عمليات اعالم نكرده 

اســت. با اين حال، راديو عراق ادعا كرده كه نيروهاي عراقي 
با پشتيباني تانك   ها و هلي   كوپترهاي توپدار، نظم نيروهاي 
ايراني را در جبهه جنگ بر هم زده   اند. يكي از فرماندهان عراقي 
نيز ادعا كرده است كه نيروي دريايي اين كشور با پشتيباني 
نيروي هوايي عراق، كشتي   هاي ايراني را مورد حمله قرار داده 
كه در جريان اين حمله 5كشتي در نزديكي بندرامام خميني 
غرق شده   اند. عراقي   ها همچنين مدعي شده   اند كه نيروهاي 
ايراني   ها، عليه شهرهاي مرزي عراق حمالت توپخانه   اي انجام 
داده   اند. براساس گزارش نيويورك تايمز، مشخص است كه 
نبرد ســنگيني در مناطق مرزي ايران و عراق درگرفته است 
اما تا عدم   حضور ناظــران بين   المللــي در جبهه   هاي جنگ 
نمي   توان به   طور دقيق، ادعاي هيچ   يك از طرفين را تأييد كرد. 
در بخشي از اين خبر به اظهارات يكي از مقامات ارشد آمريكايي 
درباره جنگ ايران و عراق اشاره شــده است. اين مقام ارشد 
دولت آمريكا در اظهاراتي درباره جنگ ايران و عراق گفت كه 
نمي   تواند درباره آينده اين جنگ و اينكه كدام يكي از كشورهاي 
ايران و عراق در جنگ پيروز خواهند شد، نظر قطعي دهد. اين 
مقام آمريكايي در ادامه ادعا كرد كه به   نظر من از توان نيروي 
هوايي ايران )نسبت به روزهاي اوليه جنگ( كاسته شده است.

  سعيد زاهدي  ��������������������������������������������
سان  تزو در »هنر رزم« زمين را يكي از 5 عامل 
اصلي موفقيت در جنگ مي   داند. ســال62، 
زمين مسئله اصلي جنگ شد و ارديبهشت62، 
محسن رضايي به علي هاشمي ماموريت داد، 
برود ببيند مي   شــود در هورالهويزه مسيري 
يافت يا نه. علي با چند نيروي سپاهي و گروهي 
عشاير محلي كار را شــروع كردند و در    10ماه 
بعد، تمام هور، جزايــر مقابلش، منطقه زيد و 
طالييه را شناسايي كردند و حتي از تجهيزات 

عراق در جاده العماره- بغداد فيلم گرفتند.
آنها براي سهولت رفت   وآمدشان دم و دستگاه 
جعل راه انداختند و برگ تــردد و مرخصي و 
كارت پايان خدمت عراقــي جعل مي   كردند. 
زماني كه در هور حتي هزينــه بنزين قايق را 
نداشــتند و بايد پارو مي   زدند، علي هاشــمي 
به نيروهايش ياد داده بود وســط شناسايي   ها 
غاز شكار كنند و ماهي بگيرند و بفروشند كه 
بتوانند هزينه كنند. به بومي   ها هم حصيربافي 

ياد دادند تا درآمد داشته باشند.

نيروهاي هور تمام منطقه را متربه   متر شناسايي 
كردند. بعضي وقت   ها 3-2روز در تابستان وسط 
گرما بين پشــه و لجن در بلــم مي   خوابيدند. 
بومي   ها مي   گفتند اگر ما در اين    10ماه هربار 
كه رفتيم جزيره، يك گوني خاك آورده بوديم، 
االن جزيره را منتقل كــرده بوديم. اين اواخر 
قاليباف، قرباني، همت و خرازي را هم بارها با 
بلم بردند توي هور و محور و مسير را نشان شان 

دادند.
اما امان از غفلت؛ نهايت شب 3اسفند عمليات 
آغاز شد. همان شــب اول، رزمندگان به جاده 
العماره - بغداد رســيدند؛ يعني هدف پاياني 
عمليات. عراقي   ها فكــرش را هم نمي   كردند 
ايراني   ها از هور بگذرند. فقط يك گردان نيروي 
مردمي در هور داشــتند. شــب دوم قرار بود 
2گروه هور و طالييه شروع كنند كه فرمانده 
جنگ، عمليات را يك شــب عقب انداخت و 
گفت به بقيه هم خبر دهيد كــه خبر ندادند 
و نگفتنــد؛ گروهي رفتنــد خوابيدند به اميد 
عمليات فرداشب و گروهي همان   شب رفتند 

جزيره جنوبي را گرفتند. آنها منتظر گروه دوم 
بودند كه خبردار شدند عمليات لغو شده است.

دم   صبح آمدند همــت را از خواب بيدار كردند 
كه »عمليات را آغاز كن!«؛ هاج   واج مانده بود؛ 
يعني چي؟ مگر مي   شود در روز روشن، جلوی 
چشم دشــمن، حمله را آغاز كرد؟ و شنيد كه 
چه رخ داده اســت. از اين به بعد، نزديك20 
روز دو طرف جنگيدند. عراقي   ها نمي   خواستند 
بگذارند ايراني   ها پيروز شوند. با هواپيما، بالگرد، 
تانك، خمپاره   انداز و هرچه داشتند منطقه را 
20روز كوبيدند. شــيميايي هم زدند. اما همه 
اينها حريف پيام امام نشــد كه فرموده بودند 
جزاير بايد حفظ شوند. شهيد زياد داديم. حاال 
هم به هر گلزاري برويد مي   بينيد كه از خيبر و 
مجنون نشان دارد. فرماندهاني چون باكري و 
همت هم داديم اما جزاير حفظ شــد. در سال 
63عراق چند هديه هم گرفت. فرانسه، 5فروند 
ســوپر اتاندارد و كويت يك بندر به عراقي ها 
دادند و عراق با اين دو هديه، جنگ در دريا را 

جدي   تر كرد.

روزنامه نيويورك تايمز در تاريــخ 16فوريه 1984)27بهمن 1362( به 
نقل از خبرگزاري رسمي جمهوري اسالمي، از حمله نيروي هوايي ايران 
به 3شهر عراق خبر داد. خبرگزاري رسمي ايران اعالم كرد كه در جريان 
حمالت نيروي هوايي اين كشور، خسارت   هاي سنگيني به مواضع نظامي 
و تاسيسات ديگر در شهر بعقوبه عراق واقع در 40كيلومتري شمال شرق 
بغداد، وارد شد. اين خبرگزاري همچنين از حمله نيروي هوايي ايران به 
شهرهاي »واسط« و »ميسان« خبر داد. ارتش عراق نيز در بيانيه   اي ادعا 
كرد كه بر اثر حمله هوايي ايران به 3شــهر عراق 17نفر كشته و بيش از 
50نفر مجروح شدند. در بيانيه    ارتش عراق به اين مسئله اشاره شده كه 
2جنگنده ايراني، حمالت هوايي عليه شهر بعقوبه را انجام دادند كه اين 

حمالت، 3كشته و 20 مجروح بر جاي گذاشــت. براساس بيانيه ارتش 
عراق، چندين ساعت بعد، 4جنگنده ايراني شهر واسط و 2جنگنده ديگر 
نيز شهر ميسان را مورد هدف قرار دادند. در بيانيه ارتش عراق اينطور ادعا 
شده كه در جريان حمله به ميسان، مناطق مســكوني مورد هدف قرار 
گرفته است. دوطرف همچنين گزارش   هايي درباره حمالت توپخانه   اي 
به مناطق مرزي دو كشور انتشــار داده   اند. ارتش عراق با صدور بيانيه   اي 
ادعا كرده كه بر اثر حمله توپخانه   اي نيروهاي نظامي ايران، 8نفر در خاك 
عراق كشته شــدند. راديوي ايران )صداي جمهوري اسالمي( نيز اعالم 
كرده كه 10نفر در جريان حمالت توپخانه   اي ارتش عراق در شهر آبادان 

كشته )شهيد( شده   اند.

ايران در خاك عراق 
گزارش نيويورك تايمز از عمليات والفجر 5

حمالت هوايي ايران به ۳ شهر عراق
تبادل آتش به روايت نيويورك تايمز 

يك شب غفلت، بيست روز درگيري
زمين، مسئله اصلي جنگ شد

گزارش يك

محمد ابراهيم همت 17اسفند 1362به شهادت رسيد
 مرتضي برکتي  ����������������������������������������������������������������������
فرمانده مســتأصل براي صحبت با ديگر مسئوالن به 
قرارگاه مي   رود، اينكه او به آنها چــه مي   گويد معلوم 
نيســت و خاطرات مبهمي در اين مورد وجود دارد اما 
وقتي در بازگشت سوار بر موتور به سمت خط مي   رود، 
مورد اصابت راکت هلي کوپتر عراقي قرار مي   گيرد و با 
همراهش به شهادت مي   رسد� گفته مي   شود که پس از 
چند روز بي   خبري و ابهام از غيبت فرمانده، او را از روي 
لباسش مي   شناسند درحالي   که سر بر بدن نداشته و يك 
دستش نيز قطع شده بود؛ محمد ابراهيم همت، فرمانده 
لشكر 27محمد رسول   اهلل اينگونه در جزيره مجنون به 
شهادت رسيد؛ شــهيدي که به   عنوان يكي از نمادهاي 
اصلي جنگ تحميلي عراق به ايران شناخته شده و البته 
با چهره کاريزماتيكش، فراتر از يك فرمانده، اسطوره شد�

محمدابراهيم همت در شهررضا از توابع اصفهان به دنيا 
آمد و پس از گرفتن ديپلم به دانشسراي معلمان اصفهان 
رفت و فوق ديپلم گرفت� پس از 2سال سربازي، در اطراف 
اصفهان معلمي کرد و تاريخ درس مي   داد� گفته مي   شود 
در دوران سربازي بر سر گرفتن روزه با سرلشكر ناجي، 
فرمانده وقت نظامي اصفهان درگيري پيدا کرده است� 
در تب داغ انقالب اسالمي او نيز در گروه مخالفان شاه 
در اصفهان و حومه فعال بود که پس از مدتي مورد تعقيب 
ساواك قرار گرفت و به همين دليل مدتي را در شهرهاي 
مختلف گذراند و در روزهاي پرشــور انقالب دوباره به 

اصفهان بازگشت و به فعاليت   هاي انقالبي ادامه داد� بعد 
از پيروزي انقالب به سپاه پيوســت و بعد از مدتي که 
در سپاه شهر قمشه اصفهان خدمت کرد، مدتي را هم 
ميان مردم چابهار بــه محروميت زدايي و کار فرهنگي 
پرداخت� با شروع غائله کردستان به شهر پاوه رفت� در 
پاوه يارغار خود را يافت؛ احمد متوسليان و محمد ابراهيم 
همت از کردســتان تا جبهه جنوب و سوريه و لبنان در 
کنار هم بودند تا اينكه متوسليان توسط فاالنژها ربوده 
و جاويداالثر شد� همت در کردستان، فرماندهي سپاه 
پاوه را برعهده داشت� از مهر۱۳59تا دي ماه۶0 که او در 
کردستان فرماندهي کرد عمليات   هاي متعدد و موفقي 

توسط سپاه در روستاهاي کردستان صورت گرفت�
چند   ماه قبل از آزادسازي خرمشهر، احمد متوسليان 
مأمور شد که تيپ محمد رسول   اهلل را راه   اندازي کند� او 
از ابراهيم همت خواســت در کنارش باشد� در عمليات 
فتح المبين، او و تيپ محمد رسول   اهلل درخشش بسيار 
زيادي داشــتند، به   صورتي که با توجه به تجربه جنگ 
کوهستان او توانســت در بخشي که ماموريت داشت و 
در ارتفاعات و زمين   هاي ناهموار بود، موفق عمل کند� در 
عمليات بيت المقدس يا همان آزادسازي خرمشهر، تيپ 
محمد رسول   اهلل با وجود سختي   هاي عمليات و شرايط 
خاصي که طرح عملياتي آزادسازي خرمشهر به   صورت 
مرحله   اي داشت، متوسليان و همت با فرماندهي خوبي 
که انجام دادند موفق شدند که به نقطه رهايي و آزادسازي 

شهر برسند�
بعد از آزادسازي خرمشهر، رژيم صهيونيستي به جنوب 
لبنان حمله کرد� تيپ محمد رســول   اهلل و گروهي از 
نيروهاي تكاوري نوهد شيراز براي رويارويي با دشمن 
صهيونيستي به ســوريه اعزام شدند� با مخالفت امام و 
بيان جمله »راه قدس از کربــال مي   گذرد« تيپ محمد 
رسول   اهلل به ايران بازگشت اما احمد متوسليان به همراه 
ديپلمات   هايي از وزارت خارجه به بيروت سفر کرد� در آنجا 
ربوده شد و اکنون سخن از اين است که به   احتمال زياد - با 
توجه به بي   خبري محض در سال   هاي بعد- به شهادت 
رسيده اســت� محمدابراهيم همت، تيپ را به تهران 
بازگرداند و از سوي محسن رضايي، فرمانده سپاه به   عنوان 
فرمانده آن انتخاب شــد و در عمليات رمضان شرکت 
کرد� پس از مدتي تيپ به لشكر ارتقا يافت� در عمليات 
والفجر مقدماتي، مسئوليت سپاه يازدهم قدر را که شامل 
لشكر27محمدرسول   اهلل، لشكر ۳۱عاشورا، لشكر5نصر 

و تيپ ۱0سيدالشهدا مي شد، به   عهده او گذاشتند�
در عمليات خيبر که در جزاير مجنون صورت گرفت با 
توجه به شرايط سختي که نيروهاي عمل   کننده داشتند، 
او براي تعيين وضعيت و تشريح شرايط سخت به قرارگاه 
رفت که البته حرف هايش مــورد قبول قرار نگرفت� او 
با موتورسيكلت به ســمت خط بازمي گشت که در روز 
۱7اسفند در مجنون و سه راه شهادت، با انفجار راکت يك 

فروند بالگرد عراقي، به شهادت    رسيد�

عمليات در هورالهويزه -عكس: ايرنا
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پاي كتاب   هايش را با عنوان »يك بانــوي ايراني« و »يك بانوي اصفهاني« امضا 
مي   كرد. نامش سيده نصرت بيگم امين بود ولي او را با نام بانو امين مي   شناسند؛ 
نخستين و شايد مشهورترين زني كه توانســته بود به مرحله اجتهاد برسد و به 
شكل كتبي اجازه اجتهاد دريافت كند. اجازه اجتهاد او را شيخ عبدالكريم حائري 

و چندين مجتهد اصفهاني تصديق كرده بودند.
بانو امين فرزند يكي از تجار اصفهان بود و تحصيالت ديني را در همان اصفهان 
آغاز كرد. او از محضر فقهاي مشــهور اصفهان همچون ابوالقاســم دهكردي و 
ميرسيدعلي نجف   آبادي بهره برد. با يكي از تجار اصفهان ازدواج كرد. ازدواجي 

كه ثمره   اش 8 فرزند بود ولی    جز يكي، هيچ   كدام عمري به دنيا نداشتند. شدت 
اهتمام بانو امين به   قدري بود كه فوت اين فرزندان هيچ تأثيري در تالشش براي 

تحصيل و تحقيق نداشت.
از بانو امين آثار متعددي چاپ و منتشر شده است كه بيانگر ميزان دانش علمي 
اوست. او در بخشي از كتاب »نفحات الرحمانيه« كه آيت   اهلل جوادي آملي آن 
را ستوده است چنين مي   نويســد: »من در اين دنيا غريبانه زندگي مي   كنم و 
براي خودم معين و مشوقي نمي   يابم كه رفيق من باشد در طريق سيرالي   اهلل. 
من در زمينه عرفان هيچ استادي نداشــتم... از معاصرين دوره من احدي را 
نيافتم كه برايم ممكن باشد براي او كلمه   اي از آنچه در سر و قلبم وجود داشت 
را بتوانم اظهار بكنم و نكردم«. از اين مقدمــه و برخي ديگر از آثار او مي   توان 

به   وضوح زمينه   هاي عرفاني را در نگاه او مشاهده كرد. آثار و نوشته   هاي او ولي 
منحصر به مسائل عرفاني نبود. كتاب »مخزن العرفان در تفسير قرآن« از آثار 
تفسيري اوست كه در 15جلد منتشرشده است كه مورد توجه بسياري از علما 
و محققين قرارگرفته است. ازجمله كساني كه از مقام علمي بانو امين تجليل 
كرده   اند مي   توان از عالمه جعفري، شــهيد مطهري، آيت   اهلل جوادي آملي و 

آيت   اهلل خامنه   اي نام برد.
بانو امين سرانجام در سال1362 در حالي از دنيا رفت كه توانست باب تحصيل 
علوم ديني را براي زنان باز كند. هرچند قرائتي كه او از فقه و متون ديني داشت 
تفاوت چنداني با قرائت رايج در حوزه   هاي علميه نداشــت اما همين فتح باب، 

ثمرات بسياري زيادي را با خود به ارمغان آورد.

يک بانوي ايراني
بانو امين

 اجازه اجتهاد داشت

چهرهاول

1362
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بوتيك داري ممنوع
روايتي از حاشيه هاي يك شغل در آستانه بازار عيد سال62

اجتماعی

قرعه كشي پيكان و رنو
طرح جديد ترافيك به نخست وزيري ارائه شد

همشهری

مهار »نوروز«
حل بحران اشتعال چاه هاي بمباران شده ايران موفقيت بزرگي رقم زد 

اقتصاد

نرخ
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 در نخستين سال   هاي جنگ تحميلي، نابودي تأسيسات نفتي ايران يكي از اصلي   ترين 
اهداف نيروهاي بعثي عراق در جنوب كشور بود كه بارها مورد هجوم دشمن قرار گرفت. 
هدف اصلي صدام از اين رويكرد ايجاد بحران در صنعت نفت ايران و ضربه زدن به روند 
توليد و صادرات نفت خام و فراورده   هاي نفتي و گاز بود كه تكيه   گاه اصلي در درآمدهاي 
ارزي كشور محسوب مي   شــد. عراق پس از اينكه در 3ســال ابتدايي جنگ از حمله به 
نفتكش   ها، تأسيسات و پااليشگاه   هاي كشور نتيجه   اي نگرفت، رويكرد خود را تغيير و اين   بار 
حمله به چاه   هاي نفت را در دستوركار خود قرار داد. عراق براي اولين   بار در بهمن1361 
چاه   هاي ميدان نفتي نوروز را بمباران كرد كه اين اقدام بيش از اينكه به ايران آسيب بزند، 
محيط   زيست خليج   فارس را هدف قرار داد. با بمباران چاه شماره3 نوروز، روزانه 300هزار 
ليتر نفت داخل آب مي   رفت و باعث كشته شدن آبزيان و آلودگي محيط   زيست مي   شد. 
برهمين اساس ميرحسين موسوي، نخست   وزير در نخستين روز ارديبهشت1362 درباره 
تبعات زيست   محيطي نشت نفت به كشورهاي منطقه جنوبي خليج   فارس هشدار داد. اما 
در اين ميان مهار چاه   هاي بمباران شده ازسوي ايران با سختي   هاي ويژه   اي مواجه بود؛ 
از يك   سو كشور از متخصصان داخلي متبحر دراين حوزه بهره چنداني نداشت و ازسوي 
ديگر كارشناسان خارجي هم شرايط غيرقابل اجرايي را براي انجام عمليات مهار چاه   ها 
تعيين مي   كردند. درچنين شرايطي تعدادي از كارشناسان داخلي در اول تير1362 كار 
مهار نخستين چاه در منطقه نوروز را آغاز كردند و در شهريورماه چاه شماره3 اين منطقه 
به   دست متخصصان كشورمان با موفقيت مهار شد كه در صنعت نفت جهان اتفاق ويژه   اي 
محسوب مي   شد. تصويب اليحه عمليات بانكي بدون ربا )بهره( از مهم   ترين اخبار اقتصادي 
بهار و تابستان1362بود؛ اين اليحه در 22خرداد در 5فصل )اهداف و وظايف نظام بانكي، 
تجهيز منابع پولي، تسهيالت اعطايي بانكي، بانك مركزي ايران و سياست پولي و متفرقه( 
و 27ماده از تصويب مجلس شوراي   اسالمي گذشت، اما با اشكال شوراي نگهبان به مجلس 
بازگشت و اصالح شد و نهايتا در10شهريور به تأييد شوراي نگهبان رسيد. مجلس شوراي 
اسالمي در نخستين    ماه پاييز1362 اليحه اقتصادي مهمي را تصويب كرد كه براساس آن 
به دولت اجازه مي   داد براي اداره پايانه   هاي بار در بنادر امام   خميني)ره(، بوشهر، خرمشهر، 

بندرعباس، چابهار و جلفا شركت   هاي سهامي خاص پايانه و كارگزاري ايجاد كند. اين 
اليحه رياست مجمع   عمومي اين شركت   ها را به وزير راه   وترابري مي   سپرد كه فعاليت   شان 
صرفا در زمينه كارگزاري كاالهاي وارداتي بود و امور مربوط به حمل بار از بنادر و مبادي 
ورودي كماكان برعهده كاميون داران بخش   خصوصي و شركت   هاي تعاوني حمل   ونقل 
باقي مي   ماند، اما شوراي نگهبان با استناد به اصل43 قانون اساسي كه دولت را از كارفرماي 
بزرگ    شدن منع كرده، اين اليحه را مغاير قانون اساسي اعالم كرد. در هشتمين روز آبان 
نيز مجلس شوراي   اســالمي اليحه دولت درباره اساســنامه وزارت جهادسازندگي را به 
تصويب    رساند تا اين نهاد كه در خرداد1358به فرمان بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران 
تشكيل شده بود، به وزارتخانه تبديل شود. تصويب طرح تشكيل سازمان حسابرسي در 
مرداد، راه   اندازي خط توليد جيپ لندرور در كارخانه پارس خودرو در مهرماه، آغاز به   كار 
پااليشگاه گاز خانگيران )شهيد هاشمي   نژاد( واقع در منطقه سرخس در بهمن   ماه و تصويب 
اليحه تأسيس شركت شهرك   هاي صنعتي ايران در اسفند، از مهم   ترين اخبار اقتصادي 

سال1362 بود.

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

تا سال62 هجوم جمعيت از روستا به شهر   ، باعث شده بود 
كه مسئوالن كشور به   دنبال راهي براي جذب مهاجران و 

جلوگيري از بيشتر شدن آنها باشند.
در فروردين1362روابــط عمومــي وزارت مســكن و 
شهرسازي اعالم كرد هرگونه خريد و فروش زمين شهري 
به   صورت قولنامه   اي در سراســر كشــور ممنوع است. در 
همين    ماه دومين مرحله واگذاري زمين در مشهد براساس 
اطالعات فرم   هايي كه در اسفند ســال قبل منتشر شده 
بود، شروع شــد. توزيع فرم و ثبت نام فقط براي صاحب 
زمين شدن كاربرد نداشت. در ارديبهشت اين سال ستاد 
بسيج اقتصادي كشور اسامي قرعه   كشي برندگان خريد 
خودرو   هاي پيكان و رنو را اعالم كرد. پس از آن اســامي 
برندگان خريد ميني   بوس و موتورسيكلت هم اعالم شد. در 
ماه   هاي بعد، كار ثبت نام و قرعه   كشي از خودرو به تلويزيون 
رسيد و اسامي كساني كه مي   توانستند تلويزيون رنگي و 
سياه و سفيد بخرند نيز در روزنامه   ها چاپ شد. ساخت   وساز 
بي   قاعده به همراه انبوه ساختمان   هاي نيمه   كاره و فرسوده 
باعث تصويب قوانين متناقض مي   شــد. در ارديبهشــت 
وزارت مسكن و شهرســازي اطالعيه   اي منتشر كرد كه 
در آن از مالكان ســاختمان   هاي بزرگ نيمه   تمام شرق و 
مركز تهران خواسته شــده بود با در دست داشتن جواز 
ساخت به ساختمان اين وزارتخانه در حوالي ميدان ونك 
مراجعه كنند. با حكم ديوان عدالت اداري، كميسيون   هاي 
ماده100 )مرجع رسيدگي قضايي به تخلفات ساختماني( 
كه سال قبل از سوي شهرداري تهران منحل شده بودند، 
دوباره شروع به كاركردند و آيت   اهلل موسوي اردبيلي رئيس 
ديوان عالي كشور در پاسخ به نامه وزير مسكن و شهرسازي 
اعالم كرد، اين وزارتخانه بايد به سرعت به كساني كه قبال 
از حاكم شرع، حكم ساختن خانه گرفته   اند مجوز رسمي 
ساخت بدهد. چند   ماه بعد آيت   اهلل اردبيلي رئيس ديوان 
عالي كشور گفت احكامي كه از ســوي دادگاه مستقر در 
شــهرداري صادر و براســاس آن زمين به اشخاص داده 
شده است قانوني نيســت. اين دادگاه به جاي رسيدگي 

به تخلفات، چند هزار قطعه زمين به افراد و شــركت   هاي 
تعاوني داده    ا   ســت. در تابســتان محمدكاظم سيفيان، 
شهردار تهران اعالم كرد تبديل زيرزمين منازل به واحد 
مسكوني مجاز است و كليه    ساختمان   هايي كه به اين دليل 
متوقف مانده   اند مي   توانند پايان كار دريافت كنند. تا آخر 
اين سال به دستور دادســراي عمومي تهران؛ شهرداري، 
شــهرباني و كميته   هاي انقالب موظف شدند در اقدامي 
ضربتي، بنگاه   هاي معامالت امالك بدون مجوز را تعطيل 
كنند چون اين بنگاه   ها در حاشيه شهر امالك را تفكيك 
مي   كردنــد و مي   فروختند. رفت   وآمد در شــهر همچنان 
معضل بزرگي محسوب مي   شد اما بنزين مانند سال     قبل 
كوپني نبود. مديرعامل شركت واحد اعالم كرد مجموعا 
2500اتوبوس در تهران موجود است و تعدادي نيز به اهواز 
فرستاده شده است تا براي كمك به جبهه از آنها استفاده 
شــود. همچنين ديگر از اتوبوس   هاي دوطبقه در مسير 
خيابان شريعتي استفاده نمي   شــود زيرا كشش شيب را 

ندارند و بعد از    4ماه خراب مي   شوند.
در پاييــز62 وزيــر كشــور اعــالم كرد طــرح جديد 
ترافيك براســاس تغيير ســاعات كار كارمندان دولت، 
رفت   وآمد كارمندان با سرويس و تغيير ساعات طرح به 
نخست   وزيري ارائه شده است. در همين زمان هيأتي به 
سوييس، اتريش و آلمان براي مطالعه در زمينه ساخت 
مترو اعزام شــد. ارزيابي آنها اين بود كه شهر تهران نياز 
به 100كيلومتر مترو دارد و طرح قبلي شــبكه مترو و 

ايســتگاه مادر آن كــه در ميدان راه   آهن قرار داشــت، 
بايد عوض شــود. يك هيــأت ژاپني نيز براي بررســي 
مشــكل ترافيك حمل   ونقل مســافر و هدايت آب   هاي 
ســطحي تهران وارد شــدند. رئيس اداره راهنمايي و 
رانندگي تهران در مصاحبه    اي اعالم كرد اين اداره تا سال 
56حدود 700هزار و از سال56تا 61حدود يك ميليون و 
500هزار گواهينامه صادر كرده است. به گفته او در سال 
56مساحت خيابان   هاي تهران 200كيلومترمربع و طول 
آنها هزار كيلومتر بود كه االن بــه 650كيلومترمربع و 
3هزار كيلومتر رسيده است. معاون شهردار گفت پل   هاي 
هوايي ای كه در تهران وجود دارد موقت است زيرا پل   هاي 
فلزي نمي   تواند دائمي باشد اما بايد با ماده اپوكسي روكش 
شود كه از فرانسه و بلژيك وارد مي   شود. در غيراينصورت 
در شرايط يخبندان بايد رفت   وآمد روي اين پل   ها ممنوع 
شــود. در اين ســال بزرگراه 45متري رسالت در دست 
ســاخت بود و يك باند از بزرگراه آيت   اهلل صدر ساخته 
شــده بود. در بهمن، محمدنبي حبيبي، شهردار جديد 
تهران اعالم كرد پايتخت روزانــه پذيراي 1500مهاجر 
جديد است. همچنين 60درصد نمايشگاه    هاي اتومبيل 
در تهران غيرمجاز هستند و از پارك خودرو   هاي آنها در 
معابر جلوگيري مي   شود. شــهرداري اعالم كرد در همه 
مناطق بيست   گانه ميدان ميوه و تره   بار ساخته خواهد شد 
و غرفه   ها به كساني واگذار مي   شود كه كشاورز يا نماينده 

تعاوني   هاي كشاورزي باشند.

  ترمه هوشیار   ������������������������������������������������������������

هجدهم اسفندماه1362، در روزهايي كه مردم داشتند 
خودشان را با خانه   تكاني و خريد عيد آماده سال جديد 
مي   كردند؛ روزنامه   هاي تهــران در صفحات اقتصادي 
خود، اطالعيه مهمي از وزارت بازرگاني منتشر كردند 
كه خالصه اش اين بود: »بوتيك   داري غيرقانوني است.« 
در اين اطالعيــه آمده بود: »بوتيك   داري در سراســر 
كشور غيرقانوني اعالم شد و كليه بوتيك   داران موظف 
شدند سريعاً نسبت به تغيير شغل خود و انتخاب شغل 
شرافتمندانه   اي از رشته   هاي شغلي مجاز اقدام كنند. 
وزارت بازرگاني به   عنوان مســئول هيأت عالي نظارت 
بر شوراهاي مركزي اصناف و مجري قانون نظام صنفي 
اعالم مي   دارد بوتيــك و بوتيك   داري، هرگز با فرهنگ 
اسالم ســنخيت نداشــته و به   هيچ   وجه جذب جامعه 
اصناف محترم نخواهد شد. به كليه شوراهاي مركزي 
اصناف سراســر كشور يادآور مي   شــود در رشته   هاي 
صنفي و شغلي شناخته شده توسط هيأت عالي نظارت 
صنفي، نام و محتــواي بوتيك و بوتيــك   داري وجود 
حقوقي و قانوني ندارنــد و هرگونه فعاليتي با اين نام و 
محتوا فاقد مجوز قانوني است... ضمناً كليه افرادي كه 
ناخواسته به اين شغل نامناسب اشتغال داشته و تبديل 
به ويترين بنجل   هاي آلوده به فرهنگ بيگانه شده   اند، 
بايد سريعاً نسبت به عاري ساختن دكور و ظاهر واحد 
مربوطه اقــدام كنند و با همكاري شــوراهاي مركزي 
اصناف، به شغل شــرافتمندانه   اي از رشته   هاي شغلي 

مجاز مبادرت ورزند...«.
بوتيك كلمه   اي فرانسوي اســت كه به فروشگاه   هاي 
كوچكي گفته مي   شــود كه در آن پوشــاك و كفش و 
عطر و ساير لوازم شيك فروخته مي   شود. اين كلمه از 
كلمه   اي يوناني به معني »محل فروش« گرفته شــده 
اســت. در فرهنگ معين بوتيك با همين تعريف آمده 
اســت. همچنين لوكس   فروشــي از كلمات مترادف 
بوتيك در اين فرهنگ لغت به   كار رفته است. بوتيك   ها 

فروشگاه   هاي كوچكي هستند كه لباس   هاي شيك و 
محدودي را از برخي برندهاي معــروف در خود جاي 
مي   دهند. ســابقه بوتيك   داري در ايران به دوره قاجار 
و زماني بازمي   گردد كه ناصرالدين   شاه به فرنگ رفت و 
پاي مد روز را به ايران باز كرد. تعدادي بوتيك فرنگي 
نيز همزمان با شــكل   گيري الله   زار در اين خيابان راه 
افتاد. اما نخستين كســي كه در تهران به شكل مدرن 
بوتيك باز كرد، جهانشاه دختر سرهنگ حبيب   اهلل فرود 
بود كه در فرانسه و آلمان و ســوييس خياطي و دوره 
مد را نزد طراحاني چون پير بالمن آموخت. جهانشــاه 
در بازگشت به ايران در ســال1321 در خيابان اميريه 
بوتيك و خياط خانه خود را افتتاح كرد. او در اين بوتيك 
مانكن   هايي هم داشت كه هر از چند گاهي زنان طبقات 
باال را دعوت مي   كرد تا از لباس   هايي كه طراحي مي   كرد 
بر تن آنها ديدن كنند. البته بوتيك   هاي معروفي مانند 
جنرال مد و فروشگاه پيرايش نيز از بوتيك   هاي معروف 
تهران در سال   هاي بعدي بودند. اما بوتيك   داري از نيمه 
دهه 40 و به   خصوص دهه 50 همزمان با رفتن جامعه 

ايراني به سمت فرهنگ غربي گسترش پيدا كرد و در 
خيابان چرچيل آن روز )ابتداي نوفل لوشاتو از سمت 
فردوسي( و ســرخه   بازار و بازار صفويه بوتيك   هايي با 
لباس   هاي گران و خاص براي زنان و مردان راه افتادند. 
بوتيك   ها بعد از انقالب هم به   كار خود ادامه دادند ولي 
با توجه به وضعيت تحريم   ها و جنگ، لباس   هايي ارائه 
مي   دادند كه توســط مســافران يا به طور قاچاق وارد 
مي   شد. اما در اسفند1362 اعالميه وزارت بازرگاني، هم 
باعث نگراني فروشندگان شد و هم مشترياني كه ديگر 
نمي   توانستند لباس هاي مورد عالقه شان را به راحتي 

پيدا كنند.
به گفته برخي از بوتيك   داران آن زمان در بازار صفويه و 
خيابان نوفل لوشاتو بعد از انتشار اين اعالميه مأموران 
كميته هر از چندگاهي به ايــن بوتيك   ها مي   آمدند و 
با بررســي لباس   ها اگر پوشــاكي تصويري خارجي يا 
به قول آنها خالف شــئونات داشت را جمع مي   كردند. 
بسياري از بوتيك   ها لباس   هاي خاصشان را در ويترين 

نمي   گذاشتند و زير ميزي ارائه مي   دادند.

آگهی

به انتخاب   عبدالرضا نعمت اللهی
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نرخ تورم در ســال1362بالغ بر 14.8درصد مي   شــد كه نسبت به سال قبل 
4.4درصد كاهش داشت. حداقل دستمزد كارگر همچنان 1905تومان در ماه 
بود. اين رقم از ســال59 بدون تغيير تداوم داشت و اين يعني باوجود افزايش 
تورم، دستمزد كارگران تغييري نيافته بود. نرخ دالر در بازار آزاد نيز با 10تومان 
افزايش نسبت به سال قبل خود در سال 62 به 45تومان رسيد. با ادامه سياست 
توزيع كوپن، نبود واردات و كمبــود كاالهاي مختلف، هزينه   هاي خانوارهاي 
شهري در گروه   هاي مختلف هزينه، كاهش چشمگير داشت، جز مسكن. هزينه 
مسكن در اين سال براي خانوارهاي شهري به   طور متوسط در كل كشور 4برابر 
شد. بدين   ترتيب شهروندان در آن ســال سفره   هايشان را كوچك   تر كردند، از 
همه هزينه   هاي خوراكي و غيرخوراكي   شان بيش از دوسوم كاستند تا بتوانند 
هزينه مسكن و اجاره   بها را تامين كنند. متوسط درآمد ماهانه خانوارهاي شهري 
در اين ســال حدود 7هزار و 653تومان بود اما متوسط هزينه   هاي خوراكي و 
غيرخوراكي خانوارهاي شــهري در    ماه بالغ بر 9هزار و 276تومان مي   شد كه 
نشان مي   داد، خرج بيش از 20درصد بيش از دخل است. در ميان هزينه   هاي 
خانوارهاي نمونه شهري، 61درصد به هزينه   هاي غيرخوراكي مربوط مي   شد 
و 39درصد به هزينه   هاي خوراكي و دخاني. 48درصد هزينه   هاي غيرخوراكي 
خانوارهاي شهري به   طور متوسط به مســكن اختصاص داشت، 15درصد به 
پوشاك و كفش و 10درصد به حمل   ونقل. در اين سال به   طور متوسط 1.5درصد 
هزينه   هاي خانوار شهري صرف مسافرت مي   شد و 1.2درصد براي تحصيل و 
آموزش هزينه مي   كردند. در بين اقالم خوراكي، خانوارهاي شهري در اين سال 
به   طور متوسط 31درصد از كل هزينه   هاي خوراكي را براي خريد انواع گوشت 
مي   پرداختند؛ 23درصد براي انواع ميوه و سبزي، 13درصد براي نان و برنج و 
كيك و بيسكوييت و 12درصد براي شير و لبنيات. 4درصد هزينه اقالم خوراكي 

و دخاني خانواده نيز براي انواع محصول دخاني صرف مي   شد.

هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي شهري كشور به قیمت بازار )میلیارد تومان(

متوسط درآمد و هزينه خانوارهاي شهري در سال1362

 انفجار قيمت مسكن
نگاهي به دخل و خرج خانوارهاي شهري در سال1362

دن كيشوت 
در قادسيه

   شروان امیرزاده     ����������������������������������������������
كاري از ابيض، در كتاب »جنگ نامه« اثر سهراب 

اسدي، انتشارات رنگين كمان، تهران: 1362

فکاهی

درصد تغییرسال1362سال1361گروه هزينه
67.75 -175.556.6خوراكي ها، آشامیدني ها و دخانیات

64.32 -37.013.2پوشاك و كفش
292.90+119.7470.3مسكن، سوخت و روشنايي

67.46 -29.59.6مبل و اثاث منزل
64.10 -15.65.6بهداشت و درمان

62.93 -25.99.6حمل ونقل و ارتباطات
65.67 -6.72.3خدمات آموزشي، فرهنگي و تفريحي

71.00 -20.05.8ساير كاالها و خدمات
33.29+429.9573.0جمع

كل كشورهزينه و درآمد ساالنه  )تومان(
كمترينبیشترين

رقماستانرقماستان

333 ،30سمنان840 ،62خوزستان43.600هزينه هاي خوراكي و دخاني

596 ،37كردستان816 ،97تهران67.715هزينه هاي غیرخوراكي

134 ،14يزد448 ،45تهران30.315هزينه مسكن

392 ،78سمنان645 ،143تهران111.315كل هزينه هاي خانوار

چهارمحال و 211 ،114تهران91.839كل درآمدهاي خانوار
191 ،60بختیاري
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2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

ورزشگاه آزادي؛ شهرآورد 120هزار نفري پس از انقالب
فرمانفرمائيان يكي از بيست ورزشگاه مهم جهان را ساخت

معماری 

رسیده بود بالیی... 
شلوغ ترين دربی تاريخ تهران، به صورت معجزه واری بدون تلفات و در صلح کامل به پايان رسيد 

ورزش 

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

ســال1362 اســت؛ ابعاد جنگ هر روز بيشــتر و 
گسترده   تر مي   شــود و شــعله   هاي آتش ويراني به 
سمت تهران زبانه مي   کشــند. در چنين شرايطي، 
مسئوالن باالخره موافقت کردند تا در عصرگاه روز 
جمعه 15مهر1362 شهرآورد تهران در ورزشگاهي 
که ســال1350عبدالعزيز فرمانفرمائيان ســاخته 
بود برگزار شــود. از گفتن اتفاقات اين بازي پرهيز 
مي   کنيم اما آنچه مهم اســت اينكه در ميانه بازي 
به   خاطر نور کم ورزشگاه )و عدم   اجازه براي روشن 
کردن نورافكن   هــا به   خاطر شــرايط ويژه جنگ(، 
تماشــاچيان به کنــار زمين آمدند و پشــت خط 
نشســتند تا بازي را ببينند. همــان موقع بود که 
تجربه   اي متفاوت بــراي عالقه   منــدان به فوتبال 
در ورزشــگاه آزادي رقم خورد؛ تجربه رويارويي با 
ورزشگاهي که کامال ايراني و دوستدار ورزش دوستان 

ساخته شده است. بگذاريد به عقب برگرديم و ببينيم 
که معمار اين پروژه چه کرده که نه فقط در آن غروب 
پاييزي ســال1362 بلكه در اين 50سال، ورزشگاه 
آزادي به يكي از مهم   ترين فضاهاي عمومي کشــور 
بدل شده است. کارفرماي اين پروژه، حاکميت بوده 
است چرا که مي   خواســته بازي   هاي آسيايي1974 
را به بهترين شكل ميزباني کند. فرمانفرمائيان کار 
ساخت ورزشگاه را 3سال قبل از برگزاري افتتاحيه 
آن به پايان مي   رســاند با 3زمين، بيش از 78هزار 
صندلي، ديد کامل براي تماشــاچيان، دسترســي 
آسان به مبادي ورودي و خروجي پايتخت و از همه 
مهم   تر، زمان تخليه 11دقيقه اي. حاال تصور کنيد که 
تماشاچيان آن شهرآورد، در تاريك و روشن غروب 
يك روز جنگي، چطور نشســته   اند کنار زمين و چه 
تجربه   اي داشته   اند از حضور در اين ورزشگاه تازه ساز 
و ديدن بازي علي پروين در برابر ناصر حجازي و در 

نهايت آن گل تاريخي پرويز مظلومي.

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

اســتاديوم آزادي هرگز روزي عجيب   تر از نيمه 
مهرماه62 نديده است؛ فوتبال، خوش   شانس بود 
که پرتماشاگرترين دربي تاريخ ايران خونين نشد.
در آن سال   ها که جنگ و مسائل ديگر خلق ملت را 
تنگ کرده بود، ديدن بازي استقالل و پرسپوليس 
حكم هديه اي بهشتي را داشت اما مسئوالن همين 
را هم از مردم دريغ مي   کردند و به صورت عامدانه   اي 
نمي   گذاشــتند اين دو تيم با هم بــازي کنند. در 
مهر ماه62 اما قرار شد دو تيم با هم بازي کنند. گفته 
شــد که بازي پخش زنده ندارد و همين، 120هزار 
نفر را به آزادي کشــاند. روی ســكوها، دور زمين و 
حتي روي نورافكن   ها تماشــاگر نشسته بود. وقتي 
تاريكي به آزادي رسيد، نيروي انتظامي با خواهش 
و درگيري تماشــاگران را از روي نورافكن   ها پايين 
کشيد تا نورافكن   ها روشن شود. تماشاگران در دور 
زمين چنان زياد بودند کــه در نيمه دوم، بازيكنان 
نمي   توانســتند به خاطر حضور تماشاگران دورخيز 

کنند. اين بازي که با توجه به سابقه بازي   هاي پيشين 
مي   توانســت به ميدان گالدياتوري تبديل شــود، 
برنده هم داشت و اســتقالل با گل پرويز مظلومي 
پرسپوليس را شكســت داد اما نزديك به 80هزار 
تماشاگر ســرخ، تنها حســرت خوردند و خبري از 
درگيري نشد. ســعيد مروتي، روزنامه   نگار و منتقد 
ســينمايي که در آن بازي يكي از هواداران مغموم 
پرسپوليس بوده، سال ها بعد در روايتي در روزنامه 
همشهري نوشــته اســت که بعد از آن باخت تلخ، 
    همراه با حدود 20هــزار هــوادار، به خاطر نبودن 
اتوبوس و ميني   بوس و تاکسي، از ورزشگاه تا ميدان 
آزادي پيــاده رفته امــا حتي يك مــورد تخريب 

اموال عمومي هم نديده است.
بازي پاييز62 مي   توانست خونبارترين دربي تاريخ 
باشــد، اما در آرامشي برگزار شــد که قبلش ديده 

نشده بود و بعدش هم هرگز ديده نخواهد شد.
کيهان ورزشــي بعد از اين بازي، به جاي نوشــتن 
گزارش آن، در اعتراض به نحوه برگزاري خطرناك 
دربي فقط اين تيتر را زده بود: »رسيده بود باليي...«.

انتشار نخستين کتاب از مجموعه آثار يك ممیز با كتاب آمد
طراح گرافيك در سال 1362

کمي بــه عقب برگرديــم؛ »هنــر گرافيك در ايــران« در 
ســال1353 و به اهتمــام مرتضي مميز، نخســتين کتاب 
طراحي   گرافيك در ايران است. اين کتاب جزئي از مجموعه 
کتاب   هاي منتشرشده توسط شــوراي   عالي فرهنگ و هنر، 
براي معرفي هنر ايران به کشورهاي ديگر بود. کتاب بعدي در 

سال1355 »پنجاه سال گرافيك ايران« بود.
کاري که دربردارنــده آثار نزديك به 300نفــر از طراحان 
گرافيك، کارتونيســت   ها و خوش   نويســان با رويكردهاي 
فكري متفاوت و کيفيت   هاي بصري گوناگون اســت؛ بازهم 
به   کوشش مرتضي مميز همراه با مقدمه   اي از او که از نخستين 
نمونه   هاي نوشتاري در شناساندن و توصيف حرفه طراحي 
گرافيك به   شــمار مي   رود. ســومين کتاب در سال1356 
»نمايشگاه هنر پوستر ايران« در خالل هيجانات اجتماعي 
پيش از انقالب و چهارمين کتاب در سال1358 »نخستين 
نمايشگاه هنر گرافيك آسيا« بود. اين دو، کتاب   هاي مصور 
2رويداد مهم بودند. دوباره نام مميز در اين دو در ميان است. 

جريان   ســاز بودن و حرکتي را آغاز کردن، از مشخصه   هاي 
بارز شــخصيت حرفه   اي مرتضي مميز بود. نام او در بررسي 
کتاب   هاي حوزه طراحي گرافيك نيــز مانند ديگر جنبه   ها 
مي   درخشــد. نخســتين کتاب از مجموعه    آثار يك طراح 
گرافيك ايراني در سال1362توسط نشر چهاررنگ منتشر 
شد؛ کتابي مربوط به نشــانه   هاي مرتضي مميز از 1337تا 
1362؛ چيزي که جامعه گرافيك ايران تــا آن روز به   خود 
نديده بود؛ حاصــل کارهاي يك طراح در يــك کتاب. اين 
مجموعه تا ســال   ها منبع آموزش مســتقيم و غيرمستقيم 
طراحان و عالقه   مندان به طراحي نشانه بود. کتاب با عكسي 
از کاوه گلستان آغاز مي   شود و با يك مقاله مبسوط از مميز با 
عنوان »چند و چون يك نشانه« و سپس گفت   وگوي فيروزه 

صابري با او ادامه پيدا مي   کند.
دومين مجموعه از آثار يــك طراح، بازهم مميــز و اين   بار 
پوســترهايش. در ســال1364 کتاب مجموعه پوسترهاي 
مرتضي مميز با عنوان »طراحي اعالن« همراه با گفت   وگوي 
فيــروزه صابــري بــا او و يك مقدمه، توســط انتشــارات 
هنــري »ويلهلم«، در آلمان منتشــر شــد. نقش   آفريني و 
کارکردهاي آموزشــي اين کتاب در حيطه طراحي پوستر 
و انتشــار آن در خارج از ايران، اهميت آن را دوچندان کرد. 
سال1366نخســتين دوســاالنه طراحي گرافيك ايران در 
موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار شــد. اين   بار هم ردپاي 
تالش   ها و حضور مســتمر مميز در انتشار کتاب اين رويداد 
ديده مي   شود. مميز نزديك به 3دهه به   تنهايي در نقش چند 

ناشر حاضر شد.

در طــول نيم   قــرن گذشــته، انتشــار کتاب بــا موضوع 
طراحي   گرافيك در ايران با اوج و فرودهاي بسياري روبه   رو 
بوده است. کتاب   هاي طراحي گرافيك در 3گروه دسته   بندي 
مي   شــوند: کتاب   هاي تصويري، تاليفي و ترجمه. منظور از 
کتاب   هاي تصويري، مجموعه آثار يك طراح، کاتالوگ   هاي 
نمايشگاه   ها و مجموعه   هاي موضوعي اســت. بعضي از اين 
نمونه   ها فقط کتب تصويري و برخي نيز همراه با يك يا چند 
مقدمه، مقاله، يادداشت و... منتشر شده   اند؛ چند کتاب نام 

برده شده از اين دسته   اند.
انتشار مجموعه   هاي آثار طراحان از دهه1370 کم   کم    رونق 
گرفت و از ســال   هاي دهه1380تا به امــروز نيز کتاب   هاي 

ترجمه و تاليف نيز عالوه شد.
در پايان بايد اشاره کرد که وضعيت انتشار کتاب   هاي طراحي 
گرافيك در ايران، اين نماي کلي را به ما نشــان مي   دهد که 
روند توليــد کاتالوگ   هاي تصويري به مثابــه يك کتاب، از 
2گروه ديگر سبقت گرفته اســت. در اين سال   ها نزديك به 
400عنوان کتاب را بررســي کرده   ام. با مرور اين کتاب   ها، 
درمي   يابيم که توليد و نشر کتاب يكي از مغفول   مانده   ترين 
جنبه   هاي اين رشته بوده و امروز با افزايش جمعيت خانواده 
گرافيك ايران، براي آمــوزش بنيان   هاي ديزاين همچنان با 
کمبود منابع فارســي مرجع روبه   رو هستيم و احساس نياز 
به تاليف و ترجمه کتاب در اين جامعه کامال ملموس است. 
از طرفي حضور کتاب   هاي ديجيتــال و فراواني هزينه   هاي 
آماده   سازي و نشــر کتاب   هاي کاغذي، آرشيوسازي اسناد 

مكتوب را با دگرگوني   هاي شگفت   آوري روبه   رو کرده است.

كیف ربایی معضل جدید پایتخت

صلح و صفا در میانه جنگ 
»محله برو بيا«؛ آموزش در قالب سرگرمي 

جاده هراز لرزید

زنان 

يك سال، يك خبر

سريال

دور از مركز

بانوي متخصص پزشكي هسته اي 
خط شكن ورود زنان به رشته اي که زنانه تلقي نمي شد

بيانيه پليس تهران؛  مراقب باشيد 

آوار سنگ هاي چند تني روي ماشين هاي مسافران نوروزي

ستايش يگانه   �����������������������������������������������
ويولــت اميرجاللــي، متخصص پزشــكي 
هسته   اي، در سال1344به دنيا آمد و پس از 
پايان دوره دبيرستان، در سال1362 تحصيل 
در رشته پزشكي را آغاز کرد.  يك سال پس 
از پايان دوره پزشكي عمومي در سال1368، 
وارد رشته تخصص پزشكي هسته   اي شد و از 
سال1372 با موفقيت چشمگير در امتحانات 
بوردتخصصي به   عنوان اســتاديار در دانشگاه 
شهيد بهشتي و بيمارستان لبافي نژاد مشغول 
به   کار شــد. پيش از اينكه تحصيل در رشــته 
پزشكي هسته   اي را آغاز کند شناخت زيادي 
از اين رشته نداشت و عالقه خودش بيشتر به 
رشته   هاي پاراکلينيكي معطوف بود. اما به گفته 
خودش به   دليل اينكه اين رشته بسيار حساس 

و دقيق است و مي   تواند به تشخيص زودرس و 
درســت بيماري و در نتيجه نجات جان بيمار 
کمك شاياني کند، به   تدريج به آن عالقه   مند 
شد. البته بودند کساني که اميرجاللي را به   دليل 
جنسيتش و لطماتي که اين رشته مي   توانست 
به ســالمتي    او وارد کند، از انتخاب اين رشته 
منع مي   کردند اما موفقيت و جديت اميرجاللي 
و يكي دو زن ديگري که وارد اين رشته شدند، 
راهگشاي ورود زنان به رشته پزشكي هسته   اي 
شد و استادان اين رشته مجاب شدند که زنان 
مي   توانند در اين رشته موفق شوند. اميرجاللي 
هم مانند اغلب زنان موفق معتقد اســت زنان 
براي اينكه بتوانند در حرفه   شان موفق شوند، 
بايد تالش بيشــتري از خود در جامعه نشان 

دهند.

احسان بهرام غفاري ���������������������������������

در ماه   هاي ابتدايي سال1362، رئيس پليس 
تهران از معضل کيف   ربايــي پرده   برداري کرد 
و اين امر را معضل جديد اجتماعي دانســت و 
به مردم هشــدار داد که در مراقبت از وسايل 
شخصي و کيف   شان دقت کافي را به   عمل آورند. 
کيف   رباها که با استفاده از موتورسيكلت اقدام به 
اين عمل مي   کردند هراس زيادي را براي مردم 
به   وجود آورده بودند که همين امر باعث شده بود 
تا رئيس پليس تهران، اقدام به انتشار بيانيه   اي در 
روزنامه اطالعات کند. در اين بيانيه آمده بود: »از 
آنجاکه عناصر مفسد و تبهكار، همواره در کمين 
هستند با اســتفاده از فرصت، حاصل دسترنج 
شما عزيزان را طعمه اميال ناجوانمردانه خود 
سازند و اخيرا نيز با استفاده از موتورسيكلت، 
اقدام به چندين فقره کيف   ربايي در سطح شهر 
نموده   اند، لذا از امت شــهيدپرور هميشــه در 

صحنه تقاضا مي   شــود در هنــگام مراجعه به 
بانك   ها و يا مواقعي که شخصا اقدام به حمل وجه 
نقد مي   نمايند، همواره مراقب رفتار چنين گرگ 
صفتاني باشند و حدالمقدور، در معيت شخص 

مطمئن از پياده   روها حرکت نموده و کوتاه   ترين 
مسير را انتخاب نمايند و نيز حين عبور از عرض 
خيابان   ها، توجه کافي در نگهداري نقدينه خود 

و بررسي جوانب معمول دارند«. 

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

برخي از مجموعه   هاي تلويزيوني ساخته   شده در دهه1360، جدا از 
ارائه سرگرمي، به آموزش قوانين اجتماعي مي   پرداختند و مخاطبان 
آنهاـ  که اغلب کودکان و نوجوانان بودندـ  عالوه بر مشــغوليت و 
تفريح، با جنبه   هايي از بايدها و نبايدهاي زندگي اجتماعي آشــنا 
مي   شــدند. »محله برو بيا« ســاخته داريوش مؤدبيان )کارگردان 
هنري( و حسين فردرو )کارگردان تلويزيوني( که در سال1362 از 
شبكه دوم سيما پخش شد، از نخستين سريال   هاي موفق در اين رده 
به   حساب مي   آيد. همچنين اين سريال نخستين برگ از دفتر پربار 
همكاري بيژن بيرنگ، فيلمنانه   نويس اثر و مسعود رسام، تهيه   کننده 
اين سريال بود. ايرج طهماسب از ديگر نويسندگان اين سريال بود 
که نقش راوي را هم بر عهده    داشت. استفاده از بازيگراني مانند اکبر 
عبدي، حميد جبلي، آتيال پسياني و رضا ژيان، که در سريال »مثل 
   آباد« خوش درخشيده بودند، در کنار بازيگران تواناي ديگري مانند 
فردوس کاوياني، غالمحســين لطفي و فاطمه معتمدآريا از داليل 

اصلي موفقيت محله برو بيا به    شمار مي   آيد.
مرتضي ضرابي و کامبيز صميمي مفخــم هم به   ترتيب چهره   پرداز 
و عروسك   ساز مجموعه بودند که در مثل   آباد در مقام بازيگر ظاهر 
شده بودند. يكي از داليل تعداد اندك سريال   ها در دهه60، شرايط 

جنگي کشور بود که کار را براي گروه   هاي فيلمسازي دشوار مي   کرد. 
بيژن بيرنگ درباره سريال   سازي براي کودکان در ايام جنگ گفته: 
»نمي    توانســتيم به بچه   ها بگوييم که جنگ است؛ عمدتاً هم از ما 
مي   خواســتند ضمن اينكه بچه   ها را راجع به مسائل دفاع، جنگ و 
مسائل مليـ  ميهني آگاه مي   کنيم، نگذاريم اوقات فراغت، آموزش و 
آن مسيري که مسير طبيعي زندگي   شان است، قطع شود.« موفقيت 

اين سريال به ساخت مجموعه »محله بهداشت« منجر شد.

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

جمعه پنجم فروردين سال1362 زلزله   اي مهيب در منطقه هراز رخ 
داد. درحالي   که بسياري از مسافران نوروزي در حال سفر به شمال 
کشور بودند يا پس از گذران تعطيالت در راه بازگشت به خانه بودند، 
صداي مهيبي سكوت کوه   هاي منطقه را در هم شكست و سنگ   هاي 
چند تنــي از کوه   ها جدا شــد و روي جاده و خانه   هاي روســتايي 
فروريخت. ده   ها ماشــين کوچك و بزرگ زير خروارها سنگ ماند 
و بسياري از روســتاها نيز به کلي ويران شدند. بيشترين خسارات 
به روســتاي بايجان وارد شــد، به   طوري   که تنها در اين روستاي 
120خانواري، حدود 100خانه و 35مغازه به   همراه مدارس آن ويران 
شد. در آبگرم استراباکو، محلي تفريحي- درماني در 65کيلومتري 
جاده آمل، »از 26نفر از کساني که در آب مشغول آبتني بودند تنها 

جسد چهار تن به   دست آمد.« 
کمك   هاي پزشــكي که پس از 20ســاعت از وقوع زلزله به محل 
حادثه ارسال شــد، ناکافي بود. هالل احمر کمك   هاي مواد غذايي 
خود را از طريق هلي   کوپترها به روســتاهاي خسارت   ديده ارسال 

کرد. کار آواربرداري و بيرون   آوردن ماشين   ها در جاده به   دليل حجم 
سنگ   هاي فروريخته از کوه به کندي انجام مي   گرفت و بسياري از 
مردم براي کمك به نيروهاي امداد در منطقه حضور يافتند. هرچند 
عباس شيباني، نماينده تهران که از طرف رئيس   جمهور به منطقه 
اعزام شده بود، تلفات و خسارات را اندك اعالم کرد، با اين حال شمار 

نهايي کشته   ها حدود 30نفر اعالم شد.

 معراج قنبري

سال رمان
قالب رمان مي   توانست 

پاسخگوي وضعيت روزگار 
انسان ايراني باشد

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

هيجان   ها و هرج   ومرج سال   هاي اوليه انقالب به پايان رسيده و از پيروزي بزرگ ايران در فتح 
خرمشهر يك سال    گذشته بود. وضعيت سياسي به سمت ثبات پيش مي   رفت. داستان کوتاه 
به تنهايي نمي توانست پاسخگوي روايت وضعيت سرزمين باشد، از همين رو سال   هاي دهه60 
سال   هاي بلوغ رمان   نويسي بود. رمان زمينه مناسب را براي پرورش روايت و شخصيت فراهم 
مي   کرد و در عين حال وسعت آن سبب مي   شد نويسنده بتواند به همه زواياي تاريك جامعه به 
سرعت در حال تغيير، نظر بيفكند. در اين سال جعفر مدرس صادقي يكي از بهترين رمان   هاي 
خود با نام »گاوخوني« را منتشر کرد. گاوخوني در بردارنده همه ويژگي   هاي جهان داستاني 
نويسنده   اش بود؛ از لحن ثابت و يكنواخت نثر پخته مدرس صادقي گرفته که به خلق فضاي 
وهم   آلود کمك مي   کرد تا پيرنگي که در ظاهر خطي بود، اما هر چه جلوتر مي   رفت فضايي 

روياگونه به   خود مي   گرفت. مدرس صادقي نسبت به واقعيت بدبين بود. او اين بدبيني مدرن را 
با دانش وسيعش از ادبيات کهن ايران در هم    آميخته بود و آنچه خلق کرده بود پاسخي تاريخي 
و تمثيلي به وضعيت انسان ايراني در جهان پرسرعت اکنون بود. گاوخوني رمان کوچك بزرگي 
بود که مانند هر اثر بزرگي احساسات متناقضي را در خواننده برمي   انگيخت. دو اثر »چاه به 
چاه« و »آواز کشتگان« از رضا براهني در اين سال، در کنار »بعد از عروسي چه گذشت« را 
مي   توان سه   گانه    وقايع   نگاري زندان دانست. براهني در اين آثار به سراغ دوران قبل از انقالب 
رفته    و تالش کرده بود سندي تاريخي براي دوران خفقان و استبداد بنويسد. قهرمانانش توسط 
ساواك دستگير و در زندان شكنجه مي   شدند. قهرمانان براهني در واقعيت داستاني توسط يك 
نظام طاغوتي زنداني بودند، اما در معناي استعاري قهرمانان براهني در زندان   هاي کابوس   ها 
و هراس   هاي رواني خود گرفتار بودند. با اينكه نويسنده جنبه   هاي روانشناسانه را براي عمق 

بخشيدن به رمانش وارد داستان کرده    بود، اما حضور پررنگ خودش در داستان به وجه هنري 
آثارش لطمه فراواني زده بود. »جالل آريان« قهرمان ثابت جهان داستاني اسماعيل فصيح 
در اين سال با رمان »ثريا در اغما« در بازار کتاب   هاي داستاني حضور داشت. فصيح اين بار 
آريان را با جنگ و تبعات آن روبه   رو کرده بود و اثري در ژانر ادبيات جنگ خلق کرده بود. جالل 
آريان در ابتداي جنگ براي نجات و کمك به ثريــا از آبادان به پاريس مي   رفت. او در پاريس 
در جمع دوستانش که قبل يا بعد از انقالب به فرانسه مهاجرت کرده    بودند حاضر مي   شد و 
گزارشي از روزگار رقت   انگيز آنان در غربت به خواننده عرضه مي   کرد. رمان در قسمت   هايي به 
تكرار مي   افتاد و جذابيت معمايي و تعليقي کارهاي قبلي فصيح را نداشت، عالوه بر اين رويكرد 
اين اثر هم به جنگ و هم به جمع   هاي روشنفكرانه خارج   نشينان، رويكردي انتقادي بود، به 

همين   خاطر هم از سمت منتقدين و هم از سمت مردم چندان موردتوجه قرار نگرفت.



4صفحــه

ابرهايسرخآسمانتيرهنينوا
انتشار »ني نوا«در فروردين۱۳۶۲

انقالبدرميدانانقالبتثبيتميشود

موسيقی

تجسمی

  ندا زندي   �����������������������������������������������������������������������������������

شهريور ســال۱۳۶۲ بود كه كريم امامي به همراه همسرش، گلي 
امامي -كه هر دو دســت به قلم بودند و تجربه كار در »مؤسســه 
انتشــارات فرانكلين« را داشتند-  با ســرمايه خودشان و چند نفر 
ديگر، كتابفروشي »زمينه« را در جايي دورتر از مركز كتابفروشي   ها، 
در ضلع جنوبي ميدان تجريش در حوالي چهارراه حســابي افتتاح 
كردند؛ كاري كه در روزگار جنگ و تنگناهاي    معيشتي معلوم نبود 
تا چه حد مي   تواند موفق باشــد. اما طولي نكشيد كه كتابفروشي 
امامي   ها    رونق گرفت و به واسطه حضور اين زوج نويسنده و مترجم، 
زمينه به پاتوق روشنفكران، هنرمندان و به   طور كلي عالقه   مندان 
به فرهنگ بدل شد. البته، پيش از كتابفروشــي زمينه، انتشارات 
زمينه متولد شــد كه عمر بلندي نداشت و پس از چاپ چندعنوان 
كتاب، ازجمله مجموعه عكس   هاي بهمن جاللي از روزهاي انقالب 
با نام »روزهاي خون، روزهاي آتــش«، دخل   وخرجش با هم جور 
درنيامد و تعطيل شد. بابك احمدي، پژوهشــگر و مترجم نامدار 
كه به زمينه رفت   وآمد داشــت، درباره اين كتابفروشــي مي   گويد: 

»ساعات خوشــي را در تلخ   ترين دوران معاصر ايران مي   گذرانديم. 
زمينه، متاثــر از تحوالت اجتماعي اوايل دهه۶0 شــكل گرفت... . 
شايد »مجله فيلم« تا حدودي از سوي بخش خصوصي اداره مي   شد 
و]تعداد[ كتابفروشي   ها هم اندك بود. شــايد در منطقه تجريش 
۲ يا ۳كتابفروشي وجود داشــت«. يكي از ابتكارات كريم امامي در 
كتابفروشي زمينه، انتشار برگه   اي پشت و رو بود كه شرح مختصري 
از تازه   هاي كتاب در آن درج شــده بود. با اينكه سال   ها از تعطيلي 
كتابفروشــي زمينه مي   گذرد، اما خاطره خوش آن هنوز در ذهن 

كتاب   دوستان و اهالي فرهنگ مانده است.

»قاموس«متعهدها
نگاه انقالبي به عرصه ادب و هنر 

مطبوعات

محمدناصر احدي ����������������������������������
در سال هاي ابتدايي دهه۶0، ۲روزنامه عصر 
»اطالعات« و »كيهــان« و ۲روزنامه صبح 
»جمهوري اســالمي« و »صبح آزادگان« 
به همراه 8هفته   نامه »ســروش«، »جوانان 
امروز«، »اطالعات هفتگي«، »راه زينب«، 
»زن روز«، »امت«، »اتحاد« و »اتحاد مردم« 
اصلي   ترين نشريات دردسترس مردم بودند. 
امــا روزنامه نگاران حرفه اي كــه تمايلي به 
همكاري با اين نشريات نداشتند و تعدادي 
از نويســندگان و كارشناســان عرصه   هاي 
ســينما، ادبيات، طنز، اقتصــاد و ورزش، از 
ســال۱۳۶۲ تا پايان جنگ در سال۱۳۶7، 
به انتشار نشريات تخصصي روي آوردند. در 
كنار اينها، انتشــار گاهنامه كه نياز به اخذ 
مجوز نداشت، انتخاب نخست نويسندگان 
جــوان و باانگيزه   اي بود كه مي   خواســتند 
نشريه منتشر كنند. يكي از اين گاهنامه   ها 
كه توسط گروهي از جوانان مؤمن و متعهد 
منتشر مي   شد، »قاموس؛ كتاب فصل« بود 
كه دفتر اول آن در زمســتان۱۳۶۱به چاپ 
رسيد. قاموس زيرنظر شوراي نويسندگان 
منتشــر مي   شــد و ناشــر آن »مؤسســه 
تحقيقاتي و انتشــاراتي نور« بود و شــماره 

اول آن ۱0هزار نسخه تيراژ داشت. بيش از 
۳0نفر در تهيه مطالب شــماره نخست اين 
گاهنامه همكاري كرده بودند كه از ميانشان 
سيدمهدي شجاعي، سيدحسن حسيني، 
قيصر امين   پور، يوسفعلي ميرشكاك، مجيد 
مجيدي و حسين خســروجردي بعدها به 
شهرت رسيدند و به ســرآمدان ادب و هنر 
انقالب بدل شــدند. مطالب ايــن دفتر در 
بخش   هاي شــعر، هنرهاي تجسمي، تئاتر، 
سينما، قصه، موسيقي، تحليل سياسي، طنز، 
پراكنده از متون، يادداشت   ها، خط، عكس و 
طرح در بيش از ۲00صفحه سامان يافته بود و 
مي   توان در آن نگاهي را سراغ كرد كه به پديد 
آمدن نشريات ادبي و هنري در سال   هاي آتي 
در نهادهاي انقالبي منجر شــد. شماره دوم 

قاموس در بهار۱۳۶۲در 400صفحه منتشر 
شد كه نام هاي تازه و بخش جديد »مباحثي 
در هنر« در آن به چشم مي   خورد و نام اصغر 
موسوي به   عنوان »مسئول امور اجرايي« در 
شناسنامه   اش آمده كه دفترهاي بعدي »به 
سرپرستي« وي منتشر شــد. نكته جالب 
درباره اين شماره، انتشار داستان »باب تثنيه، 
سفر عروج« به قلم عباس معروفي است كه 
همكاري او با اين نشريه در شماره بعدي با 
انتشار داستان ديگري از او، با عنوان »سرباز 
بومي«، تداوم يافت. شماره   هاي سوم و چهارم 
اين گاهنامه در تابستان و پاييز۱۳۶۲ بيرون 
آمد و شماره   هاي 5و ۶ در ۲بهار بعدي عرضه 
شد. تيراژ دفتر ششم قاموس 4هزار نسخه، 

يعني ۶هزار نسخه كمتر از شروع كار بود.

درمسيرسينمایاسالمی

دومينجشنوارهسراسريتئاترفجر
تشكيل كميته نقد و بررسي

سينما 

تئاتر 

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

با كنار رفتن مهدي كلهر )كه قصد همكاري و همراهي با بازماندگان 
سينماي فارسي را داشت( و كمال حاج سيدجوادي )كه در دوره گذار 
ترجيح داد تا حد امكان همه  چيز را مسكوت بگذارد(، فخرالدين انوار و 
سيدمحمد بهشتي از تلويزيون به ارشاد آمدند. نظارت و حمايت ۲بال 
پروازي هستند كه انوار و بهشتي براي سينماي ايران درنظر گرفته اند. 
انوار در ابتداي حضورش در معاونت سينمايي، خطاب به فيلمسازان 
مي گويد: »ما در حال گذار از يك فرهنگ مبتذل به فرهنگي ســالم 
هستيم. اما مشخصات فرهنگ سالم، هنوز به طور كامل شناسايي نشده 
است«. مسئوالن تازه تقريبا مي دانند چه چيزي مطلوبشان نيست، ولي 
دقيقا نمي دانند چه مي خواهند. آنچه مشخص است تالش براي ايجاد 
مشروعيت براي سينماي ايران و كوشش در جهت رونق توليد است. 

بنياد سينمايي فارابي هم با همين نيت تأسيس مي شود.
سال۶۲ براي سينماي ايران با اكران فيلم »ســفير« )فريبرز صالح( 
شروع مي شود؛ فيلمي درباره صدر اسالم و با محوريت ماجراي قيس ابن 
مسهر، سفير امام حسين)ع( در كوفه. ورود به عرصه تازه و تجربه نشده 
سينماي تاريخي -مذهبي كه احتماال محصول تأثير پذيري مسئوالن 
سياسي- فرهنگي از فيلم »محمد رسول اهلل« )مصطفي عقاد( بود پس 
از انقالب اكران موفقي را پشت سر گذاشت. سپاه پاسداران در مقام نهاد 
تامين كننده سرمايه توليد، كنار فريبرز صالح از كارگردانان تلويزيون قرار 
مي گيرد و بهترين هاي آن زمان به پشت و جلوي دوربين مي روند؛ نعمت 
حقيقي و جمشيد الوندي در پشت دوربين و فرامرز قريبيان و جالل 
پيشواييان مقابل دوربين. داستان سرراست و سروشكل حرفه اي سفير 
كه نشان مي داد تكنيسين ها كارشان را درست انجام داده اند، جواب 
مثبتي از گيشه گرفت و سفير پرفروش ترين فيلم سال۶۲ شد. سفير 
به عنوان فيلمي تاريخي -مذهبي شايد به سينمايي كه هنوز ممكن بود 
سر وكارش به اداره منكرات و كميته بيفتد مشروعيت مي بخشيد، ولي 
چنين فيلم پرهزينه اي قابل توصيه براي سينماي تحليل رفته پس از 
انقالب نبود. در همين سال، محسن مخملباف با »توبه نصوح« پرچمدار 

سينماي اسالمي شد. برخالف سينماي پرهزينه سفير، راهي كه برادر 
محسن در توبه نصوح در پيش گرفته بود قابل توصيه به ديگران به نظر 
مي رسيد. پس تحول لطفعلي خان )فرج اهلل سلحشور( و لحن مذهبي 
فيلم، مي توانست توجه متدينين را به خود جلب كند. توبه نصوح پس از 
اكران عمومي، با كپي هاي شانزده ميلي متري اش، از مساجد و به همت 
جهاد سازندگي، در روستاها سردرآورد تا نخستين فيلم بلند تئوريسين 
هنر و سينماي اسالمي، سربلند از عرصه اكران عمومي و مردمي بيرون 
بيايد. اين دو فيلم حركت در مسير فيلمسازي اسالمي را موكد مي كردند 
و در سوي ديگر، كارگردان ها در جســت وجوي راهي براي انطباق با 
شرايط بودند. پس مسعود اسداللهي »قرنطينه« را ساخت و عليرضا 
داوود نژاد با »جايزه« و »خانه عنكبوت« كوشيد راه حل هايي جذاب 
و به روز براي سينماي ايران بيابند. حذف بيشتر فيلم هاي تبليغاتي و 
تقريبا كل بازي ايرن از فيلم، جايزه را به يك آقاي هالوي الكن تبديل كرد 
و خانه عنكبوت هم با وجود حضور توأمان عزت اهلل انتظامي، جمشيد 
مشايخي و داوود رشيدي، موفقيتي در گيشه به دست نياورد. سال۶۲ 
هنوز سينماها در تسخير فيلم هاي خارجي بودند و همچنان با مشخص 
نبودن معيارها، كمتر كسي مي دانست كه چه و چگونه بايد فيلم بسازد. 
پس چه باك اگر در كل بازار كوفه حتي يك زن هم حضور نداشــت. 

سينماي ايران سري را كه درد نمي كرد دستمال نمي بست.

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

دومين جشنواره سراسري تئاتر فجر، پيش از آنكه فرصتي براي اجراي نمايش هايي از 
سراسر ايران باشد، فرصتي براي همكاري نهادهاي نوپاي انقالب و جنگ در زمينه هاي 
فرهنگي و هنري اســت. در كنار وزارت ارشاد اســالمي، به   عنوان متولي برگزاري 
جشــنواره، واحد فرهنگي بنياد شــهيد، واحد فوق   برنامه جهاددانشگاهي، كميته 
فرهنگي جهاد سازندگي، دفتر تبليغات حوزه علميه قم، روزنامه جمهوري اسالمي 
و ستاد مركزي سپاه پاسداران انقالب اســالمي نيز حضور دارند. به واسطه مشاركت 
گسترده اين نهادها، انقالبيون بيرون از حيطه فعاليت هاي هنري هم در هنرمندان 
جشنواره حاضر مي شوند. پيش   بيني جشنواره براي حضور آنها كميته آموزش و نقد و 
بررسي است كه ابوالقاسم نادري مسئوليت آن را برعهده دارد. نادري در گفت   وگويي 
با نشريه روزانه جشنواره، درباره چگونگي عملكرد اين نشست ها مي گويد كه حديث 
مومن آينه مومن است، اساسنامه اين جلسات را تشكيل مي دهد. اين كميته در طول 
جشنواره از عبدالكريم سروش، مهدي حجت، كمال حاج سيدجوادي، حجت   االسالم 
احمد صادقي اردستاني، حجت   االسالم ســعادتي و غالمعلي حدادعادل براي ايراد 

سخنراني هايي درباره ماهيت هنر دعوت مي كند.
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»زمينه«روشنفكران
از پست و بلند كار نشر 

نشر

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

بي   شك آنگاه كه حسين عليزاده در خانه زيرزميني     خيابان فلسطين 
به   كار ساخت وپرداخت قطعات موســيقي براي مثنوي   خواني ابتهاج 
مشغول بود، نمي   دانســت خيلي زود گفت   وگوي دروني   اش در چنين 
ســطح و كيفيتي به حقيقت مي   پيوندد؛ نجوايي كه مي   گفت: »بايد با 
موسيقي    كاري كنم كه دوست و دشمن از من متأثر شوند«. چه آنكه 
نتيجه كار آنچنان درخشان و يكه شد كه به پيشنهاد ابتهاج قرار شد تا 

كل اين قطعات به   صورت مستقل منتشر شوند.
انتشار ني    نوا در فروردين۱۳۶۲ و در فضاي دوقطبي »لس    آنجلسي« و 
»مجاز«، معنا و طعم تازه   اي از شــرايط را بازتاب مي   داد؛ نه نشانه   اي از 
پسندهاي نهادهاي رســمي را در خود داشت و نه جلوه   اي از موسيقي 
رانده   شده به آن ســوي دنيا. بي   هيچ تالشــي براي معناسازي، ني نوا 
نمايه   اي از صداهاي ساكت مانده   اي بود كه به هيچ كجاي اين دوسو راهي 
نداشتند. همچنان كه در گذر زمان هم شاخصي براي درك حال و هواي 
آن روزگار شد؛ درست متناظر با گفته خود عليزاده كه از ني نوا به   عنوان 
»يك يادداشت روزانه، براي شرح احواالت دروني« خود ياد كرده است.
ني نوا در پاييز۱۳۶۱ و در ۲مرحله؛ نخست ضبط اركستر زهي )با اجراي 
اركستر زهي تلويزيون، به رهبري و نظارت محمد بيگلري   پور( و سپس 
ضبط ني   نوازي جمشيد عندليبي، در استوديو »بل« و با صدابرداري و 
صداپردازي ايرج حقيقي ضبط شد. كل هزينه    ضبط و آماده   سازي آن 
به ۶0هزار تومان رسيد كه توسط يكي از عالقه   مندان به كارهاي عليزاده 
تامين و پرداخت شد و براي نخستين بار هم در فروردين۱۳۶۲ توسط 

مؤسسه »ابتكار«، با طرح جلدي از رضا درخشاني منتشر شد.

پيشنهاد: مطالعه گفت   وگوي ابتداي كتاب پارتيتور 
منتشر شده از »ني نوا«  )گفت   وگوي عباس سجادي با 

حسين عليزاده(- ناشر: »تار و پود«، 8931

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

ايرج اسكندري جوان، از دانشكده هنرهاي تزئيني فارغ   التحصيل شده 
بود؛ جايي   كه محمدحسن شيددل درس نقاشي ديواري را تدريس 
مي   كرد. اســكندري كه بعد از فارغ   التحصيلي براي ادامه تحصيل به 
فرانسه رفته بود، همزمان با انقالب تصميم به بازگشت مي   گيرد. در 
سال   هاي نخست بعد از پيروزي انقالب جزو چهره   هاي فعال است؛ 
چنانچه هم تعدادي پالكارد را براي تظاهرات نقاشــي مي   كند و هم 
بعدتر به   عنوان دستيار در دانشكده تزئيني مشغول به تدريس مي   شود.
بعدتر كه به   دليل ساخت مترو يادمان ميدان انقالب برداشته و بعد از 
مدتي نه در مركز ميدان كه در ســمت غربي ميدان نصب شد، ايرج 
اسكندري در گفت   وگو با رسانه   ها ماجراهايي از طراحي و نصب اين 

يادمان را بازگو كرد. به گفته او اين يادمان انقالب اسالمي در ابتدا قرار 
بوده به   صورت چند لت جداگانه و به   صورت مسطح در مصالي تهران 
اجرا شود، اما با تصميم كمال حاج   ســيدجوادي كه در آن زمان در 
وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالي پست معاونت داشت قرار مي   شود 
به   صورت مدور و در ميدان انقالب اجرا شود. بر اين اساس اجراي آن 
به مناقصه گذاشته مي   شــود و درنهايت اجراي اين نماد به فريدون 
صديقي، فرزند ابوالحسن صديقي سپرده مي   شود. صديقي اين اثر را 
به شكل حلزوني و روي قطعات بتوني به طول يك متر در يك متر اجرا 
مي   كند. اسكندري در همان گفت   وگو مطرح كرد كه يادمان انقالب 
اسالمي در ابتدا به   صورت مسطح طراحي شده بود و نه به شكل مدور 
و اعالم آمادگي كرده بود كه آن را به   صورت مسطح مجدداً اجرا كند؛ 

اتفاقي كه هيچ   گاه رخ نداد.

نصب يادمان ميدان انقالب با طراحي ايرج اسكندري و اجراي فريدون صديقي

 صد غنچه 
در فصل شکفتن

شعر انقالب اسالمی به مرور، نظام نشانه ای تازه ای خلق 
می كند و ویژگی های سبکی خود را می یابد 

مرتضي كاردر����������������������������������������������������������������������������
  رواج قالب   هاي ســنتي، به   ویژه غزل، مثنوي و رباعي، 
یکي از تبعات انقالبي اســت كه بازگشــت به ارزش   هاي 
سنتي را سرلوحه خود قرار داده� در این ميان غزل، در مقام 
جاودانه   ترین قالب شعر فارسي، از اقبال بيشتري برخوردار 
مي   شــود� در پي رواج غزل، هم غزلســرایان سال   هاي 
گذشته كه همســو با انقالب اسالمي شده   اند، مورد توجه 
قرار مي   گيرند، مثل مهرداد اوستا و مشفق كاشاني و حميد 
سبزواري و محمود شاهرخي و دیگران و هم نوگرایاني كه 
غزلسرایان بالفطره   اند، اما در سال   هاي غلبه شعر نو كمتر 
غزل مي   گویند، مثل محمدعلي بهمني و حســين منزوي 
و حتي هوشنگ ابتهاج )ســایه( و مهم   تر از همه سيمين 
بهبهاني كه در همه سال   هاي گذشته به غزل وفادار مانده 
اســت، اما آنچه پس از انقالب )مجموعه »دشت ارژن«( 
به دست مي   دهد با ســروده   هاي پيشين او متفاوت است� 

دریغ كه منوچهر نيستاني دیگر نيست�
همچنان   كه در شــعر پيش از انقالب كمتر شاعري پيدا 
مي   كنيم كه براي اثبات شاعري خود شعر نو نگفته باشد، 
در سال   هاي پس از انقالب نيز كمتر به شاعري برمي   خوریم 
كه سراغ قالب   هاي كالســيك، به   ویژه غزل، نرفته باشد� 
مسئله فقط بازگشت به ارزش   هاي سنتي نيست، در شعر 
انقالب اسالمي شناسنامه شاعر پس از سرودن در قالب   هاي 
كالسيك صادر مي   شود� قاعده   اي كه گذشت مثل هر قاعده 

دیگري استثنا دارد؛ سيمين بهبهاني و طاهره صفارزاده�
  پس از انقالب اسالمي شــعر عاشقانه تا سال   ها تقریبا 
حذف مي   شود� شعر اگر عاشقانه است، زميني نيست و همه 
عاشقانه   ها آسماني تفسير مي   شوند� شعر اگر ستایش   آميز 
و عاشقانه است در وصف مبارزان است و رزمندگان و شهدا 
و امام خميني� پس نظام نشانه   هاي شعر عاشقانه   اي كه پس 
از انقالب خلق مي   شود نيز تغيير مي   كند؛ یعني وقتي به 
خون، غنچه، گل، شــکفتن، الله، پرستو، پروانه، جنگل، 
دریا، خورشيد و��� برمي   خوریم باید بدانيم كه اینها نشانه 

است�
 كاركرد متفاوت شــعر و لزوم توجه به جهان پيرامون و 
الزام شاعران براي تعهد در شعر و محدودیت در سرودن 
عاشقانه   ها و��� سبب شکل   گيري غزلي مي   شود كه تغزلي 
نيســت و خيلي وقت   ها حماســي و اجتماعي و ناظر به 
اتفاق   هاي امروز اســت� یکي از اتفاق   هاي اجتناب   ناپذیر 
انقالب  اسالمي تغيير ماهيت غزل است� غزل دیگر قالبي 
نيســت كه تنها براي تغزل به كار رود، جاودانه   ترین قالب 
شعر فارسي است كه خود را تا امروز كشانده است و نو   به   نو 
مي   شود� تغيير كاركرد و ماهيت غزل سبب مي   شود كه در 
ســال   هاي بعد نيز غزل به حوزه   هاي دیگر سرك بکشد، 

بي   آنکه كسي متعرض انحراف از ماهيت غزل شود�
سرنوشت جریان غزل تا ســال   ها ذیل الگوي شعر انقالب 
اسالمي تعریف مي   شود و شاعراني كه در سال   هاي بعد ظهور 
مي   كنند نيز در ابتدا شاعران انقالب و غزل پس از انقالب را 

الگوي خویش قرار مي   دهند�
 وقتي از شعر انقالب اسالمي حرف مي   زنيم از شاعراني حرف 
مي   زنيم كه خيلي از آنها از سر تعهد اجتماعي یا وظيفه دیني 
و انقالبي به شعر روي آورده   اند� شاعراني كه از خيلي از آنها 
یکي دو غزل یا رباعي بيشتر در حافظه شعر انقالب نمانده و 
به مرور شاعري را كنار گذاشته    و راه دیگري پيش گرفته   اند؛ 
یعني به جاي اینکه لزوما با شاعران بزرگ مواجه باشيم با 
مجموعه   اي از شاعران مواجهيم كه هركدام به   اندازه   اي، 

هرچند كم، در پيشبرد شعر انقالب تأثيرگذار بوده   اند�
   شعر انقالب اسالمي نســبت تنگاتنگي با تاریخ اسالم 
و دین و مذهب تشــيع دارد� همچنان   كه در شعر سياسي 
-مذهبي پيش از انقالب شــخصيتي مثل ابوذر و سلمان 
ستایش مي   شوند و قرائت استشهادي از واقعه عاشورا غلبه 
پيدا مي   كند، در شعر انقالب اسالمي و شعر جنگ نيز واقعه 
عاشورا دستمایه هميشگي شاعران براي سرودن شعر است 
و شعرها آكنده از بازآفریني   ها و شبيه   سازي   ها و ارجاعات 

و تلميحات بسيار به واقعه عاشوراست�
فصل دیگري كه از شعر انقالب اسالمي آغاز مي   شود و تا 
امروز ادامه دارد، انتظار اســت� تعداد شعرهاي انتظار در 
شعر امروز تا پيش از انقالب انگشت   شــمارند، اما پس از 
انقالب اسالمي شاهد انبوه سروده   هاي انتظار در قالب   هاي 

گوناگون هستيم�
 جنگ سبب گسترش و توسعه گفتمان شعر انقالب اسالمي 
مي   شود و آن را دست   كم تا سال1367 تمدید مي   كند� اگر 
جنگ نبود شاید شعر انقالب اسالمي پيش از شکل   گيري 
نشانه   هاي سبکي به   ســرعت رو به خاموشي مي   رفت و به 
جریان تبدیل نمي   شد� اتفاق   هایي مثل آغاز جنگ، آزادي 
خرمشهر، پيروزي   ها و شکست   ها و شهادت   ها، قطعنامه، 
بعد رحلت امام خميني)ره( و آزادي اســرا از فصل   هاي 
تأثيرگذاري    هستند كه هركدام دفترهاي جداگانه   اي در 

شعر انقالب باز مي   كنند�

شعر 

  علی اكبر شيروانی  ���������������������������������������������������������

»گاوخوني« نقطه شروع نويسندگي جعفر مدرس صادقي 
نبود، نقطه عزيمت او بود به   عنوان نويســنده   اي صاحب 
   ســبك و دنبالــه   دار. مدرس صادقــي دهــه50 را بــا 
روزنامه   نگاري و ويراستاري آغاز و عالوه بر انتشار داستان 
كوتاه در مجالت، كتاب هم عرضه كرده بود. در دهه۶0 
و دهه   هاي بعد، هم با مطبوعات همكاري داشــت، هم 

به   طور منظم داستان و رمان منتشر كرد و هم به تصحيح 
و تنقيح متون كهن روي آورد. نثر و زبان مدرس صادقي 
ساده، بي   پيرايه و محكم اســت و آگاهانه از صنايع ادبي، 
جز صنعت تكرار، دوري مي   كنــد و در تركيب   ها و بافت 
آن جاي پاي متون كهن پيداست. پرهيز مدرس صادقي 
از بازي   هاي زباني و به   اصطالح ادبي   نويسي، انتخابي بوده 
است براي قصه   گويي و اهميت قصه بر زبان   آوري، آن هم 
در دوره   اي كه جريان غالب، قصه    را با نثرش مي   سنجيد و 

نثر را با ارائه   ها و اغالق.
»همان شب خواب ديدم با پدرم سوار قايق بوديم و روي 
آب رودخانه پيش مي   رفتيم. قايقران ما آقاي گلچين بود 
و قايق ما موتوري نبــود، پارويي بود. آقاي گلچين پارو 
مي   زد. تِه قايق نشسته بود-با زيرپوش آستين كوتاهي 
كه صورت بزرگ بروس    لي رويش كليشــه شده بود. و 
بازوهاش با هر تكاني كه به پاروها مي   داد، منقبض مي   شد 
و زير نور    ماه برق مي   زد. دوتا پارو داشت و هر دو را با هم 

حركت مي   داد و آدامس مي   جويد. شب بود، اما همه اين 
چيزها زير نور    ماه پيدا بود. پيدا بود كه آب ساكن بود و 
با حركت پاروها بود كه قايق پيش مي   رفت، نه با جريان 
آب. اما در مسير جريان آب   - جريان آب در بيداري. اين 
هم پيدا بود كه ما از آنجا كه قايق موتوري لنگر انداخته 
بود پيش تر رفتيم و از پل بزرگمهر گذشــتيم و بازهم 
پيش مي   رفتيم. من ترسيدم. مي   ترسيدم ته قايق بگيرد 

به كف رودخانه.« 

ماضي استمراري
نثر و زبان جعفر مدرس صادقي، 

ساده، بي   پيرايه و محكم است

نثر

اكران »سفير«، پرفروش ترين فيلم سال۶۲ ، مصادف شد با ظهور »توبه نصوح« كه نمايشي گسترده در 
مساجد و محافل مذهبي داشت
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