
بازنشستگان تأمين اجتماعي از 
تفاوت معنادار حقوق هاي اين 
سازمان با ديگر صندوق هاي 
بازنشستگي انتقاد مي كنند

در پــي گزارش هاي انتشــار يافته 
در همشــهري و پيگيري مطالبات 
بازنشســتگان، تعــداد زيــادي از 
بازنشســتگان تاميــن اجتماعي از 
نقاط مختلف كشور با دفتر روزنامه 
تمــاس گرفتــه و با ارســال حكم 
و فيش حقوقي نســبت به حقوق 
دريافتي و افزايش ناچيز آن در طرح 
همسان ســازي معترض هستند و 
مي گويند مســئوالن بايد صداي ما 

را بشنوند.  
صفحه 10 را بخوانيد

گالیه 
بازنشستگان 

را بشنوید

شهاب دنباله دار آسمان سينماي ايران 
با آن همه مرغوبيت در نقش آفريني و 
تردستي در شكار جايزه ترجيح داد تا در 
روزهاي دوري آدم ها از هم به دوربين 
نگاه كند و از رفاقــت و نزديكي دل ها 
بگويد. اينگونه بود كه از چند ماه پيش 
نام يك برنامه گفت وگو محور در فضاي 

مجازي بسيار تكرار شد: همرفيق. 
صفحه 18 را بخوانيد

همشهري آينده سرمايه گذاري در بازار هاي سهام، طال و ارز را بررسي مي كند

رقابت دوشادوش سكه و بورس در كسب بازده 
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همان نیازمندی های مطمئن شما...همان نیازمندی های مطمئن شما...

همین دوشنبه...

 تركيه در جريــان جنگ 44روزه 
اخير ميان آذربايجان و ارمنستان، 1

با حمايت از باكو تالش كرد از حق حاكميت يك كشور بر سرزمينش در مقابل 
كشور ديگر پشتيباني كند. سخنان اخير رجب طيب اردوغان اما در نقطه 
مقابل اين رويكرد قرار دارد. رئيس جمهور تركيه نمي تواند با رويكرد دوگانه، 
در قبال يك كشور در راســتاي تماميت ارضي تالش كند و در قبال كشور 

ديگر، سخناني به زبان آورد كه نقض كننده تماميت ارضي باشد.

سخنراني رجب طيب اردوغان در مراسم رژه نظامي در باكو، فارغ از اهميت 
سياســي اش، از بعد اقتصادي نيز داراي اهميت اســت. دولت جمهوري 
آذربايجان قصد دارد با صرف هزينه كالن، مناطق آزاد شده را بازسازي كند و 
اين يك فرصت و پروژه بزرگ اقتصادي است كه رئيس جمهور تركيه با توجه 
به بحران اقتصادي پيش آمده در اين كشور، نمي تواند از آن چشم پوشي كند. 
او با به زبان آوردن كلماتي كه اكنون مورد اعتراض مردم و دولت در ايران قرار 
گرفته، به زعم خود تالش كرده كشورش را به جمهوري آذربايجان نزديك تر 
كند. بنابراين، او در اين مورد نه در قامت يك رئيس جمهور، بلكه در قامت 
رئيس يك كنسرسيوم اقتصادي رفتار كرده است. يك سياستمدار بايد بداند 

كه مهم ترين مسئله براي هر كشوري تماميت ارضي آن است.
شعرخواني اردوغان در باكو، حكايت از آن دارد كه جنوب رود ارس به شمال 
آن ربط دارد، درحالي كه مرور گذشــته تاريخي منطقه نشان مي دهد، اين 
شمال رود ارس است كه به جنوب آن ربط دارد. براساس معاهده تركمانچاي 
حاكميت بر بخش هاي شمال رود ارس از سوي ايران به روسيه واگذار شد. 
اگر قرار بر آن باشد كه حاكميت بر منطقه به كشوري بازگردد، اين سرزمين 

شمالي است كه بايد حاكميتش به ايران بازگردد، نه برعكس.
ايران اكنون يكي از قدرتمندترين كشورهاي منطقه است كه با هر مختصاتي 
بايد پذيرفت كه قدرت آمريكا را به چالش كشيده است. بنابراين بازيگران 
كوچك منطقه اي، بر مبناي مولفه هاي قدرت در جايگاهي قرار ندارند كه 
بتوانند در حق حاكميت ايران بر سرزمين خودش خللي ايجاد كنند. تركيه، 
جمهوري آذربايجان و هر كشور ديگري بايد در محاسبات خود متوجه اين 

واقعيت باشد.
 واكنش وزارت خارجه ايران در مورد سخنان رئيس جمهور تركيه 

بجا بوده است اما با اين همه، پيشــنهاد مي شود وزارت خارجه با 2
صدور يك نامه رسمي اعتراضي به دولت تركيه و جمهوري آذربايجان از هر 
2كشور بخواهد ضمن عذرخواهي در مورد اتفاق رخ داده به مردم خود و مردم 
ايران در مورد اين اشتباه توضيح دهند. ضروري است به باكو يادآوري شود 
كه ايران در جريــان جنگ قره باغ، طبــق حقوق بين الملل از بازگشــت 
سرزمين هاي تحت كنترل نيروهاي ارمنستان به خاك آذربايجان حمايت 

كرده است و چنين پاسخي به حسن نيت ايران، شايسته نيست.

 ايران و تركيــه صاحب روابــط فرهنگي، اقتصادي و سياســي 
ريشه  داري هستند. در دوره هايي تنش ميان تهران و آنكارا اتفاق 3

افتاده اما هرگز به قطع روابط ميان 2كشور منجر نشده است. روابط ايران و 
تركيه كامال دوطرفه است، به عبارت ديگر، هم تركيه به ايران نياز دارد و هم 
ايران به تركيه نيازمند اســت. بخش خصوصي دوطرف فعاالنه با يكديگر 
همكاري دارند و فارغ از كيفيت ارتباط ميان دولت ها، اين همكاري هميشه 
برقرار بوده است. پيش از اين در دوره اي كه احمد داوود اوغلو هدايت وزارت 
خارجه تركيه را در دست داشت، تنش زدايي با همسايگان، اولويت سياست 
خارجي اين كشور اعالم شده بود. تركيه بعد از خروج داوود اوغلو از دولت، با 
اغلب همسايگان و كشــورهاي منطقه دچار تنش هاي عميق شده است. 
تنش هاي ايجاد شده براي تركيه در سوريه، ليبي و درياي مديترانه نمونه اي 
از اين وضعيت است. با اين حال، نبايد اتفاق اخير به سمت و سويي برود كه 
به يك تنش جدي و بحران ميان 2كشور تبديل شود. مرزهاي ايران و تركيه 
طي 300ســال مرزهاي باثباتي بوده و بعد از اين هم بايد اين فضا بر روابط 

2كشور حاكم باشد.

يادداشت
بهرام امیراحمدیان؛  كارشناس مسائل اوراسیا

 این دم شیر است 
به بازي مگیر

موج سواری 
اردوغان در ارس
سفير تركيه درپي اظهارات جنجالی اردوغان به وزارت خارجه احضار شد 

»من از تو جدا نمي شدم، ما را به زور جدا كردند«؛ اين بخشي از 
شعري است كه رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه در 
يك مراسم رژه نظامي در باكو خواند، غافل از اينكه با خواندن 
اين شعر در حال تحقير الهام علي اف، رئيس جمهور آذربايجان 
و ميزبان خود اســت. اردوغان كه در باكو در رژه نظامي كه 

به مناسبت جشــن پيروزي آذربايجان 
در جنگ قره باغ به صورت مشــترك با 

علي اف شركت كرده بود، قطعه اي از شعر ارس )آراز( با اين 
مضمون را خواند: »ارس را جدا كردند و آن را با ميله و سنگ 

پر كردند / من از تو جدا نمي شدم، به زور جدايمان كردند.«
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گزارشی از جزئيات 
 راه آهن خواف - هرات 

 كه پنجشنبه افتتاح شد 
به همراه گفت وگو با مردم 

منطقه

ارتباط فوالدین 
دوستان قدیمي

 سوسوي رفاقت 
با شهاب 

نخستين قسمت از برنامه 
اينترنتي همرفيق منتشر شد

گزارشی درباره شيوه 
دور زدن سيستم هاي 

بانكداري الكترونيك توسط 
سايت های شرط بندی فارسی

قمار زیرسایه 
بانكداري 
الكترونیك

آغاز هفته 
آلوده تهران 

 شاخص آلودگی هوا 
دیروز در برخی 

مناطق به 152 رسید 
پیش بینی ها می گوید 

پایتخت هفته آلوده ای 
در پیش دارد

بهره برداری از 
فاز دوم پروژه 
بزرگراهی 
شهید نجفی 
رستگار  در 
جنوب شرق 
پایتخت

8صفحه ویژه 
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محسنپاكآيين:
تركيهبايدعذرخواهيكند

محسن پاك آيين، ســفير اسبق ايران 
در باكو بر اين باور اســت كه هدف اصلي 
صحبت هاي اردوغان در باكو، ايجاد اختالل 
در روابط ايــران و آذربايجان بوده  و بايد 
دقت كنيم در عين اينكه جواب اردوغان را 
مي دهيم، مراقب روابط خود با آذربايجان 
باشيم. او در گفت و گو با همشهری با اشاره 
به اظهارات اردوغــان همزمان با حضور 
وزير خارجه آذربايجــان در ايران، ادامه 
داد: اردوغان 2مطلــب را در رژه نظامي 
باكو مطرح مي كند؛ يكي شعري كه آذري 
است با اين مضمون كه وقتي يك فردي 
عزيزي را از دســت مي دهد مي گويد من 
نمي خواستم تو را از دست بدهم، تو را با زور 
از من جدا كردند و آقاي اردوغان اين را به 
ارس تبديل كرده؛ درحالي كه اين كامال به 
ضرر آذربايجان است و استقالل آذربايجان 
را هدف قرار مي دهد، چون معناي ديگر 
آن اين است كه قراردادهاي تركمانچاي 
و گلستان كه ما را از هم جدا كرد اجباري 

بوده و نبايد اين اتفاق مي افتاد. 
به عبارت ديگر اردوغــان با اين گفته ها 
خواسته آذربايجان را عليه ايران تحريك 
كند، ضمن اينكه اردوغان در بخش ديگري 
از سخنانش از سهند و سبالن كه متعلق به 
ايران است، سخن مي گويد و با اين اظهارات 
نيز قصد داشــته ايران را تحريك كند. 
پاك آيين با بيان اينكه اردوغان معموال 
هم با ايران هــم آذربايجان غيرصادقانه 
برخورد كرده، يادآور شــد: وقتي اوايل 
بحران ســوريه بود، همين تركيه، اهل 
سنت آذربايجان را آموزش داد، 1000نفر 
را به سوريه فرستاد و به داعش ملحق كرد 
كه همان زمــان عكس العمل آذربايجان 
عليه تركيه را به همراه داشت و در قضيه 
قره باغ هم تركيه تكفيري ها را وارد كرد 
و وقتي دولت آذربايجان متوجه شد، آنها 
را دور كرد. بنابرايــن اينها رويكرد هاي 
نفاق آلود تركيه نسبت به دوستان خودش 
است. پاك آيين با بيان اينكه تركيه بايد از 
ايران عذرخواهي كند، افزود: آذربايجان 
مراقب نقشــه تركيه باشد و اجازه ندهد 
روابط تركيه در روابط باكو و تهران اختالل 

ايجاد كند.

ث
مك

 »من از تو جدا نمي شدم، ما را به زور جدا 
سياست 
كردند«؛ اين بخشي از شعري است كه خارجی

رجب طيب اردوغــان، رئيس جمهور 
تركيه در يك مراسم رژه نظامي در باكو خواند، غافل از 
اينكه با خواندن اين شعر در حال تحقير الهام علي اف 

رئيس جمهور آذربايجان و ميزبان خود است.
اردوغان كه در باكو در رژه نظامي به مناســبت جشن 
پيروزي آذربايجان در جنگ قره باغ به صورت مشترك 
با علي اف شركت كرده بود، قطعه اي از شعر ارس )آراز( با 
اين مضمون را خواند: »ارس را جدا كردند و آن را با ميله و 
سنگ پر كردند / من از تو جدا نمي شدم، به زور جدايمان 
كردند.« پس از انعقاد قراردادهای تركمانچای و گلستان 
مناطق شمالی ايران از جمله آذربايجان از ايران جدا 

شدند و رود ارس به عنوان مرز تعيين شد.
ساعاتي بعد محمدجواد ظريف، وزير خارجه كشورمان 
كه به ندرت به زبان فارسي توييت منتشر مي كند، در 
پاسخ به اظهارات رئيس جمهور تركيه، در صفحه توييتر 
خود به زبان فارسي نوشت: »به اردوغان نگفته بودند 
شــعري كه به غلط در باكو خواند، مربوط به جدايي 
قهري مناطق شمالي ارس از ســرزمين مادري شان 
ايران است! آيا او نفهميد كه عليه حاكميت جمهوري 
آذربايجان سخن گفته است؟ هيچ كس نمي تواند درباره 
آذربايجان عزيز ما صحبت كند.« اظهارات اردوغان، با 
واكنش تند كاربران ايراني در فضاي مجازي ازجمله در 
توييتر همراه شده بود. يك روز بعد از اظهارات اردوغان 
سعيد خطيب زاده، ســخنگوي وزارت امور خارجه از 
احضار سفير تركيه در جمهوري اسالمي ايران خبر داد.

 ســخنگوي وزارت امور خارجه اظهار داشت: جمعه 
21آذر1۳99 سفير تركيه در تهران از سوي دستيار وزير 
و مديركل اوراسيا به وزارت امور خارجه احضار و ضمن 
ابالغ مراتب اعتراض شديد، به سفير تأكيد شد جمهوري 
اسالمي ايران خواستار توضيح فوري دولت تركيه در اين 
خصوص است. خطيب زاده افزود: در جريان اين احضار 
به سفير تركيه ابالغ شــد كه دوران ادعا هاي ارضي و 
امپراتوري هاي جنگ افروز و توسعه طلب سال هاست كه 
سپري شده است. سخنگوي دستگاه سياست خارجي 
در ادامه اضافه كرد: به سفير تركيه تأكيد شد جمهوري 
اســالمي ايران به هيچ كس اجازه مداخلــه در مورد 
تماميت ارضي خــود را نمي دهد و همانطور كه تاريخ 
پرافتخارش گواه اســت، درخصوص امنيت ملي خود 
حتي ذره اي كوتاه نمي آيد. سخنگوي وزارت خارجه 
ساعتي بعد در توييتر نوشت: به سفير تركيه گفته شد بنا 
كردن سياست خارجي  بر خياالت، خردمندانه نيست. 
بسيارند در تركيه  كه تاريخ را نيك مي دانند. الزم است 

تماميت ارضي جمهوري آذربايجان معتقد هستيم و 
هرگونه تجزيه طلبي را برنمي تابيم، چراكه به امنيت 
منطقه لطمه وارد مي كند. آقاي اردوغان بايد بداند در 
صحبت هايش نبايد با موج آفريني و احساسات حرف 
بزند. تاريخ هم اين را نشان مي دهد كه اين مناطقي كه 
االن در اختيار جمهوري آذربايجان قرار گرفته متعلق به 
مردم اين كشــور بوده اســت. آقاي اردوغان در فكر 
امپراتوري عثماني است. او تصوراتي را در خود ايجاد 
كرده و به دنبال احياي امپراتوري عثماني اســت. اين 
انديشه بسيار سبكي است كه او در فكر خودش پرورش 
مي دهد. منطقه اســتقالل خودش را دارد و كشورها 
پشتوانه تاريخي خودشان را به راحتي به جهان نشان 
داده اند. آقــاي اردوغان نبايد از احساســات منطقه و 

موقعيت ژئوپليتيك منطقه سوءاستفاده كند.

پيش از خوانش شعرها، ريشه اصلي سرايش آن را به 
دولتمردان خود يادآوري كنند.

 اظهارات اردوغان واكنش هــاي ديگري هم به همراه 
داشت، ازجمله اينكه محسن پاك آيين، سفير اسبق 
ايران در باكو هم در اين رابطه در توييتر نوشت: اردوغان 
با شعرخواني در باكو نشان داد كه نه تاريخ مي داند، نه 
جغرافيا، شعر را نمي شناسد و موقعيت شناس نيست. 
اردوغان داغ جدايي مناطق آذري نشين از ايران را تازه 
كرد و استقالل جمهوري آذربايجان را زير سؤال برد. 
دوستي آنكارا با باكو همان دوستي خاله خرسه است. 
باكو بايد مراقب آنكارا باشــد. منوچهر مرادي، سفير 
جمهوري اســالمي ايران در اوكراين نيز در توييتي 

نوشت: »نظامي گنجوي شاعر بزرگ پارسي گوي ايران 
كه برخي نابخردانه در پي مصادره او و ديگر مفاخر ايراني 

هستند، چه زيبا مي گويد:
همه عالم تن است و ايران دل

نيست گوينده زين قياس خجل
چون كه ايران دل زمين باشد
دل ز تن به بود، يقين باشد «

ناظران بر اين باورند كه اظهارات اردوغان با انتخابات 
پيش رو در تركيه بي ارتباط نيســت و اردوغان براي 
جلب نظر ملي گرايان در انتخابات رياســت جمهوري 
آينده و نيز پوشش مســائل و بحران هاي داخلي اين 
كشور كه به خصوص از ســال201۳ در اين كشور با 
وقوع اعتراضات در استانبول كليد خورد و به كودتاي 
ناكام در اين كشور ختم شد، چنين اظهاراتي را مطرح 
كرده است. كارشناسان حوزه تركيه معتقدند اردوغان 
در حزب حاكم تركيه با بحران داخلي مواجه است و در 
نتيجه رويكرد هاي او چهره هاي شــاخص اين حزب 
ازجمله داوود اوغلو و عبداهلل گل از تشــكيالت حزب 
عدالت و توســعه فاصله گرفته و منتقد سياست هاي 

اردوغان شده اند.

  حسيني: اردوغان لقمه بزرگي برداشته است
دياكو حسيني، كارشناس 
مسائل منطقه با اشاره به 
اظهارات اردوغان در باكو 
به خبرنگار همشــهري 
گفــت: به نظر مي رســد 
اردوغــان سال هاســت 
به دنبال ايجاد فضاي حياتي در ژئوپليتيك تركيه است. 
او در سال هاي اخير از جنوب تا شمال آفريقا و منطقه 

مديترانه و سوريه مناقشه داشته و اين سير را در قره باغ 
هم تكرار كرد؛ درحالي كه اين رفتار مورد پذيرش ساير 
كشــورهاي منطقه نيســت و مي تواند نشان دهنده 

جاه طلبي و عامل بي ثباتي در منطقه باشد.
حسيني با اشاره به اينكه تركيه در هر مسئله اي ورود 
داشته منجر به مناقشه شــده، افزود: اظهارات تركيه 
كمكي به تامين امنيت منطقه نمي كند و مي تواند روابط 

تركيه با همسايگانش را هم به خطر بيندازد.
اين كارشناس مسائل منطقه با اشاره به اينكه منطقه 
قفقاز و قره باغ براي تركيه لقمه كوچكي نيست، تأكيد 
كرد: اين نمايش قدرت كاذب نه فقط بــراي ايران و 
ارمنســتان، بلكه براي روسيه هم قابل تحمل نيست. 
حسيني در يك توييت هم در اين باره نوشت: در نبرد 
قره باغ بايد تعارف را كنار مي گذاشــتيم و در حمايت 
از توازن قدرت، ارمنستان را حمايت مي كرديم. تاوان 
اشتباه ما رجزخواني اردوغان- علي اف در رژه نظامي 
عليه تماميت سرزميني ايران بود. وقت آن رسيده كه 

قطار را به ريل برگردانيم.
 

تجزيه طلبي را برنمي تابيم
 مهدي اسماعيلي، نماينده 
ميانــه  مــردم 
)آذربايجان شــرقي( بــه 
همشهري گفت: باتوجه به 
مناقشــاتي كــه ميــان 
آذربايجان و قره باغ صورت 
گرفت، متأسفانه آقاي اردوغان بدون استناد تاريخي 
حرفي زد كه منجر به ناامني منطقه مي شــود. آقاي 
اردوغان حس ناسيوناليستي دارد و فكر مي كند با اين 
حرف ها آذربايجان را دنباله رو خودش خواهد كرد. ما به 

درپي اظهارات جنجالی اردوغان، سفير تركيه به وزارت خارجه احضار شد 

موجسواریاردوغاندرارس

گزارش

مجلس يازدهم درصدد اســت در قالب طرح »الزام به انتشــار 
داده و اطالعات« سهم نظارت و اجرايي وزارت فرهنگ به عنوان 
متولي امر را كاهش دهد و جايگاه قوه قضاييه در قانون انتشار و 

دسترسي آزاد به اطالعات را پررنگ تر كند.
در صورت نهايي شدن اين قانون اختيار انتشار اطالعات و داده ها 
از دست دولت و كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات 
كه ذيل نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمي قرار دارد خارج 
مي شود و در اختيار »شوراي عالي نظارت بر انتشار اطالعات« 

كه ذيل قوه قضاييه است قرار مي گيرد.
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات در ايران در سال1۳8۷ 
به تصويب مجلس شوراي اسالمي   و در ســال1۳88 به تأييد 
نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام   رسيد؛ اما تدوين آيين نامه 
اجرايي و ابالغ آن تا سال1۳9۴ طول كشيد. راه اندازي سامانه 
انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات كه در تيرماه1۳9۶ صورت 
گرفت گام بزرگي در مسير اجراي اين قانون مترقي محسوب 

مي شود.
در طرح جديد مجلس اما دســتگاه هاي دولتي بــراي اينكه 
بخواهند اطالعاتشان را منتشر كنند بايد از شورايي كه ذيل قوه 
قضاييه تشكيل مي شــود اجازه بگيرند؛  اين در حالي است كه 
براساس قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات، هر شخص 
ايراني حق دسترسي به اطالعات عمومي را دارد مگر اينكه قانون 

منع كرده باشد.
 حال آنكه در طرحي كه در دستور كار نمايندگان مجلس قرار 
گرفته است قيد شده كه كميته هاي تخصصي ذيل شوراي عالي 
نظارت بر انتشار اطالعات تشكيل مي شوند و قابل دسترس بودن 
داده ها و اطالعات عمومي منتشر شده توسط اشخاص مشمول را 
بررسي مي كنند. همچنين پس از نهايي و ابالغ شدن اين طرح، 
بارگذاري داده ها و اطالعات در سامانه ها يا تارنماهايي كه از شورا 

مجوز دريافت نكرده اند ممنوع است.
 براساس طرح »الزام به انتشــار داده ها و اطالعات« بايد براي 
نظارت بر انتشــار اطالعات، نظارت بر حســن اجراي قوانين 
مربوط به شفافيت، حمايت از حقوق حريم خصوصي ارتباطي 
و اطالعاتي و نظــارت بر قواعــد حاكم بر اســرار حاكميتي، 
»شــوراي عالي نظارت بر انتشــار اطالعات« حداكثر در مدت 

يك ماه پس از ابالغ اين قانون در قوه قضاييه تشكيل شود.

شوراي پيشنهادي بهارستان چه كساني  هستند؟
اين شورا به رياســت رئيس قوه قضاييه تشكيل مي شود. اين 
شوراي 20نفره قرار اســت با حضور معاون اول رئيس جمهور، 
وزير اطالعات، وزير ارتباطات، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، 
رئيس ســازمان بازرسي كل كشــور، رئيس مركز ملي فضاي 
مجازي، ۳نفر از قضات خبره آشــنا به حوزه انتشار اطالعات و 
حفاظت از داده ها )به مدت ۳سال(، 5نفر از نمايندگان مجلس 
به عنوان ناظر بدون حق راي، ۳نفر از متخصصان خبره و موثق 
فعال در حوزه انتشار اطالعات )به انتخاب شوراي عالي فضاي 
مجازي(، يك نفر از متخصصان خبره و فعال در حوزه انتشــار 
اطالعات به انتخاب مجمع تشــخيص مصلحت نظام و يك نفر 
از متخصصان خبــره و موثق فعال در حوزه انتشــار اطالعات 

به انتخاب ديوان محاسبات كشور تشكيل شود.
 دبيرخانه اين شورا در تهران در قوه قضاييه و جلسات شورا نيز 
با حضور 10نفر از اعضاي داراي حق رأي و يك نفر ناظر تشكيل 
مي شود. تمامي مصوبات شورا نيز بايد پس از تأييد سران ۳قوه 

قابل اجرا باشد.
 براساس متن طرح كه رسانه اي شده است، طبق پيش بيني هاي 
صورت گرفته در طرح الزام به انتشار داده و اطالعات، كارمندان 
دستگاه هاي مشمول اين قانون اگر داده ها و اطالعات يا اسرار 
شغلي را افشا كنند به يكي از مجازات هاي درجه۷ ماده19 قانون 

مجازات اسالمي محكوم مي شوند.
 اگر اين سهل انگاري و اهمال شخصي كارمند باعث شود اسرار 
حاكميتي افشا شود، مجوز فعاليت شخص مشمول براي مدت 

15سال لغو مي شود.

هوسحكومتبرآذربايجان
 حجت االسالم كاظم موسوي، نماينده مردم اردبيل در مجلس درباره تحركات اردوغان در 
منطقه به همشهري گفت: آقاي اردوغان در جنگ اخير بين آذربايجان و ارمنستان نيروهايي 
را به آنجا فرستاد و كار غلط و حساسيت برانگيزي انجام داد. اين نيروها نظامي نبودند، بلكه 
تكفيري و داعشي بودند. آيا اين براي دفاع از آذربايجان بوده است؟ اين ايران است كه از لحاظ 
ايل، قبيله، طايفه و گذشته مقرب به آذربايجان است. حكومت اردوغان نبايد به دنبال حكومت 
بر آذربايجان باشد يا بحث هاي پان تركيسم را دنبال كند. بحث يكپارچه شدن آذربايجان و 
آذربايجاني ها امر بسيار غلطي است. ما مقابل اين افكار شوم مي ايستيم. مملكت ما مملكت 

اسالمي است و فرمايش مقام معظم رهبري كه قره باغ سرزمين اسالم است، براي ما فصل الخطاب است.
موسوي ادامه داد: برادر ارجمند جناب آقاي دكتر ظريف، وزير محترم امور خارجه بايد متوجه اين مسائل باشند و نسبت به 
آنها پاسخگو باشند. آقاي ظريف بايد به اين نوع رفتارها و يك بام و دوهواهاي رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه و 
امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه تذكر بدهند تا طمع و هوس حكومت بر آذربايجان و باكو را از ذهن شان بشويند. هدف 
آقاي اردوغان از مداخالت و ارسال نيرو به آذربايجان فتنه انگيزي است تا مردم آذربايجان بگويند رئيس جمهور تركيه به 
آنها كمك كرد ولي ايراني ها كمك نكردند. ايران هيچ وقت دنبال دعوا و منازعه و مشاجره در منطقه نيست. ايران مالكيت 
مردم كشورهاي همسايه بر سرزمين هايشان را به رسميت مي شناسد و به دنبال اعزام نيرو نيست تا جنگ برپا كند و بر 
آتش اختالفات بدمد. آذربايجان مسلمان و شيعه است و رئيس جمهور و دولت مستقل دارد. بايد به استقالل و مرز و بوم 
كشورها احترام گذاشت. در جمهوري اسالمي ايران، فارس و ترك، كرد، لر، عرب و بلوچ زير چتر واحد زندگي مي كنند و 
اجازه نمي دهند ديگران براي آنها تصميم بگيرند. تفكر آقاي اردوغان غلط است و ديگراني هم كه اين تفكر را دنبال مي كنند، 

بايد مراقب تبعات رفتارهايشان باشند.

 
  پيش بيني محسن رضايي درباره تحريم ها

محســن رضايي، نامزد ادوار مختلف انتخابات رياست جمهوري 
طي اظهارنظري با انتقاد از پيش بيني فروش 2.۳ميليون بشكه 
نفت در بودجه1۴00 به تسنيم گفته: »كامال روشن است كه چه 
بايدن تأييد شود و چه ترامپ بتواند از ديوان عالي آمريكا اوضاع را 
برگرداند، تحريم ها تا چهار پنج سال ديگر ادامه خواهد داشت.« 

او درباره مبناي پيش بيني خود توضيحات بيشتري نداده است.

  روحاني به رهبري متوسل شود!
قاسم ميرزايي نكو درباره مخالفت دولت با مصوبه اخير مجلس در 
حوزه هسته اي، به برنا گفت: به نظرم روحاني متوسل به رهبري 
خواهد شد و پيش بيني من اين است كه با اذن رهبري مطالب و 
مصالحي كه دولت مي خواهد، رقم مي خورد. اين نماينده مجلس 
دهم در پاسخ به اين سوال كه يعني فكر مي كنيد  حكم حكومتي 
نتيجه را به نفع دولت رقم بزند، گفت: بلــه. به هرحال دولت بايد 

پافشــاري كند. فكر مي كنم بهترين راه اين است كه دولت اين 
مصوبه را اجرا نكنــد زيرا اگر بخواهد اجرايــي كند، با معضالتي 
روبه رو خواهد شد كه بهتر است، اين معضالت و مشكالت را با مردم 

درميان بگذارد؛ روحاني ديگر سكوت نكند.

  ميزباني انتخاباتي جامعه روحانيت براي اصولگرايان
حميدرضا ترقي، عضو شوراي مركزي حزب موتلفه درباره نقش 
جامعــه روحانيت مبــارز در برنامه ها و فعاليت هــاي انتخاباتي 
اصولگرايان به نامه نيوز گفــت: »اكنون ميزباني جامعه روحانيت 
مبارز مورد قبول احزاب و تشكل هاي اصولگرا قرار گرفته است و 
در جلسات آن شــركت مي كنند. جامعه روحانيت در مدت اخير 
ســازماندهي خوبي درون خود ايجاد كرد و توانســت جلسات 
هماهنگي را به صورت هفتگي برگزار كند. واقعيت اين است كه 
جامعه روحانيت نمي خواهد محور باشد، بلكه قصد ميزباني براي 

وحدت را دارد.«

  دعوا براي دسته گل آشتي
عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به فشارهاي مثلث 

آمريكا، اروپا و كشورهاي منطقه به ايران، گفت: تأكيد اصولگرايان بر 
اينكه ما مذاكره نمي كنيم براي اين است كه بتوانند ياران بيشتري 
را براي خودشان جمع كنند و طرفداران آنها براي انتخابات سال 
آينده حفظ شود. شايد هم هدف آنها اين است كه دسته گل آشتي 
بر گردن آقاي روحاني نيفتد و بــر گردن اصولگرايان بيفتد. علي 
بيگدلي در گفت وگو با جماران درخصوص اظهارات بايدن مبني 
بر سخت بودن بازگشت به برجام، اظهار داشت: آنچه در زمان اوباما 
اتفاق افتاد، اين بود كه در يك شرايط خيلي متعارف برجام امضا 
شد، ولي االن وضعيت خاورميانه و مخصوصا خليج فارس كامال 
متفاوت شده و مدعيان جديدي شكل گرفته اند. لذا براي آمريكا 
خيلي مشكل است كه هم ايران را به امضاي اين قرارداد راضي كند 

و هم به مسائل ديگر توجه داشته باشد.

  ظرفيت ميني بوس تكميل است
وهاب عزيزي، فعال سياسي اصولگرا و دبيركل جبهه جهادگران 
ايران اسالمي در گفت وگو با ايلنا در واكنش به روند افزايشي تعداد 
كانديداهاي اصولگرا براي انتخابات رياست جمهوري و استفاده از 
كليدواژه »ميني بوس كانديداها«، گفت: روزبه روز بر تعداد كساني 

كه احساس تكليف كرده و براي نامزدي انتخابات رياست جمهوري 
اعالم آمادگي مي كنند، افزوده مي شود و كار به جايي رسيده كه 
مي توان درباره اين پديده از ميني بوس كانديداها استفاده كرد اما 
ظرفيت اين ميني بوس تقريبا تكميل شــده  و اگر افراد بيشتري 
داوطلب شوند، به احتمال زياد هيچ كدام به مقصد نخواهند رسيد.

  كشور در اسارت منافع جناحي
محمد ساالري، رئيس شــوراي مركزي حزب همبستگي با بيان 
اينكه برخي جريانات سياسي بايد دســت از نااميد كردن مردم 
بردارند و تعامل و همكاري با همه ســاليق و گروه هاي سياسي 
را جايگزين نگاه حذفي كنند، به ايســنا گفت: همه جريان هاي 
سياسي كشور به خصوص طيف تندرو در جريان اصولگرا كه اسب 
خود را براي انتخابات1۴00 زين كرده و ماه هاست كه همه مسائل 
كشور را در چارچوب رســيدن به قدرت بيشتر تعريف مي كند، 
بايد به اين درك مشترك برسند كه مسائل كالن كشور را نبايد 
به اسارت منافع جناحي درآورد كه در غيراين صورت بايد منتظر 
افزايش نارضايتي ها و بروز بحران هاي اجتماعي ناشي از بي توجهي 

به مطالبات مردم باشيم.

در حاشيه سياست

مانع مجلس براي شفافيت اطالعات
در طرح پيشنهادي مجلس هر دستگاهي براي انتشار اطالعات بايد 

از شورايي كه ذيل قوه قضاييه تشكيل مي شود اجازه بگيرد

رضايتشهروندانازقانونفعلی
در قانون فعلي دسترسي آزاد به اطالعات سامانه اي بنا بر 
اعالم كميسيون مربوط، مردم مي توانند با مراجعه و ثبت نام 
در آن، درخواست هاي خود را براي اطالعات ثبت كنند و 
طبق قانون، دستگاه ها موظفند ظرف حداكثر 10روز پاسخ 
درخواست ها را در حساب كاربري سؤال كننده درج كنند. 
براساس نظرسنجي الكترونيكي و اختياري سامانه انتشار 
و دسترسي آزاد به اطالعات، ۶۵درصد شهروندان از نحوه 
پاسخگويي ســازمان ها و نهادهاي متصل به اين سامانه 
رضايت كامل دارند كه نسبت به آذرماه سال گذشته از رشد 
۴درصدي برخوردار است. وزارت امور خارجه با ۹۷درصد، 
كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات با ۹۳درصد 
و شهرداري تهران با ۷۹درصد، بيشترين ميزان رضايت 

مردم را به خود اختصاص داده اند.

ث
مك

رژيم صهيونيستي تاوان اقدامات خود را مي پردازد
فرمانده كل ســپاه روز جمعه با حضور در منزل شــهيد محسن 

فخري زاده دانشمند هسته اي و دفاعي، با خانواده اين شهيد ديدار نظامی
و گفت وگو كرد. به گزارش پايگاه خبري ســپاه، سرلشكر حسين 
سالمي در اين ديدار گفت: جنايت تروريست هاي ددمنش، افتخار بزرگي را براي 
شــهيد دكتر فخري زاده خلق كرد و اين دانشــمند را همچون سپهبد شهيد 
حاج قاسم سليماني كه حين حيات، بارها انتقام خود را از آمريكايي ها گرفته بود، 
مطرح كرد؛ به گونه اي كه دشمنان كينه شهيد را از سال ها قبل در دل داشتند. 

وي افزود: فرزندان بزرگ اين ملت كه توســط شــيطان بزرگ آمريكا و رژيم 
صهيونيســتي به صورت مظلومانه ترور مي شــوند، افتخار بزرگي را براي ايران 
اسالمي به ارمغان مي آورند. سرلشكر سالمي در پايان با بيان اينكه رژيم اشغالگر 
صهيونيســتي با اين اقدامات ناجوانمردانه، خود را به سمت سقوط و سرنگوني 
نزديك تر كرد و اين خون هاي به ناحق ريخته شده هيمنه نظام سلطه را فروخواهد 
ريخت، تصريح كرد: رژيم صهيونيســتي و اذنابش قطعا تاوان اين جنايت هاي 
ددمنشانه را مي پردازند و ملت بزرگ ايران در موعد مناسب انتقام سخت خود 

را از آنان خواهد گرفت.
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افتتاح هاي تا آخر سال مترو در يك نگاه
ايستگاه هاي اميركبير در خط6 و برج ميالد در خط7 مترو در آستانه 

افتتاح و بهره برداري رسمي قرار دارند.
به گزارش همشهري، ايستگاه اميركبير بيست ويكمين ايستگاه خط6 
و ايستگاه برج ميالد نوزدهمين ايستگاه خط7 مترو است كه تا قبل از 
شروع فصل زمستان به طور رسمي بهره برداري مي شوند. البته ايستگاه 
برج ميالد از 26آبان ماه به طور آزمايشــي مسافرگيري خود را شروع 
كرده است اما افتتاح رســمي آن همزمان با ايستگاه اميركبير و طي 

روزهاي آتي صورت خواهد پذيرفت.
علي امام، مديرعامل شركت مترو در اهميت بهره برداري از ايستگاه 
امير كبير گفت: »اين ايســتگاه در خيابان 17شهريور قرار دارد كه با 
بهره برداري از آن دسترسي شهروندان و كسبه ساكن محدوده ميدان 
خراسان، بازار امين حضور و... به شبكه مترو آسان تر مي شود.« به گفته 
او ايستگاه اميركبير در عمق 30متري زمين احداث شده و تجهيزاتي 
از قبيل 4دستگاه آسانسور، 10دســتگاه پله برقي )كه 8دستگاه آن 
نصب شده( و پله خروج اضطراري، ورودي مخصوص جهت تردد افراد 
كم توان در آن پيش بيني شده است. همچنين اين ايستگاه داراي دو 
ورودي است كه ورودي شرقي آن جنب پاركينگ تونل اميركبير، در 
فاز نخست بهره برداري مي شود. هزينه راه اندازي ايستگاه اميركبير 
270ميليارد تومان بوده كه از اين مبلغ 150ميليارد تومان صرف تامين 
تجهيزات شده است. نكته قابل توجه اينكه ايستگاه متروی اميركبير 
نخستين ايستگاه در شبكه متروی پايتخت است و تمام آسانسورها و 
پله هاي برقي كاركرد سنگين نصب شده در آن، ساخت داخل هستند.

درمورد ايســتگاه برج ميالد هم گفتني اســت اين ايستگاه در عمق 
55متري از سطح زمين ساخته شده است. به گفته مديرعامل شركت 
متروی تهران اين ايستگاه به دليل همجواري با برج ميالد، بيمارستان 
ميالد، دانشگاه علوم پزشكي و سازمان انتقال خون ايران، از اهميت 
بااليي برخوردار بــوده و بهره برداري از آن در خــط7 مترو مي تواند 
گره گشــاي بخش زيادي از مشــكالت ترافيكي باشــد و دسترسي 

شهروندان به اين مكان ها را تسهيل كند. 

 اقتصاد و سالمت 
دو اولويت اصلي ساكنان تهران

معاون برنامه ريزي شــهرداري تهران كه به عنوان شــهردار شب از 
منطقه17 بازديد مي كرد، بر اهميت پروژه هــاي اولويت دار و ميزان 

پيشرفت آنها در ماه هاي آينده تأكيد كرد. 
حامد مظاهريان گفت: »تا آخر سال ما بايد گزارش بدهيم كه متناسب 
با انتظاري كه شوراي شهر داشته و بودجه اي كه اختصاص داده، چه 
كارهايي انجام داده ايم. ارزيابي ها نشان مي دهد كه اقدامات مختلف 
در منطقه سرعت خوبي دارد ولي بايد توجه كرد كه وقتي به پروژه هاي 
اولويت دار 100درصد اعتبار مي دهيم، اين خيلي مهم است كه منطقه 
به صورت جدي آنها را دنبال كند. سال گذشــته در بازديد سرزده از 
منطقه17 به اين موضوع اشــاره شــد كه چطور مي توان پروژه هاي 
محله محور را به صورت ستون فقرات بودجه ساالنه درآورد تا فراتر از 
نمونه هاي پايلوت، به صورت يك دستور كار اجرا شوند. امسال مي بينيم 
كه پروژه هاي كوچك مقياس در منطقــه17 به خوبي پيش رفتند و 
اميدوارم در 3 ماه باقيمانده از سال به  75-70درصد پيشرفت برسند.«

 معاون شــهردار افزود: »با تأكيد شوراي شهر و شــهردار پروژه هاي 
محله محور يكي از محور هــاي بودجه1400 خواهد بود و شــوراي 
شهر اين رويكرد را هم دنبال و هم بر  آن نظارت مي كند. در پروژه هاي 
محله محور، موضوع اين نيست كه اين پروژه ها ابعاد كوچكي دارند يا 
اهدافي در سطح محالت را به عنوان هدف قرار مي دهند، بلكه توجه 
اصلي به اين است كه مردم در چنين پروژه هايي خود را سهيم بدانند. 

اين مي تواند يك نوع تمرين شهروندي به جاي شهرنشيني باشد.«
او با اشــاره به اينكه اكنون 2موضوع سالمت و اقتصاد اهميت زيادي 
براي ســاكنان تهران دارد، گفت: »دوره اي كه شــهرداري با كمبود 
منابع مالي روبه رو ست و شرايط اقتصادي مردم هم همينطور است، 
بعضي طرح ها اهميت خود را از دســت مي دهند و بعضي ديگر مهم 
مي شوند. شهرداري بايد در طراحي شهري، در پروژه هاي عمراني و 
اتفاقا در پروژه هاي محلي كه جنبه اجتماعي بيشتري دارند، به مردم 
نشان دهد كه در كنار آنها ست. سال آينده يكي از محور هاي بودجه 
اجتماعي شدن فعاليت هاي شهرداري خواهد بود. االن مساحت محله ها  
و طول نهر هاي هر ناحيه را مي  دانيم اما نمي دانيم چند هنرمند در هر 
محله ساكن هستند اما نگاه اجتماعي اين خواهد بود كه ما در قبال آنها 

هم مسئول هستيم.«  
معاون برنامه ريزي شهردار تهران به عنوان شهردار شب از طرح ايجاد 
شارباغ در نزديكي حرم امامزاده حســن)ع(، بهسازي فضاي حريم 
راه آهن، بهســازي فضاي محله هاي هالل احمر و ارژنگيان، بازسازي 
نهر ها و مســير دوچرخــه در پياده رو هاي خيابان هاي رشــيدي و 

هالل احمر و ديگر پروژه هاي محلي بازديد كرد.

در بحبوحه ســيطره كرونا در كشور 
باوجود اعمال محدوديت ها از ابتداي گزارش

آذرماه، روند آلودگي هواي شهر تهران 
نيز نااميدكننده بوده اســت. در هفته هاي گذشته، 
يك بار شاخص آلودگي هوا روي عدد165 قرار گرفت 

تا شهروندان تهراني هواي ناسالم تنفس كنند. 
اين در حالي است كه نقشه هاي جهاني و سايت هايي 
پيش بيني آب و هوا مثــلaccu weather اعالم 
كرده اند،  تا چهارشنبه پايداري هوا در تهران برقرار 
خواهد بود و بــه اين ترتيب انتظار مــي رود كه در 
پي وارونگي دما، پايتخت نشــينان هفته آلوده اي را 

پيش رو داشته باشند.
همچنيــن طبق اطالعات شــركت كنترل كيفيت 
هواي تهران، ديروز ميانگين 24ســاعته شــاخص 
آلودگــي هوا، 127 بــود كه از ناســالمي هوا براي 
گروه هاي حساس حكايت مي كرد. البته پيش بيني 
ســايت اين شركت نشــان مي دهد كه امروز حجم 
آالينده ها در تهران، همانند روز جمعه است اما فردا 
و پس فردا، با انباشــت ذرات معلق، شاخص باالتر 
مي رود. با اين اوصاف، ممكن اســت روز دوشــنبه 
ميانگين شاخص كيفيت هوا به محدود 135 تا 145 

برسد و براي همه شهروندان ناسالم باشد. 

تاثير ديزلي و كارخانه بر شاخص
عصر ديروز شاخص لحظه اي آلودگي هوا 114 بود؛ 
يعني ناسالم براي گروه هاي حساس. البته در برخي 
مناطق ميزان آالينده ها به طور چشمگيري باال بود. 
مثال در ايستگاه شريف منطقه2 شاخص آلودگي هوا 
روي 152 قرار داشــت، در منطقه15 شاخص151 
بود و شــاخص آلودگي هوا در پاكدشــت نيز روي 
155 قرار گرفت؛ آماري كه گويا اين واقعيت مي شود 
كه شــهرك هاي صنعتي اطراف پايتخت از يكسو و 
خودروهاي سنگين از سوي ديگر باعث خاكستري 
شدن آسمان تهران مي شوند. جالب اينجاست كه با 
وجود محدوديت هاي ترددي شــبانه، طي روزهاي 

اخير، شــاخص آلودگي هوا هنگام صبــح به طرز 
عجيبي باال بوده كه بــر تردد بدون كنترل ديزلي ها 

)خودروهاي سنگين( و كارخانه ها صحه مي گذارد.

روند كاهشي معنادار نبوده است
با انباشت بيش از پيش آالينده ها در هوا، افراد سالم 
ممكن اســت با قرار گرفتن در معرض طوالني مدت 
در تنفس دچار مشكل شــوند. بنابراين، بهتر است 

فعاليت در فضاي باز محدود شود.
نفس كشيدن در هواي آلوده ساالنه تعداد مرگ ومير 
ناشــي از بيماري هاي تنفســي را افزايش مي دهد. 
غلظــت آالينده هايي ماننــد ذرات معلــق، اُزن، 
نيتروژن، سرب و منواكســيدكربن تهران را تهديد 
مي كند كه در اين ميان ذرات كمتر از 2.5ميكرون 
بيشــترين تأثير را در آلودگي هــواي تهران دارد. 
 GBDبراســاس گزارش مركز مطالعــات جهاني
آلودگي هوا در ايران يكي از مهم ترين عوامل خطر 
مرگ محسوب مي شــود و هفتمين عامل مرگ در 
ايران اســت. امســال تهديد آلودگي هوا با بيماري 
كوويد-19 گره خورده تا آمار مرگ ومير را تشــديد 
كند و نگراني هــا از اين بابت بيش از پيش شــود؛ 
دغدغه هايي كه با تعطيلــي و محدوديت ها برطرف 
نشده و همچنان جان شهروندان ا ست كه از دست 
مي رود. محمد صادق حســنوند، عضو هيأت علمي 
پژوهشكده محيط زيست در اين رابطه به همشهري 
مي گويد: »آلودگي هوا يك مشكل جهاني است كه 
فقط كشور ما را درگير نكرده. تقريبا 90 تا 92درصد 
از مردم جهان در مناطقي زندگي مي كنند كه غلظت 
آالينده هاي هوا بيشــتر از رهنمود سازمان جهاني 
بهداشت اســت. مثال، براســاس آخرين گزارش ها 
حدود 82ميليون نفر از مــردم آمريكا در مناطقي 
زندگي مي كنند كه غلظــت آالينده ها باالتر از حد 
استاندارد است. بنابراين، آلودگي هوا تنها كشور ما 
را درگير نكرده، اما نكته نگران كننده اينكه در كشور 
ما طي 20سال گذشته هيچ گاه با كاهش چشمگير 

آلودگي هوا روبه رو نبوديم.« 
طي 20ســال اخير هزاران نفر به دليل مشــكالت 
تنفسي ناشــي از آلودگي هوا جان خود را از دست 

داده اند و حاال نگراني ها بيشــتر از قبل شده است. 
حســنوند ادامه مي دهــد: »از زماني كــه غلظت 
آالينده هاي هوا پايش مي شود، يك كاهش معنادار 
در تهران و در ديگر شهرها نداشتيم. در دنيا اما اغلب 
كشــورهايي كه احتماال غلظت آالينده هاي بااليي 
دارند، روند كاهشي را در اين رابطه داشتند. مثال طي 
5سال در پكن ركورد كاهش آلودگي هوا در دنيا به 
ثبت رسيد، در آمريكا هم غلظت آالينده ها به شدت 

كاهش پيدا كرده و در خيلي از مناطق ديگر.« 

رقابت تنگاتنگ آلودگي هوا با كرونا
ارتباط بين آلودگي هوا و كرونا معادالت بيماري هاي 
تنفسي و مرگ ومير ناشــي از آن را پيچيده تر كرده 
است. اكنون عصر كروناســت اما آلودگي هوا ديگر 
پديده جديد نيست و سال هاست شهروندان تهراني 
هواي ناســالم تنفس مي كنند. ناگزيــر زندگي به 
دشواري در جريان است و همه  چيز تحت تأثير هوايي 
كه نبايد به ريه ها آسيب بزند. محدصادق حسنوند، 
عضو هيأت علمي دانشــگاه پزشكي تهران براساس 
مطالعاتي كه به همراه همكارانش و با درنظر گرفتن 
مطالعات جهاني داشــته، مي گويد: »آلودگي هوا و 
كرونا اثر متقابلي روي هــم مي گذارند. در واقع هم 
آلودگي هوا بر مبتال شدن به بيماري كوويد-19 تاثير 

دارد و هم كرونا روي آلودگي هوا اثرگذار است.«
او معتقد است در 6 ماه ابتداي سال99 شهر تهران، 
كرونا سبب افزايش غلظت ذرات معلق شده است؛ اما 
چگونه چنين اتفاقي روي مي دهد: »با شيوع كرونا 
در خيلي از شهرهاي جهان با قرنطينه كامل منابع 
انتشار آلودگي هوا به شدت كاهش پيدا كرده است. 
اما در ايران و به خصوص تهران ما قرنطينه كامل به 
آن شكل نداشتيم و همين سبب افزايش مبتاليان 
به كوويد-19 در پايتخت شــده اســت. داده هاي 
ما چنين نشــان مي دهد و حتي يكــي، دو همكار 
ما در دانشــگاه هاي ديگر براي كل ايران مشخص 
كرده كه در زمــان كرونا غلظــت ذرات معلق روند 
افزايشي داشته است. بنابراين، كرونا در دنيا سبب 
شــده آلودگي هوا كاهش پيدا كند، اما در كشور ما 
قرنطينه جزئــي يا مقطعي بوده و بــه همين دليل 

مردم از خودروهاي شخصي استفاده كردند و غلظت 
آالينده ها باال رفته است.« 

حاال اين پرسش مطرح اســت كه آلودگي هوا چه 
تأثيري روي كرونا مي گذارد تــا تعداد مرگ ومير 
روند افزايشي به خود بگيرد. او مي گويد: »براساس 
مطالعات ســازمان جهاني، در مناطقي كه غلظت 
آالينده ها باالست، ميزان مرگ ومير ناشي از كرونا 
بيشتر بوده است. به اين دليل كه آلودگي هوا سبب 
ديابت نوع2، افزايش فشار خون، بيماري هاي قلبي 
و عروقي و بيماري هاي تنفسي مي شود. حتما اين را 
هم مي دانيد كه بيشترين مرگ ومير ناشي از كرونا 
در بيماران زمينه اي اتفاق افتاده است. بخش زيادي 
از بيماري هاي زمينه اي ناشي از مواجهه با آلودگي 
هوا ست و در برخي مناطق كه غلظت آالينده ها باال 
بوده، مرگ ناشي از كرونا افزايش يافته است. به اين 
ترتيب، بين مرگ ومير و بستري شدن ناشي از كرونا 
و آلودگي هوا در سطح استان ها يك رابطه معنادار 
و مثبت بوده است. يعني در استان هايي كه غلظت 
آلودگي هوا باالتر بوده، نرخ مرگ و بستري شدن در 
بيمارستان افزايش داشــته است. البته اين ارتباط 
را بايد در بلندمدت لحاظ كرد و نمي شــود گفت 
كه يك روز آلودگي هوا بيشــتر است، پس تعداد 
مرگ ومير و بستري شدن هم در همان روز يا روزها 

افزايش مي يابد.« 

چالش فيلتر دوده
با اينكه ممنوعيت ها تغييراتي را در تردد وســايل 
نقليه در پايتخت ايجــاد كرده، اما وســايل نقليه 
همچنان يكي از عوامل اصلي آلودگي هوا محسوب 
مي شــود. عدم نصب فيلتــر دوده روي خودروهاي 
سنگين يك چالش بزرگ محسوب مي شود. حسين 
شهيدزاده، مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي 
تهران در اين رابطه مي گويد: »بخش زيادي از ذرات 
معلق كمتر از 2.5ميكرون كه آلودگي مؤثر در فصل 
سرد اســت، از خودروهاي گازوئيلي و صنايعي كه 
گازوئيل و مازوت مي ســوزانند، وارد هواي شــهر 
مي شود. به همين دليل، الزم است در مورد اطمينان 
از صحت انجام معاينه فني خودروهاي سنگين و نيز 

استفاده از فيلتر مناسب در دودكش صنايع، نظارت 
بيشتري صورت گيرد.« او تأكيد مي كند: »نظارت بر 
انجام معاينه فني خودروهاي سنگين و نصب فيلتر 
مناسب دودكش صنايع از وظايف سازمان حفاظت 
محيط زيست محسوب مي شود.« درحالي كه محمد 
رســتگاري، معاون نظارت و پايش محيط زيســت 
اســتان تهران   مي گويد: »90درصــد اتوبوس هاي 
شركت واحد آالينده هســتند و بنابراين شهرداري 
موظف اســت كه با نصب فيلتــر دوده روي آنها، از 
افزايش آاليندگي در ســطح شهر تهران جلوگيري 
كند.«  اين درحالي است كه مشــكل اتوبوس هاي 
فرسوده تهران مدت هاســت به دليل كمبود بودجه 
و عدم همراهي دولت، به دردســري براي مديريت 

شهري و شهروندان تبديل شده است.
عضو هيأت علمي دانشــگاه علوم پزشكي تهران با 
انتقاد از وضعيت آلودگي هوا نيز مي گويد: »واقعيت 
اين است كه واكسني براي كرونا توليد مي شود و دير 
يا زود به همه مي رسد، اما واكسني براي آلودگي هوا 
وجود ندارد. واكسن يا راهكار آلودگي هوا برنامه هاي 
كاهشــي مبتني بر شواهد علمي اســت. متأسفانه 
ما خيلي برنامه ها يا اقداماتي كــه انجام مي دهيم، 
شواهد علمي و معتبري پشــت آن نيست. از زمان 
برنامه توسعه سوم تا حاال همواره گفته ايم كه آلودگي 
هوا بايد كاهش پيدا كند، اما آيا توفيقي در كاهش 
مهم ترين آالينده ها داشته ايم؟ براساس داده ها، ما 
توفيق چنداني نداشتيم. بهتر است ما به جاي اينكه 
در برنامه هــاي خود مثال 200راهكار را پيشــنهاد 
دهيم، بياييم دســت بگذاريم روي مهم ترين اقدام 
كه با هزينه كم، بيشــترين اثر را داشته باشد. اين 
يك روش مؤثر در دنيا ســت و در ايران هم مي تواند 
اجرا شود.«  حســنوند اضافه مي كند: »آلودگي هوا 
مسئله اي اســت كه ما راه حل هاي آن را مي دانيم 
و كشــورهايي كه با روند كاهشي غلظت آالينده ها 
روبه رو شــدند، با اقدامات مناســب به اين نتيجه 
رسيدند. روند ما اما كاهشي نبوده و ممكن است در 
يكي دو سال به واسطه شرايط آب و هوايي )جريان 
باد و باران( غلظت آالينده ها كمتر شــده باشــد، 

درحالي كه در بلندمدت به توفيقي نرسيده ايم. «  

با وجود محدوديت هاي رفت وآمد شبانه اما آسمان پايتخت به دليل تردد خودروهاي ديزلي صبح ها خاكستري است

آغاز هفته آلوده تهران
مترو

خبر

 20هزار تن
ذرات معلــق در هــر ســال وارد ريــه تهراني ها 
مي شــود كه 35درصد اين حجم ناشــي از تردد 

ديزلي هاست.

 12ميكرون
  اســتاندارد ايران بــراي غلظــت آلودگي 
هواست و رهنمود سازمان جهاني بهداشت 

10ميكرون است.

 12هزار تن
از ذرات معلــق توليدي ســاالنه در تهران 
مربوط به خودروها و 2هــزار تن مربوط به 

موتورسيكلت هاست.

3تا 3.5
برابــر ميانگيــن غلظت آلودگــي هواي كل 
كشور مطابق با اســتاندارد سازمان جهاني 

است.

40هزار مرگ
  به صورت ميانگين بر اثر آلودگي هوا هرساله 
 در ايــران اتفاق مي افتد. دامنــه اين مرگ  ها

 به 32هزار تا 50هزار نفر مي رسد.
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  به بعد آلودگي هوا در ايران بيشــتر شده 
است. در آن سال آلودگي هوا نهمين عامل 

مرگ بوده و حاال به جايگاه 7 رسيده است.

 4هزار مرگ 
 به صورت ميانگين بر اثر آلودگي هوا براي سال 98 
در شــهر تهران اتفاق افتاده اســت. دامنه اين 
مرگ ومير به 3هزار تا 5هزارو700نفر مي رسد.

8 تا 10درصد
 ميانگين غلظت ذرات كمتر از 2.5ميكرون 
سال98 نسبت به سال97 افزايش داشته 

است.

200 ايستگاه پايش
در شهرهاي مختلف وجود دارد كه دراغلب 
روزها در  هيچ كدام غلظت آالينده هاي ذرات 

معلق كمتر از استاندارد جهاني نيست.

15 درصد
  از مرگ ومير ناشــي از كرونــا طبق تحقيق 
دانشــگاه كاليفرنيا به واسطه آلودگي هوا 

بوده است.

 70درصد
 از روزهاي سال99 در شهر تهران براساس 
روش استاندارد جهاني غلظت آالينده ها باالتر 

از حد استاندارد بوده است.

 70 تا 78درصد
 غلظت ذرات كمتر از 2.5ميكرون ناشي از 

تردد وسايل نقليه است.

براساس آخرين مطالعات سازمان جهاني بهداشت، هرساله به موجب آلودگي هوا حدود 
7ميليون نفر جانشان را ازدست مي دهند. در شهر تهران ساالنه بيشتر از 4هزار نفر بر اثر 
آلودگي هوا فوت مي كنند. آمار جان باختگان آلودگي هوا در مناطق مختلف شهر تهران 
متفاوت است. باالترين غلظت آالينده ها در مناطق 16، 17، 18، 19 و 20 شهر تهران وجود 
دارد و كمترين غلظت در منطقه2 و ســعادت آباد و پونك است. محمدحسنوند، عضو 
هيأت علمي دانشــگاه در اين رابطه توضيح مي دهد: »ميزان مواجهه با ذرات آالينده  
هوا براي افرادي كه در مناطق جنوبي زندگي مي كنند،   2برابر افرادي است كه در باالي 
شهر سكونت دارند. البته نبايد از اين موضوع غافل شويم كه دي اكسيدگوگرد كاهش 
چشمگيري چه در تهران و چه در ساير شهرها داشــته. اين به واسطه كاهش محتواي 
گوگرد در سوخت رخ داده است. هر چند استفاده از مازوت در برخي نيروگاه ها و صنايع 
افزايش پيدا كرده و روند آلودگي را كمي باال برده است. اما براي آالينده هاي مهم مانند 
ذرات معلق، دي اكسيد نيتروژن و اُزن متأسفانه روند آلودگي افزايشي بوده است. البته 
براساس داده هاي فعلي، با مقايسه ســال 98 و 99 )ابتداي 99 تا 13آذرماه( روند فوت 
به دليل آلودگي هوا چندان كاهشي يا افزايشي نبوده است. هرچند تعداد روزهايي كه 
غلظت آالينده ها باالتر از حد مجاز بوده، بيشتر است.«  سكونتگاه هاي شهروندان نيز 
نقش تعيين كننده اي براي قرار گرفتن در معرض آلودگي بيشتر هوا دارند. عضو هيأت 
علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران مي گويد: »مطالعات اپيدميولوژيك در رابطه با اثرات 
آلودگي هوا و سالمت نشان مي دهد كه عمده منابع انتشار در خيلي از كشورها ناشي از 
وسايل نقليه است.  مطالعات نشــان مي دهد براي افرادي كه در فاصله زير 150متري تا 
بزرگراه يا خيابان اصلي با ترافيك ســنگين زندگي مي كنند، مثل اين است كه روزي 

10عدد سيگار بكشند.« 

مناطق آلوده تهران را بهتر بشناسيد

قرارداد بازسازي 100 اتوبوس خصوصي بسته شد
 قرارداد بازسازي 100دستگاه اتوبوس بخش خصوصي به تازگي منعقد شده كه در 

شرف دريافت تسهيالت و آغاز فرايند بازسازي است.اتوبوسراني
محمود ترفع، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در گفت وگو با پايگاه 
خبري شهر، درباره وضعيت تعميرات اساسي )اورهال( اتوبوس هاي درون شهري، توضيح داد: در 
يك سال گذشته حدود 40دستگاه اتوبوس دوكابين به طور كامل تعمير شده اند و قرارداد بازسازي 
100دستگاه اتوبوس بخش خصوصي نيز منعقد شده كه در شرف دريافت تسهيالت و آغاز فرايند 
بازسازي است. همچنين تعميرات و راه اندازي اتوبوس هاي متوقف شده جدا از تعمير در دستور كار 
روزانه شركت واحد است. او درباره هزينه اين تعميرات، گفت: هر دستگاه اتوبوس تك كابين )با توجه 
به ميانگين هزينه بازسازي در همه مدل هاي به كارگيري شــده در ناوگان اتوبوسراني( نزديك به 
400ميليون تومان هزينه بازسازي در بر دارد؛ همچنين هزينه بازسازي هر دستگاه اتوبوس دوكابين 

نيز نزديك به 700ميليون تومان است.
ترفع درباره ورود اتوبوس هاي جديد به ناوگان و در ازاي آن اســقاط اتوبوس هاي فرسوده، گفت: 
اتوبوس هاي جديد به چرخه حمل  ونقل عمومي وارد شده اند اما به علت كمبود اتوبوس در ناوگان و 
با توجه به اينكه خروج هر يك دستگاه اتوبوس، فرايند برداشت مسافر از خطوط را تحت تأثير قرار 
مي دهد و همچنين با استناد به دستورالعمل هاي ابالغي از وزارت كشور سعي بر اين است كه هيچ 

اتوبوسي از چرخه حمل ونقل خارج نشود.

 برنامه عملياتي احداث و افتتاح ايستگاه هاي مترو 
تا پايان سال1399

منطقه خطنام ايستگاه
شهرداري

افتتاح در 
صورت تامين 
به موقع منابع

درصد 
پيشرفت

90بهمن3199اقدسيه

99آذر1299و614اميركبير

80بهمن299و66تربيت مدرس

شهرك 
91بهمن6299آزمايش

99بهمن6299مرزداران

99بهمن6299يادگار امام

شهيد اشرفي 
97بهمن6599اصفهاني

92بهمن6599شهيد ستاري

100آذر7299برج ميالد

87دي 71499شهيد محالتي

80بهمن71299ميدان قيام

88اسفند7299باقرخان
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شاخص آلودگی هوا ديروز در برخی مناطق به 152 رسيد؛ باتوجه به پايداري هوا 
پيش بينی ها نشان مي دهد پايتخت هفته آلوده ای در پيش دارد

  محمود مواليي
خبر نگار
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   بودجه زير فشار انتخابات1400
به نظر مي رسد سرنوشت بودجه1400 چسبندگي زيادي به انتخابات1400 رياست جمهوري دارد. گزينه احتمالي مجلس اين است 
كه بودجه را تصويب نكند و دست كم بودجه به صورت چنددوازدهم بسته شود تا هزينه اصالحات بودجه يا تصويب آن بر مقبوليت 
سياسي نامزدهاي احتمالي يا نتيجه انتخابات آينده اثر نگذارد. اينجاست كه پاي صندوق رأي در ميان است؛ آيا مجلس مي تواند 
حقوق  كارمندان را كم كند يا از بازنشستگان بخواهد كمتر مطالبه افزايش دريافتي داشته باشند به اين دليل كه افزايش حقوق ها به 
تورم دامن مي زند؟ آيا دولت حاضر به پس گرفتن بودجه و اصالح آن با پذيرش هزينه سياسي و نارضايتي احتمالي خواهد شد؟ به نظر 
مي رسد بودجه1400 متفاوت ترين بودجه خواهد بود و مهم اين است كه كدام سياستمد ار قرار است با اين بودجه به گفته اسحاق 
جهانگيري ادب شود؛ چه كسري بودجه را مادر مصيبت ها بدانيم و چه مادر فسادها در اقتصاد، مهم اين است كه اصالح ساختار 
بودجه هزينه دارد كه شايد هزينه آن سخت تر شدن مسير ورود چهره هاي سياسي براي رفتن به پاستور باشد. بودجه1400 مثل 

هيچ يك از بودجه هاي سال هاي گذشته نيست؛ اين بودجه تعيين كننده مسير پيش روي مسافر آينده پاستور است.

ارتباط فوالدين ميان دوستان قديمي
راه آهن خواف - هرات با مأموريت كمك به توسعه اقتصادي افغانستان و شكوفا كردن فرصت هاي 

ترانزيتي كريدور بين المللي شرقي - غربي ايران افتتاح شد
گزارش

بعد از گذشــت 19سال، رؤياي  حمل و نقل
اتصــال افغانســتان به شــبكه 
سراســري راه آهــن ايــران به 
واقعيت پيوست و با بهره برداري 
از سه چهارم خط ريلي خواف – هرات، مسير نو ميان 
دوستان قديمي برقرار شد. مســيري كه طراحي آن 
چند روز پس از واقعه هولناك 11ســپتامبر و در اوج 
بي ثباتي هاي افغانستان آغاز شده و با جان افشاني هاي 

بسيار به پايان رسيده است.
به گزارش همشهري، پنجشــنبه گذشته، 3 قطعه از 
4قطعه خط راه آهن خواف - هرات با حضور روســاي 
جمهوري ايران و افغانستان با شــعار »دو ملت، يك 
فرهنگ، يك تاريخ« به بهره برداري رسيد تا با تكميل 
يك قطعه ديگر از جورچين كريدور بين المللي غرب 
– شــرق، انزواي جغرافيايي منطقه سنگان در ايران 
و هرات در افغانســتان به پايان برسد. پيش  از افتتاح 
رسمي اين پروژه و در جريان آزمايش گرم اين مسير 
ريلي، يك محموله 500تني سيمان از خواف به مقصد 
روزنك در افغانستان ارسال شــده و پيام سازندگي و 

رونق را به آن ديار برده بود.

ميانبري به سوي توسعه
راه آهــن خواف – هرات پنجشــنبه هفته گذشــته، 
20آذر1399 به صورت ويدئوكنفرانس و با مشاركت 
روســاي جمهوري ايران و افغانســتان و مســئوالن 
2كشور افتتاح شد. حســن روحاني، رئيس جمهوري 
در اين مراسم بر مستحكم تر شــدن روابط 2كشور با 
افتتاح اين خط ريلي تأكيد كرد. محمداشــرف غني، 
رئيس جمهوري افغانستان نيز در مراسم افتتاح خط 
آهن خواف - هرات، احداث اين مســير استراتژيك 
را نتيجه تالش هاي خستگي ناپذير 2كشور در عرصه 
اتصال منطقه اي و رســيدن به رفاه اقتصادي منطقه 

برشمرد.

شرح تحقق يك رؤيا
طرح احداث راه آهن خواف - هرات از اوايل دهه1380 
مطرح و پــس از نقشــه برداري و طراحي مســير، از 
14سال پيش كلنگ احداث مســير زده شده است. 
آنگونه كه از مهندسان نقشه بردار اين طرح نقل شده، 
نخستين مأموريت هاي بررسي مسير و نقشه برداري 
ازآن ،پس از حمله 11سپتامبر و در اوج بي ثباتي هاي 
افغانستان انجام شده اســت. عليرضا صلواتي، مجري 
قطار سريع السير تهران - اصفهان از مهندس فراهي 
كه 19سال پيش دست به كار نقشــه برداري از مسير 
ريلي خواف- هرات بوده است، چنين نقل مي كند كه 
در آن دوره، جز يك نقشه نظامي قديمي و نه چندان 
دقيق از ارتش افغانستان، هيچ نقشه استانداردي براي 
مطالعه و طراحي مسير منتهي از مرز ايران تا منطقه 
هرات وجود نداشــت و حتي براي گرفتار نشــدن در 
ميدان هاي مين بــه يادگار مانده از جنگ شــوروي 
نيز از پيرمرداني كمك گرفته شد كه هنوز آن جنگ 
خانمان سوز و ميادين مين آن را به خاطر داشتند. در 
خاطرات مهندسان طراح مسير ريلي خواف- هرات، 
بارها به محروميت شديد مناطق غربي افغانستان در 
محدوده هرات تا مرز ايران اشاره شده و هربار ثمرات 
احداث اين مسير ريلي، نور اميدي بوده كه آنها را در 

ادامه كار دلگرم كرده است.
به گزارش همشهري، پروژه اي كه حدود 2دهه پيش 
با اين مشقت و سختي آغاز شده بود، حاال به وضعيتي 
رسيده كه مي تواند خون تازه اي در حيات منطقه هرات 
جاري كند و مبنايي براي بالندگي اقتصادي افغانستان 
با اتكا به ظرفيت هاي معدني و ترانزيتي باشد. به قول 
حسن روحاني، رئيس جمهور كشــورمان، اين مسير 
ريلي، گشايشي بزرگ براي 2 ملت بزرگ افغانستان 
و ايران اســت كه پيوند دل ها، انديشه ها، فرهنگ ها، 
رفتارها و تالش هــاي آنها را اينك بــا رابطه راه آهن 

مستحكم تر مي كند.

جزئيات پروژه ريلي خواف – هرات
راه آهن خواف – هرات به طول 220كيلومتر در 4 قطعه 
اجرا مي شود كه 3 قطعه آن توســط ايران اجرا شده 
و اخيرا به بهره برداري رسيده اســت. از اين 3قطعه، 
78كيلومتر در قالب 2قطعه در داخل خاك ايران اجرا 
شده و 62كيلومتر نيز به عنوان قطعه سوم از نقطه صفر 
مرزي تا ايستگاه روزنك شهرستان غوريان در استان 
هرات با توان مهندسي و سرمايه گذاري ايران احداث 
شده است. در اين ميان 80كيلومتر باقي مانده از اين 
مسير ريلي حدفاصل ايستگاه روزنك تا فرودگاه هرات، 
تحت مسئوليت دولت افغانســتان و با سرمايه گذاري 
يك شركت ايتاليايي و پيمانكاري قزاقستان در دست 

احداث است.
به گزارش همشــهري، اطالعات منتشــر شــده از 
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور 
نشــان مي دهد ايران براي طراحي، ساخت و اجراي 
3قطعه راه آهن خــواف - هرات تاكنون بــه نرخ روز 
2هزار ميليارد تومان ســرمايه گذاري كرده و آنگونه 
كه سيدحســين كرماني ها، مجري طرح برون مرزي 
راه آهن خواف - هرات مي گويد دوره بازگشت سرمايه 
صرف شــده در اين خط ريلي با اســتفاده از مزاياي 
توسعه صادرات به افغانستان به ويژه مصالح و سوخت، 
به حدود 3 سال مي رســد كه از صرفه اقتصادي باالي 
اين پــروژه حكايــت دارد. ظرفيت ســاالنه 3 قطعه 
تكميل شده راه آهن خواف - هرات در بخش مسافري 
يك ميليون نفر و در بخش بار و ترانزيت 6ميليون تن 
اســت كه قابليت افزايش نيز دارد. فعــال برآوردهاي 
وزارت راه و شهرسازي نشان مي دهد براي اين مسير 
ريلي بين المللي ظرفيت 1.7ميليون تن ترانزيت بار از 

كشورهاي حوزه cis، تركيه و خليج فارس وجود دارد 
و درعين حال حدود 3ميليون تــن ظرفيت حمل بار 
صادراتي وارداتي ميان ايران و افغانستان نيز براي اين 

مسير تعريف شده است.

فرزند خلف جاده ابريشم
ايران و افغانســتان 936كيلومتر مرز مشترك دارند 
كه باوجود مبادالت ســنتي دوجانبــه، به دليل نبود 
زيرســاخت ها، هيچ گاه نتوانســته اند از ظرفيت هاي 
تجاري و ترانزيتي خود استفاده كنند. در اين شرايط، 
مناطق سنگان ايران و هرات افغانستان نيز كه در طول 
تاريخ آوازه اي در مبادالت اقتصادي داشته اند از رونق 
افتاده و در انزواي جغرافياي اقتصادي گرفتار شده اند؛ 
اما احداث خط ريلي خواف – هرات، كه كارشناسان 
اهميت آن را همپاي جاده ابريشم قديم مي دانند باعث 
مي شود اين 2 منطقه اســتراتژيك بار ديگر به دوران 
رونق برگردند و با اســتفاده از مقــرون به صرفه ترين 
مســيرهاي تجاري زمينه آبادي و احياي شــهرهاي 
هر 2 منطقه را فراهم آورند. نكته قابل توجه اين است 
كه خط ريلي خواف – هرات، افغانستان معدن خيز و 
محصور در خشــكي را به راه آهن سراسري ايران و در 
آينده با افتتاح راه آهن چابهار زاهدان، به آب هاي آزاد 
متصل مي كند كه زمينه توســعه مناسبات اقتصادي 
افغانستان و شــركاي تجاري خود نظير هند را فراهم 
مي آورد. از سوي ديگر احداث و بهره برداري از اين خط 
ريلي فرصتي براي افغانستان ايجاد مي كند تا با برقراري 
اتصال ريلي هرات به مزارشريف، از ظرفيت ترانزيتي 
اين مسير نيز برخوردار شود و شبكه ريلي كشورهاي 
آسياي ميانه و شرق چين دست پيدا كند. البته تحقق 
اين رؤيا، نيازمند عزم راســخ قدرت هــاي دخيل در 
افغانســتان براي پايان دادن به انزواي اين كشــور و 
بهره برداري از فرصت هاي بي بديل اقتصادي آن است.

ششمين مرز ريلي ايران و همسايگان
خط ريلي خواف – هرات، ششــمين مرز ريلي ايران 
است كه شبكه ريلي داخلي را به شبكه ريلي كشورهاي 
همسايه متصل كرده اســت؛ با اين تفاوت كه اين بار، 
شبكه ريلي ايران وارد كشوري شده كه تاكنون شبكه 
ريلي فعالي نداشته و قرار است پايه و اساس بالندگي 
راه آهن ملي افغانستان باشد. از اين طريق به آب هاي 
آزاد دسترســي پيدا كرده و در مراودات با كشورهاي 
تركيه و كشورهاي CIS بارهاي صادراتي خودش را از 

طريق ايران ترانزيت كند.
به گزارش همشــهري، ايران پيش ازاين 5پروژه  ريلي 
با كشورهاي همســايه را احداث كرده و در مرزهاي 
ســرخس، رازي، ميرجاوه، جلفــا و لطف آباد زمينه 
توسعه مبادالت اقتصادي را فراهم آورده است اما هنوز 
ظرفيت هاي مستتر در اين مسيرها به طور كامل مورد 

بهره برداري قرار نگرفته است.
ايستگاه ســرخس به عنوان ايســتگاه مرزي راه آهن 
ايران با كشور تركمنستان و نقطه اتصال شبكه ريلي 
ايران به كشــورهاي CIS يكي از مسيرهاي تجاري 
استراتژيك به شــمار مي رود كه با توجه به پيوستن 
ايران به پيمان اقتصادي اوراســيا مي تواند بســتري 
براي توسعه مناســبات اقتصادي باشــد. همچنين 
ايستگاه رازي به عنوان ايســتگاه مرزي راه آهن ايران 
با تركيه قادر اســت بخش قابل توجهــي از مبادالت 
2كشــور را به خود اختصاص دهــد و ضمن كاهش 
معضالت مرز زميني بــازرگان و اختالفات ترانزيتي 
جاده اي ميان 2كشــور، هزينه هاي دوطــرف را نيز 
به مراتب كمتر كند. در اين ميان ايستگاه مرزي جلفا 
به عنوان ايستگاه مرزي راه آهن ايران با نخجوان و مرز 
لطف آباد در استان خراسان شــمالي با تركمنستان 
نيز جايگزين هاي معتبــري براي حمل ونقل تركيبي 
و افزايش مبادالت هســتند كه هنوز از ظرفيت هاي 
آنها به درستي استفاده نمي شود. البته ايستگاه مرزي 
لطف آباد به شبكه ريلي ايران متصل نيست و خط آهن 
عريض 1530ميلي متري تركمنســتان تا 1500متر 
از نقطه صفر مرزي به داخل ايران كشــيده شــده و 
براي حمل ونقل تركيبي اســتفاده مي شود. ميرجاوه 
نيز به عنوان نقطه اتصال به شــبكه ريلي پاكســتان، 
پنجمين مرز ريلي ايران با همســايگان اســت كه در 
ســايه مغفول ماندن ظرفيت هاي تجاري 2كشور از 
ظرفيت هاي آن استفاده نمي شود. حاال راه آهن خواف 
- هرات با ظرفيت ساالنه جابه جايي 6ميليون تن بار و 
يك ميليون مسافر به عنوان ششمين نقطه اتصال ريلي 
به بهره برداري رســيده و هزار آرزو و رؤيا نيز براي آن 

فهرست شده است.

دورنماي رشد 5برابري ترانزيت
محمد اســالمي، وزير راه و شهرســازي با اشــاره به 
اينكه خط آهن خــواف – هرات، ايــران را به دومين 
مركز جمعيتي افغانستان متصل كرده، مي گويد: در 
ســال جاري 10ميليون تن بار ترانزيتي ميان ايران با 
افغانستان، كشورهاي منطقه و بنادر جنوبي و شمالي و 
كريدور شرق - غرب و شمال - جنوب مبادله شده؛ اما 
هدف گذاري ايران، رسيدن به ترانزيت 50ميليون تن 
بار در سال است كه با اين روش، سهم قابل مالحظه اي 
نيز به محموله هاي افغانستان و بارهاي ترانزيت شده از 
طريق افغانستان اختصاص مي يابد. اسالمي استقبال 
فوري و كم نظير افغانســتان از توسعه زيرساخت هاي 
حمل ونقل و اتصال به ريلي ايــران و بندر چابهار را به 
فال نيك مي گيرد و مي افزايــد: با افتتاح خط راه آهن 
خواف – هرات، بار ترانزيتي از مبدأ يا به مقصد اروپا نيز 
جابه جا مي شود و سهم بزرگ تري در گسترش تجارت 

ريلي براي 2كشور فراهم خواهد آمد.

آيا مجلس كليات اليحه بودجه1400 
پيشنهادي دولت را رد مي كند؟ در 
اين صورت دولت چه راهي درپيش 
دارد و آيــا تكليــف بودجه ســال 
آينده به بعد از مشخص شــدن نتيجه انتخابات سال آينده 
رياست جمهوري كشيده خواهد شــد؟ آيا مجلس ريسك 
سياسي ناشي از كاهش حقوق كاركنان دستگاه هاي مختلف 
اجرايي را به كمتر از ميزان پيشــنهادي دولت مي پذيرد؟ 
درنهايت يك سؤال مهم تر پشــت پرده بودجه1400 چه 
مي گذرد و چرا نمايندگان مجلس اصرار دارند بايد كليات 

بودجه رد شود؟ 

گفت وگوي سران قوا پشت تريبون
به گزارش همشــهري، وقتي اليحه بودجه1400 را معاون 
پارلماني رئيس جمهور به بهارســتان برد و نايب رئيس دوم 
مجلس آن را تحويل گرفت، گمان نخســت اين بود كه اين 
يك چالش سياسي گذراست اما حاال روشن شده كه چالش 
اصلي بين دولت و مجلس؛ به 2برداشــت متفاوت از قانون 
اساســي نزد رئيس جمهوري و رئيس مجلس برمي گردد. 
نمايندگان فعلي مجلس از همان هفته هاي نخســت ورود 
به خانه ملت تصميم داشــتند تا چارچوب جديدي را براي 
بودجه ســال آخر دولت تعيين كنند و حتي طرح هم ارائه 
دادند و وقتي با بن بست قانون اساسي مواجه شدند، تالش 
كردند تا ســازمان برنامه و بودجه را مجاب كنند تا بودجه 
را با نظر آنها تدوين كند. در اين ميان، محمدباقر قاليباف، 
رئيس مجلس مهرماه امســال نامه اي به حســن روحاني، 
رئيس جمهوري نوشــت و اعالم كرد: اليحه بودجه1400 
متفاوت با لوايح بودجه گذشــته تدوين و به مجلس تقديم 
شود. اين نامه را روحاني البته پاســخ نداد زيرا از نظر قانون 
اساســي، رئيس مجلس نمي تواند چنين درخواســتي از 
رئيس جمهوري داشته باشد. در واكنش، در روز 12آذرماه، 
قبل از ارائه اليحه بودجه به مجلس، محمدباقر قاليباف در 
نطقي با شــر مطلق درآمدهاي نفتي و تكيه بر آن را تكيه 
بر باد خواند و كســري بودجه را ام المصايب دانست. حسن 
روحاني اما همان روز پاسخ داد؛ به خاطر رقابت هاي سياسي 
و انتخاباتي، اخالق و حقايق را زير پا نگذاريد. او در عين حال 
تأكيد كرد؛ همه امكانات خود را بسيج كرده ايم كه سال آينده 
فروش نفت را افزايش دهيم، گفت: درآمدهاي نفتي خرج 

هزينه هاي جاري دولت نخواهد شد.

رمزگشايي از كنايه روحاني
در شــرايطي كه دولت خود را براي افزايــش فروش نفت 
ايران بســيج كرده، مجلس طرح كاهش تعهدات برجامي 
را تصويب كرد تا عمال راه را براي محقق شــدن 199هزار 
ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي پيش بيني شده در بودجه 
ببندد. اظهارات روز چهارشــنبه رئيس جمهوري اما پشت 
پرده ماجرا را روشن تر مي كند جايي كه روحاني مي گويد: 
منافع ملي را قرباني انتخابات1400 نكنيد و حتي به صراحت 
اعالم مي كند كسي نمي تواند براي دولت خط مشي و برنامه 
تعيين كند. انتقاد روحاني از اينكه مجلس تحت رياســت 
قاليباف لوايح دولت را بايگاني كرده و به گفته او ســونامي 
طرح ها را راه انداخته، نشــان مي دهد نقطــه اوج برخورد 
دولت و مجلس تصميم گيري درباره بودجه1400 خواهد 
بود. آخرين موضع گيري روحانــي در برابر رويكرد مجلس 
نشــان مي دهد او هــم از تصويب قانون كاهــش تعهدات 
برجامي مجلس ناراحت اســت و مهم تر اينكه نمي خواهد 
در برابر بدعت در تدوين بودجه ســكوت كند. چنان كه او 
كسي است كه به گفته خودش 7سال در دولت كار كرده و 
20سال سابقه نمايندگي مجلس را دارد و مي داند مجلس 
اجازه دارد بودجه را تصويب يا رد كند، اما حق ندارد بودجه 
جديد بنويسد و براي دولت خط مشي تعيين كند. اين يك 
روي سكه بودجه1400 است. اما روي ديگر سكه را مي توان 
در گزارش جديد مركز پژوهش هاي مجلس تحت رياست 
عليرضا زاكاني، از چهره هاي شناخته شده جريان اصولگرا و 
از مخالفان جدي برجام، رصد كرد كه به صراحت از رد كليات 

بودجه پيشنهادي دولت دفاع مي كند.

قانون درباره وظيفه مجلس چه مي گويد؟
مركز پژوهش هاي مجلس در اين گــزارش به نمايندگان 
يادآوري مي كند نقش اساسي مجلس در مقابل بودجه دولت، 
تصويب و نظارت بر نحوه اجراي بودجه است و وظيفه دولت 
اجازه گرفتن از مجلس براي اينكه از كدام محل درآمد كسب 
كند و آن را چگونه هزينه كند. به اين ترتيب مجلس مي تواند 
اليحه بودجه دولت را تصويب نكند و از دولت بخواهد اليحه 

ديگري به مجلس بياورد.
البته بازوي تحقيقاتــي مجلس در گــزارش خود مدعي 
مي شود دليل كسري تراز عملياتي بودجه در سال هاي اخير 
ناشــي از افت درآمدهاي نفتي و تحريم ها نيست و كنترل 
آن كامال در اختيار دولت اســت. اين در حالي است كه در 
گزارش همين نهاد به روند كســري تــراز عملياتي بودجه 
به كل بودجه كشور در فاصله ســال هاي 1393 تا 1400 
اشاره شده كه نشان مي دهد نســبت كسري تراز عملياتي 
به كل بودجه عمومي دولت در فاصله قبل از خروج آمريكا 
از برجام و اعمال تحريم هاي نفتي يعني سال هاي 95 تا 97 
به كمتر از 25درصد رسيده اما در 2سال پس از آن و خروج 
آمريكا از برجام و تشديد تحريم ها به ويژه عليه صادرات نفت 
ايران اين نسبت دوباره افزايش يافته و با فرض فروش روزانه 
2.3ميليون بشكه نفت در روز در بودجه1400 نسبت كسري 

تراز عملياتي به حدود 45درصد مي رسد.

چالش برسر رقم فروش نفت
غيرواقعي بودن منابع بودجه1400 از نظر مركز پژوهش هاي 
مجلس، سياســت دولت در ســال هاي اخير بوده و تالش 
مي كند بودجه را توخالي بــه مجلس تقديم كند. همچنان 
كه در بودجه1399 قرار بود روزي 1.5ميليون بشكه نفت 
فروخته شود اما اين اتفاق رخ نداد. به گزارش همشهري، نكته 
تاريك و مبهم در گزارش مركز پژوهش ها اينجاست كه ايران 
تا پيش از خروج آمريكا از برجام روزانه 3ميليون و849 بشكه 
نفت در روز توليد مي كرد كه از اين ميزان 2ميليون و325هزار 
بشكه در روز صادر مي شد؛ البته كه بازگشت نفت ايران به 
بازارهاي جهاني درصورت برداشته شدن تحريم ها تدريجي 
خواهد بود اما ارتباط دادن ناتواني ايران در افزايش ســريع 
صادرات خود به ضعف در ظرفيت توليد مخازن نفتي، يك 
چالش و ادعايي است كه بايد بازوي تحقيقاتي مجلس به آن 
پاسخ شــفاف بدهد يا وزارت نفت درباره آن اعالم نظر كند 
كه اگر تحريم هاي نفتي برداشته شود، ايران مي تواند روزي 
2ميليون بشكه نفت صادر كند يا نه؟ ارزيابي كارشناساني 
كه با همشهري گفت وگو كرده اند نشان مي دهد بعيد است 
ايران نتواند درصورت برداشته شدن تحريم ها روزي بيش از 

2ميليون بشكه نفت صادر كند.

رد بودجه؛ پيشنهاد مركز پژوهش ها
بازوي پژوهشي مجلس با تأكيد بر اينكه كسري بودجه دولت 
به افزايش تورم منجر مي شود؛ 2راه را پيش روي نمايندگان 
گذاشته، نخست تصويب نكردن بودجه1400 و دوم تصويب 
كليات آن و اصالحات در جزئيات. اما به صراحت مي گويد: 
رويكرد تأييد كليات و انجام اصالحات در فرايند بررســي 
اليحه عمال نتيجه بخش نخواهد بود. پس گزينه پيشنهادي 
و مطلوب به احتمال زياد رد آخرين بودجه دولت حســن 
روحاني است زيرا گزارش مركز پژوهش هاي مجلس به اين 

مسئله اشاره مي كند كه اگر انجام اصالحات بودجه به معناي 
كاهش هزينه هاي دولت يعني كم كردن از ميزان افزايش 
حقوق پيشنهادي حقوق بگيران و بازنشستگان يا افزايش 
ميزان ماليات دريافتي باشــد، براي مجلس هزينه سياسي 
خواهد داشت. حاال توپ در زمين مجلس است كه يا آخرين 
بودجه دولت روحاني را تصويب كند و اصالحات ساختاري 
بودجه را در دولت آينده جســت وجو كند يا به گفته مركز 
پژوهش هاي مجلس، تصميم اساسي بگيرد. اما اين تصميم 

اساسي چيست؟

2روي سكه كسري بودجه
درحالي كه رئيس مجلس اخيرا كسري بودجه را ام المصايب 
اقتصاد ايران خوانده، مركز پژوهش هاي مجلس مي گويد: 
كسري بودجه دولت المفاسد اقتصاد است و نتيجه مي گيرد 
پولي كه دولت در بودجه سال1400 بابت فروش نفت خام، 
استقراض از صندوق توسعه ملي و فروش اوراق پيش فروش 
نفت درنظــر گرفته، دچار بيش برآورد منابع اســت؛ يعني 
اين درآمد محقق نخواهد شــد و از سوي ديگر هزينه هاي 
جاري دولت عمدتا به دليل افزايش حقوق و دستمزد رشد 
زيادي كرده و به همين دليل دولت در سال آينده به كسري 
بودجه اي به مراتب بيشتر از امسال و سال هاي پيش مواجه 

خواهد بود.
به گزارش همشــهري، دخل و خرج جاري دولت در سال 
آينده با كسري تراز 319هزار ميليارد توماني مواجه است و 
دولت مي خواهد اين شكاف بين درآمد و هزينه ها را با فروش 
نفت بيشتر )به ميزان 2.3ميليون بشكه در روز( فروش سهام 
و اوراق بدهي و همچنين قرض گرفتن از صندوق توسعه ملي 
جبران كند. تصميم اساسي مجلس مي تواند اين باشد كه 
راســا تصميم بگيرد كه ميزان درآمد پيش بيني شده براي 
فروش نفت يعني 199هزار ميليارد تومان را نپذيرد و آن را 
كاهش دهد. اما اگر مجلس چنين تصميمي بگيرد، با چالش 
جدي تري مواجه مي شود يعني به هر ميزان كه از درآمدها 
و منابع دولت كم كند، بايد سمت كم كردن هزينه ها برود؛ 
سؤال اينجاست كه كاهش هزينه هاي دولت چگونه ممكن 
است؟ زيرا ســهم باالي هزينه هاي دولت ناشي از پرداخت 

حقوق به بازنشستگان و حقوق بگيران است.

ردپاي سياست در بودجه
روشــن اســت كه فضاي بين مجلس و دولــت هم اكنون 
به گونه اي نيست كه بتوان در سايه آن ســاختار بودجه را 
اصالح كرد تا هم دولت و هم مجلس هزينه سياســي اين 
اصالحات را بپردازند. دســت كم اينكه توافق كنند حقوق  
كارمندان يا دريافتي بازنشستگان را افزايش ندهند يا كمتر 
از 25درصد افزايش دهند. يا اينكه هر دو قبول كنند ماليات 
بيشتري جمع آوري شود و هزينه نارضايتي آن را مشترك 
بپردازند. حتي مركز پژوهش هاي مجلس وقتي 6مسير را 
براي افزايش درآمدهاي دولت پيشــنهاد مي كند ازجمله 
اصالح نرخ ارز 4200توماني، حذف معافيت هاي مالياتي، 
وضع ماليات بر خانه ها و دارايي هاي لوكس، گرفتن ماليات 
بر مجموع درآمد مردم و ماليات از عايدي سرمايه يا باالبردن 
نرخ ماليات بــر ارزش افزوده يك مســئله را به نمايندگان 
گوشزد مي كند كه كليد معماي بودجه1400 است؛ اين نهاد 
به نمايندگان مي گويد: ارائه راهكارهاي افزايش درآمد دولت 
لزوما به معناي ورود مجلس براي انجام اصالحات نيســت 
بلكه منطقي است دولت اين اصالحات را انجام دهد و دوباره 
اليحه بودجه را به مجلس بفرستد. آيا اين پيشنهاد به معناي 
انداختن توپ نارضايتي و هزينه سياسي اصالحات بودجه به 

زمين دولت نخواهد بود؟ 

خواف؛ چشم انتظار رونق اقتصادي
 مريم سرخوش - وجود معادن غني سنگ آهن، چندي است كه نام خواف را در حوزه صنعت مطرح كرده، اما 
نه به اندازه راه آهني كه 3روز از افتتاح رسمي آن مي گذرد. افتتاح رسمي خط آهن بين المللي خواف - هرات 
مي تواند چشم اندازهاي توسعه يكي از شرقي ترين مناطق ايران را روشــن تر كند. هر چند اهالي خواف 
معتقدند اگر در بهره برداري از راه آهن، به مانند معادن سنگان، طرحي براي اشتغال زايي در خود منطقه وجود 
نداشته باشد، اين پروژه هم مي شود تكرار همان محروميت ها. يك نفر از اهالي خواف مي گويد: اگر در كنار 
حمل بار به افغانستان يا ارسال كاالهاي آن كشور به آب هاي آزاد، خط آهن خواف - هرات در حوزه گردشگري 
و حمل ونقل مسافر هم فعال تر شود مي تواند اميدواري ها به توسعه منطقه را افزايش دهد. ديگر ساكن اين 
شهرستان هم معتقد است معدن سنگان مزيت چنداني براي ســاكنان بومي خواف نداشته؛ اين راه آهن 
هم اگر قرار است تنها مسير اتصال ريلي افغانستان به كشورهاي ديگر باشد فايده اي براي مردم نخواهد 
داشت. او ياد آوري مي كند: از زمان فعاليت معادن و حتي با شروع عمليات اجرايي راه آهن شركت هاي بزرگ 
صنعتي در اين منطقه احداث شدند اما نيروهاي بومي بخت و اقبالي براي استخدام نداشتند. البته تعدادي 
از مردم منطقه به عنوان كارگر مشغول به كار شدند ولي جوان هاي تحصيل كرده همچنان بيكار مانده اند. اي 
كاش درباره مشاغلي كه قطعا در آينده نزديك به واسطه ورود راه آهن بين المللي در خواف ايجاد مي شود، 
ظرفيتي هم براي ساكنان بومي خواف درنظر بگيرند. يكي ديگر از اهالي هم احداث بازارچه مرزي در خواف 
را راه حلي مطمئن براي توسعه اقتصادي مي داند و مي گويد: اقتصاد ريلي شمال شرق كشور به واسطه راه آهن 
خواف رونق گرفته و اي كاش از اين درآمد كمي هم خرج آباداني همين جا شود. اقتصاد خواف ضعيف است و 
مسئوالن محلي و ملي بايد با ايجاد بازارچه هاي مرزي، بازارهاي فروش در ايستگاه ها، جذب نيروي بومي و 
توسعه گردشگري، همچنين تبليغ براي ورود سرمايه گذاري ملي و بين المللي قدمي براي بهبود زندگي آنها 
بردارند. يكي ديگر از اهالي منطقه هم مي گويد: برخي كشاورزان زمين هايشان در مسير راه آهن قرار دارد و 
طي سال هاي اجراي عمليات خط آهن، بخشي از زمين ها از بين رفته و قطعا در آينده هم با مشكالت آلودگي 
مواجه خواهند بود و نمي توانند كشاورزي كنند. همچنين بخش زيادي از جاده ها از بين رفته اند و مردم هر روز 
با مشكالت زيادي براي تردد مواجه اند. نخستين اقدام پس از افتتاح راه آهن بايد توجه به بهسازي جاده ها و 
ايمن سازي آنها و رفع مشكل كشاورزان باشد. محمدصادق معتمديان، استاندار خراسان رضوي در گفت وگو 
با همشهري به تأثيرات توسعه اقتصادي اين خط آهن در خواف و حتي كل استان اشاره مي كند و مي گويد: 
اين خط يكي از كريدورهاي اصلي منطقه خواهد بود زيرا ايران را از مسير افغانستان هم به كشورهاي آسياي 
مركزي متصل خواهد كرد. معتمديان مرز دوغارون را مهم ترين و اصلي ترين مرز زميني ايران با افغانستان 
مي نامد و مي افزايد: با افتتاح و راه اندازي خط ريلي خواف - هرات قطعا بار اين مرز نيز سبك تر خواهد شد 
و شاهد روان سازي  مرز دوغارون و افزايش سرعت مبادالت تجاري نيز خواهيم بود. معتمديان با اشاره به 
ظرفيت هاي مسافري و باربري خط ريلي خواف – هرات تأكيد مي كند: اين خط ريلي ۶ميليون تن ظرفيت باري 
دارد و از طريق آن بيش از يك ميليون نفر مسافر مي توانند جابه جا شوند كه طبيعتا در اقتصاد گردشگري 

استان اثرات مثبتي برجا خواهد گذاشت.

ث
مك

بودجه در بن بست بهارستان
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افزايش70درصدي قيمت انواع  لوازم خانگی
لوازم خانگي در 8 ماه امسال در 
كنار ممنوعيت واردات، سهم 
كاالهاي قاچــاق و تقلبي را در 

بازار لوازم خانگي افزايش داده است. 
مشاهدات خبرنگاران همشهري حاكي است لوازم 
خانگي كم كيفيت زيرپله اي توليــد داخل يا توليد 
چين، با تغيير نام، نشان، بسته بندي، كارتن و حتي 
با گارانتي هاي جعلي، عموما بــه جاي محصوالت 
اصلي برندهاي مشــهور كره اي عرضه مي شود. اين 
محصوالت بــا تبليغ در فضاي مجــازي يا از طريق 
برخي فروشــگاه هاي فاقد پروانه كســب فروخته 

مي شود.

رشد قيمت همزمان با رشد توليد
محمد حســين اســاميان، نايب رئيــس اتحاديه 
فروشندگان لوازم خانگي با تأييد افزايش 70درصدي 
قيمــت لوازم خانگــي در 8 ماه گذشــته از كاهش 
80درصدي تقاضاي خريد در بــازار خبر مي دهد 
و مي گويد: نه تنها كاهش نــرخ ارز در ماه هاي اخير 
باعث كاهش قيمت مواداوليــه توليد لوازم خانگي 
نشده بلكه قيمت ها افزايش نيز داشته است. محمد 
حسين اساميان در عين حال افزود: اگر قيمت ارز 
ثبات داشته و در مرز 24 تا 25هزار تومان بماند و اين 
ثبات حداقل 6 ماه تا يك سال ادامه پيدا كند، قيمت 

لوازم خانگي نيز از اين نرخ متاثر خواهد شد. 
نكته جالب توجــه در بازار لوازم خانگي آن اســت 
كــه آمارهــاي رســمي وزارت صنعت از رشــد 
توليد انواع لوازم خانگي در نيمه نخســت امســال 
حكايت داردو طبق آمار رســمي در 6 ماه نخســت 
ســال يك ميليون و964هزار و 200دســتگاه انواع 
لوازم خانگي در داخل توليد شــده كه از افزايشــي 
52.8درصدي حكايت دارد. به گفته سعيد زرندي، 
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت در 7 ماه امسال 
تيراژ توليد ماشين لباسشويي به 550هزار دستگاه 
رسيده كه نســبت به پارســال با رشد 53درصدي 

همراه بوده است. 
تحليل گران و فعاالن بازار با اشــاره به اين موضوع 
مي گويند به نظر مي رســد هنوز توليــدات داخل 
به لحاظ تيراژ و كيفيت توليد نتوانسته اند نياز بازار را 

به طور كامل برطرف كنند.

فروش محصوالت زيرپله اي با گارانتي جعلي
در شرايطي كه به نظر مي رســد هنوز تقاضاي بازار 
با توليدات داخل پاسخ مناســبي دريافتي نكرده؛ 
مشــاهدات ميداني خبرنگاران همشــهري حاكي 
است افزايش سهم محصوالت قاچاق و تقلبي از بازار 
لوازم خانگي زمينه گرم شــدن بازار خريد و فروش 
گارانتي هاي نامعتبــر و تقلبي براي اين محصوالت 
را نيــز فراهم كرده اســت. آن دســته ازخريداران 
اين  محصوالت كه با همشــهري گفت وگو كرده اند 
مي گويند؛ براي تامين قطعــات يا دريافت خدمات 
پس از فروش محصوالتي كه با نام برندهاي خارجي 

خريده اند دچار مشكل شده اند.
مسئوالن تشكل هاي صنفي بارها بر اينكه تكليفي 
نسبت به ارائه خدمات به اينگونه محصوالت ندارند 
تأكيد كرده اند اما فروشندگان لوازم خانگي مي گويند 
هنوز بسياري از مشتريان متقاضي خريد محصوالتي 
با برند و نشــان هاي خاص هســتند. اين شــرايط 
موجب شده تا جعل نام و نشان و عرضه محصوالت 
فيك و تقلبي و حتي فروش گارانتي هاي جعلي به 
كسب وكاري پر ســود در بازار لوازم خانگي تبديل 
شود. اين روزها كه نمايندگي برندهاي معتبر خارجي 
لوازم خانگي در بازار حضور رسمي ندارند انواع لوازم 
خانگي فيك بدون هيچ گونــه گارانتي معتبري در 
بازار جوالن مي دهد. برخي فروشندگان لوازم خانگي 
به همشــهري گفته اند؛ عرضه محصوالت تقلبي به 
واردات قاچاق يا تغيير نام و نشــان و لوگوي اقام 
وارداتي منحصر نيست. به گفته آنان اين روزها برخي 
توليدكنندگان كه از آنها عموما با نام توليدكنندگان 
زيرپله اي ياد مي شــود با توليد محصوالت مشابه يا 
تعمير و نوسازي محصوالت دســت دوم برندهاي 
خارجي توليدكننده لوازم خانگي يــا با تغيير نام و 
نشان روي محصوالت، به نام و نشان برندهاي مشهور 
كاسبي پر رونقي براي خود دست و پا كرده اند. فعاالن 
بازار مي گويند؛ اين دسته از توليد كنندگان زيرپله اي 
با سفارش كارتن هاي شيك و مشابه برندهاي مشهور 
آلماني و ژاپني كه چند سالي اســت كمتر در بازار 
ايران حضور داشته اند، محصوالت بي كيفيت خود را 

به نام اين برندها به مشتريان عرضه مي كنند. 
كاالهايي كه از نظر ظاهر، نما، بسته بندي و جعبه و 
حتي گارانتي جعلي نيز تفاوت چنداني با محصوالت 
خارجي ندارد و در سايه نام و نشــان اين برندها تا 

چند برابر قيمت لوازم خانگي توليد داخل فروخته 
مي شــود. يكي از فعاالن قديمي بــازار مي گويد؛ 
درحالي كه قيمــت بهترين جاروبرقــي ايراني در 
بازارحدود يك ميليون تومان است، جاروبرقي تقلبي 
زيرپله اي با نصب برند خارجي با قيمت 4 تا 5ميليون 

تومان به متقاضيان فروخته مي شود.
عاوه بر برخي ديگر لوازم خانگي بي كيفيت توليد 
چين را كه به صورت قاچاق وارد شــده، در مرزهاي 
شرقي، غربي و جنوب كشــور با تغيير نام و نشان به 
نام برندهاي معروف خارجي بسته بندي و راهي بازار 
مي كنند. به گفته فعاالن بازار بيشترين سهم كاالهاي 
تقلبــي مربوط بــه جاروبرقي )50 تــا 60درصد(، 

آبميوه گيري، غذاساز، يخچال و لباسشويي است.

فشار تشديد ركود بر رونق »فيك فروشي« 
اكبر پازوكــي، رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم 
خانگي تهران در گفت وگو با همشــهري از تشديد 
ركود حاكم بر بازار اين محصوالت خبر داد و گفت: 
به دليل كمبود و گرانــي مواداوليه و كاهش عرضه 
لوازم خانگي، قيمت ها باال مانده و بازار راكد اســت. 
همچنين با توجه به كاهش قــدرت خريد تقاضاي 

مؤثري براي خريد اين اقام وجود ندارد.
 اكبر پازوكي با اشاره به كاهش 50درصدي قدرت 
خريد مشــتريان لوازم خانگي و تأثير آن بر تشديد 
ركود و افزايش سهم بازار محصوالت قاچاق تقلبي 
)فيك و فاقــد گارانتي معتبر(، افزود: اين شــرايط 
موجب شــده تا حتي مشــترياني كه قبا به دليل 
شــرايط خاص مانند تهيه جهيزيه ناچار به خريد 
لوازم خانگي بودند نيزقادر بــه خريد لوازم خانگي 
نباشند. رونق و گرمي بازار در گرو تعادل در عرضه و 
تقاضاست اما اكنون هرروز ركود بازار تشديد مي شود. 
به گفته او مشكات توليد كنندگان لوازم خانگي براي 
تامين مواداوليه، افزايش بي رويه قيمت اين اقام و 
هزينه تمام شــده توليد موجب شده است تا فعاالن 
صنفي و مشــتريان انتظار كاهش قيمت ها در بازار 

لوازم خانگي را نداشته باشند.
 رئيس اتحاديه فروشــندگان لــوازم خانگي تهران 
گفت: اكنون بســياري از مشــتريان حتي قدرت 
خريد يك ماشين لباسشــويي يا يخچال فريزر زير 
10ميليون توماني را ندارنــد. پازوكي همچنين از 
افزايش ســهم محصوالت قاچاق تقلبي )فيك( از 
بازار لوازم خانگي خبر داد و افزود: متأسفانه برخي با 
تبليغ در فضاي مجازي يا فروشگاه هاي فاقد پروانه 
كســب، لوازم خانگي قاچاق را، كه در برخي موارد 
تقلبي و فاقد هرگونه گارانتي است، به نام محصوالت 
برندهاي معتبر خارجي به مشتريان عرضه مي كنند و 
خريداران اينگونه لوازم خانگي نيز با گذشت چند ماه 
متوجه مشكات فني و تقلبي بودن آن شده و براي 
تامين قطعــات يا انجام تعميــرات اين محصوالت 

تقلبي سرگردان مي شوند.
او با بيان اينكه سهم بازار محصوالت قاچاق نسبت 
به لوازم خانگي تقلبي بيشــتر است، گفت: با وجود 
ممنوعيت واردات و اجراي طرح رهگيري و شناسه 
لوازم خانگي براي برخــورد با محصوالت قاچاق در 
سطح عرضه شاهد هســتيم كه محصوالت حجيم 
مانند انواع لباسشويي، ماشين ظرفشويي، يخچال 
سايدباي سايد، تلويزيون و... به صورت قاچاق وارد و 
با عرضه در فضاي مجازي و فروشندگان زيرزميني 

سهم بااليي از بازاررا در اختيار دارد.

بازده سرمايه گذاري در بازار  بازار
سكه در هفته قبل از همه 
بازارها سبقت گرفت. با اين 
حال بازده بــورس هم به 
2.5درصد نزديك شد؛ يعني همان محدوده بازده 
بازار سكه. در هفته هاي اخير بازده سرمايه گذاري 
در بورس از ساير بازارها پيش ي گرفته بود. روند 
هفته گذشته برخاف پيش بيني كارشناساني 
اتفاق افتاد كه معتقدند در ماه هاي باقي مانده از 
ســال بخش بزرگ نقدينگي راهي بازار سرمايه 
خواهد شــد. اشــاره آنها به اين نكته است كه 
ســيگنال هاي ورود نقدينگي به بازار سهام در 

2هفته گذشته صادر شده است.
به گزارش همشهري، جريان ســرمايه گذاري 
در بازارها مدام درحال تغيير است؛ به ويژه آنكه 
دولت هم چشم انداز روشني براي تامين كسري 
بودجه اش نــدارد و اين كســري بودجه حتي 
مي تواند با توجه به اليحه بودجه ســال1400 
تشديد شود. در چنين شرايطي سرمايه گذاران 
مي بايست براي جابه جايي نقدينگي بين بازار ها 
در حالت آماده باشــند؛ زيرا روند بازده هفتگي 
بازارها مدام در حال تغيير است و هر هفته يك 

بازار با رشد مواجه مي شود.
برخي اطاعات نشان مي دهد تركيب نقدينگي 
در سپرده هاي بانكي در حال تغيير است و سرعت 
انتقــال نقدينگي از حســاب هاي بلندمدت به 
كوتاه مدت افزايش يافته كه نشان مي دهد احتماال 
با درنظر گرفتن ميزان تورم، سرمايه گذاران به فكر 
افتاده اند تا از تورم در مقابل دارايي هايشان بيشتر 
محافظت كنند. مطابق آخرين گزارش هاي بانك 
مركزي نرخ تورم نقطه به نقطه در شــهريورماه 
به 35درصد رســيده كه نشــان مي دهد سود 
ســپرده هاي بلندمدت بانكي 20درصد كمتر از 
ميزان تورم است و قادر به پوشش تورم نيست. 
حتي با فــرض آنكه بانك مركــزي بتواند تورم 
ساالنه را تا خرداد سال بعد در محدوده 22درصد 
حفظ كند باز هم با توجه به نرخ سود 15درصدي 
ســپرده هاي مدت دار، ســپرده گذاران ساالنه 
7درصد از ارزش سپرده هايشــان را از دســت 
مي دهند. اين نرخ بهره منفي كه در اقتصاد ايران 
حاكم شــده خود يكي از عوامل مهم چرخش 
نقدينگي بين بازار هاست و چون سرمايه گذاران 
و ازجمله مردم قصد دارنداز پس انداز هايشان كه 
حاصل عمر و زحمت شــبانه روزيشان است در 
مقابل تورم محافظت كنند، از بازارهاي مختلف 
مانند طا، ارز، بورس و مســكن به عنوان ســپر 

تورمي استفاده مي كنند.

نگاهي به بازارها از دوربين بازار پول
آنطور كه مهدي كرامت فر پژوهشگر اقتصادي 
در مورد تغييــر در تركيب ســپرده هاي بانكي 
تحليل مي كند:تركيب سپرده ها در نيمه نخست 
ســال تحوالت قابل ماحظه اي داشــته است. 
نخستين تغيير محسوس در تركيب سپرده هاي 
بانكي، خروج محسوس نقدينگي از سپرده هاي 
يكساله بوده؛ به شكلي كه در نيمه اول سال99، 
سپرده هاي جاري مجموعا 500هزار ميليارد ريال 
)13.3درصد( كاهش يافته درحالي كه در مدت 
مشابه سال گذشته، سپرده هاي يكساله بيشترين 

سهم را در افزايش سپرده هاي بانكي داشته اند.
مطابق اين تحليل به نظر مي رسد تحوالت فضاي 
اقتصاد كان، نااطميناني و بي ثباتي هاي ايجاد 
شده در ماه هاي اخير، رشــد نرخ تورم و ايجاد 
فرصت هاي سفته بازي در انواع بازار دارايي ها و 
همچنين انبساط پولي در فروردين ماه )كاهش 
نرخ سود سپرده يكساله به محدوده 15درصد(، 
عمده ترين علــل كاهش تمايل بــه نگهداري 

سپرده هاي يكساله است.
به گفته اين پژوهشــگر اقتصادي افزايش اقبال 

سپرده گذاران به سپرده هاي كوتاه مدت و تداوم 
ورود پول به سپرده هاي جاري، از ديگر تغييرات 
سپرده هاي بانكي در نيمه اول سال است. در6ماه 
ابتداي ســال 60درصد از مجموع منابعي كه به 
سپرده هاي بانكي وارد شده مربوط به سپرده هاي 
جاري و كوتاه مدت بوده و به اين ترتيب ســهم 
اينگونه سپرده ها به بيش از نيمي از كل سپرده ها 
رسيده اســت. اين موضوع تا حد زيادي معلول 
افزايش فرصت هاي سفته بازانه در فضاي اقتصاد 
اســت و مي تواند موج هاي تورمي جديد ايجاد 

كند.
به گزارش همشهري، اين آمارها نشان مي دهد 
نقدينگي براي سرمايه گذاري در بازارها درحال 
آماده باش است و حتي احتمال دارد درصورت 
تداوم جابــه جايي نقدينگي بين ســپرده هاي 
بلندمدت و كوتاه مدت فضاي سرمايه گذاري در 
بازار هاي موازي دستخوش تغيير شود آنطور كه 
از آمار ها پيداست احتماال اين تغيير به نفع بازار 
سرمايه رقم خواهد خورد. با اين حال تازه ترين 
آمارها از جريان نقدينگي و نوسان بين بازار هاي 
موازي نشان مي دهد هفته قبل سرمايه گذاري در 
بازار سكه و طا رونق داشته است، اما بورس هم با 
وجود آنكه 3روز افت كرده همپاي بازار طا رشد 
كرده است، اما اين موازنه احتماال درهفته هاي 

بعد تغيير خواهد كرد.

مقايسه رشد بازار ها در هفته گذشته
آمار هــا نشــان مي دهــد هفتــه گذشــته 
سرمايه گذاراني كه ســكه خريدند به دليل رشد 
قيمت دالر بيش از سرمايه گذاران در ساير بازار ها 
سود كرده اند. قيمت سكه كه تابعي از رشد قيمت 
دالر است همزمان با افزايش قيمت دالر با صعود 
مواجه مي شــود، اما اتفاق جديدي كه از ابتداي 
ســال تاكنون افتاده، اين است كه ميزان نوسان 
قيمت طا بيش از رشد قيمت دالر است، به اين 
معنا كه ميزان رشــد قيمت سكه هر هفته بين 
يك تا 3درصد، بيش از رشــد قيمت دالر است. 
هفته قبل هم اين موضوع تكرار شــد و با وجود 
آنكه قيمت هر دالر آمريــكا كمتر از يك درصد 
رشد كرد قيمت هر سكه طرح جديد 2.5درصد و 
هر سكه طرح قديم 2.7درصد افزايش يافت. اين 
باالترين ميزان بازده هفتگي در بين بازار ها است؛ 
البته هفته قبل، قيمت دالر نوسان هاي زيادي 
را پشت سر گذاشت، اما در كانال 26هزار تومان 
تثبيت شد و در آخر هفته به 26هزار و100تومان 

در بازار آزاد رسيد.
همگام با نوســان در اين بازارها شاخص بورس 
هم روند صعودي را دنبال كــرد و با وجود آنكه 
شــاخص بورس در طول 3روز با نــزول اندكي 
مواجه شــد، اما در مجموع ميزان رشد شاخص 
بورس هم اندازه رشد قيمت سكه بود و ميانگين 
بازده سرمايه گذاري در بورس جمعا به 2.4درصد 
رســيد. با اين حال مروري بــر ارزش معامات 
بازار سهام در 2هفته گذشته نشان مي دهد كه 
ارزش كل معامات بازار سهام به طرز محسوسي 
افزايش يافتــه و اين نشــان مي دهد كه جهت 
نقدينگي به ســمت بازار ســهام نشــانه رفته 
است. آمار ها نشــان مي دهد در 2هفته گذشته 
ســرمايه گذاران 240هزار ميليارد تومان اوراق 
بهادار در بــورس و فرابــورس خريدند كه اين 
ميزان معامات، دو برابر معامات در هفته هايي 
است كه شاخص بورس در حال نزول بود و نشان 
مي دهد احتماال نقدينگي عزم خود را براي ورود 
به بورس جزم كرده اســت و شايد در هفته هاي 
بعد بايد شاهد پيشي گرفتن بازده سرمايه گذاري 
در بورس نسبت به ســاير بازار ها باشيم. ضمن 
اينكه هرگونه گشايش سياسي مي تواند منجر 
به رشد شــاخص هاي بورس و افت قيمت ارز و 

به دنبال آن طا شود.

گنجشك هايي كه جاي قناري ها را در بازار  گرفته اند

همشهري آينده سرمايه گذاري در بازار هاي سهام، طا و ارز را بررسي مي كند

 فروش لوازم خانگي 
زيرپله اي به نام برندهاي مشهور

 رقابت دوشادوش سكه و بورس
در كسب بازده

 نوسان نرخ خامه؛ 
از 5 تا 12هزار تومان

خامه از وسوسه كننده ترين اقام صبحانه است.  سوپرماركت
مخصوصا وقتي كنار عسل و نان بربري بنشيند 
به سختي مي توان از آن صرف نظر كرد. البته 
حاال ديگر در كنار خامه ساده انواع ديگري از 
اين محصول مثل خامه  شكاتي و خامه عسلي هم توليد مي شود تا 

سفره هاي صبحانه را رنگ و لعاب بيشتري ببخشد. 
توليدكننده هاي اين كاال هم بيشتر شــده اند و تنوع برند در اين 
محصول باالست. البته در ســوپرماركت ها بيشتر همان برندهاي 
معروف و قديمي لبنياتي ديده مي شوند؛ پاك، ميهن، كاله و پگاه، 
اما ديگر شركت هاي لبني هم اين محصول را توليد مي كنند اگرچه 
به نظر مي رسد سهم كمتري از بازار اين محصول را در اختيار دارند. 
نام هايي مثل چوپان، دومينو، رشد، هراز و البته برندهاي قديمي 
مي ماس و رامك هم گرچه با ســهم بازار كمتر در سوپرماركت ها 
ديده مي شوند. با گسترده تر شدن تنوع غذايي مردم در سال هاي 
اخير حاال ديگر خامه تنها منحصر به كيك و صبحانه نيست و در 
خيلي از سوپ ها و غذاهاي گوشتي و غيرگوشتي مثل پاستا و بيف 

استروگانوف هم استفاده مي شود.
 بعضي از شــركت ها خامه ترش را هم به محصوالتشــان اضافه 
كرده اند كه مخصوص استفاده در غذاهاست. بسته بندي خامه ها 
چندان متنوع نيســت؛ كوچك ترين خامه هاي موجــود در بازار 
همان بسته هاي كوچك 100گرمي با درپوش طلقي است كه بعد 
از سال ها هنوز براي اصاح و بهينه ســازي  اين بسته بندي ناقص 
فكري نشده؛ يا بايد تمام 100گرم را مصرف كنيد يا بدون درپوش 
در يخچــال بگذاريد البته پاكت هاي 250گرمــي تتراپك هم در 
ضعف بسته بندي دست كمي از طلقي ها ندارند و اگر تمام محتويات 
آن مصرف نشــود بايد به صورت باز در يخچال نگهداري شوند. از 
مشكات بسته بندي كه بگذريم به موضوع قيمت مي رسيم. قيمت 
خامه هم مثل ديگر محصوالت لبني از ابتداي ســال تاكنون چند 
نوبت افزايش داشــته و چون جزو محصوالت يارانه اي هم نيست 

قيمت مصوب ندارد. 
ارزان ترين خامه هاي موجود در سوپرماركت ها بسته هاي 100گرمي 
است كه با قيمت 5هزار تومان عرضه مي شود. البته قيمت اين حجم 
خامه تا همين 2 ماه پيش 3هزار تومان بــود اما به دليل آزاد بودن 
قيمت گذاري محصوالت غيريارانه اي و با توجــه به روند افزايش 
هزينه هاي توليد افزايش قيمــت بيش از اين هــم دور از انتظار 
نيست. خامه هاي 100گرمي طعم دار هم همين قيمت را دارند و 
5هزار تومان فروخته مي شوند. بعد از آن بسته هاي پاكتي 200يا 

250گرمي است كه حدود قيمت آنها 12 تا 16هزار تومان است.

 قيمت فروش بعضي از انواع خامه و خامه شكالتي 
در سوپرماركت هاي تهران

قيمت - تومانمشخصاتبرند
20012.000گرميكاله
20011.500گرمي – كم چربميهن
20012.000گرمي - 30درصد چربيميهن
1005.000گرمي - كاكائوييشكلي
1508.000گرمي - كاكائويي فندقيكاله
1005.000گرمي - عسليپاك
20012.000گرمي - خامه ترشكاله

1005.000گرمي - نيم چرب 30درصدرامك
20012.500گرمي - فرادما استريليزه و هموژنيزهپگاه

1004.000گرمي- سادهچوپان

درحالي كه به شب يلدا نزديك مي شويم و پاييز رو به پايان است در  تره  بار
بيشتر مغازه هاي ميوه فروشي سطح شــهر تهران كمتر ميوه اي را 
مي توان يافت كه قيمتي كمتر از 10هزار تومان در هر كيلوگرم داشته 
باشد.  تابستان و قيمت باالي ميوه هاي رنگارنگش را مردم با خريد 
دانه اي ميوه به جاي كيلويي گذراندند اما گراني انواع ميوه هاي فصل سرد در حالي است 
كه خانواده ها دست كم پرتقال و ليموشيرين را براي آبگيري تهيه مي كنند و نمي توانند به 

خريد كم تعداد اكتفا كنند. 
خريد از ميادين ميوه و تره بار به جاي مغازه ها تاحدودي مي تواند اين مشكل را برطرف كند 
و در كاهش هزينه ها مؤثر باشد. بسياري از ميوه هاي عرضه شده در اين ميادين قيمت هاي 
كمتر از 10هزار تومان دارند. هم اكنون، عاوه بر محصوالت فرنگي كه به جز چند قلم، با 
قيمت كمتر از 10هزار تومان در ميادين ميوه و تره بار به فروش مي رسند، 8قلم ميوه نيز 
با قيمت زير 10هزار تومان در اين مراكز عرضه مي شوند. فهرست ميوه هاي زير 10هزار 

تومان در ميادين ميوه و تره بار به شرح زير است:
1- پرتقال تامسون شمال هر كيلوگرم 9700تومان

2- سيب زرد هر كيلوگرم 9500تومان
3- سيب قرمز هر كيلوگرم 8500تومان 

4- كيوي هر كيلوگرم 6600تومان 
5- انار آبگيري هر كيلوگرم 6هزار تومان 

6- پرتقال آبگيري هر كيلوگرم 6900تومان 
7- يك عدد خربزه 2 كيلوگرمي 9600تومان

8- يك عدد هندوانه 5كيلوگرمي 9هزار تومان
هم اكنون، ميانگين قيمت هر كيلوگرم ميوه در ميادين ميوه و تره بار 10هزار و 428تومان 
و اختاف قيمت ميوه در اين مراكز عرضه با ميوه فروشي هاي سطح شهر 37درصد است. 

اين اختاف قيمت در بخش سبزي و صيفي 34.5درصد محاسبه شده است.

بازده سرمايه گذاري در بازار سهام و سكه هفته قبل به طور ميانگين به 2.5درصد رسيد

لوازم خانگي كم كيفيت زيرپله اي توليد داخل يا توليد چين، با تغيير نام، نشان، بسته بندي، كارتن و حتي 
با گارانتي هاي جعلي به جاي محصوالت اصلي برندهاي خارجي عرضه مي شوند

 ميوه هاي زير 10هزار تومان 
در ميادين ميوه و تره بار

مقايسه قيمت بعضي انواع ميوه در ميادين تره بار و مغازه هاي سطح شهر
درصد اختالف قيمتقيمت در ميوه فروشي - تومانقيمت در ميادين- تومان نام كاال
10.90016.00032نارنگي

9.70014.50033پرتقال تامسون شمال
11.00016.50033پرتقال تامسون جنوب

8.50014.50041.5سيب قرمز
9.50016.00040.5سيب زرد

10.20013.50024.5ليمو شيرين
11.20018.00038انار

18.90032.00041گالبي
9.80017.00042كيوي
12.50020.00037.5انگور

6.3008.50026خيار رسمي
7.70010.50027خيار گلخانه اي

* منبع: سازمان ميادين ميوه و تره بار

مقايسه بازده بازارها در هفته گذشته
درصد بازدهمقدار تغييرآخر هفتهاول هفتهبازار

14709801506217352372.40شاخص بورس - واحد
25900261002000.77دالر - تومان

12100000124000003000002.48سكه طرح جديد - تومان
11100000114000003000002.70سكه طرح قديم - تومان
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حتما در جريان گاف قوميتي هفته گذشته بهاره رهنما در مسابقه 
شام ايراني هستيد. رهنما كال حاشيه زياد دارد، اما احتماال در اين 
مورد منظور خاصي نداشته و خودش هم به دفعات عذرخواهي 
كرده اســت. حرف ما اما چيز ديگري اســت. برنامه شام ايراني 
كپي برداري دسته هزارم از مسابقات ماهواره اي است و حسابش 
از دســت مان در رفته كه چند صد قسمت و ســري از توليدش 
مي گذرد. با اين حال االن ديگر هيچ كس رغبتي براي تماشاي آن 
ندارد، جز اينكه چنين گافي از دل برنامه بيرون بيايد. بعد چنين 
مجموعه خسته، كم رمق و بي محتوايي از سوي مسئوالن شانس 
ادامه توليد دارد، اما به عادل فردوسي پور براي ساخت يك برنامه 
تخصصي مجوز نمي دهند. دنياي ما دنيايي است كه بهاره رهنما 

صالحيت دارد و عادل ندارد. زياده عرضي نيست!

بهاره رهنما هست، عادل نيست

دوران حضور عليرضا منصوريان در تراكتور بسيار كوتاه تر از حد 
تصور بود. حتي كساني كه نســبت به خلق و خوي مالك تراكتور 
آشــنا بودند هم حدس نمي زدند منصوريان فقط 5هفته در اين 
تيم تحمل شود و اينطور بي رحمانه او را كنار بگذارند. منصوريان 
در اين مدت خيلي براي دلربايي از تراكتوري ها تالش كرد و حتي 
در نخستين گام تصاوير استقاللي اش را از صفحه اينستاگرام پاك 
كرد؛ درحالي كه هويت او مشخص است و اصال نيازي به اين كارها 
نيست. حاال كه عليمنصور از تيم تبريزي جدا شده، راحت مي تواند 
آن عكس ها را برگرداند و منتظر پيشنهاد بعدي باشد. با اين حال 
خوب است او بداند هيچ كجاي دنيا بازيكنان و مربيان با رفتن به 
يك تيم جديد، اقدام به محو نشانه هاي تيم قديمي خود نمي كنند.

حاال پست هاي آبي را برگردان

نكته بازي

اعتراضاستقاللبهتاريخنيمهنهايي
با برگزاري دور برگشت ليگ برتر كشتي آزاد، تيم هاي راه يافته به نيمه نهايي مشخص شدند. از گروه 
اول اين بازي ها استقالل و دانشگاه آزاد باال آمدند و ايران مال و هيأت كشتي قائم شهر هم تيم هايي 
بودند كه از گروه دوم جواز حضور در نيمه نهايي را كسب كردند. در روز آخر اين بازي ها كه پنجشنبه 
برگزار شد، هيأت كشتي قائم شهر و پاس ستارگان ســاري در ديداري حساس و ديدني به تساوي 
)5-5( رسيدند اما درنهايت اين قائم شهري ها بودند كه به لطف پيروزي 6 بر 4 در دور رفت و با برتري 
11 بر 9 درمجموع راهي مرحله بعد شدند. براساس اعالم فدراسيون، نيمه نهايي قرار است 26 آذر ماه 
در خانه كشتي برگزار شود اما استقاللي ها به اين تاريخ اعتراض كرده اند! آبي ها كه امسال حضورشان 

در ليگ كشتي با حواشي فراواني همراه بوده، اين بار به نحوه انتخاب كشتي گيران ملي پوش اعزامي 
به مسابقات جام جهاني صربســتان اعتراض دارند. ابتدا قرار بود حسن يزداني و كامران قاسم پور 
كه هر 2عضو تيم ايران مال هستند راهي صربستان شوند اما حاال تصميم كادرفني تيم ملي عوض 
شده و قرار است اميرمحمد يزداني از استقالل و رحمان عموزاد از دانشگاه آزاد به جام جهاني بروند، 
اتفاقي كه باعث مي شود آنها فرصت حضور در نيمه نهايي را از دست بدهند! با توجه به همين موضوع 
استقاللي ها كه قرار است در نيمه نهايي به مصاف هيأت كشتي قائم شهر بروند، اعتراض خود را به 
گوش مسئوالن برگزاري مسابقات رسانده اند اما بعيد اســت اين اعتراض به جايي برسد چراكه از 
طرفي غالمرضا محمدي اعالم كرده تغيير در فهرست نفرات اعزامي به صربستان ايجاد نمي كند و 

در مقابل فدراسيون هم سعي دارد خيلي زود پرونده ليگ كشتي را ببندد.

  داربي بازي از منچستر تا مادريد
هفتهباتقابلجذابرئالواتلتيكوويونايتدوسيتيآغازميشود

زيدان به اعتراف ديه گو ســيمئونه )سرمربي اتلتيكو( مرد 
فرار از بحران هاست. درســت در روزهايي كه زمزمه هايي 
درباره اخراج او از نيمكت رئال مادريد شنيده مي شد، زيزو 
توانســت با برد يك هيچ مقابل سويا و برد 2 هيچ و نمايش 
بهترين بازي فصل در مســابقه فينال گونه مقابل گالدباخ، 
از بحران فرار كند و به عنوان صدرنشين گروه به دور بعدي 
ليگ قهرمانان برود. حاال براي داربي مادريد آخرين مرحله 
بحران هم مي تواند پشت سر گذاشــته شود. زيدان در دور 
دوم حضورش در رئال همه بازي هاي بزرگ غيراز 2 ديدار 
حذفي فصل قبل ليــگ قهرمانان مقابل من ســيتي را با 
موفقيت سپري كرده و تنها به تيم هاي ضعيف تر باخته است. 
يك جورهايي شبيه رابين هوود؛ از ثروتمندان امتياز مي گيرد 
و به فقرا امتياز مي دهد. بازي امشب رئال- اتلتيكو درست 
يك روز پس از سالگرد روزي كه باشگاه رئال مادريد به عنوان 
بهترين باشگاه قرن بيستم برگزيده شد برگزار مي شود. مرد 
داربي پايتخت هم كه مدتي مصدوم بود به اين بازي رسيد 
و والورده كه در 3 بازي قبلي مقابل اتلتيكو بهترين بازيكن 
زمين شــده بود، مي تواند براي دقايقي در تركيب رئال به 
ميدان برود. اما شــايد مهم ترين اتفاق اين مسابقه حضور 
سوارس با پيراهني غيراز آبي اناري مقابل رئال باشد. مهاجم 

اروگوئه اي سابق بارسلونا در 16بازي با پيراهن بارسا مقابل 
رئال ۷بار برده و 4بار مساوي كرده و 11گل و 5پاس گل هم 
به نام خودش ثبت كرده و البته 1۰بار هم كارت زرد گرفته. 2 
بار هم در تركيب آژاكس جلوي رئال ظاهر شده كه سر جمع 
6 بر صفر باخته. او در بازي حيثيتي و انتقامي با بارســلونا 
به دليل كرونا غايب بود اما به اين بازي مي رســد. سوارس 
اين فصل هم مثل هر 2 فصل قبل تر در مرحله گروهي ليگ 
قهرمانان موفق به گلزني نشــده اما براي اين بازي خيلي 
انگيزه دارد. رئال براي كم كردن فاصلــه 4امتيازي اش با 
اتلتيكوي صدرنشــين بايد اين بازي را ببرد وگرنه دوباره 

زيدان به بحران مي رود.
پيش از داربي امشــب مادريد، در ساعت21 يك داربي هم 
در انگليس و در شهر منچستر و ورزشگاه اولدترافورد برگزار 
مي شود. در 1۸2رويارويي رسمي قبلي ۷6برد سهم يونايتد 
و 54برد سهم همشهري ها بوده ازجمله نخستين و دومين 
شــهرآورد كه يونايتد در هر 2 ديدار تيم دوم اين شــهر را 
5تايي كرد. سولسشــائر متخصص بردن گوارديوالست و از 
4تقابل اخيرش 3 تا را برده و تنها يك بــار در جام اتحاديه 
نتيجه را واگذار كرده. تنها سولسشــائر و كلوپ توانسته اند 
پپ را 3 بار در يك فصل شكســت دهند. امــا گوارديوال در 

15مقابله با منچستريونايتد ۸پيروزي و 2 تساوي به دست 
آورده و تنها 5بار باخته كه 3 تاي آن سهم سرمربي نروژي 
بوده. او تنها مقابل ليورپول تعداد بردهايش از باخت هايش 
كمتر است )4برد مقابل 5باخت( و در مصاف با تاتنهام هم 
تنها يك برد بيشتر كسب كرده است. 2 تيم در جدول هم 
همسايه هستند و در رده ششــم و هفتم به ترتيب با 19 و 
1۸امتياز دست وپا مي زنند. از نظر ميانگين قد و سن و گل 
زده و ضربه به دروازه هم آمــار و نيروي 2 تيم به هم نزديك 
است. نفري 2 مصدوم هم دارند كه ممكن است به اين بازي 
نرســند؛ مارســيال و كاواني )يونايتد( و گوندوغان و اريك 
گارسيا )سيتي(. آگوئرو بازگشت از مصدوميت را با گلزني در 
آخرين ديدار ليگ قهرمانان جشن گرفت و استرلينگ هم كه 
در 2۰بازي مقابل منچستر گل نزده، در همان بازي گل زد. 
منچستر كه با شكست 3 بر2 به اليپزيش از حضور در مرحله 
حذفي ليگ قهرمانان باز ماند، هر 4بازي آخر ليگي خود را با 
پيروزي پشت سر گذاشته و درعوض سيتي هم در 5بازي آخر 
در همه رقابت ها كلين شيت كرده. سرمربي منچستر هم مثل 
زيدان بارها تا مرز اخراج پيش رفته اما هر بار با نتايجي خوب 
موقعيت خود را روي نيمكت تثبيت كــرده. با اين فرمول، 

اكنون نوبت نتيجه گرفتن يونايتد در داربي امشب است.

بيرانوند: اگر سيدجالل جلويم 
بود اين 2 گل را نمي خوردم

عليرضابيرانوندبعدازحضورموفقدرنخستينبازياش
باپيراهنآنتورپ،گفتوگوييكوتاهباخبرنگارهمشهري
داشت.اودرخصوصاينبازيگفت:»واقعابازيسختي
بود.تاتنهاميكيازبهترينتيمهايباشــگاهيجهان
است.بازيكنانبزرگيدراينتيمبازيميكنندوسرمربي
بزرگيهمدارد.«بيرانونددرخصوصحالوهوايشدراين
بازيگفت:»يادجامجهانيافتادهبودموبهنظرمتوانستم
بعدازمدتهانيمكتنشينيخودمرابهسرمربينشان
بدهم.«دروازهبانآنتــورپدرخصوص2گليكه

دريافتكردهازمدافعانتيمششــاكياست:
»بهنظرممدافعانمادراينبازيپراشتباه

ظاهرشــدندومطمئنماگــرتنهايك
سيدجاللجلويمنبازيميكرداين

2گلرانميخوردم.«

هفته ششم از ليگ برتر فوتبال ايران كه ديروز با برد 4 بر صفر سپاهان مقابل نساجي آغاز 
شده امروز با 5بازی پيگيری می شود اما به پايان نمی رسد. مهم ترين بازی امروز جدال 
پرسپوليس با ذوب آهن است كه بعد از كش وقوس های فراوان باالخره قرار شد برگزار شود. 
ذوب آهن همچنان با مشــكل كرونا روبه رو است و رحمان رضايی كه خودش هم در اين 
بازی محروم خواهد بود 6بازيكنش را به دليل كرونا در اختيار ندارد. پرسپوليس امروز برای 
آخرين بار تركيبش در فينال ليگ قهرمانان را آزمايش می كند و از حاال می توان به حضور 
وحيد اميری و پهلوان بر روی نيمكت مطمئن بود. پرسپوليس با ميانگين 12.5شوت در 
هر بازی ركورددار ضربه به سمت دروازه ها است و در نقطه مقابلش ذوب آهن با 6.۸ضربه 
در هر بازی، تيم پانزدهم ليگ در اين آيتم محسوب می شود. ذوبی ها بعد از 5بازی هنوز 
هيچ بردی ندارند و پرسپوليس بدون باخت و بدون گل خورده به اين هفته رسيده است. اما 
از ساعت15 امروز در خوزستان هم 2بازی مهم برگزار می شود. در آبادان تيم صنعت نفت 
ميزبان صدرنشين حال حاضر ليگ است. ديدار برزيلی ها با گل گهر صحنه رويارويی 2 تن از 

بازيكنان برتر ليگ تا اين هفته خواهد بود. گادوين منشا و طالب ريكانی با 5 و 4گل در صدر 
گلزنان ليگ هستند و طالب با ميانگين امتياز ۷.51 از سايت متريكا بهترين بازيكن ليگ تا 
اين لحظه هم هست. در اهواز هم فوالد ميزبان سايپا است. بزرگ ترين مشكل تيم نكونام 
در هفته های ابتدايی مشكل گلزنی بوده و حاال اين تيم با حريفی بازی دارد كه اولين هدف 
از بازی فوتبال را گل نخوردن می داند. ســايپا در هر بازی فقط 5.6شوت و 1.۸ضربه در 
چارچوب داشته و در هر 2 آيتم ضعيف ترين تيم ليگ بوده است. اين تيم ركورددار كسب 
تساوی است اما فوالدی ها اصال دوست ندارند يك تســاوی ديگر به آمار اين تيم اضافه 
كنند. اميد ســايپا به محسن مسلمان اســت و فوالد هم برای باز شدن قفل های تيم در 
بخش هجومی منتظر آغاز درخشش های پاتوسی است. در 2 بازی ديگر امروز هم پيكان 
از آلومينيوم اراك ميزبانی می كند و مس رفسنجان در جست وجوی اولين گل زده اش در 
اين فصل از نفت مسجدسليمان پذيرايی می كند. به جز بازي پرسپوليس و ذوب آهن كه 

از ساعت 16:15 آغاز مي شود، ساير بازي ها از ساعت 15 استارت خواهد خورد.

استقالل در اين فصل با حجم عجيبي از حاشيه رو به رو شده و مثل اينكه اين حواشي تمامي هم ندارند. در ادامه اين 
روند فرشيد اسماعيلي با تصميم محمود فكري از تمرينات استقالل كنار گذاشته شده تا غايب بازي با پديده باشد. اين 
اتفاق در حالي رخ داد كه اسماعيلي پس از مصدوميت در بازي با فوالد در هفته دوم، به تازگي تمرينات گروهي را آغاز 
كرده بود و يكي از شانس هاي اصلي بازگشت به تركيب اصلي محسوب مي شد. اما داستان اخراج اين بازيكن به تمرين 
پنجشنبه آبي ها برمي گردد، جايي كه مددي به عنوان سرپرست باشگاه به محل تمرين مي رود و با اسماعيلي درگيري 
لفظي پيدا مي كند! پس از اين اتفاق هم فكري اســماعيلي را از حضور در تمرين منع مي كند و او را در اختيار باشگاه 
مي گذارد. درخصوص اين مسئله اخبار مختلفي منتشر شده است اما به نظر مي رسد اصل ماجرا به پرداخت هاي مالي 
يكي از هواداران متمول استقالل برمي گردد كه قرار است به صورت قرض الحسنه به او عودت داده شود اما از آنجايي 
كه اين مبلغ از سوي او در اختيار بازيكنان قرار داده شده، بازيكنان قبول نمي كنند اين پول را به عنوان بخشي از قرارداد 
بپذيرند و آن را هديه اي از سوي آن فرد قلمداد مي كنند. البته اين ادعايي است كه ورزش 3داشته و از سوي استقاللي ها 
و خود اسماعيلي تأييد يا تكذيب نشده است. به هر حال اسماعيلي قرار است امروز به باشگاه برود و در مورد مشكلش 

با مديران باشگاه صحبت كند، مشكلي كه خود او مدعي است محمود فكري از ابتداي فصل در جريان آن بوده است.

 ودوباره جنجال فرشید اسماعیلي پرسپولیس، ذوب شده در فینال آسیا

مردمچشمدارند،ميبينند
3 پاره يادداشت درمورد 3اظهارنظر اعصاب خردكن

رسول بهروش| گاهياهاليفوتبالايرانمطالبيبهزبانميآورند
كهدرآنهابهوضوحردپايناديدهگرفتندركوشــعورافكار
عموميبهچشمميخورد؛جمالتيكهكمتريننسبتيبا»منطق«
ندارندوصرفادرجهتتبرئهيابزرگنماييجايگاهگويندهمطرح
ميشوند.شنيدناينحرفهاســختاستوخاموشماندندر

مقابلآنهاسختتر.

فرهادمجيدي؛واقعاكدامفينال؟
فرهاد مجيدي احتماال تنها آدم دنياست كه موقع مطالعه و دانش افزايي، 
4جلد كتاب را با هم جلوي رويش مي گذارد و بعد عكس ثبت شده از اين 
لحظه را در اينستاگرام منتشر مي كند! خب به ما چه؛ زندگي شخصي 
خودش است. اين اما دليل نمي شود كه از كنار حرف هاي عجيب او كه 
جنبه عمومي دارند هم بي تفاوت بگذريم. مجيدي اخيرا به پيشــنهاد 
باشگاه تراكتور براي هدايت سرخپوشــان تبريزي جواب منفي داده و 
آخرش هم گفته: »اگر سوءمديريت در استقالل حاكم نبود، االن بايد 
آماده سفر به قطر و حضور در فينال ليگ قهرمانان آسيا مي بوديم.« اين 
چندمين بار است كه مجيدي با همين صراحت و قاطعيت از فيناليست 
شدن استقالل در آسيا، درصورت تداوم حضور خودش سخن مي گويد. 
مجيدي طوري حرف مي زند كه انگار پرســپوليس و بقيه تيم ها اصال 
وجود ندارند و اگر او در مســابقات حاضر بود، آنها نمي توانستند هيچ 
حرفي براي گفتن داشته باشند. همه اينها در حالي است كه استقالل 
با خود فرهاد در فينال جام حذفي ايران طي يك نيمه 3گل از تراكتور 
خورد و بعدش هم آقاي سرمربي گفت: »چون مديرعامل به ايتاليا رفته 
بود تمركز من به هم خورد.« خب شما كه اينقدر راحت تمركزت به هم 
مي خورد، اگر در ليگ قهرمانان حاضر بودي و بازيكن كليدي ات صبح 
روز مسابقه محروم مي شــد چه مي كردي؟ اگر در فاصله نيمه نهايي و 
فينال فايل هاي صوتي و تصويري مديرعامل عليه ات منتشر مي شد چه 
واكنشي نشان مي دادي؟ مي دانيم كه دلتنگ نيمكت استقالل هستي 
و دلت براي زحماتي كه كشيدي مي سوزد، اما با اين حرف ها ارزش كار 

ديگران را زير سؤال نبر آقاي مجيدي!
محمودفكري؛اينبدتريناستقاللاست؟

داستان اينجا قشنگ  تر مي شــود. تيمي كه فرهاد مجيدي مي گويد 
حتما مي توانســت به فينال آسيا برود و قهرمان شــود، از نظر محمود 
فكري بدترين استقالل اين ساليان اســت كه به او ارث رسيده! فكري 
در حالي بعد از چند نمايش ضعيف چنين عنواني به تيمش مي دهد كه 
استقالل او نسبت به تيم مجيدي، حتي بازيكنان بيشتري مثل رشيد 
مظاهري، مرادمند، نادري، مهدي پــور و... را در اختيار دارد و تنها علي 
كريمي و روزبه چشمي را از دست داده است. فاصله بين ادعاي مجيدي 
و فكري آنقدر كهكشاني اســت كه آدم مات و مبهوت مي ماند. هرچه 
هست اما حرف سرمربي فعلي آبي پوشان را نمي توان پذيرفت. استقالل 
تيمي پرمهره و متوازن است كه اگر از نظر فني به درستي مديريت شود، 
مي تواند مدعي قهرماني باشــد. فكري در بخش ديگري از سخنانش 
گفته: »اين تيم ســال ها به ناكامي عادت كرده و تغيير دادن ذهنيت 
بازيكنان آســان نيست.« اما اســتراماچوني هم همين تيم را با همين 
خصلت تحويل گرفت. برانكو هم از سجده بقا به سجده شكر فينال آسيا 
پل زد و ۷ قهرماني رنگارنگ آورد. بهانه نگيريد و به بلوغ و شعور مردم 

توهين نكنيد لطفا!
شجاعخليلزاده؛بگذارمافقراخوشباشيم!

پرســپوليس براي حضور در فينال ليگ قهرمانان آسيا آماده اعزام به 
قطر مي شود، اما شجاع خليل زاده هنوز در بند اين است كه با 4 تا جمله 
عاطفي و احساسي، ســر و ته جدايي اش از اين تيم و بوسيدن لوگوي 
الريان را هم بياورد. آقا، رفيق، دوســت عزيز، پرسپوليس را رها كن و 
به زندگي ات برس. صددرصد درســت مي گويي كه ناچار شدي بروي 
و مجبور بودي آن لوگو را ببوسي و اصال اســلحه پشت سرت گذاشته 
بودند كه برخالف همه خريدهاي الريان، شــما يك نفر حتما اين كار 
را انجام بدهي. قبول هم داريم كه شب و روزت پرسپوليس است و هر 
قسط دالري كه از باشگاه قطري مي گيري، ته قلبت يادي از تيم سابق 
مي كني. حتي اين هم مهم نيست كه بشار رسن عراقي رضايت داد الاقل 
تا فينال بماند و شــما چنين نكردي. حاال به كارت برس و بگذار ما هم 
براي فينال اميدوار باشيم به خدا و بعد ساق هاي جالل و كنعاني و بقيه 
آنهايي كه خانواده فقيرشــان را رها نكردند و دنبال بوي كباب نرفتند. 
براي خام كردن هواداران تين ايجر و فراموشكار و بازگشت شكوهمندانه 
به پرســپوليس هم دير نمي شــود. فوتبال ايران، ســرزمين خائنان 
بخشيده شده است. جمالت احساســي ات را بگذار براي چند ماه بعد. 
فعال بزرگ ترين روز تاريخ پرسپوليس در پيش است. شنبه بعد از ظهر 

در تلويزيون خواهي ديد. عجالتا جاي رفقاي نيمه راه هم خالي نيست.

يادداشت   دروازه اروپا به روي بيرو باز شد
بيرانونددرنخستينبازياروپايياش2گلخورد،امابهترينبازيكنتيمشبودوبازهمباپرتابهايبلندش،حواسهمهرابهخودشجلبكرد

پنجشنبه  شب گذشته يعني2۰آذر1399، شــب خاصي براي عليرضا بيرانوند بود. 
او كه بيش از 5ماه اســت به اروپا رفته، در تمام اين مــدت روي نيمكت تيم آنتورپ 
بلژيك نشســته و هنوز فرصت حضور در ميدان را پيدا نكرده بود. در تمام اين مدت 
ژان بوته فرانسوي دروازه بان اول تيم آنتورپ بود و بيرانوند هرگز فرصتي براي اثبات 
شايســتگي هايش در بلژيك به دســت نياورده بود. آنتورپ اين فصــل 15بازي در 
ژوپيرليگ بلژيك انجام داده و 5هفته هم در ليگ اروپا به ميدان رفته بود و در تمام اين 
2۰بازي، ژان بوته در دروازه قرار مي گرفت. جالب اينكه پيراهن شماره يك آنتورپ در 
اختيار بيرانوند است اما ژان بوته با پيراهن شماره46 دروازه بان اول اين تيم محسوب 
مي شد. در آخرين هفته از ليگ بلژيك يكشنبه گذشته آنتورپ با نتيجه4 بر2 مقابل 
صدرنشين بلژيك يعني خنك شكست خورد و از همان روز احتمال مي رفت كه بوته 
با توجه به دريافت 4گل در اين بازي به نيمكت منتقل شود و بيرانوند براي نخستين بار 
فرصت حضور در دروازه را به دســت بياورد. اين اتفاق طبــق پيش بيني ها رخ داد و 

4روز بعد از آن شكســت 4گله، بيرانوند در آخرين بازي از مرحله گروهي 
ليگ اروپا نخستين حضورش را در تركيب آنتورپ جشن گرفت. از قضا 
حريف آنتورپ در اين بازي قدرتمندترين تيمي بود كه قهرمان فصل 

گذشته بلژيك در اين فصل پيش رو دارد. در تمام بازي هايي كه 
آنتورپ در ليگ بلژيك و ليگ اروپاي اين فصل دارد، تاتنهام 

صاحب نام ترين حريفي است كه مقابل تيم بيرانوند قرار 

مي گيرد و رويارويي با اين تيم آن هم در شهر لندن، قسمت دروازه بان ايراني شد. پيش 
از اين بازي آخرين بار كه بيرانوند در يك مســابقه رسمي به ميدان رفته بود، به بازي 
پرسپوليس و پيكان در روز ۸تيرماه1399 برمي گشت كه در آن مسابقه پرسپوليس 
3 بر يك پيروز شد و بيرو آخرين گلش در ليگ ايران را از شهريار مقانلو خورد و ايران 
را ترك كرد. به اين ترتيب بيرو بعد از 165روز دوباره در يك مسابقه رسمي به ميدان 
مي رفت و حريف او اين بار شاگردان مورينيو بودند. تاتنهام بازي را بدون ستاره هاي 
اين روزهاي خود يعني سون كره اي و هري كين آغاز كرد اما گرت بيل در تركيب اين 
تيم قرار داشت. بيرو شروع بســيار خوبي در اين مسابقه داشت و در همان نيمه اول 
حداقل 3سيو عالي داشت. او در دقيقه34 شوت روي پاي لوسلسو از پشت محوطه 
جريمه را به خوبي مهار كرد. در دقيقه3۷ تاتنهام حمله خطرناكي از سمت راست زمين 
روي حركت گرت بيل به وجود آورد كه پاس در عرض اين ستاره بلژيكي را بيرانوند با 
هوشياري دفع كرد. در دقيقه43 نيز كارلوس وينيسيوس موقعيت خوبي روي پاس 
در عمق لوكاس مورا به دست آورد كه شوت او در موقعيت تك به تك با واكنش عالي 
بيرو دور شد. نيمه اول بدون گل به پايان رسيد اما در ابتداي نيمه دوم و درحالي كه 
تاتنهام تيم برتر ميدان بود، دروازه آنتورپ باالخره باز شد. اين اتفاق در دقيقه5۷ 
رخ داد. بيرانوند ضربه ايستگاهي تماشايي گرت بيل به كنج دروازه را به زيبايي 
بيرون كشيد، اما در ريباند كارلوس وينيسيوس به راحتي گل اول را براي تاتنهام 
به ثمر رساند. بالفاصله بعد از اين گل مورينيو، سون هيونگ مين را جانشين گرت 

بيل كرد. اين مهاجم كره اي در دقيقه6۷ دروازه آنتورپ را با شوت از راه دور تهديد كرد 
اما بيرانوند اين شوت را هم در 2مرحله جمع كرد. ثانيه هايي بعد باز هم ضربه محكم 
سون با واكنش عالي بيرانوند راهي كرنر شد. دروازه بان ايراني بعد از اين چند واكنش 
در دقيقه۷1 براي دومين بار تسليم شد و اين بار روي پاس در عمق هري كين، در مقابل 
ضربه بيرون پاي لوسلسو كاري از پيش نبرد. بعد از اين گل تاتنهام چند حمله ديگر 
هم انجام داد اما ديگر موقعيت خطرناكي نصيب اين تيم نشد. تاتنهام كه تا پيش از 
اين بازي 2امتياز كمتر از آنتورپ داشت، با اين پيروزي 2 بر صفر در صدر گروه قرار 
گرفت و آنتورپ با 12امتياز به عنوان تيم دوم صعود كرد. سايت هو اسكورد بعد از پايان 
اين بازي به بيرانوند نمره۷.9 داد كه اين نمره او را به بهترين بازيكن تيمش و دومين 
بازيكن برتر زمين تبديل مي كند. لوسلسو كه گل دوم تاتنهام را در اين بازي زد، با 
نمره عالي 9.4 از ديد هواسكورد بهترين بازيكن ميدان بود و بعد از او بيرو با نمره۷.9 
قرار داشت. او با ۸سيو موفق در اين بازي باالتر از تمام بازيكنان آنتورپ قرار گرفت كه 
همگي نمراتي بين 6 تا ۷ داشتند. ژان بوته، دروازه بان فرانسوي آنتورپ در 2۰بازي 
گذشــته به طور ميانگين نمره6.63 گرفته است. با اين عملكرد، حاال همه منتظرند 
دروازه بان اول تيم ملي ايران به زودي به دروازه بان اول آنتورپ تبديل شــود و جاي 
بوته را در اين تيم بگيرد. بيرانوند عالوه بر سيوهاي موفقش در اين بازي با پرتاب هاي 
بلندش با دست هم دوباره خبرساز شد و هواداران فوتبال در اروپا توييت هاي زيادي 

در واكنش به پرتاب هاي او منتشر كردند.
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  در پــي گزارش هاي انتشــار يافته در 
همشــهري و پيگيــري مطالبــات گزارش

بازنشســتگان، تعــداد زيــادي از 
بازنشستگان تامين اجتماعي از نقاط مختلف كشور با 
دفتر روزنامــه تماس گرفته و با ارســال حكم و فيش 
حقوقي نسبت به حقوق دريافتي و افزايش ناچيز آن در 
طرح همسان ســازي معتــرض هســتند و مي گويند 
مسئوالن بايد صداي ما را بشــنوند. بازنشستگان اين 
گروه خود را با ديگر بازنشستگان كشور مقايسه كرده و 
فاصله معنادار حقوق هايشــان را مصــداق نابرابري و 
تبعيض مي دانند. در بخشــي از گزارش هاي پيشين 
منتشــر شــده نقل قولي از حسين شــريعتمداري، 
وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي آمده اســت كه به طور 
متوسط ۷۷درصد افزايش دستمزد در سال99 نسبت 
به سال قبل در جريان افزايش و همسان سازي حقوق و 
دستمزد براي بازنشستگان كشوري انجام شده است. 
در جــاي ديگــر شــريعتمداري مي گويــد: »حقوق 
بازنشستگان كشوري به باالي ۴ميليون تومان رسيد.«
طبق آخرين آمار 3ميليون و 500هزار نفر بازنشسته 
تامين اجتماعــي در كشــور وجود دارند كــه از اين 
تعداد يك ميليون و100نفر كمتر از 30ســال ســابقه 
خدمت دارند و همچنين نزديك بــه ۷50هزار نفر از 
اين افراد، حداقــل حقوق دريافتي ماهانه شــان قبل 
از همسان ســازي  كمتر از يك  ميليون تومان بوده كه 
باتوجه به ســابقه خدمت خود، حقوق شــان افزايش 

يافته است.
مســئوالن مي گوينــد در رابطــه با افزايــش حقوق 
بازنشستگان نمي توان عدد و رقم مشخصي اعالم كرد. 
هر بازنشســته با توجه به ســنوات و فاكتورهاي ديگر 

حقوقش افزايش يافته است.
چندي پيش شريعتمداري در رابطه با متناسب سازي 
حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي گفت: 3.5ميليون 
نفــر از بازنشســتگان تأميــن اجتماعي مشــمول 
متناسب سازي حقوق شده اند كه در مرداد ماه با اعتبار 
32هزار ميليارد توماني متناسب سازي انجام شد؛ البته 

نيمي از اين اعتبار در سال جاري هزينه خواهد شد.
او در ادامه به افزايش حقوق بازنشستگان كشوري اشاره 
كرد و براي اين گروه از بازنشستگان عدد مشخصي را 

اعالم كرد: »مشــابه اين اقدام نيز براي بازنشســتگان 
كشوري انجام مي شــود كه آنها نيز بتوانند از افزايش 
حقوق برخوردار شــوند. درمجمــوع حدود 90درصد 
حقــوق بازنشســتگان از اين طريــق افزايش خواهد 

داشت.«
بعــد از اجراي همسان ســازي  حقوق بازنشســتگان 
كشوري اين بار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به جاي 
افزايش حقوق 90درصدي براي بازنشستگان كشوري 

از افزايش حقوق متوسط ۷۷درصدي خبر داد.
ميزان افزايش حقوق بازنشســتگان تامين اجتماعي 
نيز كه حــاال انتقادات بســياري در اين بــاره دارند از 
ابتدا با حرف و حديث هــاي گوناگوني همراه بود مثال 
خبرگزاري ايرنا با ارائه يك تصوير اينفوگرافيك نوشت: 
ميزان افزايش حداقــل حقوق بازنشســتگان تامين 
اجتماعي با 35سال خدمت 80درصد رشد داشته و از 
يك ميليون و6۷0هزارتومان به 3ميليون تومان رسيده 
است. همچنين افراد با 30ســال سابقه، رشد حقوقي 
68درصد، بازنشســتگان به ترتيب با 25 و 20ســال 
خدمت، افزايش حقوق 60درصــدي و ۴8درصدي را 

داشتند.
 اين در حالي است كه بازنشستگان تأمين اجتماعي بعد 
از اجراي همسان ســازي  از ناچيز بودن حقوق خود در 

اين وضعيت اقتصادي جامعه گاليه مي كنند.

صداهاييكهشنيدهنميشود
در بين بازنشســتگان تامين اجتماعي افــراد زيادي 
هستند كه حقوق شــان بين 200 تا 300هزار تومان 
افزايش يافته اســت، آنها به اين ميزان افزايش انتقاد 
دارند و آن را در برابر هزينه هاي سنگين زندگي ناكافي 
مي دانند. راننده تاكسي بازنشسته از خراسان رضوي با 
ارسال فيش حقوقي 2ميليون و350هزار توماني خود 
مي گويد: »لطفا در روزنامه تــان چاپ كنيد تو صفحه 
اول تان با تيتر بزرگ، با 1۴ســال حق بيمه پرداختي، 
راننده تاكسي، با مريضي قند، روماتيسم، و مشكالت 

ديگر، چطور بايد روزگار به سر كند.«
محمود عرفاني كيا، بازنشســته تاميــن اجتماعي از 
خوزستان با طرح اين پرسش كه حقوق كدام بازنشسته 
تامين اجتماعي 80-۷0درصد افزايش داشته است؟ 
مي گويــد: »دريافتــي من قبــل از همسان ســازي 
5ميليون و۷00هزارتومان بود، بعد از همسان ســازي 

6ميليون و200هزار تومان است.«

بازنشسته ديگري از بندرعباس مي گويد: »بازنشسته 
سال9۴ تامين اجتماعي هستم وزير كار و آقاي ساالري 
اعالم كردند كه حقوق بازنشستگان را متناسب سازي  
و  80درصد افزايش داده اند امــا اين حرف ها در مورد 
ما مصداق ندارد. جهت اثبــات گفته هاي خودم فيش 
حقوق اسفند98 و فيش حقوق مهر99 را خدمت تان 
ارسال مي كنم. اما اين را مدنظر داشته باشيد كه يكي 
از دوستان من بازنشســته لشكري است كه اسفند98 
حقوق ايشــان حــدود 5.3ميليون تومان بــود و در 
مهرماه98 حدود 9ميليون تومان حقوق گرفت. آيا ما 
بارنشستگان تامين اجتماعي با كشوري و لشكري در 

يك مملكت زندگي نمي كنيم؟«
بازنشســته اي از شاهين شــهر اصفهــان مي گويــد: 
»حقوق اســفندماه98 بنــده قبل از همسان ســازي 
5ميليون و150هزارتومان بوده و بعد از همسان سازي 
5ميليون و۷00هزارتومان شده است. خودتان حساب 

كنيد اين چند درصد افزايش حقوق مي شود.«
»ما بازنشسته هاي كارگري تامين اجتماعي حقوق مان 
از ۷5هزار تومان تا يك ميليون و200هزار تومان اضافه 
شده من 23سال سابقه و 11سال ســابقه كار سخت 
و زيان آور داشــتم كه جمعا 3۴ســال مي شود براي 
متناسب سازي  ۷30هزار تومان به حقوقم اضافه شد و 
برادر بنده با 32سال ســابقه و 3سال سخت و زيان آور 
كه جمعا 35سال شد يك ميليون و200هزار تومان به 
حقوقش اضافه شد شــايد همكاران آقاي ساالري در 
سازمان ۷0درصد حقوق شــان اضافه شده باشد چون 
تبعيض بين ما و كاركنان ســازمان از زمين تا آسمان 
است چه از نظر بيمه و بيمه تكميلي و وام و ديگر مزايا. 
من حاضرم در همه جا حضــور يابم و اين ادعاي خودم 
را ثابت كنم.« سيد صفدر سجادي از استان خوزستان 

شــهر اهواز مي گويد: »بنده قبل از متناسب ســازي  
حقوق ها دريافتــي ام 3ميليون و۴00هزارتومان بوده 
بعــد از متناسب ســازي  ۴ميليون و100هزارتومان. 
درحالي كه 30سال سابقه كار دارم. خدا مي داند حق ما 

بازنشستگان ضايع شده...«
سيف اهلل قاضي بازنشســته دانشــگاه آزاد از شوشتر 
با ارســال فيش حقوقي و حكــم كارگزيني مي گويد: 
»حقوقم قبل از افزايش ۴ميليون و 300هزار تومان بوده، 

االن و در سال99 شده ۴ميليون و800هزارتومان.«

درخواستازرهبريونامهبهرئيسي
در ماه هاي اخير بازنشستگان تأمين اجتماعي از مقام 
معظم رهبري جهت ورود به موضوع متناسب ســازي 
حقوق ها طي نامه اي درخواســت كرده اند. در بخشي 
از اين درخواســت آمده: »عبارت »متناسب ســازي 
حقوق بازنشستگان« كه ديري است نقل محافل و تيتر 
خبرهاست، گرچه به مذاق بســياري خوش آمد اما به 

كام بازنشستگان تأمين اجتماعي شرنگي بيش نبود.
رويكرد تبعيض آميز و عنايت ويژه همين دولت محترم، 
يك بار ديگر َمثل معروف »يك بــام و دو هوا« را بين 
بازنشستگان متجلي ســاخت، به گونه اي كه با تأمين 
منابع الزم جهت متناسب ســازي حقوق بازنشستگان 
لشــكري و كشــوري، مزاياي اين بازنشســتگان را تا 
90درصد حقوق شاغالن ارتقا دادند و بعضا براي برخي 
گروه ها افزايش ماهانه بيــش از 6ميليون تومان يعني 
5برابر حداكثر افزايش در سازمان تأمين اجتماعي را 

به ارمغان آورد.
حال پرسش ما بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي 
كه بارها از چشــم و نظر رياســت محتــرم جمهور، 
وزير محتــرم رفــاه و مديرعامــل محترم ســازمان 

تأمين اجتماعي بي پاســخ و مغفول مانــده و با وجود 
مكاتبه با ســران محترم قوا و ديدارهاي پيوســته با 
نماينــدگان محترم مجلس شــوراي اســالمي مورد 
اقبال واقع نگرديده، اين است كه چگونه تأمين منابع 
متناسب سازي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري 
از محل بودجه عمومي دولت ممكن و مباح بوده، ولي 
تأمين منابع متناسب سازي حقوق بازنشستگان تأمين 
اجتماعي از محل طلب خود از دولت و نه از محل بودجه 

عمومي ممتنع و ناممكن است؟«
همچنين بازنشســتگان و مســتمري بگيران تامين 
اجتماعي با ارســال نامه اي به ســيدابراهيم رئيسي، 
رئيس قوه قضاييــه خواهان نظارت اين دســتگاه بر 
اجراي صحيح و دقيق ماده96 قانون تامين اجتماعي 
در جهت افزايش پايه حقوق هم سطح و مطابق با تورم 
ساالنه شدند. در اين نامه كه رونوشتي از آن براي وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مديرعامل سازمان تامين 
اجتماعي، ارسال شده، آمده است: جناب آقاي رئيسي 
استحضار داريد كه در اجراي همسان سازي انجام شده 
اخير، تبعيض آشكاري بين 2كارمند كه همزمان و در 
يك بازه زماني، به مدت 30سال در بخش هاي دولتي 
فعاليت كرده اند و در زمان بازنشســتگي از دو صندوق 
متفاوت كشــوري و صندوق تاميــن اجتماعي حقوق 
دريافت مي كنند، تفاوت چشــمگير و فاحشي وجود 
دارد. لذا درخصوص تبعيض آشــكار دولت محترم، در 
پرداخت حقــوق ميان بازنشســتگان كارگري تامين 
اجتماعي و بازنشستگان كشــوري از محضر آن مقام 
محترم، رســيدگي به موارد مطروحه در ذيل را تقاضا 

مي نماييم.«
در ادامه آمده است: »يكي از مشكالت تامين اجتماعي 
در تامين حــق و حقوق بازنشســتگان، عدم پرداخت 
بدهي دولت محترم به آن ســازمان )تامين اجتماعي( 
است؛ لذا تقاضا داريم با وســاطت و كمك قوه قضاييه 
و مســاعدت حضرت عالي، دولت محترم بدهي خود 
را از محل فروش اموال و امالك مــازاد بپردازد، تا اين 
صندوق ها مشكلي براي پرداخت حق و حقوق به موقع 

بازنشستگان نداشته باشند.«
صداي بازنشســتگان تامين اجتماعي بــه اين خاطر 
بلند شده اســت كه با افزايش حقوق و متناسب سازي  
حقوق يــك بازنشســته با 30ســال ســابقه كار به 
2ميليون و800هزارتومان رســيده است كه با شرايط 
فعلي اقتصادي اين حقوق كفــاف زندگي يك نفره را 
هم نمي دهد. با وجود ايــن صندوق هاي بيمه هركدام 
مستقل عمل مي كنند. صندوق بازنشستگي كشوري، تا 
به حال توانسته رضايت بازنشستگان خود را جلب كند 
اما صندوق بازنشســتگي تامين اجتماعي سال هاست 
محل مناقشه است و بازنشسته هاي آن هرچه سپري 
مي شود فاصله شان از ديگر صندوق هاي بازنشستگي 

بيشتر و بيشتر مي شود.

بازنشستگان تأمين اجتماعي از تفاوت معنادار حقوق هاي اين سازمان با ديگر 
صندوق هاي بازنشستگي انتقاد مي كنند

گاليه بازنشستگان   را بشنويد
ايثارگران بدانند

تعيينتكليف2فوقالعادهايثارگري
2فوق العاده ايثارگري در قوانين به تصويب رسيده است:

1 - ماده 51 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، كليه دستگاه هاي 
اجرايي مشمول اين قانون را موظف كرده است در احكام شهدا و جانبازان 
25درصد و باالتر و آزادگان شاغل مبلغي معادل 25درصد حداقل حقوق 
كاركنان دولت كه هر ســال توسط دولت تعيين مي شــود را به عنوان 
فوق العاده ايثارگري پرداخت كند. برابر بند پ ماده 88 قانون برنامه ششم 
توسعه همسران و فرزندان شهدا به ماده 51 قانون جامع خدمات رساني 
به ايثارگران ملحق و آنان نيز مشمول دريافت فوق العاده ايثارگري ماده 

51 قانون جامع شدند.
2 - در بند 2 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مقرر شد فوق العاده 
ايثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه 
و مدت اسارت تا 1500 امتياز به مشمولين مذكور تعلق بگيرد. مستند 
به بند ث ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه، فرزندان شهدا مي توانند از 
كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخص 
جانباز 50درصد و باالتر به استثناي مواردي كه در اين بند مذكور است، 
برخوردار گردند؛ لذا آنان نيز از مزاياي مندرج در بند 2 ماده 68 اين قانون 

بهره مند شدند.
دريافت اين 2فوق العاده ايثارگري به صورت همزمان از مشكالتي بود كه 
مدت ها ايثارگران به دنبال حل آن بودند؛ حتي هيأت تخصصي اداري و 
اســتخدامي ديوان عدالت اداري نيز رأي به رد دريافت هر 2 فوق العاده 
ايثارگري داده بود. با پيگيري هاي انجام شــده سرانجام هيأت عمومي 
ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 393به تاريخ 13خرداد ماه سال 
99به شرح زير رأي صادر نمود و مشكل دريافت همزمان 2فوق العاده 

ايثارگري مرتفع شد.
در رأي هيأت عمومي ديوان آمده است: اوالً نحوه محاسبه مبلغ فوق العاده 
ايثارگري موضوع ماده 51 قانون جامع خدمات رســاني به ايثارگران و 
فوق العاده ايثارگري موضوع بند ب مــاده 68 قانون مديريت خدمات 
كشوري متفاوت بوده و فوق العاده ايثارگري موضوع ماده 51 قانون جامع 
خدمات رساني به ايثارگران عدد ثابت و به ميزان 25درصد حداقل حقوق 
است و فوق العاده ايثارگري موضوع بند 2ماده 68قانون مديريت خدمات 
كشوري بر مبناي امتياز ايثارگر تا 1500 امتياز ضرب در ضريب ريالي 

سال تعيين مي شود.
 ثانياً مشمولين اين 2فوق العاده ايثارگري متفاوت هستند و فوق العاده 
ايثارگري موضوع ماده 51 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران شامل 
شهدا، جانبازان 25درصد و باالتر، آزادگان، همسران و فرزندان شهداست؛ 
اعم از اينكه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري باشند يا بر مبناي 
ساير نظامات اســتخدامي حقوق دريافت كنند؛ درحالي كه فوق العاده 
ايثارگري موضوع بند 2 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري با وجود 
شمول بر تمامي جانبازان، آزادگان و رزمندگان داراي خدمت داوطلبانه، 
تنها ايثارگراني را دربرمي گيرد كه بر مبناي فصل دهم قانون مديريت 
خدمات كشوري حقوق دريافت مي كنند. بنابراين برخالف استدالل رأي 
هيأت تخصصي اداري استخدامي ديوان عدالت اداري و با رد استدالل 
رأي مذكور پرداخت هر 2فوق العاده يادشده به ايثارگران امكان پذير است.

محمدصادقخسرويعليا
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در كشــورهاي ديگر با استفاده 
الگوريتم هــاي  و  الگوهــا  از 
هوش مصنوعي كالهبرداري هاي 
مالي و تراكنش هاي مشــكوك 
بسيار سريع شناسايي مي شوند 
و در واقع زيرساخت فني بانك ها 
به صورت خودكار از تراكنش هاي 

غيرعادي جلوگيري مي كنند

صاحبان سايت هاي فارسي قمار هرچند اكثرا در خارج از 
كشور هستند اما سال هاست با دور زدن سيستم هاي بانكداري 

الكترونيك كشور درآمدهاي ميلياردي كسب كرده اند

قمارآنالين زيرسايه شبكه 
بانكداري الكترونيك

به سوي آينده

مريخ، ما در راه هستيم!

خيز جديد براي مقابله 
واقعيت مشخص اما اين است كه هر روشي را كه درنظر 
بگيرد در نهايت صاحبان خارج نشــين سايت هاي قمار 
در حال استفاده از خدمات شبكه بانكداري الكترونيك 
كشور و شــاپرك زير نگاه بخش هاي نظارتي و امنيتي 

آن هستند.
از قديم يكي از روش هاي مشــهور رســيدن به متخلفان 
پيگيري ردپاي پول هــاي آنها بوده اســت. در ايران اما با 
وجود آنكه سايت هاي قمار سال هاســت كه در حال نقل 
و انتقال پول در شــبكه بانكي هســتند تقريبا به صورت 
 جدي هنوز از فناوري هاي روز بــراي رصد فعاليت آنها يا

Fraud Detection استفاده نشده است.
در كشورهاي ديگر با استفاده از الگوها و الگوريتم هاي هوش 
مصنوعي كالهبرداري هاي مالي و تراكنش هاي مشكوك 
بسيار سريع شناســايي مي شــوند و در واقع زيرساخت 
فني بانك ها به صورت خــودكار از تراكنش هاي غيرعادي 

جلوگيري مي كنند.
هرچند بانك مركزي در بيانيه هاي اخير خود دو گروه يعني 
صاحبان سايت ها و قماربازها را ذي نفعان اين ماجرا معرفي 
كرده اما واقعيت اين است كه وسوسه تراكنش هاي بسيار 
باال و كارمزد آن مسئله اي قابل چشم پوشي نيست. اصوال 
درآمد شركت هاي پرداخت الكترونيك و پرداخت يارها از 
كارمزد تراكنش است و هر چقدر تراكنش هاي آنها بيشتر 
باشــد ثروت آنها هم بيشتر خواهد شــد. شركت هاي 
پرداخت يــار مي توانند از هــر تراكنش يك درصد 
تا ســقف ۵هزار تومــان كارمزد دريافــت كنند. 
درصورتي كه كــف تراكنش را ۵00هــزار تومان 
حساب كنيم و يكي از ســامانه ها روزي به صورت 
حداقلي ۵هزار تراكنش را انجام دهد در  ماه 1.۵ميليارد 

تومان درآمد خالص خواهد داشت.
گفته مي شــود مركز پژوهش هاي مجلس در حال آماده 
كردن طرحي اســت كه به اين وضعيت بــا جدي كردن 

برخوردها احتماال سروسامان مي دهد.
به تازگي با داغ شــدن دوباره مســئله اين سايت ها بانك 
مركزي اعالم كرده كه از اوايل سال جاري با همكاري بانك 
مركزي، دادســتاني و پليس فتا آيين نامه اي تدوين و به 
شبكه بانكي نيز ابالغ شده است. مدير اطالعات امنيت بانك 
مركزي هم گفته كه بانك مركزي امكان شناسايي هوشمند 

درگاه هاي قمار و شرط بندي را فراهم كرده است.
به نظر مي رســد اين اقدامات قرار است با گذشت چندين 
سال از فعاليت سايت هاي قمار ســرانجام تا پايان سال به 
نتيجه برســد. مهران محرميان، معاون فناوري هاي نوين 
اين بانك به تازگي درباره طرح هاي »حوزه مبارزه با قمار 
و شرط بندي« گفته است:  پروژه هاي بسيار مهمي در اين 
زمينه با همكاري »پليس فتا« و »دادســتاني« در دست 

اقدام است كه اين موارد امسال نهايي مي شود.

 حدود 3ســال قبل همشــهري 
به عنــوان يكــي از نخســتين اينترنت

رســانه هاي داخلي به صورت 
جدي و سلسله گزارش هايي كه به تيتر اول 
روزنامــه هــم تبديل شــد به مســئله 
ســايت هاي قمار آنالين و هشدار درباره 

رشد سريع و گســترش آن پرداخت. از آن 
زمان تاكنون با همه هشــدارها در اين رابطه 
نه تنها تعداد سايت هاي قمار و مافياي اين حوزه 
در داخل و خارج كشور كمتر نشده بلكه حاال بار 
ديگر شــاهد خيز جديدي از سوي اين باندها 
بــراي خالي كــردن جيب مــردم نــاآگاه از 
الگوريتم هــا و كدهــاي قرار گرفته پشــت 

سايت هاي قمار هستيم.
اين روزها با پيوســتن يك خواننده مشهور به 
شــبكه مافياي قمار بارديگر اين مسئله مورد 
توجه عموم مــردم قرار گرفته اســت. تجربه 
ســال هاي اخير نشــان داده كه فيلترينگ به 
هيچ عنوان راهكاري ســازنده بــراي مقابله با 
اين سايت ها نبوده اســت. فيلترينگ تلگرام 
باعث شد تا تقريبا هر كسي از حداقل يك نوع 
فيلترشكن روي گوشي خودش استفاده كند و 
به همين خاطر اكنون دسترسي به سايت هاي 
آنالين قمار بســيار كار راحتي اســت. اكنون 
تخمين زده مي شــود بيشــتر از 300سايت 
فارســي قمار با درآمدهاي ميلياردي در حال 

فعاليت به ويژه از تركيه و ارمنستان هستند.

فعاليت با دور زدن شبکه بانکی 
به گزارش همشهري، اكثر فعاليت سايت هاي 
قمار و الگوريتم و كدنويســي آنها براســاس 
سيستم كالهبرداري پانزي طراحي شده است. 
در ترفند پانزي فرد در ابتدا پول و سود خوبي 
دريافت مي كند امــا در نهايت با اميد واهي در 
دفعات بعدي دچار ضرر مالي هنگفتي مي شود 

اما اعتياد او با سراب بازگشت سرمايه اش ادامه 
دارد. اما مسئله مهم اين است كه نقل و انتقال 
پول هاي اين سايت هاي قمار وراي اسم دامين 
يا هاست آنها سال هاست كه در شبكه بانكداري 
الكترونيكي كشــور اما به روش هاي مختلف 

انجام مي شود.
   پيش از اين بســياري از ســايت هاي قمار 
درگاه هــاي اجاره اي پرداخــت الكترونيك را 

در اختيار داشتند. در واقع فردي 
درگاه پرداخــت را از شــركت هاي 

پرداخت الكترونيك يــا پرداخت يارها 
با عنوان كســب وكاري موجه دريافت مي كرد 
و آن را در اختيار ســايت هاي قمار قرار مي داد 
و درصدي از تراكنش هــا را دريافت مي كرد. 
مشكل اينجاســت كه اگر دارنده درگاه بانكي 
از يك آي پــي يونيك متصل بــه درگاه بانكي 
اســتفاده كند و آن را ميان چندين سايت به 
اشتراك بگذارد اما درصورتي كه بانك ها فقط 
روي آي پي حساسيت نداشته باشند و دامين  

هم بررسي كنند چنين اتفاقي نمي افتد.
   با برخوردهاي صورت گرفته با اجاره درگاه 
حاال بسياري از ســايت هاي قمار شبكه مشابه 
كارت به كارت را روي شــاپرك پياده ســازي 
كرده انــد. در اكثر مــوارد فــرد قرباني براي 

پرداخت پــول مجبور بــه وارد كردن 
رمز پويا و ديگر مشــخصات كارت خود 
روي سايت قمار مي شــود و در پشت سايت از 
اطالعــات كارت قرباني بــراي كارت به كارت 
به مقصد كارتي كه قرباني نمي داند اســتفاده 
مي شود. در اكثر سايت ها مقصد اين سايت هم 
كارت هاي اجاره اي است كه درصدي از درآمد 

به اجاره دهنده كارت داده مي شود.
   بســياري از ســايت هاي ديگر هم  از حقه 
خريد ووچر مثل ووچر پارسيگرام، پرفكت ماني 
و... استفاده مي كنند. اين ووچر در حقيقت به 
نوعي حساب واســط براي قمار است. قرباني 
به ســايت  اين ووچرها راهنمايي مي شود و با 
ساختن حســاب مجازي پول را به حساب اين 
سايت ها ريخته و آنها حساب ووچر آنها را براي 

شرط بندي شارژ مي كنند.

ايالن ماسك، مالك 
اســتارت آپ فضايي 
اســپيس ايكس پس 
از انجام آزمايش خودروي فضايي »استارشيپ«، آن را با وجود منفجر 
شدن موفقيت آميز دانسته است. به نظر مي رسد كه باوجود انفجار در 
لحظه فرود، اين گامي بسيار بلند براي سفر انسان به مريخ محسوب 
مي شــود. به گزارش روزنامه گاردين، نمونه اوليه استارشيپ شركت 
اسپيس ايكس پس از پرتاب آزمايشي از تاسيسات موشكي اين شركت 
در »بوكا چيكا« در ايالت تگزاس، هنگام تالش براي فرود منفجر شد. 
پخش زنده تصاوير از آزمايش روز چهارشنبه اين فضاپيما نشان داد كه 
موشك هدايت شونده خودكار با سرعت كنترل شده اي در حالت فرود 
قرار دارد، اما ناگهان در شــعله اي از آتش ناپديد مي شود. با وجود اين 
اتفاق، ايالن ماسك در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: »مريخ، 
ما در راه هستيم.« موشك استارشــيپ كه در اين حادثه منهدم شد، 
نمونه اوليه اي از يك موشك 16طبقه ســنگين به حساب مي آيد كه 
توسط شركت فضايي اسپيس ايكس براي حمل انسان و 100تن بار در 
ماموريت هاي آينده به ماه و مريخ ساخته شده است. اين پرواز آزمايشي 
براي رسيدن به ارتفاع 12هزارو۵00متري درنظر گرفته شده بود كه 
براي نخستين بار توســط 3موتور رپتور )Raptor( تازه ساخته شده 
اسپيس ايكس انجام گرفت. اين استارت آپ در گزارش خود درخصوص 
اين پرتاب آزمايشي، مشــخص نكرده كه آيا اين موشك به اين اندازه 
اوج گرفته است يا خير. ماسك اما بالفاصله پس از انفجار استارشيپ 
در فرودش به زمين اظهار داشــت كه فشار سر مخزن سوخت هنگام 
فرود پايين بود و باعث ســرعت زياد هنگام ورود و بروز حادثه شد. او 
در اين باره مي گويد: »تمام داده هاي مــورد نيازمان را از اين آزمايش 
به دست آورديم.« در عين حال بايد به اين نكته بسيار مهم اشاره كرد 
كه SN8 نخستين تالش براي پرواز به ارتفاع زياد زير مدار زمين بود. 
اكنون به نظر مي رسد كه ايالن ماسك و شركت اسپيس ايكس با سرعت 
به پيش خواهند رفت و درحال حاضر نيــز نمونه هاي ديگري در بوكا 
چيكا آماده كرده اند تا جاي SN8 را بگيرد. از نظر ظاهري، SN8 كامال 
متفاوت از اجسام آزمايشي قبلي بوده است. اين وسيله نقليه جديد به 
3موتور جديد رپتور با سوخت متان توليد شده توسط اسپيس ايكس، 
يك مخروط دماغه و ســطوح كنترل آيروديناميكــي مجهز بود كه 
به صورت باله هاي بزرگ در قسمت بااليي و پايه آن مشاهده مي شد. 
درنهايت قرار است طبق برنامه هاي از پيش مشخص شده، SN8 با يك 
فروند موشك به نام سوپر ِهوي به فضا پرتاب شود. به احتمال فراوان، 
اين موشك داراي 28موتور رپتور خواهد بود كه بيش از 16ميليون پوند 
نيروي رانشي توليد خواهند كرد كه حتي بيشتر از موشك قدرتمند 
سفينه آپولو ساترن است كه انسان را به ماه برد. 2 قسمت سيستم جديد 
اسپيس ايكس يعني سفينه استارشــيپ و موشك سوپر ِهوي هنگام 
پرتاب در مجموع 120متر طول خواهند داشت. ناسا 13۵ميليون دالر 

به اسپيس ايكس براي كمك به توسعه استارشيپ، كمك كرده است.

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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با مجــوز اوليــه آمريــكا و همچنيــن چندين 
كشــور ديگر به زودي ميــزان واكسيناســيون 
مي شــود گســترده تر  جهــان  در  كرونــا 

واكسن كوويد-19 شركت هاي 
بيوان تك-فايــزر باوجــود 
برخــي ابهامــات، همچنان 
مطلوب تريــن راه نجــات از 
بحران ويروس كرونا در سراسر 
جهان اســت. طبــق آخرين 
اخبار اگرچه انگليس به عنوان 
نخستين كشور واكسيناســيون عمومي را با اولويت 
ســالمندان آغاز كرده، اما 2 مــورد واكنش آلرژيك 
نسبت به اين واكسن منجر شد تا سازندگان واكسن، 
تزريق آن به افــرادي كه زمينه حساســيت به ويژه 
حساســيت دارويي دارند را متوقف كننــد. اين در 
شرايطي است كه آمريكا قرار است به عنوان دومين 
كشور، پس از صدور مجوز استفاده اضطراري از سوي 
سازمان غذاودارو، واكسيناسيون عمومي را با تأييد 
اوليه اي كــه صورت گرفته، آغاز كنــد. عالوه بر اين، 
كشورهاي كانادا، بحرين و عربستان نيز اجازه استفاده 
از اين واكسن را صادر كرده اند. اما ابهاماتي علمي كه 
هنوز سازندگان واكسن نيز نتوانسته اند پاسخي براي 
آن پيدا كنند، منجر به اين شــد كه آمريكا به عنوان 
يك پــاي ســازنده واكســن فايزر-بيوان تك، براي 
صدور مجوز اســتفاده اضطراري هيأتــي 23نفره از 
دانشمندان و متخصصان تشكيل دهد تا با رأي آنها 
اين اجازه صادر شود. در اين نشست كه روز پنجشنبه 
هفته گذشــته برگزار شد، پس از ســاعت ها بررسي 

اطالعــات توليد شــده از آزمايش بالينــي با حضور 
44هزار نفر، گروه متخصصان - معــروف به كميته 
مشورتي محصوالت بيولوژيكي - با 17رأي موافق به 
صدور مجوز واكسيناسيون براي افراد باالي 16سال 
را تأييد كردند. اكلس ايزر، وزير بهداشت آمريكا پس 
از اين جلسه گفت: ما به زودي واكسيناسيون را تأييد 
خواهيم كرد و از هفته آينده براساس اولويت، آن را به 

آسيب پذيرترين گروه ها تزريق مي كنيم.
بسياري از اعضاي اين هيأت مستقل به دليل مسائل 
ناشــناخته درباره اين واكســن ازجملــه تحريك 
واكنش  هاي آلرژيك و اطالعات كم درباره تأثير آن بر 
زنان باردار ابراز نگراني كرده اند. واكنش آلرژيك يك 
نگراني بزرگ براي آمريكايي هاست؛ چراكه تخمين 
زده شده از هر 50آمريكايي  كه با خطر آنافيالكسي 
زندگي مي كنند، يك نفر دچار واكنش آلرژيك شديد 
مي شــود. آنافيالكســي يك واكنش آلرژيك جدي 
است كه به طور ناگهاني آغاز مي شود و مي تواند حتي 
منجر به مرگ شود. درحالي كه توصيه هاي اين هيأت 
يك قدم مهم است، اما اعطاي مجوز تمام و كمال در 
اختيار سازمان غذا و دارو ست. »استفان هان« رئيس 
ســازمان غذا و داروي آمريكا نيز در آستانه نشست 
كميته مستقل گفته بود كه پس از تأييد صدور مجوز 
خيلي ســريع كار واكسيناســيون را آغاز مي كنند؛ 
چراكه به وخامت اوضاع و اضطرار  آن اشــراف كامل 
دارند. نشســت اين كميته تخصصي مستقل پس از 

ركــورد تكان دهنده 33هزار 
كشته طي 24ساعت برگزار 
شد. قرار اســت شركت فايزر 
6.4ميليون دوز واكســن را 
تا اواخر دســامبر در آمريكا 
توزيع كنــد  و از آنجايي كه 
واكسن هاي اين شركت نياز 
بــه 2دوز تزريــق دارد، اين 
ميزان فعال بــراي محافظت 
از 3ميليــون از افــراد واجد 
شرايط كافي اســت. آمريكا 
100ميليــون دوز از ايــن 
واكســن را پيش خريد كرده 

است. مقامات فدرال در مركز كنترل و پيشگيري از 
بيماري هاي آمريكا مي گويند كه جمعيت 21ميليوني 
كادر درمان در اولويت واكسيناســيون و پس از آنها 
3ميليون نفري كه در خانه هاي ســالمندان زندگي 

مي كنند در اولويت قرار دارند.

تركيه، واكسن هاي روس را برگرداند
فاحرتين كوچا، وزير بهداشــت تركيه از بازگرداندن 
 V واكسن هاي كوويد-19 روســي به نام اسپوتنيك
خبر داد. كوچــا علــت ايــن كار را دريافت نكردن 
اســتانداردهاي آزمايش هاي آزمايشــگاهي اعالم 
كرد و گفت كه اين واكســن در كشــور تركيه مجوز 

نمي گيــرد: هم اكنون، آنكارا 
قصد ندارد از روسيه واكسن 
كوويد-19 روســي را بخرد. 
به گفتــه او، پــس از آنكــه 
اســتانداردهاي آزمايشي را 
دريافــت نكــرد، ترك ها نيز 
از خريد اين واكســن سر  باز 
زدند. كوچا گفت: اين مشكل 
از انطباق بــا آزمايش خوب 
ناشي شده اســت كه واكسن 
روس منطبق با استانداردهاي 
آزمايشگاهي ما نبود. به همين 
دليل سازمان بهداشت جهاني 
و دنيا نمي توانند اين واكســن را خريداري كنند، در 

كشور ما نيز اين واكسن مجوز نخواهد گرفت.
پس از جنجالي شدن اين ماجرا، اما مقام هاي تركيه 
اعالم كردند منظورشان اين بوده است كه اگر واكسن 
روس ها بتواند آزمايش هاي الزم را پشت سر بگذارد، 

براي خريد آن مشكلي وجود ندارد.

واكسن چين به اندونزي رسيد
درحالي كه فاز ســوم آزمايش باليني واكسن چيني 
ساخت شــركت ســينوواك هنوز به پايان نرسيده 
اســت، تعداد قابل توجهي از اين واكســن به منظور 
واكسيناســيون عمومي و عظيم به اندونزي رسيد و 

قرار اســت يك ميلياردو800ميليون دوز ديگر نيز تا 
ژانويه به اين كشور توزيع شود.

تفاوت واكسن چيني در مقايسه با واكسن آمريكايي-
آلماني بيوان تك و واكســن آمريكايي مدرنا در اين 
است كه برخالف 2 واكسن ذكر شــده كه مبتني بر 
پيام رسان RNA ساخته شــده اند، اين واكسن طبق 
متد قديمي و با استفاده از قطعات ويروس كشته شده 
ساخته شده است. روي كاغذ مهم ترين برتري واكسن 
سينواك نســبت به رقباي آلماني و آمريكايي خود  
نحوه نگهداري آن اســت كه قابليــت نگهداري در 
دماي اســتاندارد يخچالي 2 تا 8درجه سانتي گراد را 
دارد؛ مانند واكســن آكســفورد كه آن هم همچنان 
فاز سوم آزمايش باليني را سپري مي كند. اما واكسن 
فايزر و مدرنا به ترتيــب بايد در دمــاي منفي 70 و 
منفي20درجه نگهداري شوند كه اين شرايط توزيع و 

نگهداري آن را سخت مي كند.
طبق ادعاي شــركت ســازنده، شــركت سينوواك 
قادر است 300ميليون دوز در ســال واكسن توليد 
كند. مانند ساير واكســن ها، اين واكسن نيز به 2دوز 
تزريق براي ايجاد ايمني كامــل نياز دارد كه باتوجه 
به توليد ساالنه 300ميليون دوز تنها 150ميليون نفر 
مي توانند آن را دريافت كنند؛ اين يعني كمي بيش از 
يك دهم جمعيت چين. به جز اندونزي كه هم اكنون 
واكسن سينوواك را دريافت كرده است، تركيه، برزيل 

و شيلي نيز آن را خريده اند.

جهاني شدن 
واكسيناسيون كرونا

زهرا خلجي
خبرنگار

موضوع از جايي شروع شد 
كه يك تورگردان در فضاي 
مجــازي با انتشــار آگهي 
جذب گردشگر با عنوان تور 
واكسن كرونا جنجال زيادي 
به پا كرد. آگهي اي كه در آن 
به گردشــگران وعده داده 
مي شود تنها با پرداخت 12ميليون تومان و در قالب توري 
5روزه به استانبول، هم مي توانند واكسن كرونا بزنند و هم 
يك گشت رايگان در شهر داشته باشند. در رسانه ها اما 
اخبار جسته و گريخته از برگزاري تورهاي واكسن  ديگر 
به مقصد كشورهاي اروپايي با قيمت هايي تا 50ميليون 
تومان، شــنيده مي شــود. گرچه خبرنگار همشهري با 
35تورگردان و مؤسســه برگزار كننده تور تماس گرفت 
تا بتواند جزئيات بيشتري درباره اين نوع تورها به دست 
بياورد اما، مراكز تورگردانــي و آژانس هاي هواپيمايي از 

وجود چنين تورهايي ابراز بي اطالعي كردند.
 مدير بخش تركيه يكي از آژانس ها به همشهري مي گويد: 
در شرايط كنوني هيچ مسير هوايي غير از تركيه براي ايران 
باز نيست و برگزاري تور به مقصد كشورهاي اروپايي صحت 
ندارد. او    تاكيد كرد كه تا امروز نشنيده ام تور گردشگري 
به مقصد تركيه براي زدن واكسن كرونا برگزار شده باشد. 
قبال براي مدتي هواپيمايي آســمان در پروازهاي چارتر 
خود تيمي را براي گرفتن تست كرونا به منزل مسافران 
مي فرســتاد اما، اينكه توري براي زدن واكسن كرونا در 
تركيه وجود داشته باشد، بعيد است.   تبليغات درباره تور 
واكسن كرونا همچنان دست به دســت مي چرخد و اين 
موضوع باعث شده است تا بسياري از مردم با آژانس هاي 
برگزار كننده تورهاي گردشــگري به مقصد تركيه براي 
رزرو كردن چنين توري تماس بگيرند. مسئول تورهاي 
خارجي آژانس مسافرتي ديگري به همشهري مي گويد 
در 2روز گذشته ده ها تقاضاي رزو چنين توري را دريافت 
كرده اســت. او مي گويد: با اينكه مي گوييم توري با اين 
ويژگي ها نداريم، كساني هستند كه اصرار دارند اگر توري 
را مي شناسيم كه اين نوع خدمات را مي دهد به آنها معرفي 
كنيم. حتي مي گويند مشكلي براي پرداخت پول تور ندارند. 
نمي دانم چه كسي گفته چنين توري براي زدن واكسن در 
تركيه وجود دارد. به گفته اين مسئول در آژانس مسافرتي 
كه حوالي ميدان ونك قرار دارد، تور تزريق واكسن كرونا 

شگردي براي جذب گردشگر و كالهبرداري است.

 سركيسه كردن مردم
 با وعده واكسن كرونا

حميدرضابوجاريان
خبرنگار

واقعيت ندارد

روي كاغذ مهم ترين برتري 
واكسن سينواك نسبت به 
رقباي آلمانــي و آمريكايي 
خود نحــوه نگهــداري آن 
است كه قابليت نگهداري در 
دماي استاندارد يخچالي 2تا 

8درجه سانتي گراد را دارد

آمــار مبتاليــان  ديروز

9594
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

787853
آمــار جان باختگان ديروز

232
كل آمــار جان باختگان

51728

از برگشت خوردن واكس های روسی در تركيه تا تحويل واكسن چينی در اندونزی



شنبه 22 آذر 1399   26 ربیع الثانی 1442       شماره 8108  

وقت خالقیت است

موقعيت بحراني  به خودي خود شــرايط 
روزمره زندگي و چارچوب هايي كه ما به 
آنها عادت كرده ايم را تغيير مي دهد و ما را 
مجبور به تغيير وضعيت و سبك زندگي مي كند. در مواجهه با بحران، 
نخست جنبه هاي منفي آن رخ مي نمايند. مثاًل موقعيت بحراني در 
مرحله نخست ممكن است ســطح اضطراب و تنش را در ما افزايش 
دهد. البته زماني كه با موقعيت جديد سازگار شويم و به روش هاي 
جديد گذران زندگي خو كنيم، از تنش كم مي شود. اما بحران مي تواند 
جنبه هاي مثبتي نيز داشته باشد. از مهم ترين جنبه هاي مثبت يك 
بحران اين است كه زمينه براي افزايش خالقيت در فرد و جامعه فراهم 
مي شود. بحران كه رخ مي دهد، چارچوب هاي ذهني ما متأثر از آن، 
در هم مي شكنند و آزادي ذهن، عرصه را براي توليد محتوا يا بررسي 

مجدد همه افكار و باورها باز مي كند.
اين شرايط در بحران كرونا نيز رخ داد. ويروس كوويد- 19در سراسر 
جهان گسترش يافت و انسان هاي زيادي را به كام مرگ كشاند. اما 
باعث تغيير سبك هاي زندگي شد. كرونا براي مردم سراسر دنيا در 
يك دوره زماني مشــخص فضايي ايجاد كرد تا آنها بار ديگر به مرور 
وضعيت و افكار خود بپردازند. همه انسان ها تا پيش از اين همه گيري، 
در طرز لباس پوشــيدن، آموزش، غذاخوردن، ارتباط برقراركردن با 
ديگران و... از چارچوب ها و سنت هاي فرهنگي و اجتماعي مختص 
به خود پيروي مي كردند. اما پس از آنكه بيماري شــيوع پيدا كرد، 

چارچوب ها شكست و قواعد بسياري از رفتارها تغيير كرد.
بحران كرونا، مهم ترين اصل كالس هــاي آموزش خالقيت را درس 
داد: چارچوب هاي ذهني خود را بشناســيد، از قيد آنها رها شويد تا 
خالق شــويد. انســان زماني كه از زاويه جديدي به موضوعات نگاه 
كند، راهكارهاي متفاوتي نيز در برخورد با مسائل مختلف به ذهنش 
خطور مي كند. نخستين مرحله در مسير خالقيت همين است. زندگي 
سراسر اتفاقات و تجربيات جديد است. با آغوش باز تغييرات را بپذيريم 
و درك كنيم كه ما بر زندگي سيطره كامل نداريم و بخشي از آن تحت 
كنترلمان نيست. ما فقط مي توانيم با توجه به محدوده اختياراتي كه 
داريم، روي جريان زندگي اثر بگذاريم. زماني كه بحران رخ مي دهد، 
اين واقعيت نمايان تر مي شود. مهم ترين موضوع در برخورد با بحران 
اين است كه ما چگونه رفتار مي كنيم: در برابر بحران قرار مي گيريم يا 

آن را مي پذيريم و متناسب با شرايط جديد رفتار مي كنيم.
به هرحال كرونا اتفاق جديدي در زندگي ما محســوب مي شــود و 
به همراه خودش سبك زندگي جديدي آورده. شواهد هم نشانگر آن 
است كه همانطور كه يك سال از شيوع آن مي گذرد، كماكان با ماست 
و تاكنون به بسياري از تغييرات ناشي از بروز آن خو كرده ايم. در واقع، 
در مقابل بحران موجود، نياز داريم كه انعطاف پذير باشــيم و وضع 
جديد را بپذيريم. در سايه انعطاف پذيري و دل كندن از چارچوب هاي 

موجود است كه خالقيت خودبه خود شكوفا مي شود.
بعد از شناسايي موقعيت بحراني، نوبت تصميم گيري است: اينكه در 
موقعيت جديد بايد چگونه رفتار كرد؟ بايد به سراغ داده هاي واقعي 
رفت؛ فكرها را به كار انداخت؛ و از تجربه و نظر ديگران نيز بهره گرفت. 
اينگونه مي شود كه خالقيت نمايان خواهد شد. نكته كليدي در اين 
معادله آن است كه سد راه اتفاقات طبيعي كه در زندگي رخ مي دهند، 
نشويم. فرض كنيد كه ناگهان، ما در ســياره ديگري فرود مي آييم و 
بايد در آنجا بمانيم. ناگزير هســتيم كه براي بقا، با شيوه جديدي كه 
متناسب با شرايط آنجاست، زندگي كنيم. نخست، بايد چشم هايمان 
را خوب باز كنيم و به شناسايي جزئيات موقعيت جديد بپردازيم: گذر 
زمان و وضع مكان، شيوه تنفس، شــيوه تغذيه و...؛ سپس نوبت آن 
است كه داده ها را كنار هم چيده و در مرحله بعد نياز خود را بررسي 
و در جهت رفع آن بكوشيم. وضع موجود نيز همين است. ايستادگي 
و مقاومت در برابر كرونا سخت و دشــوار است و راه به جايي نمي برد. 
بايد به وضع جديد تن داد و آن را پذيرفت. در اين موقعيت، خالقيت 
به راحتي دست يافتني خواهد بود. ما مي توانيم با بهره گيري از خالقيت 
و ايده هاي نوآورانه از بحران كرونا عبور كنيم و حتي دنياي جديدمان 
را متفاوت از قبل از بحران بسازيم. كمااينكه كسب وكارهاي زيادي در 
سراسر دنيا به شيوه هاي خالقانه متوسل شدند و موفقيت هاي بسياري 
نيز به دست آوردند. مانند كسب وكارهاي اينترنتي كه رونق زيادي پيدا 
كرده اند. يا كسب وكارهايي كه به دفتر كار احتياج چنداني نداشتند، 
حتي بــا هزينه هاي كمتر، فعاليــت خود را به صــورت موفق دنبال 
مي كنند. برخي از كسب وكارها مانند رستوران ها نيز كه به حضور و 
فعاليت در محيط و ميان مردم وابسته اند، با تغيير وضع و شرايط خود 
و جلب اعتماد و اطمينان مشتريان، همچنان فعال مانده اند. نمي شود 
منكر اين شد كه كنارآمدن با وضع به وجودآمده بدون صدمه و آسيب 
بوده. هر بحراني هزينه هاي خودش را دارد و خوكردن با آن نيز زمانبر 
است. از طرفي كامالً  طبيعي است كه ما متأثر از شرايط، مدتي غمگين 
و خشمگين و بي حوصله و حتي افســرده شويم. اما امروز كساني كه 
واقعيت موجود را نپذيرفته  و همچنان منتظرند كه به زندگي پيشين 
خود بازگردند، دچار مشكل شده اند. نبايد گرفتار سوگ مربوط به از 
دست دادن وضع گذشته بمانيم. بينش و سبك زندگي ما تحت تأثير 
شــرايط جديد تغيير كرده و هيچ ضرورتي هم نــدارد كه در چرخه 
زندگي و شرايط گذشته بمانيم. در گستره زندگي، برنده كسي است 
كه تغييرات را بپذيرد و دوباره خودش را به شكوفايي برساند. يك سال 
از شيوع ويروس كرونا گذشــته. وقتش است كه با كمك و همفكري 
يكديگر به جلو قدم برداريم. وقتش است كه هر كس بنا به توانايي ها 
و امكاناتي كه دارد، به فكر روزهاي آتي باشد. در اين راه حتي از صفر 
شــروع كردن گزينه بهتري از رخوت و ركود است. اگر شروع نكنيم، 
همه آنچه به دســت آورده ايم را به تدريج از دست خواهيم داد. وقتي 
انگيزه از دست برود، احســاس بي كفايتي و بي ارزشــي و در درجه 
شديدتر، افسردگي در ما ريشه مي كند. بنابراين اين يك هشدار است: 
اگر بعد از گذشت يك ســال هنوز نمي توانيم از جايمان بلند شويم و 
فكرمان گرفتار روزهاي پيش از كروناست، وقتش است كه فكري به 

حال خودمان كنيم، چون به مرگ تدريجي تن داده ايم.

حاشيههای
كرونا

این شماره

يادداشت يك

الگوي رفتار انســاني قابل پيش بيني اســت. به ويژه زماني كه تغييري بزرگ رخ مي دهد. 
نخستين واكنش مشخص است: انكار. به مرور و با مواجه شدن با پذيرش عمومي، توجيه هايي 
براي توضيح انكار اوليه سرهم شده و مطرح مي شوند. پس از آن معموال فاز مقاومت در برابر 
تغيير آغاز مي شود تا در نهايت در روندي فرسايشــي، افراد واقعيت را بپذيرند و به آن تن 
بدهند. اما عده اي در همان فاز اول تثبيت مي شوند. فاز انكار يكي از پديده هايي است كه با 
پا گرفتن نظريه توطئه در جهان، هرروز بيشتر از گذشته شاهد آن هستيم. همه گيري كرونا 
تصويري شفاف تر از اين پديده رفتاري را در جامعه به جهان نشان داد. به ويژه در روزهاي اول 
همه گيري، انتشار شايعات مبتني بر نظريه توطئه در تلفيق با انكار محض جمعيت زيادي از 

مردم، صحنه هايي ترسناك خلق مي كرد. حتما روزي همه بازماندگاني كه واقعيت كرونا را پذيرفتند و سعي در رعايت 
پروتكل ها كردند، از خاطرات خانوادگي و محل كار خود از افرادي خواهند گفت كه ادعا داشــتند كرونا بخشي از بازي سياسي 

قدرت هاي جهان است؛ يا نقشه اي است براي ترساندن و كنترل مردم جهان. فاز انكار و استهزا زماني ترسناك تر مي شود كه...

آنهايي كه كرونا را انكار كردند
سوءاستفاده چهره هاي مشهور از شهرتشان براي شايعه پراكني و انكار

هيچ كس انتظارش را نداشت. حتي در دورترين و تاريك ترين تصورات و كابوس هاي 
كسي هم چنين چيزي نمي گنجيد؛ اينكه در يك لحظه همه  چيز به دست ذره اي ناچيز 
و ناپيدا زيرورو شود. ويروسي نامرئي كه هراندازه وجودش را انكار يا تأييد كنيد، برايش 
تفاوتي ندارد. اگر زمانش رسيده باشــد و در برابرش نقطه ضعفي نشان دهيد، حمله 
مي كند. حمله مي تواند كشنده باشد، اما اگر نكشــد هم مي تواند آسيب هاي شديد و 
طوالني مدتي وارد كند. همزمان مي تواند بدون هيچ اثري از بدني به بدني ديگر منتقل 
شود و هيچ آسيبي هم وارد نكند. يا مي تواند بدون داشتن هيچ عالئمي فرد را ناگهان از 
پا بيندازد، به سيستم تنفسي، عصبي يا دفاعي بدن حمله كند و پس از خروج ويروس 

از بدن، افراد را درگير بيماري هاي قلبي، مغزي يا عصبي كند و حتي جان افراد را دراثر سكته يا ايست قلبي به 
خطر بيندازد. اگر همه آنچه تا اينجا خوانديد برايتان به اندازه كافي عجيب و شبيه سناريوي فيلم هاي آخرالزماني هاليوودي 

نبود، همه گيري كرونا باز هم استعداد عجيب تر بودن دارد...
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اين جان سخت هاي حقيقي
درباره افرادي كه پس از همه گيري 1918و چندين جنگ، كرونا را هم شكست دادند

سارا گلستاني
روانشناس

دور ماندن 
 بهترين راه براي 

باهم ماندن 
گزارش تصويري از تبليغات و 

هشدارهاي خالقانه در دوران كرونا
پدر اسپانیايي و دختر سه ساله اش 
را به ياد داريد كــه در بحبوحه 
همه گیري كرونا بــراي بیرون 
گذاشتن زباله، هرروز يك لباس فانتزي به تن مي كردند؟ 
از آنجا كه هايمه و ماري سه ساله تنها مي توانستند براي 
بیرون بردن زباله از خانه خارج شــوند، از همین فرصت 
كوتاه هم براي خوش گذراندن و ســرگرمي اســتفاده 
مي كردند. اين يكي از راه هــاي خالقانه اي بود كه مردم 
در سراســر جهان براي گذراندن وقت و سرگرم كردن 
خود و ديگران در اوج قرنطینه هاي ســختگیرانه به كار 
مي بســتند. گرايش مردم به اســتفاده از تكنیك هاي 
خالقانه براي هنرنمايي، اجرا، تعامل و ارتباط با يكديگر 
در دوران قرنطینه باعث شد بسیاري از برند ها، شركت ها 
و حتي مقامات شهري براي فرهنگسازي درباره رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي، اســتفاده از ماسك، رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي و خانه نشیني، به تبلیغات خالقانه، 
پیام ها و عالئم شهري غیرمنتظره و جذاب تر از همیشه رو 

آورند. در ادامه نمونه هايي از آنها را مشاهده مي كنید.

سبا ثروتی
روزنامه نگار

شهروندان شهر استاوروپول روسیه درحالي كه لباس هاي كارتوني به تن دارند از كنار تابلوهايي جذاب و هشداردهنده درباره رعايت فاصله گذاري اجتماعي و استفاده از ماسك در زمان همه گیري كرونا عبور مي كنند.

پیام اطالع رســاني يك مركز فرهنگي در آمريكا به نام ورلد )جهان( درباره 
تعطیلي اش به خاطر همه گیري كرونا: جهان موقتا تعطیل است.

مردم شهر نیويورك به صورت مجسمه مشــهور »دختر بي پروا« واقع در خیابان 
وال استريت ماسك زده اند تا به ديگران اهمیت استفاده از ماسك را يادآوري كنند.

 شهروندان شهر سائوپائولو در برزيل به منظور تأكید بر اهمیت استفاده از ماسك، 
به صورت مجسمه هاي بناي عظیم يادبود بانديراس ماسك زده اند.

هايمه و ماري، پدر و دختر اسپانیايي، هرروز با لباس هاي فانتزي و كارتوني متنوع از خانه خارج شده و زباله ها را درون سطل 
مي اندازند تا از فرصت كوتاه خروج از خانه نهايت استفاده را برده باشند.

 بیلبورد تبلیغاتي شركت 
كوكاكوال كه در میدان 
تايمز واقع در منهتن 
نیويورك نصب شده 

است: دور ماندن،  بهترين 
راه براي باهم ماندن 

است.

تابلوي هشدار در مقابل 
ايستگاه هاي متروي 
نیويورك. روي تابلو 
نوشته شده: كارگران 
ضروري. زير واژه 
ضروري نوشته شده: بله، 
 مي توانید سوار شويد. 
زير واژه كارگر نوشته 
شده: نه، اصال چرا داري 
اين را مي خواني؟ به 
خانه برو.

باشگاه ورزشي گلدز در میامي آمريكا براي تبلیغ خدمات ورزش در خانه خود 
تبلیغي كنايه دار را انتخاب كرده است: زمان صاف كردن منحني فرارسیده است.

هنر قرنطینه: وزارت فرهنگ و سیاستگذاري اطالعات اوكراين از آثار يك نقاش 
مشهور براي اطالع رساني درباره قرنطینه و رعايت پروتكل هاي كرونايي استفاده 
كرده است. از سمت چپ باال به ترتیب: از ضدعفوني كننده دست استفاده كنید. از 
سرويس تحويل خريد استفاده كنید. از كارت پرداخت استفاده كنید. ماسك بزنید.

مركز پارك هاي ملي و حیات وحش استرالیاي جنوبي براي تأكید بر رعايت فاصله گذاري از سمبل هاي اين كشور در تابلوهاي 
هشدار دهنده استفاده كرده است. فاصله را رعايت كنید: اندازه يك كانگوروي بالغ، از هم فاصله بگیريد. در تابلويي ديگر 

از مردم خواسته شده تا به اندازه 3كوآالي بالغ از يكديگر فاصله داشته باشند.
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كرونا

این شماره

اين جان سخت هاي حقيقي
 

درباره افرادي كه پس از همه گيري 1918و چندين جنگ، كرونا را هم 
شكست دادند

هيچ كس انتظارش را نداشت. حتي در دورترين و تاريك ترين تصورات و كابوس هاي كسي هم 
چنين چيزي نمي گنجيد؛ اينكه در يك لحظه همه  چيز به دست ذره اي ناچيز و ناپيدا زيرورو 
شود. ويروســي نامرئي كه هراندازه وجودش را انكار يا تأييد كنيد، برايش تفاوتي ندارد. اگر 
زمانش رسيده باشد و در برابرش نقطه ضعفي نشان دهيد، حمله مي كند. حمله مي تواند كشنده باشد، اما اگر نكشد هم مي تواند آسيب هاي 
شديد و طوالني مدتي وارد كند. همزمان مي تواند بدون هيچ اثري از بدني به بدني ديگر منتقل شود و هيچ آسيبي هم وارد نكند و يا مي تواند 
بدون داشتن هيچ عالئمي فرد را ناگهان از پا بيندازد، به سيستم تنفسي، عصبي يا دفاعي بدن حمله كند و پس از خروج ويروس از بدن، افراد 
را درگير بيماري هاي قلبي، مغزي يا عصبي كند و حتي جان افراد را دراثر سكته يا ايست قلبي به خطر بيندازد. اگر همه آنچه تا اينجا خوانديد 

برايتان به اندازه كافي عجيب و شبيه سناريوي فيلم هاي آخرالزماني هاليوودي نبود، همه گيري كرونا باز هم استعداد عجيب تر بودن دارد.

يكــي از ويژگي هاي اين همه گيــري كه از آغاز تمامــي نهادها و 
سازمان هاي جهاني بر آن تأكيد داشــتند، قدرت باالي آن در به 
خطر انداختن جان سالمندان بود. اصلي ترين گروه در معرض خطر 
در تمامي كشورهاي جهان افراد سالمند بودند و همين موضوع باعث 
انزواي بيشتر آنها شد. قسمت باورنكردني و اميدواركننده در اين 
ميان، مقاومت گروهي از سالمندان در برابر بيماري و نجات يافتن 
آنها از چنگال كوويد-19 پس از ماه ها بستري شدن در بيمارستان 
است. در واقع شــايد بتوان عجيب ترين رويدادهاي عصر كرونا را 
داستان نجات تعدادي از مسن ترين اعضاي جامعه جهاني از چنگ 
اين بيماري دانست. اينكه افرادي باالي 95 يا 100سال، پس از ابتال 
به ويروســي كه جوان ترها را به راحتي به كام مرگ كشانده است، 
سالمت و سالم از بيمارستان مرخص مي شــوند همانقدر عجيب 
و اميدواركننده اســت كه وقتي نوزادي پس از چندين روز از زير 
آوارهاي زلزله زنده بيرون كشيده مي شود. در ادامه به چندين مورد 

از اين داستان ها مي پردازيم.

درمان با آزمون و خطا
داروي آزمايشــي رمدسيور كه شركت داروســازي گيلياد آمريكا 
با هدف درمــان ابــوال آن را توليد كرده بــود، در دل تاريكي هاي 
همه گيري كرونا به يكي از نشــانه هاي اميدبخش تبديل شد. اين 
دارو يكي از نخستين داروهايي است كه در برابر بيماري كوويد-19 
اثرگذار به نظر مي آمد. شــايد يكــي از قابل توجه ترين مواردي كه 
توسط اين داروي آزمايشي از مرگ نجات يافتند، مردي ايتاليايي 
و 79ساله بود كه تست كروناي او مثبت شد اما پس از مصرف دارو، 
ويروس به كلي از بدن او پاك شد. خبر بهبود يافتن اين بيمار مسن 
در  ماه مارس 2020، زماني كه جهان نااميدانه به دنبال درماني براي 
بيماري بود، بسيار خوشــايند بود و تأثيرگذاري دارو بازتاب هاي 
فراواني داشت. اين مرد درمان را از روز 7مارس آغاز كرد و كمتر از 
2هفته پس از آن جواب هر دو تست كروناي او منفي شدند. ماتئو 
باستي پزشك بيمارستان سن مارتينو در جنوآ تأييد كرد اين مرد 

سالمند نخستين مورد درمان شــده با استفاده از داروي آزمايشي 
رمدسيور بوده است. بازتاب خبر بهبود بيمار 79ساله به اندازه اي 
فراگير بود كه حتي دونالد ترامپ هم به آن واكنش نشان داد. پس 
از آن بود كه آزمايش بالينــي دارو روي مبتاليان به كوويد-19 در 

ديگر كشورها آغاز شد.

جدال هاي طوالني
در كنار اخبار نجات يافتگان ســالمند، داســتان نجــات افرادي كه 
پس از بستري شــدن هاي طوالني مدت در بيمارستان سالمت خود 
را به دست آورده اند هم خيره كننده اســت. منظور از طوالني زماني 
طوالني تر از چند هفته است، يا حتي يك يا دو ماه. زاهيد رضا يكي از 
افرادي است كه پس از ابتال به نوع حاد كوويد-19 مجبور شد بيش از 
4ماه از زندگي خود را در بيمارستاني در شهر وارن در آمريكا بگذراند. 
او در نهايت پس از 137روز بستري شدن از بيمارستان مرخص شد 
درحالي كه هنوز درحال تحمل عوارض جانبي كرونا مانند خس خس 
ريه و نارســايي كليوي بود. او چندين هفته در كما بود و حتي تولد 
65سالگي اش را هم در كما گذراند. اما اســي خانزاده بيمار ديگري 
است كه از نظر مدت بستري، ركورد جديدي را به ثبت رساند. او پس از 
209روز، يعني بيش از 6 ماه بستري شدن در بيمارستاني در بريتانيا، 
توانست در ميان تشويق و بدرقه كاركنان بيمارستان به خانه بازگردد.

بهبود از كوويد-19 پس از سكته مغزي و اختالل قلبي
يكي از ساكنان سالمند خانه سالمندان اليف كر در سياتل آمريكا، 
پس از شيوع كوويد-19 در مركز سالمندان، به اين بيماري مبتال 
شد. اما در روز 20مارس 2020خانواده او خبر بهبود و ترخيصش 
از بيمارســتان را اعالم كردند. اين زن نودساله درحالي از بيماري 
بهبود يافته بود كه 62درصد از ساكنان خانه سالمندان به بيماري 
مبتال شده و يك چهارم از آنها جانشان را از دست داده بودند. زنده 
ماندن جنيوا وود ســالمند كه در زمان ابتال به كوويد-19 درحال 
بهبود يافتــن از عوارض ســكته مغزي بود، اميد بــه نجات يافتن 

بهبود اسقف چيني بود كه مردي صدساله در ووهان چين پس از 
بهبود از كرونا، از بيمارستان هوبي مرخص شد. اين بيمار كمي پس 
از جشن تولد صدسالگي اش و در شرايطي كه به آلزايمر،  فشار خون 
باال و اختالالت قلبي مبتال بود، به كوويد-19 هم مبتال شد و پس از 
دريافت درمان هاي مختلفي كه براي اين بيماري مورد استفاده قرار 
مي گرفت،  توانست ويروس را شكست دهد و از بيمارستان مرخص 
شود. در چين يك مرد سالمند 101 ساله و يك زن سالمند 103 ساله 
هم پس از دريافت داروهاي معمول كرونا، در عرض تنها يك هفته 

بهبود كامل يافتند و از بيمارستان مرخص شدند.

مورد عجيب آقاي »پ« و ديگر جان سخت هاي حقيقي
در ميان خبرهاي شــگفت انگيزي كه از نجات يافتن ســالمندان 
در گوشه و كنار جهان شنيده مي شــود، داستان آنهايي كه عالوه 
بر همه گيري كرونا از چندين فاجعــه بزرگ ديگر در طول زندگي 
طوالني شان جان به در برده اند، شگفت انگيزتر به نظر مي آيد. براي 
مثال آقاي »پ« مســن ترين مرد ايتاليايي كه پس از ابتال به كرونا 
توانست دوباره سالمتي خود را به دست آورد، مردي صدويك ساله 
بود كه در دوران همه گيري آنفلوآنزاي اســپانيايي در سال1918 
متولد شــده بود و عالوه بر آن همه گيري، از 2جنگ جهاني هم به 
ســالمت عبور كرده بود. بهبود او از كوويد-19 باعث شد نه فقط 
در بيمارســتان  بلكه در كل ايتاليا همه درباره آقاي »پ« صحبت 
كنند؛ فردي كه در ايتاليا به نمــادي اميدبخش براي ادامه زندگي 

تبديل شده است. ايتاليكا گروندونا، مادربزرگ ناميرا، مورد ديگري 
از نجات يافتگان كرونا در ايتالياست كه در اوايل  ماه مارس، به دليل 
ابتال به اختالل قلبي در بيمارستان بستري شد اما همزمان تست 
كوويد-19 او هم مثبــت از آب درآمد اما در نهايت ســالمتش را 
بازيافت و از بيمارستان مرخص شد. پزشك گروندونا معتقد است او 
در كودكي به آنفلوآنزاي اسپانيايي هم مبتال شده بود،  به اين ترتيب 
او به يكي از معدود افراد جان ســختي تبديل شــد كه توانسته اند 
از 2همه گيري مرگبار جان بــه در ببرند. نكتــه جالب تر اين بود 
كه گروندونا هيچ عالئمي از خود بروز نــداد و درواقع بدون تالش 

پزشكان و به صورت خود به خودي درمان شد.
آدا زانوسوي 104ســاله از ديگر افرادي است كه از هر دو همه گيري 
آنفلوآنزاي اسپانيايي و كرونا جان سالم به در برده است. برخالف مورد 
قبلي، زانوسو كه در كودكي به آنفلوآنزاي اسپانيايي مبتال شده بود، 
پس از ابتال به كرونا دچار تب و تنگي نفس شــديد شد اما در نهايت 
بهبودي كامل پيدا كرد. با اين همه، زانوســو هم نتوانســت عنوان 
مسن ترين بازمانده كرونا را از آن خود سازد. اين عنوان درحال حاضر 
نصيب ماريا برانياس، زني 113ساله از اهالي كاتاالن اسپانيا شده است. 
برانياس، چند هفته پس از آغاز قرنطينه ســختگيرانه اسپانيا، عالئم 
خفيفي از كوويد-19 را تجربه كرد و كمي بعد بهبود يافت. او عالوه 
بر پشت سر گذاشتن آنفلوآنزاي اسپانيايي كه جان بيش از يك سوم 
جمعيت جهان را گرفت، از جنگ هاي داخلي اســپانيا كه از ســال 

1936تا 1939 ادامه داشتند و اكنون از كرونا جان به در برده است.

ســالمندان را كه به گفته مقامات بهداشتي بيشــتر از ديگران در 
معرض خطر قرار داشتند، زنده كرد.

در موردي ديگر، اســقف 98ساله اســتان نانيانگ چين كه در آن 
زمان به مســن ترين نجات يافته از كرونا در چين مشــهور شد، در 
دوم فوريه2020 به بيماري مبتال شد. با اين همه در شرايطي كه 
پيش از ابتال به آريتمي قلبي و پلورال افيوژن)آب آوردن ريه( مبتال 
بود، توانســت در كمتر از 2هفته از چنگال مرگ رهايي پيدا كند و 
تا 14فوريه ريه هاي او از هر نوع عفونتي پاك شــدند. كمي پس از 

سميرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار



آنهايي كه كرونا را انكار كردند
سوءاستفاده چهره هاي مشهور از شهرتشان براي شايعه پراكني و انكار
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كرونا

این شماره

الگوي رفتار انســاني قابل پيش بيني اســت؛ 
به ويژه زماني كه تغييري بــزرگ رخ مي دهد. 
نخستين واكنش مشخص است: انكار. به مرور و 
با مواجه شدن با پذيرش عمومي، توجيه هايي براي توضيح انكار اوليه سرهم شده و 
مطرح مي شوند. پس از آن معموال فاز مقاومت در برابر تغيير آغاز مي شود تا در نهايت 
در روندي فرسايشي، افراد واقعيت را بپذيرند و به آن تن بدهند. اما عده اي در همان 
فاز اول تثبيت مي شــوند. فاز انكار يكي از پديده هايي است كه با پا گرفتن نظريه 
توطئه در جهان، هرروز بيشتر از گذشته شاهد آن هستيم. همه گيري كرونا تصويري 
شفاف تر از اين پديده رفتاري را در جامعه به جهان نشان داد. به ويژه در روزهاي اول 
همه گيري، انتشار شايعات مبني بر نظريه توطئه در تلفيق با انكار محض جمعيت 
زيادي از مردم، صحنه هايي ترسناك خلق مي كرد. حتما روزي همه بازماندگاني كه 

واقعيت كرونا را پذيرفتند و سعي در رعايت پروتكل ها كردند، از خاطرات خانوادگي 
و محل كار خود از افرادي خواهند گفت كه ادعا داشتند كرونا بخشي از بازي سياسي 
قدرت هاي جهان است؛ يا نقشه اي است براي ترساندن و كنترل مردم جهان. فاز 
انكار و استهزا زماني ترسناك تر مي شود كه افرادي شناخته شده، در مقام هنرمند، 
موسيقي دان، ورزشكار، پزشك، وكيل، قاضي يا سياستمدار كه اثرگذاري جمعي 
بااليي دارند، با اظهارنظرهاي عمومي، به ناباوري مردم درباره واقعيت تلخ همه گيري 
كرونا دامن مي زنند يا فرهنگ دست كم گرفتن اين همه گيري را در ميان مردم رواج 
مي دهند. نتيجه پژوهشي كه توسط مؤسسه رويترز در آوريل سال2020 منتشر شد 
نشان مي دهد بيشترين تماس مردم با اطالعات و اخبار دروغين درباره همه گيري 
كرونا از طريق شبكه هاي اجتماعي و به واسطه پست هاي سياستمداران و چهره هاي 

محبوب و سلبريتي هاست.

قدرتمند ترين انكار كننده جهان

يكي از بزرگ ترين انكاركنندگان حال حاضر جهان كه نه تنها ابعاد مختلف همه گيري 
كرونا را انكار و تحريف كرد، بلكه پيش تر واقعيت هايي مانند گرمايش جهاني و تغييرات 
اقليمي را به سخره گرفته بود، دونالد ترامپ، رئيس جمهور در حال بركناري آمريكاست. 
ترامپ در ابتداي آغاز همه گيري جهاني كرونا، اصرار داشت كه اين ويروس قرار نيست 
اياالت متحده را تهديد كند و براي ماه ها تأثيرگذاري زدن ماسك را ناديده مي گرفت و 
علنا آن را انكار مي كرد. ترامپ حتي حاضر نبود زماني كه ماسك بر صورت دارد از او عكسي 
گرفته شود و رقيب انتخاباتي خود، جو بايدن را به خاطر استفاده مداوم از ماسك مسخره 
مي كرد؛ فاز اول، فاز انكار. پس از آن بود كه ترامپ بــا واقعيت تلخ آمار باالي مرگ ومير 
آمريكايي ها مواجه شد و تصميم گرفت لحن ماليم تري را در سخنانش درباره ماسك زدن 
به كار گيرد. انكار دروني ترامپ و اطالعات نادرستي كه در سخنراني ها يا توييت هايش به 
مردم منتقل مي كرد، منجر به تشويق عده زيادي از آمريكايي ها به رعايت نكردن پروتكل ها 
و استفاده نكردن از ماسك شــد؛»با اين حرف كه مي گويند با زدن ماسك همه چيز حل 
مي شود مخالفم. هميشه ماسك نمي زنم،  هر وقت نياز باشد مي زنم. همه چيز كامال تحت 
كنترل است، يك نفر از چين وارد آمريكا شده و ما او را تحت كنترل گرفتيم. همه  چيز خوب 
پيش مي رود. درحال حاضر مشكل )مربوط به كرونا( بزرگي وجود ندارد، فقط 5نفر كه همه 
آنها هم به خوبي درحال بهبود هستند. قرار است در ماه آوريل كه هوا گرم مي شود،  دماي 
هوا ويروس را از بين ببرد. خطري آمريكايي ها را تهديد نمي كند، ما متخصصان بسيار عالي 
در كشور داريم. يك روز )كرونا( ناپديد مي شود. يك روز،  مثل معجزه، ناپديد خواهد شد«. 
تست كروناي دونالد ترامپ و همسرش در سوم اكتبر2020 مثبت اعالم شد و هردو براي 
درمان در بيمارستان بستري شدند. تا به امروز حدود 14.5ميليون آمريكايي به كوويد-19 

مبتال شده اند و بيش از 279هزار نفر جان خود را از دست داده اند.

سلبريتي هاي شايعه پراكن
مدونا )خواننــده(، لوئيس هميلتــون )راننده فرمول يك(، جان كيوســاك، 
وودي هارلسون و اونجلين ليلي )هنرپيشه( افراد مشهوري هستند كه همزمان 
با آغاز همه گيري، با توجه به جمعيت باالي دنبال كنندگانشــان در شبكه هاي 
اجتماعي، سهم پررنگي در شايعه پراكني و اطالع رساني عمومي غلط داشته اند. 
مدونا، خواننده پاپ آمريكايي در پســتي اينســتاگرامي كه بعدها حذف شد، 
اطالعاتي بي اســاس را با 15ميليون دنبال كننده اش در ميان گذاشت و با تكيه 
بر نظريه توطئه مدعي شد واكســن كرونا از قبل وجود داشته است اما عده اي 
آن را پنهان كرده اند تا مردم را در وحشت نگه دارند و به اين ترتيب ثروتمندان 
پولدارتر و فقرا فقيرتر شوند. لوئيس هميلتون در ويدئويي بيل گيتس را متهم 
به دروغگويي درباره نتايج آزمايش واكسن كرونا كرد و جان كيوساك و وودي 
هارلسون در شــبكه هاي اجتماعي خود آغاز كرونا را به استفاده از نسل پنجم 
موبايل ربط دادند. اونجلين ليلي، هنرپيشه هاليوودي هم در پستي اينستاگرامي، 

نياز به حفظ فاصله گذاري اجتماعي را زير سؤال برده بود.

جنجال هاي سومين مرد ثروتمند جهان
ايالن ماسك بارها و بارها به شكل هاي مختلف تهديد كوويد-19 را ناچيز توصيف 
كرده و آن را دست كم گرفته است. نخســتين نمونه تالش ماسك براي ناچيز 
نشــان دادن خطر همه گيري كوويد-19، در ايميلي خطاب به كارمندانش در 
شركت اسپيس ايكس مشاهده شد. او در اين ايميل به كارمندانش گفت ويروس 
كرونا در فهرست 100تهديد اصلي سالمت آمريكا قرار ندارد و خطر مرگ ناشي 
از كوويد-19 بسيار كمتر از خطر مرگ ناشــي از تصادف حين رانندگي است. 
او همچنين در توييتي همه گيري كرونا را احمقانه توصيف كرده بود. ماســك 
در سپتامبر ســال جاري در پادكستي اعالم كرد دســتور به خانه نشيني فرقي 
با بازداشــت خانگي ندارد و تنها هركس كه بيمار اســت بايد در خانه بماند. او 
همچنين اعالم كرد نه خود او و نه اعضاي خانواده اش پس از آماده شدن واكسن 
كرونا، آن را تزريق نخواهند كرد. او در اواسط ماه نوامبر مشكوك به كرونا اعالم 
شد و مجبور شد به تســت كرونا تن دهد. اما كمي پس از آن اعالم كرد نتيجه 
تست هاي او نشان مي دهد كه هم به كرونا مبتال هســت و هم نيست و نتيجه 
تست گيري هاي كوويد-19 را ساختگي توصيف كرد. اما در نهايت در اوايل ماه 

دسامبر تأييد كرد كه واقعا به كرونا مبتال بوده است.

ميلياردر هاي حامي ترامپ
ليز و ريچارد يوالين، 2نفر از مهم ترين حاميان حــزب جمهوريخواه و دونالد 
ترامپ در ايالت ويسكانسين، كمي پس از آنكه خطر همه گيري كرونا را ناچيز 
و ســطحي اعالم كردند،  خود به اين بيماري مبتال شدند. اين زوج 75ساله در 
گفت وگويي اعالم كرده بودند كرونا تنها به افرادي خاص،  در مكان هايي خاص و 
در گروه سني مشخصي آسيب وارد مي كند و در آمريكا اين بيماري به اندازه اي 
كه رســانه ها ادعا دارند،  موضوع جدي و مهمي نيست. اين زوج كه مالك يك 
كارخانه بســته بندي بزرگ هســتند، با همين زمينه فكر كارمندان خود را از 
دوركاري بازداشتند و در اجراي پروتكل هاي بهداشتي در محل كار هم عملكرد 

بسيار ضعيفي داشتند.

اطالع رساني هاي غلط فاكس نيوز
شبكه فاكس نيوز هنوز يكي از مورد اعتماد ترين شبكه هاي تلويزيوني در آمريكاست. متوسط سن مخاطبان اين شبكه 65سال است 
و يكي از مشهورترين مخاطبان شبكه در همين طيف سني دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكاست. از سوي ديگر اين طيف سني 
باالترين آسيب پذيري را در برابر كوويد-19 دارند. به بياني ديگر مخاطبان شبكه فاكس نيوز، به صورتي ويژه در معرض تهديد كرونا 
قرار دارند و با اين همه، اين شبكه دائما در حال رساندن اطالعات نادرست به اين مخاطبان است. گاردين در گزارشي كه در  ماه آوريل 
2020 منتشر كرد، به بررسي اطالعات نادرستي پرداخت كه اين شبكه دائما مخاطبانش را در معرض آنها قرار مي دهد. براساس اين 
گزارش، شبكه فاكس نيوز با تبديل كردن همه گيري كرونا به بازي سياسي، دائما درحال خواندن اظهارنظر ها و اطالعاتي است كه 
همه گيري در آنها دست كم گرفته مي شوند،  خطر و آسيب هاي آن ناچيز تلقي مي شود و دستورالعمل هايي نادرست درباره چگونگي 
مقابله با بيماري به افراد منتقل مي سازند،  براي مثال استفاده از داروهاي تأييد نشده را توصيه مي كند؛ رويكردي كه گاردين با توجه 

به محدوده سني مخاطبان اين شبكه، آن را براي سالمت عمومي خطرناك توصيف كرده است. 

سميرا رحيمي
روزنامهنگار
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افقي:
 1- احســاس درد در ناحيــه 

شكم- معادل فارسي شفاعت
2- دردناك- خراب- همسايه 

عراق و عربستان
3- مجموعه اي از نشــانه هاي 

بيماري- همبازي لورل
4- خوشي- خيزاب هاي دريا- 

تحقيق
5- ضميــــــر انگليســي- 
خودنمايــي- از ســبزي هاي 

خوردني
6- دين ها- اسرارآميز- شبكه 

گسترده جهاني
قديــم  پــول  واحــد   -7
هلنــد- بهشــت- همســر 

حضرت يعقوب)ع(
8- ابــزار نجاري- بانشــاط- 

پيرايه
9- فرمانده كياني- مساوي- 

روزانه
10- دوتــا نــون- براندازي 
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حيوان خانه به دوش
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عروس- رقعه- ميان
12- بازيكــن خــط مياني- 
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3- محـــــوطـــــه ورزش 
اتومبيلراني- محصول احتراق 

ناقص- مشرف به موت
4- خجســتگي- مستمري- 

نوعي كباب ايراني
5- راهرو سرپوشيده- مخزن 
ثابت يا متحرك ذخيره سيمان

6- به وســيله غدد درون ريز 
توليد مي شود- جايگاه مرشد 

در گود زورخانه- ليكن
7- از تيم هاي فوتبال باشگاهي 
ايتاليا- پروژكتور- نيم صداي 

درازگوش
8- رطب- كلمه تحسين- اهل 

ري
9- گشــاده- دلير و شجاع- 

همرزم گاندي
10- پــول خـــــرد هنــد- 
دربرگرفتــن- دروازه بان تيم 

فوتبال پرسپوليس
11- درخت گرمســيري- لبه 

تيز شمشير
12- شيرين ســخن- صــداي 

گرگ- از ارتفاعات هرمزگان
13- از پادشــاهان اشكاني- از 

مركبات- حقه باز
14- سركرده- بازيگر خانم فيلم 

بر باد رفته- مادر لر
15- نشــانه مصــدر جعلــي- 

ناگهان- كارآموز رشته پزشكي

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3817
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

839741256
412586739
657293184
786429315
923165847
145378962
568917423
271634598
394852671

متوسط

1    3     
2  3 5      
7 9        
 3 1 9    2  
  4 8  2 9   
 5    7 1 6  
       4 9
     8 2  6
    6    7423879156

758316924
961245873
516938247
834527619
279461385
147683592
385792461
692154738

ساده

متوسط

168734592
243589671
795621483
831956724
674812935
952347168
526173849
317498256
489265317

سخت

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

ساده

4  3    1  6
7 5      2 4
   2  5    
  6 9  8 2   
   5  7    
  9 4  1 3   
   6  3    
3 8      6 1
6  2    7  8
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  باز بودن تفرجگاه هاي شمال شهر درست نيست 
در شرايطي كه مردم و مســئوالن تالش مي كنند كه جلوي شيوع 
بيشتر كرونا را بگيرند باز بودن برخي تفرجگاه هاي شمال تهران مانند 
تله كابين توچال به صالح چه كساني است؟ بعد از ديدن عكس هاي 
ازدحام جمعيت در صف تله كابين واقعــا اين نگراني به وجود آمد كه 
تالش هاي كساني كه سعي مي كنند جلوي شــيوع بيشتر كرونا را 

بگيرند به كجا مي رسد.
عطايي از تهران

  شهر توريستي اصفهان سرويس بهداشتي كافي و مرتب ندارد
درحالي كه در همه دنيا همه شهرها به خصوص شهرهاي توريستي و 
گردشگري سرويس هاي بهداشتي مرتب به تعداد زياد دارند، شهر زيبا 
و تاريخي اصفهان از اين مهم محروم اســت و فعاليت هاي شهرداري 
اصفهان تا امروز بيشتر در زمينه زيبايي و فراهم كردن لوازم و وسايل 
رفاهي و مبلمان شهري و راحتي مردم بوده است. از مسئوالن تقاضا 

داريم به سالمت شهروندان و مسافران بيش از اينها توجه كنند.
محمود بليغيان از اصفهان 

   چراغ هاي جاده ماهدشت خاموش است
جاده ماهدشت از مسكن مهر تا مهرشهر داراي چراغ است ولي هميشه 
خاموش و فاقد روشــنايي است كه در شب بســيار خطرناك است. 

مسئوالن محترم لطفا چراغ ها را روشن فرماييد.
صمد ساكن ماهدشت

  پل هوايي فلكه چهارم تهرانپارس بسته است
 بين فلكه چهارم تهرانپارس و پارك پليس يك پل هوايي عابرپياده 
براي استفاده عابرين گذاشته شده كه حدوداً 3هفته مي شود كه بسته 
است. اگر هدف از راه اندازي استفاده سالمندان، بيماران، زنان باردار و 

اطفال است لطفا پل را بازگشايي كنيد.
معصومه از تهرانپارس

  روستاي امامزاده احمد انديمشك نفت و گاز ندارد
روستاي محروم و دورافتاده امامزاده احمد واقع در دشت الله انديمشك 
از نفت و گاز محروم است، با توجه به فرارسيدن زمستان تقاضا داريم 

مسئوالن به اين موضوع توجه كنند.
ليوارجاني از انديمشك

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

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

با مردم

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

سؤال از شما پيگيري از ما

كيفرخواست قتل عمد 
براي رپر معروف

مرگ 6نفر در آتش سوزي باغ
آتش سوزي در باغي در جنوب تهران حادثه 

هولناكي را رقم زد و موجب جان باختن 6نفر داخلي
شد.

به گزارش همشــهري، اين باغ در بزرگراه آزادگان، خيابان 
صفا واقع شده و حدود 350متر وسعت دارد. آن اطراف اغلب 
زمين كشاورزي است و تعدادي باغ و باغچه هم وجود دارد 
كه صبح پنجشنبه ساكنان منطقه متوجه دود و آتش از يكي 
از همين باغ ها شدند. هيچ كس به درستي نمي دانست چه 
اتفاقي افتاده و چند نفر در آنجا حضور دارند. با اين حال مردم 
از آتش نشاني كمك خواستند و دقايقي بعد نخستين گروه 
از آتش نشــانان خود را به محل حادثه رساندند. شعله هاي 
آتش از 2 اتاقكي كه وسط باغ قرار داشت زبانه مي كشيد و هر 
لحظه بر شدت آتش سوزي افزوده مي شد. در اين شراط بود 

كه عمليات اطفاي حريق آغاز شد.
سيد جالل ملكي، ســخنگوي آتش نشــاني در اين باره به 
همشهري گفت: »اين حادثه ســاعت 9:47 صبح به مركز 
فرماندهي آتش نشاني گزارش شد و آتش نشانان خود را به 

آنجا رســاندند. محل حادثه باغي حدود 300 تا 350متري 
بود كه در وســط آنجا نيز 2 اتاقك با وسعت حدود 40متر 
قرار داشت كه در آتش مي سوخت. در دقايق اوليه به درستي 
معلوم نبود كه چند نفر در آنجا حضور دارند و آتش ســوزي 
شدت زيادي داشت و روي در و ديوارها آثار سوختگي زيادي 
به چشم مي خورد و نشان مي داد در دقايق اوليه آتش سوزي 
شدت دود و حرارت بســيار باال بوده است.« ملكي در ادامه 
گفت: »در جريان مهار آتش سوزي، آتش نشانان در ميان دود 
و آتش چند نفر كه بي حال در محل افتاده بودند را مشاهده 
كردند. آنها 6نفر بودند كه 2نفرشان دچار سوختگي شديدي 
شده بودند كه به سرعت از محل حادثه به بيرون منتقل شدند 
اما معاينه اوليه توسط امدادگران اورژانس نشان داد كه هر 
6نفر جان شان را از دست داده اند كه محل حادثه به نيروهاي 

انتظامي و قضايي تحويل داده شد.« 
بررسي ها نشــان مي دهد 3نفر از جان باختگان اين حادثه 
برادر بودند. همچنين شواهد به دست آمده حاكي از آن است 
كه در اين باغ لوله كشي گاز نداشت و در آنجا از سيلندر گاز 

مايع استفاده شده است. باوجود اين هنوز علت اصلي وقوع 
حادثه مشخص نيست و تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

در همين حال مجتبي خالدي، سخنگوي سازمان اورژانس 
كشور نيز با اشاره به اين حادثه گفت: »به دنبال اين حادثه 
3 دستگاه آمبوالنس و يك دســتگاه اتوبوس آمبوالنس به 
محل اعزام شدند و اقدامات الزم اورژانسي در اين خصوص در 
كوتاه ترين زمان ممكن انجام شد. شدت آتش سوزي به حدي 
بود كه اجساد در ظاهر قابل شناســايي نبودند و شناسايي 

توسط همكاران در پزشكي قانوني در حال انجام است.« 

مردان ناشناس پسر 
27ساله را به رگبار بستند

معماي مرگ دختر جوان و سرقت دالرهايش
در اين بخش از سخنگاه شــما مي توانيد سؤاالت خود را ترجيحا با 
موضوعاتي كه عموميت و دربرگيري بيشتري دارند براي ما ارسال 
كنيد تا ما آن را از مسئول يا سازمان مربوط برايتان پيگيري كنيم و با 
چاپ پاسخ ضمن احترام به شما مخاطب گرانقدر و دادن پاسخ صحيح، 

شمار ديگري از مخاطبان نيز نسبت به يك موضوع آگاه شوند. 

  شيري از نهاوند همدان: پياده راه قيصريه در نهاوند كي 
بهره برداري مي شود؟

از 2سال قبل 2سوي خيابان قيصريه در نهاوند را بستند تا آن را تبديل 
به پياده راه كنند ولي از آن زمان تاكنون هنوز اين روند ادامه دارد. واقعا 
چه زماني اين كار به پايان خواهد رسيد؟ چراكه هم رفت وآمد مختل 

شده هم كسب وكار.
پاسخ همشهري: براساس پيگيري هاي ميداني خبرنگار همشهري 
عمليات اجرايي پياده راه قيصريه در يكي از شــلوغ ترين خيابان هاي 
نهاوند كه در قرق دستفروشان بود اجرايي شد. بعد از مدتي به دليل 
كافي نبودن بودجه كار متوقف ماند اما با تخصيص دوباره بودجه كار 
از مدتي قبل آغاز شده و هم اكنون عمليات اصالح و بهينه شبكه هاي 
توزيع برق خيابان قيصريه نهاوند به منظور پياده راهسازي اين خيابان 
اجرايي شده و كارهاي زيرسازي اين پياده راه رو به اتمام به نظر مي رسد.

پليس آبادان در تعقيب مردان مسلحي است كه سوار بر يك خودروي پژو، جوان 
27ساله اي را به گلوله بستند و فرار كردند. به گزارش همشهري، اين جنايت چند 
روز پيش در يكي از محله هاي آبادان رخ داد. آن روز جوان 27ساله اي سر كوچه اي 
در نزديكي خانه شان ايستاده بود كه يك خودروي پژو كنار او توقف كرد و ناگهان 
صداي رگبار گلوله فضا را پر كرد. گلوله هايي كه از ســالح كالشــنيكف شليك 
مي شدند به بدن پســر جوان اصابت كردند و ثانيه هايي بعد او روي زمين افتاد و 

جانش را از دست داد. 
همزمان با فرار مردان پژوسوار، ماجرا به پليس گزارش شد و تيمي از مأموران راهي 
محل حادثه شدند. بررسي ها نشان مي  داد كه مقتول اهل شهرستان شادگان بوده 
و چند ماه قبل به دليل اختالفات ملكي كه با عده اي در اين شهر داشته، به مقابل 
خانه آنها رفته و اقدام به تيراندازي به در و ديوار خانه آنها كرده بود. او به دليل همين 
اختالفات از مدتي قبل به همراه خانواده اش به آبادان نقل مكان كرده بود كه روز 
حادثه، زماني كه سركوچه شان ايستاده بود هدف حمله مسلحانه قرار گرفته و به 
قتل رسيده بود. مأموران همچنين متوجه شدند مقتول زماني كه هدف گلوله قرار 
گرفته بود، يك قبضه كلت كمري نيز همراه داشت كه پس از كشته شدن وي و فرار 
عامالن تيراندازي، فردي سالح او را به سرقت برده بود. با اين اطالعات جسد قرباني 
به پزشكي قانوني انتقال يافت و تحقيقات براي شناسايي عامالن اين تيراندازي 

مرگبار آغاز شده است.

به دنبال مرگ اسرارآميز صاحب مزون لباس و سرقت  لباس  عروس ها و دالرهايش، تحقيقات پليس 
جنايي تهران براي حل اين معما آغاز شده اســت. به گزارش همشهري، ساعت 11صبح نوزدهم 
آذر ماه مرگ مرموز دختري 26ساله به قاضي مصطفي واحدي، كشيك جنايي تهران اعالم شد. 
جسد اين دختر در طبقه سوم ساختماني در غرب تهران كشف شده بود و بررسي ها نشان مي داد كه 
دختر 26ساله مزون لباس عروس داشته و آرايشگري هم مي كرده است. مأموران در جريان تحقيقات 
متوجه شدند كه او چند سال قبل پس از قبولي در دانشگاه از شهرستان به تهران آمده و پس از پايان 
درسش در پايتخت مانده و مزون لباس عروس راه  انداخته بود. خانواده اش كه چند روزي بود از وي 
بي خبر بودند، از شهرستان راهي تهران شده و با كمك مأموران پليس وارد آپارتمان دخترشان شده 
و با جسد وي در اتاق خواب مواجه شده بودند. به دليل اينكه 2هفته از مرگ دختر جوان مي گذشت 
علت مرگ قابل تشخيص نبود و در اين شرايط بازپرس جنايي دستور داد جسد براي تعيين علت 
مرگ به پزشكي قانوني انتقال يابد. وقتي مأموران در خانه قرباني حاضر شدند، آنجا به شدت به هم 
ريخته بود و در ادامه تحقيقات مشخص شد كه او مقداري دالر در خانه داشته كه اثري از آنها نبود. از 
سوي ديگر بخشي از لباس هاي عروس مزون در خانه وي بوده كه اثري از لباس ها هم نبود. اين ماجرا 
فرضيه سرقت را پررنگ تر مي كرد كه با دستور بازپرس جنايي، گروهي از كارآگاهان جنايي تهران 

تحقيقات خود را براي كشف اسرار مرگ دختر جوان آغاز كردند.

بازپرس جنايي تهران، حميد.ص 
رپر معروف را در مرگ ناپدري اش پيگيري

مجرم شناخت و براي وي به اتهام 
قتل عمدي كيفرخواست صادر كرد تا اين پرونده 
جنجالي براي محاكمه به دادگاه كيفري فرستاده 

شود.
به گزارش همشــهري، اين پرونــده 24مرداد 
سال96 به جريان افتاد. آن روز حميد با ناپدري 
66ساله اش به نام هوشنگ درگير شد، اما چند روز 
پس از اين درگيري مرد سالخورده در بيمارستان 
جان باخت. متهم پس از دســتگيري منكر قتل 
شد، ولي درگيري را قبول كرد و گفت: روز حادثه 
با مقتول بحثم شــد و يك گلدان برداشتم و به 

ديوار كوبيدم تا او را بترسانم. بعد به سمتش رفتم 
و ضربه اي به صورتش زدم تا اينكه همسايه ها با 
شنيدن صداي دعوا مقابل خانه ما آمدند و دعوا 
خاتمه يافت. آن روز همراه مادرم از خانه خارج 
شــديم، اما گويا 2ســاعت بعد ناپدري ام دچار 
حالت تهوع و به بيمارســتان منتقل شده و پس 
از 4روز جان باخت. خواننده معروف با دســتور 
قاضي جنايي بازداشت و راهي زندان شد. هرچند 
درنظريه نخســت پزشــكي قانوني، علت مرگ 
قرباني خونريزي و آســيب مغزي بر اثر اصابت 
جسم سخت به سرش اعالم شده بود، اما در كش 
و قوس هاي قضايي و با اعتراضاتي كه از ســوي 
متهم و شــاكيان به  نظريه هاي پزشكي قانوني 

مي شد، اوايل امسال هيأت 9 نفره متخصصان به 
بررسي اين موضوع پرداختند و اعالم كردند كه 
علت مرگ مقتول ضربه به سر بوده، اما اين ضربه 
نوعا كشنده نبوده و احتماال داروهايي كه قرباني 
به دليل بيماري هايش مصــرف مي كرده نيز در 

مرگ او نقش داشته است.
اين نظريه درحالي صادر شــده بود كه پيش از 
آن حميد با سپردن وثيقه 600ميليون توماني از 
زندان آزاد شده بود. اما پس از اعالم اين نظريه، 
اوليــاي دم به آن اعتــراض كردند كــه اين بار 
كميسيون 11نفره براي بررسي نهايي حادثه وارد 

عمل شدند كه حدود 5 ماه قبل نظر خود را اعالم 
كردند. براســاس نظريه آنها، عالوه بر جراحات 
روز حادثه بيماري هــاي زمينه اي متوفي مانند 
فشار خون، بيماري قلبي و غيره نيز در مرگ وي 
دخيل بوده و ضرباتي كه روز حادثه به متوفي وارد 
شده به تنهايي عامل كشنده نبوده است. با اعالم 
اين نظريه قاضي دستور احضار حميد به دادسرا 
را صادر كرد تا آخرين دفاعيات او را نيز ثبت كند. 
آن روز رپر معروف در دادسرا گفته هاي قبلي خود 
را تكرار كرد و مدعي شد كه در مرگ ناپدري اش 
نقشي نداشته است. وي گفت: هوشنگ هميشه 

مثل پدر واقعي من بود و او را دوست داشتم. من 
حتي از بيماري هاي او خبر نداشــتم و تا آخرين 
روز عمرش هــم رابطه خوبي داشــتيم و با هم 
خوب بوديم. حتي يك بــار هم با يكديگر درگير 
نشــده بوديم اما روز حادثه، شنيدم كه به مادرم 
بي احترامي كرده و براي هميــن عصباني و با او 
درگير شدم. اظهارات حميد درباره بي خبري از 
بيماري  ناپدري اش در حالي بيان مي شد كه در 
تحقيقات مشخص شــد، وي چندين بار براي او 
داروهايش را خريده و ايــن يعني از بيماري وي 
با خبر بوده اســت. در اين شرايط قاضي ساسان 
غالمي، بازپرس جنايي تهران با توجه به بند پ 
ماده290 قانون مجازات اسالمي كه اشاره مي كند 
اگر عمل متهم نوعا كشــنده نباشــد اما آگاهي 
داشته باشد كه فرد بيمار اســت و ممكن است 
حتي با يك سيلي هم جانش را از دست بدهد و با 
اين آگاهي به فرد بيمار آسيب بزند مرتكب قتل 
عمد شده است، رپر معروف را در مرگ ناپدري اش 
مجرم شناخته و براي وي به اتهام مباشرت در قتل 
عمدي كيفرخواست صادر كرد و به اين ترتيب 
پرونده به زودي به دادگاه كيفري فرستاده خواهد 

شد تا حميد پاي ميز محاكمه برود.

حميد.ص متهم به قتل 
عمدي ناپدري اش شد
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   تصميم به حرف زدن و البته خواندن
همرفيقدر30قسمتتداركديدهشدهاست.شهابحسينيتصميمخودشراعمليكرده
استودراينروزهايتلخوالبتهآغشتهبهكروناترجيحدادهتابهجايايفاينقشدردهها
پيشنهادسينماييكهبهاوميشودبامردميكهموفقيتهايشرامرهونآنهاميداندحرف
بزند.حســينيكهبهگفتهخودشانتخابنقشدراينروزهابرايشسختشدهوترجيح
ميدهددرفيلمهاييكهآنهارادوستنداردبازينكندحاالازرفاقتميگويدومهمانانش
راهمبهاينسمتوسووبااينهدفانتخابكردهتارفاقتدوبارهازپستوهايخاكگرفته
ذهنهايدرگيرروزمرگيبيرونكشيدهشود.شهابحسينيتصميمگرفتهتانقشبازي
نكندوحرفبزندوالبتهطبقآنچهمادرهمشهريميدانيمبرايطرفدارانشدرقسمتهاي
بعدبخواند.اينفرمولشهابسينمابرايبرونرفتازوضعيتاينروزهاست،فرموليكهبه
گواهروابطعموميهمرفيقباهزينهايكمترازتاكشوهايتلويزيونيماننددورهميساخته

ميشودوميخواهددرتكثيرمحبتورفاقتبكوشد.

فندك تب دارش را در جيبش 
گذاشت و راهي تجربه عاشقي گزارش

و عرفان شد. قباد مست عشق 
شــده بود و وقتي آن ســوي مرزها، هنر و 
حرفه اش را با شمس تبريز قسمت مي كرد از 
ياد نبرد كه ميليون ها ايراني براي مهرباني و 
لبخند و صداقتش او را عاشقانه دوست دارند. 
شايد به همين دليل بود كه درست در همان 
روزهايي كه عكسش با رابرت دنيرو در فضاي 
مجازي دســت به دســت مي شــد و قلب 
مي گرفت و خبر فعاليت هاي سينمايي اش در 
آمريكا عينيت مي يافت تصميم گرفت تا با 
مردمــش رودررو صحبــت كند. شــهاب 
دنباله دار آسمان سينماي ايران با آن همه 
مرغوبيت در نقش آفريني و تردســتي در 
شكار جايزه ترجيح داد تا در روزهاي دوري 
آدم ها از هم به دوربين نگاه كند و از رفاقت و 
نزديكي دل هــا بگويد. اينگونه بــود كه از 
چند ماه پيش نام يك برنامه گفت وگو محور 
در فضاي مجازي بسيار تكرار شد: همرفيق. 
حاال همرفيق چه بود؟ آخرين تجربه كاري 
شهاب حسيني كه نخســتين قسمت آن 

پنجشــنبه شــب با حضور يكــي ديگر از 
ستاره هاي سينماي ايران به عنوان مهمان، 
خيلي ها را در فضاي مجازي به سوي واقعيت 
دوستي و رفاقت ســوق داد تا حرف شهاب 
حسيني تعبير شود كه:»فهميدم تأثير گذاري 
حضور در اينجا و ارتباط چهره به چهره با شما 
بيشتر است تا بازي در يك سريال يا فيلم و 
ايفاي يك نقش. هدف برنامه همرفيق اين 
است در اين روزهايي كه جسم هايمان از هم 
دور است، دل ها به هم نزديك شود و باعث 
همبستگي در جامعه شويم.« اين حرف شايد 
دنباله همان حرف هاي شهاب حسيني در 
ايام جشنواره فيلم فجر سال گذشته بود كه 
تحريم جشنواره را منجر به ايجاد دودستگي 

و افتراق بيشتر در جامعه مي خواند.

اكسيژنبرايرفاقت
بيش از يك دهه از آخرين اجراي شــهاب 
حســيني به عنوان مجري يك ويژه برنامه 
نوروزي در تلويزيون مي گــذرد. او البته با 
اكسيژن مسير موفقيت در اجراي يك برنامه 
را به خوبي پشت ســر گذاشته بود ولي بعد 
از آن برنامه نوروزي ديگر سراغ اجرا نرفته 
بود تا اينكه در اوج شهرت به عنوان بازيگر 
سينما، حاال دوباره بدل شده به يك مجري 

آن هم در برنامه اي گفت وگومحور. حسيني 
از همان ابتدا بنا را بر اين گذاشته بود تا در 
روزهايي كه مجريان تاك شــو ها عموما با 
مچ گيري و يا در تنگنا قرار دادن مهمانان و 
گاهي هم با شيطنت هاي كالمي بي دليل و 
سطحي به دنبال جذب تماشاگر براي خود 
و برنامه شان هســتند پيش از هر چيز يك 
ميزبان خوب باشد. او تأكيد دارد كه لودگي 
نكند و با پرهيز از اذيــت كردن مهمان در 
گفت وگوهايش موجب شود تا مهمان بتواند 

خوب حرف بزند و البته حرف خوب بزند.

همرفيق،همرقيب
همرفيق از كنارگذر مسيري آمده كه در آن 
شب هاي  شيشه اي و دورهمي ها مخاطب 
جذب كردند، از تالشي به محصول رسيده 
كه نداشتن ظرفيت فراگير پخش تلويزيوني 
را به جان خريد اما بنا را گذاشــت بر جذب 
تماشاگري كه مي خواهد ديگر حرف هاي 
كليشــه اي و مهمانان هميشگي را نشنود 
و نبيند. اينگونه بود كه همرفيق سياســت 
را منها كرد و در عوض ســراغ مهمان هايي 
رفت كه يا جايــي در تلويزيــون ندارند يا 
خودشان عالقه اي به حضور در آن ندارند. 
كنار اين گفت و شنود شــهاب با مهمانان 
البته بســاط موســيقي زنده هم با حضور 
اهالي بمراني برقرار است. با همين سليقه و 
وسواس است كه حاال بعد از انتشار نخستين 
قســمت از همرفيق در يك پلتفرم نمايش 
آنالين، تلويزيون به راحتي جاماند و هرچند 
گروهي در فضاي مجازي معتقدند كه شهاب 
به عنــوان مجري كم حرف بــوده و چالش 
جدي براي گفت وگو با مهمانش ايجاد نكرده 
اما به گواه ســازندگان اين برنامه و به رسم 
استاندارد چنين برنامه هايي بايد پذيرفت 
كه نخستين قسمت را نبايد به عنوان معيار 

قضاوت يك برنامه انتخاب كرد.

جواد،محسن،احمدوعادل
نخستين قسمت همرفيق با نويد محمدزاده 
منتشر شده اســت. ترديدي نيست كه با 
چنين انتخابي توقع مخاطبان براي ســاير 

قسمت ها بسيار باال خواهد بود. اين موضوع 
را با ســازندگان همرفيق مطــرح كرديم و 
پاســخ آنها به همشــهري را برايتان نقل 
مي كنيم:» تا كنون 25قسمت از همرفيق 
ضبط و چندين قســمت هم براي گرفتن 
مجوز و پخش در هفته هاي آتي در اختيار 
ســاترا قرار داده شده اســت. چند قسمت 
باقيمانده را هم بــه زودي ضبط مي كنيم و 
مي توانيم نام چند مهمان در قســمت هاي 
آتي همرفيــق را در اختيارتــان بگذاريم. 
مخاطبان در قسمت هاي بعدي گفت وگوي 

شهاب حسيني با محسن تنابنده، احمدرضا 
عابدزاده، سارا بهرامي، جواد عزتي و هوتن 
شــكيبا را البته بــدون ترتيب مشــاهده 
خواهند كرد. قرار اســت در همين يكي دو 
روز وضعيت حضور عادل فردوسي پور هم در 
يكي از قسمت هاي باقيمانده همرفيق نهايي 
شود اما فارغ از نام اين مهمانان به همراهان 
همرفيق اين قول را مي دهيم كه مهماناني را 
براي گفتن از رفاقت به برنامه دعوت كرده ايم 
كه به اصطالح آدم حسابي و درجه يك و در 

حوزه خودشان طراز اول باشند.«

مسعودمير
روزنامه نگار

يادداشت

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

آوازيازميانقرنها
چند سطري در سوگ رهنورد زرياب، نويسنده بزرگ 

افغانستان، كه در ۷6سالگي درگذشت 

كرونا نويســنده ديگري را از وطن فارسي گرفت. رهنورد زرياب، 
نويسنده بزرگ افغانســتان، بامداد جمعه 21آذر، در ۷6سالگي 
درگذشــت. رهنورد زرياب مهم ترين و پركارترين داستان نويس 
است كه نماد داستان نويسي افغانستان در كشورهاي فارسي زبان 

و سراسر جهان به شمار مي رود. 
محمداعظــم رهنــورد زريــاب در 
ســال1323 به دنيــا آمد. در رشــته 
روزنامه نــگاری در دانشــگاه كابــل 
تحصيل كرد و بعد براي ادامه تحصيل 
به دانشگاه ولز جنوبي در بريتانيا رفت. 
در ســال1351 به افغانستان بازگشت 

و فعاليت هــاي ادبي و مطبوعاتــي خــود را در زادگاهش ادامه 
داد. رهنورد در ســال1353 با ســپوژمي زرياب، داستان نويس 
افغان، ازدواج كرد. او در هياهوي جنگ هاي داخلي افغانســتان 
در سال هاي آغازين دهه۷0 به فرانســه مهاجرت كرد و 10سال 
را در غربت گذراند و پس از ســقوط طالبان در ســال1380 به 
افغانستان بازگشت. زرياب ده ها داســتان كوتاه در طول سال ها 
فعاليت حرفه اي خود نوشــته اســت. »آوازي از ميان قرن ها«، 
»مرد كوهستان«، »دوستي از شــهر دور« و »نقش ها و پندارها« 
ازجمله مجموعه داستان هاي كوتاه زرياب است. مجموعه كامل 
داستان هاي كوتاه او را نشــر زرياب در افغانستان كه نام خود را از 
نويســنده بزرگ افغان برگرفته، در 6جلد به چاپ رسانده است. 
»چارگرد قال گشتم، پاي زيب طال يافتم«، »گلنار و آيينه«، »كاكه 
شش پر و دختر شــاه پريان« و »درويش پنجم« رمان هاي زرياب 
است. مقاله ها و نوشــته ها و ترجمه هاي زرياب نيز در دفترهايي 
چون »گنگ خوابديده«، »چه ها كه ننوشتيم«، »هذيان هاي دور 

غربت« و »پايان كار سه رويين تن« گرد آمده است.
»زيباي زير خاك خفته« گزيده داســتان هاي زرياب اســت كه 
انتشــارات ســوره مهر در ايران منتشــر كرده. علي دهباشي در 
بهمن ماه1395 يكي از شــب هاي بخارا را بــه »رهنورد زرياب« 
اختصاص داد كه نويسندگان و شــخصيت هاي فرهنگي ايراني 
ازجمله محمود دولت آبادي، نصراهلل پورجوادي، سيروس علي نژاد 
و... در ستايش او سخن گفتند. گزارش شــب رهنورد زرياب در 

شماره118 مجله بخارا آمده است.
رهنورد زرياب ماه هاي اخير را گرفتار بيماري بود. »زن بدخشاني« 
آخرين رمان او بود كه زرياب دوســت داشــت هرچه زودتر آن را 
به پايان برساند اما ويروس كرونا از راه رسيد و آخرين اثر نويسنده 

بزرگ افغانستان را ناتمام گذاشت.

سوسوي رفاقت با شهاب  حذفدختراننقي
قطعيشدنپايتخت7

انتشــار خبر حذف 2بازيگر نوجوان در فصل 
جديد از سريال »پايتخت«، تأييدي مي تواند 
باشــد بر ســاخته شــدن اين مجموعه براي 
نــوروز1۴00. به گزارش همشــهري، به نظر 
مي رسد مراحل پيش توليد ساخت فصل جديد 
از سريال »پايتخت« در سكوت خبري آغاز شده 
باشــد اما تاكنون خبري رسمي در اين زمينه 
منتشر نشــده اســت. با اين حال حذف نقش 
سارا و نيكا و بازگشت نقش بابا پنجعلي با بازي 
عليرضا خمسه، مهم ترين تغييراتي است كه در 
همين گمانه زني ها براي فصل هفتم از سريال 
»پايتخت« به آنها اشاره مي شود. ماجرا از اين 
قرار است دو بازيگر نوجوان اين سريال كه به نظر 
مي رسد حواشي اخيرشــان در فضاي مجازي 
علت حذف آنها از سريال تلويزيوني »پايتخت« 
اســت، برخي از اين خبرها را از حد گمانه زني 

فراتر برده و تأييد مي كند.
در پي انتشــار ويدئويي از خواهران فرقاني كه 
حذفشان از پايتخت۷ را تأييد مي كرد، برخي 
بازيگران اين سريال نسبت به اين خبر واكنش 
نشــان دادند. مهران احمــدي - بازيگر نقش 
بهبود - كه پــس از غيبت در چنــد فصل، به 
»پايتخت6« برگشت، خواستار آن شده است 
كه به اين دو دختر بي احترامي نشود و بي جهت 
قضاوتشان نكنند؛ »شــايد اگر شما در شرايط 
زندگي آنهــا بوديد اشــتباهات بزرگ تري را 

مرتكب مي شديد.«
احمدي در بخش ديگري از اظهارنظرش آورده 
اســت كه »اين دو نوجــوان هيچ وقت ادعاي 
بازيگري نداشتند« و تأكيد كرده است: »دين 
ما و مرام ما هميشه به رسم قلندري و محبت 
و گذشــت بوده اســت و نه انتقــام و تنبيه و 
بي معرفتي.« اين بازيگر در پايان صحبت هايش 
نوشته است: »ســازندگان محترم »پايتخت« 
ان شاءاهلل كه موفق باشــيد!!!!«؛ جمله اي كه 
تلويحا از غيبت دوبــاره بهبود در فصل جديد 
حكايت دارد. بهرام افشاري بازيگر نقش بهتاش 
هم از »پايتخت« به عنوان يك خانواده ياد كرد 
و نوشت »از همه مســئوالن محترم كه دليل 
موفقيت و محبوبيت »پايتخت« را نشان دادن 
تحكم خانواده و همدلي و بخشــش مي دانند، 
درخواســت مي كنم فرصت جمع شــدن در 
كنار هم را به وجود بياورند. باشد در اين روزها 
تالش كنيم كه دوباره لحظه اي هموطنانمان 

را شاد كنيم.«

نخستين قسمت از برنامه اينترنتي همرفيق منتشر شد
تی

راو
ه ط

حان
: ري

س
عك

نويدمحمدزادهمهماننخستينقسمتازهمرفيقبودووحيدجليلوندرابهترين
رفيقخودخواند
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كيوسك
 درســت 5ســال پيش در 

ســران گزارش روزي  چنيــن 
195كشــور جهــان بعد از 
13روز چانه زني نفسگير در پايتخت فرانسه 
باالخره توانســتند بر ســر راهكاري براي 
نجات زميــن از بحران آب وهــوا به توافق 
برسند. 12دسامبر2015، رهبران جهان در 
بيست ويكمين كنفرانس ساالنه تغييرات 
آب وهوايي ســازمان ملل متحــد، توافق 
معروف به پيمــان آب وهوايي پاريس را به 
تصويب رساندند. اين نخستين بار بود كه 
همــه بحث ها و اختالف نظرهــا براي حل 
بحران گرم شــدن زمين در طول بيش از 
2دهه به پايان رســيد و كشورهاي فقير و 
غني بر سر يك موضوع به تفاهم رسيدند و 
متعهد شدند ميانگين افزايش دماي هوا را 
پايين تر از 2درجه ســانتي گراد و در حالت 

ايده آل 1.5درجه سانتي گراد نگه دارند.
هدف توافــق پاريــس كه چند مــاه بعد 
از تصويــب، همزمان بــا روز زمين يعني 
22آوريل ســال2016 در مراســمي در 
نيويورك به امضا رســيد، حفظ ميانگين 
حرارت زمين تا سال2030 است تا نسبت 
به زمان پيش از صنعتي شدن بيشتر نشود. 
كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و افزايش 
سازگاري با عواقب تغييرات اقليمي از ديگر 
اهداف اين توافق اســت. براساس پيمان 
پاريس، كشــورها بايد هر 5ســال يك بار 
گزارش عملكــرد و برنامه هاي جديد خود 
را براي دستيابي به اهداف اين توافق ارائه 
كنند. نخستين موعد مشــخص شده در 
توافق، پايان ســال2020 يعنــي كمتر از 
3هفته ديگر است، اما تاكنون فقط 20كشور 
كه مسئول توليد 5درصد گازهاي گلخانه اي 
در جهان هستند، گزارش هاي خود را ارائه 

كرده اند.

پنجمين سالگرد توافق پاريس
نشست پنجمين ســالگرد توافق پاريس 
امروز با حضور 70رهبــر جهان به صورت 
مجــازي برگزار مي شــود. قرار اســت در 
اين نشســت رهبــران جهان عــالوه بر 
اعالم اقداماتي كه انجــام داده اند، درباره 
برنامه هــاي آينــده و مســائل مالي نيز 
رايزنــي كننــد. كارشناســان اميدوارند 

كه اين نشســت، نقش مثبتــي در اصالح 
قوانين كشورها براي محدود كردن توليد 
گازهاي آالينده داشته باشد. محمد رشيد، 
رئيس جمهور پيشــين مالديــو و نماينده 
مجمع آســيب پذيري آب وهوا - متشكل 
از 48كشــور كه در معرض باالترين خطر 
تغييرات آب وهوايي قرار دارند- گفت: »اين 
نشست بايد فشار بيشتري به رهبران براي 
كاهش توليد آالينده ها وارد كند. كشورها 
به ويژه كشورهاي جزيره اي كوچك حتي 
با رســاندن دما به 2درجه سانتي گراد نيز 

محكوم به نابودي هستند.«
نشســت امــروز مهــم اســت، امــا در 
بيست وششــمين كنفرانــس تغييــرات 
آب وهوايي ســازمان ملل متحد كه سال 
آينده برگزار مي شود، جزئيات بيشتري از 
عملكرد كشورها در اين حوزه ارائه خواهد 
شد. اين كنفرانس قرار بود  ماه گذشته در 
گالسكو برگزار شود، اما به دليل شيوع كرونا 

به سال آينده موكول شد.

ناكامي ها و ادامه بحران
در طول 5سال گذشته همه  چيز طبق برنامه 
پيش نرفته و سياست هاي آب وهوايي براي 

مهار بحران جهاني كافي نبوده اســت. به 
گزارش ژاپن تايمز، در طول اين ســال ها 
دانشمندان بارها نســبت به ادامه بحران 
گرم شدن زمين هشــدار داده اند و فعاالن 
محيط زيست نيز در اعتراض به بي تفاوتي 
دولت ها بــه خيابان ها آمده و خواســتار 

اقدامات جدي تري شده اند.
افزايش دماي هوا در ســال جاري، رشــد 
چشمگير آتش سوزي ها در آمريكا و استراليا 
و شتاب گرفتن آب شدن يخ هاي قطبي را 
به دنبال داشت و از سوي ديگر ركورد وقوع 
توفان هاي گرمسيري و تندبادها در منطقه 
اقيانوس اطلس شكســته شد. هنوز توليد 
سرســام آور سوخت فســيلي ادامه دارد و 
پيش بيني مي شود هر سال 2درصد بيشتر 
شــود. از ســوي ديگر، نابودي جنگل ها و 
بيابان زايي، همچنان نفس محيط زيســت 
را تنگ تر مي كند. امســال شــيوع كرونا 
و ركــود اقتصادي موجــب كاهش حدود 
7درصدي توليد گازهاي گلخانه اي نسبت 
به سال گذشته شد؛ اما سازمان ملل متحد 
نسبت به افزايش وابستگي برخي كشورها 
به سوخت هاي فسيلي به دنبال تالش براي 
نجات اقتصادهاي زمين خورده هشدار داده 

است. بنابر آمار برنامه محيط زيست سازمان 
ملل متحد، توليد گازهــاي گلخانه اي در 
ســال2015 حدود 50ميليارد تن بود كه 
تا ســال2019 به 55ميليارد تن رســيد. 
با آنكه توليد كربن در بهار امســال حدود 
17درصد كاهش يافت، اما مشــخص شد 
كه حتي وقتي حمل ونقل، صنعت و تجارت 
متوقف مي شود، باز هم ميزان توليد گازهاي 
گلخانــه اي تغيير چشــمگيري نمي كند. 
بنابراين عملي شدن اهداف توافق پاريس 
به اصالحات زيادي به ويژه در حوزه توليد 

انرژي نياز دارد.

پيشرفت ها در مسير توافق
با وجــود برخي ناكامي هــا، توافق پاريس 
دســتاوردهاي مختلفي به ويژه در متعهد 
كردن كشــورها در طوالني مدت داشــته 
و توانســته تا حدودي از خطــر تغييرات 
آب وهوايي بكاهد. اكنــون توافق پاريس، 
پيماني اســت كه 97درصد كشــورهاي 
توليدكننــده گازهــاي آالينــده را در بر 
مي گيرد. تاكنون بيش از 100كشــور كه 
توليدكننده بيشــترين گازهاي كربني در 
جهان هســتند برنامه هاي خــود را براي 

محدود كردن انتشــار ايــن گازها اعالم 
كرده انــد. حتــي برخــي از اقتصادهاي 
بــزرگ جهــان متعهد شــدند تــا توليد 
گازهاي گلخانه اي را در بلندمدت به صفر 
برسانند. سازمان ارزيابي اقدامات تغييرات 
آب وهوايي هفته گذشته اعالم كرد كه ژاپن، 
كره جنوبي، نروژ، انگليس و كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا قصد دارند تا ســال2050 به 
اين هدف برسند. جو بايدن، رئيس جمهور 
منتخب آمريكا نيز وعده داده كه تا 30سال 
ديگر توليد گازهاي مضر در كشــورش به 
صفر برســد. او قرار اســت آمريكا را كه به 
دســتور ترامپ از توافق خارج شــده بود، 
بار ديگر به آن بازگردانــد. حتي چين هم 
اعالم كرده كه تا ســال2060 ميزان توليد 

آالينده ها را به صفر مي رساند.
طبق آمــار آژانس بين المللــي انرژي، در 
ســال جاري ميالدي 90درصد پروژه هاي 
جديد توليد انرژي در نقاط مختلف جهان، 
در حــوزه انرژي هــاي تجديدپذير بوده 
است. اين افزايش چشمگير، نشان دهنده 
كاهش قيمت توربين هاي بادي و پنل هاي 
خورشيدي اســت كه در بسياري كشورها 
هم قيمت يا حتي ارزان تر از ســوخت هاي 
فسيلي هســتند. حاال موضوع اصلي اين 
است كه آيا كشورها مي توانند به اين اهداف 
بلندمدت دســت پيدا كنند؟ شايد زمان 
زيادي تا ســال2050 باقي مانده باشد، اما 
تغيير سياست هاي اساسي بايد از هم اكنون 
آغاز شــود. گاردين به نقل از كارين لوكر، 
كارشناس آب وهوايي نوشــته است: »اگر 
همه كشورها ميزان توليد كربن خود را تا 
نيمه قرن حاضر به صفر برســانند، هدف 
حفظ ميانگيــن دماي هــوا در پايين تر از 
2درجه ســانتي گراد قابل تحقق است. اما 
اينكه اين موضوع از نظر سياسي و اقتصادي 
امكان پذير اســت يا نه، مشخص نيست.« 
برآورد ســازمان ملل متحد نشان مي دهد 
كه براي حفظ دماي 1.5درجه اي، انتشار 
گازهاي گلخانه اي بايد تا 10ســال آينده 
ســاالنه 7درصد كاهش يابــد. چيزي كه 
امسال به دليل كرونا محقق شد، اما مشخص 
نيست كه با بازگشت شرايط به حالت قبلي 
در ســال هاي آينده نيز ادامه داشته باشد. 
به هرحال، اگرچه پيشــرفت توافق پاريس 
در 5سال گذشــته اميدواركننده بوده، اما 
بايد ديد كشــورها همچنان مي توانند در 

سال هاي آينده نيز به آن پايبند بمانند؟

هفته نامه تايم ]آمريكا[

 بايدن و هريس
شخصيت سال

مجله تايم در تازه ترين شماره خود، جو 
بايدن، رئيس جمهــور منتخب آمريكا 
و معاون او، كامالهريــس را به عنوان 
شخصيت هاي سال۲۰۲۰ انتخاب كرده 
است. تايم از سال۱۹۲۷ انتخاب »مرد 
سال« را آغاز كرد و از آن زمان به طور 
ساالنه يك مرد، زن يا گروه را به عنوان 
برنده اين عنوان برگزيده اســت. در 
سال۱۹۹۹ عنوان انتخاب مجله تايم به 

»شخصيت سال« تغيير كرد.
 تايم، انتخاب بايــدن و هريس براي 
هدايت دولــت در آمريكا را يك اتفاق 
تاريخي دانسته است. ادوارد فلزنتال، 
ســردبير مجله تايم، نوشــته است: 
»جو بايدن و كامالهريس، براي اينكه 
تاريخ آمريكا را تغييــر داده اند، براي 
اينكه نشان داده اند كه نيروي همدلي 
قدرتمندتر از خشــم و تفرقه است، 
به عنوان شخصيت ســال نشريه تايم 

انتخاب شده اند.« 
نام بايدن و هريس در فهرســت اوليه 
نشريه تايم نبود، اما درنهايت به عنوان 
شخصيت ســال انتخابات شدند. در 
سال۲۰۱۶ هم كه دونالد ترامپ به عنوان 
رئيس جمهور آمريكا  انتخاب شــد، به 
همين شــكل نامش  در فهرست اوليه 
نبود، اما بعد آن به عنوان شخصيت سال 

انتخاب شد.

جهان نما

 ورود مراكش
به باشگاه دوستان عربي اسرائيل

روز گذشــته دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا از موافقت مراكش 
براي عادي سازي روابط خود با رژيم صهيونيستي خبر داد. او همزمان 
با اعالم اين خبر در صفحه توييتر خود نوشت: آمريكا حق حاكميت 
مراكش بر صحراي غربي را به رســميت شناخته است. بر اين اساس 
مي توان گفت مهم تريــن امتيازي كه در ازاي پيوســتن مراكش به 
مجموعه دوســتان عربي اســرائيل در اختيار اين كشور قرار گرفته، 
حمايت كامــل آمريكا از ربــاط در منازعه تاريخــي صحراي غربي 
است. اگرچه برخي رسانه هاي عربي از امتيازات ديگري نظير فروش 
تسليحات پيشرفته )مشخصا پهپادهاي نســل جديد( آمريكا براي 
جلب رضايت مراكش نيز خبر داده اند. از ســوي ديگر محمد ششم، 
پادشاه مراكش نيز در بيانيه اي اين توافق را دستاوردي تاريخي براي 
برقراري ثبات در منطقه و توسعه اقتصادي كشورهاي عربي دانست. 
جالب آنكه در اين بيانيه باري ديگر بر موضع مبنايي مراكش نسبت به 
مسئله فلسطين، يعني »راه حل دو كشوري« تأكيد شده است. اين در 
حالي است كه براساس طرح »معامله قرن« ترامپ، حق تاسيس كشور 
براي شهروندان فلسطيني وجود ندارد. اگرچه خبر عادي سازي  روابط 
مراكش با اســرائيل، آن هم كمتر از 40روز مانده به پايان كار دولت 
ترامپ خبر كم اهميتي نيست. اما رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي در 
جهان عرب واكنش گسترده اي نسبت به آن نشان ندادند. عبدالباري 
عطوان در اين باره مي نويســد: همكاري هاي امنيتي مراكش با رژيم 
صهيونيستي طي سال هاي گذشــته تا حد زيادي روشن بوده است؛ 
همكاري هايي كه هدف آن ضربه زدن به شبكه هاي مقاومت فلسطين 
در قاره آفريقاست. از سوي ديگر در حوزه تجاري نيز روابط قابل توجه 
و غيرمحرمانه اي ميان تجار نزديك به دولت مراكش با شهرك نشينان 
اســرائيلي وجود دارد. بنابراين تصميم رباط براي عادي سازي  علني 

روابط با اسرائيل چندان غافلگيركننده نيست.

نقش پنهان وليعهد سعودي
به نوشــته روزنامه يديعوت آحارونوت، محمد بن ســلمان، وليعهد 
عربستان ســعودي از بازيگران اصلي در توافق ميان مراكش با رژيم 
صهيونيستي و آمريكا بوده است. به نوشته اين روزنامه قرار بود بنيامين 
نتانياهو و پادشاه مراكش در سال2019 مالقاتي با ميانجيگري مايك 
پمپئو در كشور پرتغال داشته باشند. اما اين برنامه به دليل كارشكني 
سعدالدين عثمان، نخســت وزير اســالمگراي مراكش لغو مي شود. 
يديعوت آحارونوت مدعي است در پي اين واقعه، دولت آمريكا از وليعهد 
ســعودي مي خواهد براي رفع موانع داخلي مراكش در مسير توافق با 
اسرائيل از نفوذ خود استفاده كند. بر اين اساس توافق روز گذشته در 
نتيجه مذاكرات مستقيم بن سلمان با پادشاه مراكش و اعطاي امتيازات 
مالي از سوي عربستان به اين كشــور حاصل شده است. مراكش پس 
از امارات، بحرين و ســودان، چهارمين كشور عربي است كه در دولت 

ترامپ حاضر به برقراري روابط عادي با رژيم صهيونيستي شد.

سمانه معظمي
روزنامه نگار

 با وجود تعهد دولت هاي عضو پيمان آب وهوايي پاريس براي كاهش گازهاي گلخانه اي  
در عمل برنامه هاي آنها براي مهار بحران كافي نبوده است

پيمان آب وهوايي پاريس؛ 5سال بعد
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شهرتابآور
محمــد درويش، پژوهشــگر و 
فعال محيط زيســت در صفحه 
توييترش با انتشــار اين عكس 
نوشته است: »يكي از جذاب ترين 
و اســتانداردترين مســيرهاي 
پياده راه در تهران، بي شــك در 
ضلع شــمالي بزرگــراه همت، 
حدفاصل شيخ فضل اهلل تا يادگار 
امام ساخته شده است. يك شهر 
تاب آور به چنيــن پياده راه هايي 
بــراي تغييــر مبلمان خــود از 
خودرومحوري بــه اكومحوري 

نياز دارد.«

اينجاكشيتاست
جايي در دل كوير خشك و داغ لوت، منطقه اي بسيار خوش آب وهوا و جادويي وجود 
دارد كه روزگاري در مسير جاده ابريشم قرار داشــت. اينجا روستاي كشيت، از توابع 
بخش گلباف در استان كرمان با جمعيتي 1249نفري است. كاربر بهرام در اينستاگرام 
اين عكس را منتشر كرده و نوشته: »تصوير ماهواره اي زيبا از روستاي كشيت كه شبيه 

به درخت و ريشه است.«

ياد

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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عكس:همشهري/حامدخورشيدي پاييز؛حديثكوچبرگها

تورنتو:دختري 7ساله كه رشته ورزشي اش ژيمناستيك 
است به عنوان قوي ترين دختر زير 11سال جهان انتخاب 
شــد. به گزارش آديتي ســنترال، روري فن اولف حركت 
ددليفت را با 80كيلوگرم،  حركت اسكوات را با 61كيلوگرم 
و براي وزنه برداري وزنه 80كيلويــي را انتخاب مي كند. 
به گفته كارشناسان ورزشي، او فقط 2سال است كه ورزش 
را شروع كرده است و به احتمال زياد به يكي از بهترين هاي 

ورزش جهان بدل خواهد شد.

لوساكا: دادگاهي در زامبيا شــكايت دختري كه مدعي 
بود نامزدش 8سال ازدواج شان را به تأخير انداخته بررسي 
كرد و پسر فراري از ازدواج را محكوم كرد. به گزارش آديتي 
سنترال، اين دختر 26ساله دادخواستش را طوري تنظيم 
كرده بود كه ثابت مي كرد نامــزدش وقت و عمر او را هدر 
داده است. قاضي پس از شنيدن ادعاهاي اين دختر تمام 
آنها را پذيرفت و نامزد او را كه به دادگاه احضار شــده بود 

محكوم به ازدواج با او كرد.

حيدرآباد: موزه اي در هند تنها تنديس دووجهي دنيا را 
در خود جاي داده است. به گزارش آديتي سنترال، چنانچه 
ازروبه رو به اين تنديس چوبي نگاه كنيد مردي را مي بينيد و 
همزمان زني را در آينه خواهيد ديد. اين تنديس مفيستوفل 
و مارگارتا نام دارد و در قرن نوزدهم ميالدي توســط يك 
هنرمند فرانسوي ساخته شده است. محققان هنري بر اين 
باورند كه اين تنديس نمادي از 2شخصيت در نمايشنامه 

فاوست اثر يوهان ولفگانگ فون گوته است.

بريزبن:زنبور ها كه چنــد روز پيش فرودگاهي در هند را 
هدف حمله خود قرار داده بودند اين بار به فرودگاه بريزبن 
استراليا حمله كردند و چند پرواز هم به دنبال اين مشكل 
لغو شد. به گزارش اينديپندنت، در طول 7سال گذشته، 
26سانحه ديگر كه به زنبور مربوط مي شود به ثبت رسيده 
اســت. اين اتفاق، فرودگاه بريزبن، هواپيمايي كانتاس و 
سازمان امنيت زيستي كوئينزلند را وادار به انجام تحقيقات 

كرده  است.

حملهزنبورهابهدومينفرودگاهتنديسچوبيدووجهيشكايتازنامزدفراريازازدواجقويتريندختربچهجهان

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:ضّل من اهتدي بغير هدي اهلل؛
گمراه گشته كسي كه به جز هدايت خداوند از ديگري هدايت جويد.
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گرهزدلبگشاوازسپهريادمكن
كهفكرهيچمهندسچنينگرهنگشاد

زانقالبزمانهعجبمداركهچرخ
ازاينفسانههزارانهزارداردياد

مهندس، ُمهندز، دانا به اندازه گيري و هندسه بوده است و براي شمارنده و مساح )اندازه 
گيرنده مســاحت(، معمار و ســازنده بنا يا ابزار هم به كار آمده است؛ هرچند امروز به 
فارغ التحصيالن رشته هاي دانشگاهي مهندسي، گفته مي شود. در نگاه حافظ، مهندِس 
فلكي مي تواند »راهِ ِديِر شــش جهتي« را ببندد و طاق ابروي يار، مهندســي است كه 
طربسراي محبت از او، معمور و آبادان است. )البته مهندس فلك را كنايه از ستاره ُزحل 

هم دانسته اند( ابزارش پرگار و مسطر و قلم و مصالح و رنگ و... است.
فردوسي سروده است:

وگر برگرفتي ز مردم شمار
مهندس فزون آمدي صدهزار

در نگاه اميرمعزي، خِم زلِف يار، اثري مهندسي شده است و در جايي دگر گويد:
بر آن مثال كه دارد فلك، دوازده برج

نهاده بود مهندس در او دوازده َدر
خاقاني، فلك را »مهندس نهاد« مي داند و خانه زنبور را سازه اي مهندسي مي شمارد:

دورِ فلك را به گرِد من نرسد وهم
گرچه مهندس نهاد و شعوذه باز است 

موالنا اينگونه مي پرسد: »چندين هزار خانه كي گشت از زمانه/ تا در دلِ  مهندس نقشش 
نشد نهاني؟« و مي سرايد:

نگارگر به گِه نقِش شهرها مي كرد
گشاد هندسه را پس مهندسانه َدري

سعدي بر آن است كه:
قصه به هركه مي برم، فايده اي نمي دهد
مشكِل درد عشق را كس نكند مهندسي

سلمان ساوجي، قطره هاي باران را مهندســي مي بيند كه » بر آب، دايره ها مي كشند 
پرگاري«

»آباددرخرابي«

فضاي مجازي

آغازپيشفروشبليتهايجشنوارهتئاترمقاومت
پيش فــروش بليت هــاي هفدهمين جشــنواره سراســري تئاتر 
»مقاومت« آغاز  شــد و  عالقه مندان براي تهيــه بليت نمايش هاي 
 جشــنواره مي تواننــد بــه ســايت تيــوال بــه نشــاني اينترنتي

 www.tiwall.com مراجعه كنند. به گزارش همشهري، در اين دوره 
از جشــنواره و درپي پخش آنالين آثار نمايشي به صورت فيلم تئاتر و 
با هدف ارتباط دوســويه و مؤثر با مخاطبان گسترده  فضاي مجازي، 
در اختتاميه  جشنواره تئاتر »مقاومت« جايزه  انتخاب مردمي به آثار 
منتخب مخاطبان تعلق خواهد گرفت. هفدهمين جشنواره سراسري 
تئاتر »مقاومت« از 25آذر تا 2دي ماه به صورت آنالين برگزار مي شود.

نشستهاييبهمناسبتعرشموالنا
سلسله نشست هاي بزرگداشت موالنا با حضور موالناشناسان ايراني و 
غيرايراني برگزار مي شود. به گزارش همشهري، شب عرش در طريقت 
مولويه به شــب درگذشــت موالنا جالل الدين محمد بلخي گفته 
مي شود؛ به همين مناسبت و براي بزرگداشت موالنا، مؤسسه سروش 
موالنا سلسله نشست هايي با حضور پژوهشــگران و موالناشناسان 
ايراني، افغانســتاني و تركيه اي برگزار مي كند. اين نشست ها تا 27 
آذرماه، هر شب ســاعت 21 از اينستاگرام مؤسســه سروش موالنا 
به صورت زنده پخش خواهد شد. عالقه مندان مي توانند براي ديدن 

اين نشست ها به اينستاگرام مؤسسه سروش موالنا به آدرس sorooshemowlana@ مراجعه كنند.

فراخوانجشنوارهداستاننويسیشهدایقم
رئيس كميته فرهنگ و هنر كنگره ملی شــهدای قم از انتشار 
فراخوان جشنواره داســتان نويسی ويژه شــهدای استان قم 
خبر داد. شركت در اين جشنواره برای عموم آزاد است. مهلت 
ارســال آثار به دبيرخانه جشــنواره تا 15 دی ماه سال جاری 
است و داستان نويســان می توانند داســتان های كوتاه خود 
را در قالب داســتانك و داســتان كوتاه از طريق شــبكه های 
اجتماعی ايتا و تلگــرام به مدير كانال كميتــه فرهنگ و هنر 
 كنگره بــه نشــانی kongereshohadaqom@ يا ايميل

 Kongereshohadaqom@chmail.ir ارسال كنند. 

رويدادهاي فرهنگي و هنري

آقــاي م-ص-كثيرالعيــان يــا ص-م-
كثيرالعيــان. تفــاوت چندانــي ندارد. 
نام كامــل يا ناقصــش در ايــن روايت 

بســياركوتاه كمكي به پيشبرد 
داستان نمي كند. از سماجت و 

كنجكاوي بي ثمر در اين باره 
در مي  گذريم. قد متوســط، 

چشمان بين قهوه اي و ميشي، ريش توپي. موها خوابيده 
به بغل. به ســمت چپ. گاهي هم سمت راست. گردن تا 
اندازه اي كج. بدون لبخند. بدون اخم. چشــمان سرد و 
ساكن. ابروها كم پشــت. نه خوش مشرب، نه بَد مشرب. 
كال بي مشرب. و باز هم قد متوســط. فقط قد، متوسط. 
  يكــي از عادت هاي عجيب، اشــتياق بي حــد و وصف و 
آزاردهنده براي خريد گوشي هاي جديد موبايل و تبلت . 
آزاردهنده بــراي آنهايي كه به اتــاق كارش مي رفتند يا 
احيانا هنــوز هم مي روند؛ بدبخت هايــي كه كارمند زير 
دســتش بودند يا هنوز هم شايد باشــند. آنها كه براي 
تقاضا يا محض لنگ اندازي و... مي رفتند تو دفتر كارش. 
كثيرالعيان، دائم سرش تو موبايل يا تبلت تازه خريده اش 
بود. و شــايد هنوز همچنين باشد. اشتهاي سيري ناپذير 
براي دانلود بازي هاي كامپيوتري. ســرك كشــيدن تو 
توييتر، اينستاگرام، ســايت هاي اين جوري. سايت هاي 
اون جوري. جز اين موارد جزئي، عادت داشت ميهمانان 
يا مراجعاني را كه باب طبعش نبودند َمَچل كند. طوري 
برنامه ريزي مي كرد كه اگر كاري هم نداشت، كه عموما 
نداشت، مراجعانش كه زيردستانش در اداره نازك و باريك 
برنامه ريزي هاي خاص بودند، بين چهل وپنج دقيقه تا يك 
ســاعت و ده دقيقه پشــت در معطل نگه دارد. پشت در 
اتاقش، ميانسال ديالِق شكم  فربه با چشمان درشِت خماِر 
مهربان مي نشست و عادت مالوفش خميازه بود. صبح و 
شــب مدام دهن دره مي كرد. با صدا و بي صدا. از هر سه 
سؤال احتمالي كه از او مي پرسيدند يكي را جواب مي داد. 
تقريبا در اكثر اوقات با دهانــي نيمه باز به جايي، نزديك 
كنج سقف يا ســه كنج ديوار، خيره بود. م - كثير العيان، 
دستور داده بود پشــت در اتاق مســئول دفترش چند 
نيمكت گذاشته بودند تا مراجعه كننده ها آنجا به انتظار 

بنشينند. بنشينند تا نوبتشان شود.
كثيرالعيان پس از معطل ماندن زيردســتي كه پشت دِر 
اتاقش عالف شــده بود، موقع بيرون آمــدن از دفترش، 
در فاصله يكي دو دقيقه  تا رســيدن به ماشــين اداره - 
راننــده اش به محض بيــرون آمــدن كثيرالعيان كيف 
دســتي اش را از او مي گرفت و جلو جلــو مي دويد تا در 
ماشين را باز كند - به حرف هاي جويده جويده و معطل 
مانده ُمراجِع عالف مانده گوش مي داد. سر تكان مي داد. 
دستي به ريشش مي كشيد. گردن را كج تر مي كرد. كج تر، 
طوري كه شنونده به دردخوري به نظر بيايد. گاهي نيمچه 

قولي براي مساعدت به عالف مانده ها مي داد. قول هاي...
ولش كنيد. فرصت نيســت درباره قول هايش زياده گويي 
 كنم. قرار هم نبود اين قدر طوالني و كش دار شــود. پس 
برمي گردم به لحظه سوار شــدنش به ماشين. درحالي كه 
راننده اداره در را برايش باز كرده بود. ســوار مي شــد. ولو 
مي  شــد روي صندلي عقب. بي آنكه زبانــش را بچرخاند، 
مي زد روي شانه راننده اش كه كله اي پهن و باريك، شبيه 
تَبر داشت. و شايد هنوز هم داشته باشد. اشاره مي كرد كه 
حركت كنند. تبلتش را درمي آورد و شيشه ها را باال مي داد.

كثير العيــان وقتي به خانه مي رســيد، تبلت را خاموش 
مي كرد. تو آسانســور، هول و با عجله شماره تماس ها و 

پيام هاي »واتساپ« و »تلگرام« اش را پاك مي كرد.
ماه ها و شايد هم سال ها بود دلش لك زده بود براي غذاي 
خانگي. دمپختك، خورشــت كدو بادنجان، عدس پلو با 
ماست يا هر زهر ماِر ديگري كه در خانه درست شده باشد. 
فرقي نمي كــرد چه جور غذايي باشــد. اين هوس چنان 
دلش را مالش مي داد كه دو سه شب خواب قورمه سبزي و 
گوشت كوبيده ديده بود. كثير العيان مجبور بود هر شب 
با صورتي خندان، جعبه پيتزا يا دو ساندويچ همبرگر يا 
كالباس خشك را موقع باز شــدن در آپارتمانش بگيرد 
پيش روي زنش، چهره ســنگ شــده اش باز شود و لب 
بجنبد: »ســالم عزيزم.« كثير العيان از پيتزا و ساندويچ 
نفرت داشــت. نفرت به تمام معنا. اغلب شــب ها به زور، 
تكه هاي ماسيده و سرد پيتزا را به نيش مي كشيد. زوركي 
و باســمه اي لبخند مي زد. لحظه شــماري مي كرد براي 

دميدن آفتابي ديگر كه راهي اداره شود.

كيم كي-دوك، كارگردان سرشناس كره جنوبي كه با فيلم هاي 
هنري و متفــاوت خود در جشــنواره هاي برليــن، ونيز و كن 

درخشــيده بود، بر اثر ابتال به كرونا جــان باخت. به گزارش 
ددالين، كيم كي-دوك، فيلمساز اهل كره جنوبي درحالي كه 
در كشــور لتوني بود، به خاطر مشكالت پيش آمده به دليل 

ابتال به كوويد-19، در سن 59سالگي درگذشت. نخستين ساخته اين كارگردان، فيلم 
»كروكوديل«، محصول ســال1996 بود كه در كره با واكنش هاي خوبي مواجه شد و 
در فســتيوال هاي اروپايي به نمايش درآمد. فيلم »جزيره« او در سال2000، به خاطر 
خشونت شديد و محتواي تيره اش شناخته شد. اين فيلم در كره با واكنش هاي منفي 
مواجه شد، اما در سطح بين المللي سروصدا كرد. محبوب ترين فيلم او »بهار، تابستان، 
پاييز، زمســتان... و بهار« محصول سال2003 بود كه داســتان يك  معبد را تعريف 
مي كند كه در جنگلي آرام روي يك درياچه شناور است. فيلم »دختر بخشنده« او، در 
سال2004 در برليناله نمايش داده شد و توانست جايزه خرس طاليي را از آن خود كند.

فرزامشيرزاديروايت
نويسندهوروزنامهنگار

جبروِتكثيرالعيان

مرگكي-دوكباكرونا

دربارهكوههابنويسيم!

عباسمحمدييادداشت
عضو انجمن كوهنوردان ايران

ديروز يازدهم دسامبر )21آذر( 
روز جهاني كوهســتان بــود. از 
18ســال پيش كه چنين روزی 
معرفــي شــد، كوهنــوردان و 
كنشــگران محيط زيست ايران 
هم برنامه هايي را به اين مناسبت 

اجــرا كرده اند؛ برگزاري همايش و جشــن 
و جشنواره با موضوع شــناخت كوهستان 
و مســائل آن، اجراي برنامه هاي پاكسازي 
كوهستان، كار رســانه اي و طرح مشكالت 
كوه ها ازجمله اين فعاليت ها بوده است. اين  
كارها، در مجموع حساســيت و آگاهي در 
زمينه كوه ها را باالتر بــرده كه يك مورد اثر 
آن را بــراي مثال، مي تــوان در اين ديد كه 
ريخت وپاش زباله در بسياري از مسيرهاي 
كوهستاني كمتر شده يا در بعضي جاها مانند 
قله توچال و چند مسير آن )يال گوله بند، دره 
چارپالون و ...( كه شمار كوه پيمايان هم در آن 
چندبرابر شده، اين معضل تقريبا رفع شده 
است. كوه ها خاســتگاه و پناهگاه گونه هاي 
گياهي و جانوري بي شــمار، و به اين خاطر 
گنجينه هايي شايســته حفاظت هستند. 
اما با همه اهميتي كه كوهســتان در تاريخ 
زيســتي و فرهنگي ايران دارد ما چنان كه 
بايد و شايد، درباره اين پديده هاي پرعظمت 
ننوشته و نخوانده ايم. كتاب هايي كه در ايران 
با موضوع خاِص »كوه بوم«ها )محيط هاي 
كوهستان( ترجمه يا تأليف شده اند، از شمار 
انگشتان دو دســت فراتر نمي رود. البته در 
دو ســه دهه اخير مقاله ها و يادداشت هاي 

بسياري در اين زمينه نوشته شده، 
اما هنوز كاِر نكــرده در اين زمينه 
بسيار زياد است و شخصيت هايي هم 
كه بر مسئله محيط هاي كوهستاني 
متمركز باشــند، انگشت شمارند. 
يكي از فعاليت هايي كه در سال هاي 
اخير در ارتبــاط با روز جهاني كوهســتان 
شكل گرفته، رويداد دوســاالنه »جشنواره  
كوه نوشــته ها« است. نخســتين دوره اين 
رويداد در ســال1393 و دوره هاي بعدي، 
در ســال هاي 95، 97 و 99 همزمان با روز 
جهاني كوهستان برگزار شده است. در اين 
جشنواره كه از ســوي انجمن كوهنوردان 
ايــران و بنياد محمدي فر برگزار مي شــود، 
كتاب ها، مقاله ها، گزارش ها و يادداشت هايي 
كه به صورت كتبي يا در فضــاي مجازي با 
موضوع كوهنوردي يــا حفاظت كوه بوم ها 
ارائه شده، بررسي و داوري مي شود. مديران 
جشنواره اعالم كرده اند كه اين رويداد جنبه 
مسابقه ندارد و هدف از معرفي آثار برگزيده 
بيــان معيارهاي يك اثر خــوب، و تقدير از 
پديدآورندگان و اعطاي جايزه و لوح به آنان 
نوعي قدرداني از همه كساني است كه در اين 
زمينه ها مي نويسند. جشن روز كوهستان 
كه از 16سال پيش، همه ساله در روز بيستم 
آذر برگزار شده و جشــنواره كوه نوشته ها، 
نمونه هايي هستند از يك فعاليت مناسبتي 
كه محدود بــه همايش و نمايش نشــده و 
توانسته يك جريان اجتماعي كم وبيش مؤثر 

و ادامه دار را پديد آورد.

كتاب »راســتي چرا؟« نوشــته ِجي اينگــرام بــا ترجمه رضا 
اسكندري آذر از سوي نشر خزه منتشر شــد. اين كتاب با عنوان 
فرعي »پاسخ به سؤاالتي درباره جهان پيرامون ما« در چهار بخش 
شكل گرفته است: بدن، قلمروي حيوانات، ماوراءالطبيعه و عالم 
طبيعت. جي اينگرام در هر يك از بخش هاي يادشــده سؤاالتي 
را طرح مي كند و بعد با زباني ســاده و طنازانــه و البته علمي به 

آنها پاســخ مي دهد. در بخش قلمروي حيوانات هم اين 
سؤاالت و پاسخ هايشان را مي بينيم: آيا گربه ها ما را دوست 
دارند يا فقط تحمل مان مي كنند؟ چه چيزي پشه ها را به 
من جذب مي كند؟ چرا مارمولك ها دمشــان را از دست 
مي دهند؟ چرا دســت هاي تيرانوزوروس ركس اينقدر 

كوتاه بودند؟ و...
بخش سوم كتاب نيز شــامل پرسش و پاسخ هايي از اين 
قبيل اســت: آيا ما خواب را رنگي مي بينيــم؟ آيا واقعا 

مي توانيم تشخيص دهيم چه وقت كســي به ما خيره شده؟ آيا 
پاُگنده وجود دارد؟ آيا ارشميدس واقعا كشتي هاي روميان را با 

استفاده از نور خورشيد به آتش كشيد؟ و...
در بخش پاياني كتاب »راســتي چرا؟« جي اينگرام، نويسنده و 

پژوهشگر سرشناس كانادايي، به طرح اين سؤاالت 
و پاسخ به آنها پرداخته است: چرا با باال رفتن سن، 
زمان ســريع تر مي گذرد؟ آيا دنياي ما واقعا دنياي 
كوچكي اســت؟ چرا برگ ها در پاييــز تغيير رنگ 
مي دهند؟ ديوار صوتي چيست و چه  چيز مي تواند 
آن را بشكند؟ يك برگه كاغذ را چند مرتبه مي توان 
تا زد؟ آيا گاليله واقعا گلوله هــا را از باالي برج پيزا 

انداخت؟ و...
اين مترجم و ناشــر، پيش از اين كتاب هاي »تاريخچه  

همه  چيز« )اميلي پروكوپ( و »هنر آرامش« )پيكو آير( را منتشر 
كرده اند. »راستي چرا؟« در 240صفحه، با بهاي 45هزار تومان 

به چاپ رسيده است.

ويترين

پاسخيبهپرسشهادربارهجهانپيرامون
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پخش مسابقات جام   جهاني و سريال 
»سال   هاي دور از خانه« مهم   ترين 
اتفاقات تلويزيون در اين سال بودند

ستون اقتصاد
  محســن نوربخــش، آذر 1365

 از رياست بانك مركزي بركنار شد
 

   حميدرضا محمدي �������������������

مرد اقتصادي بــود� در دهه50 
در دانشگاه كاليفرنيا، ديويس 
اقتصاد خوانــده و دكتری اش 
او،  تخصــص  و  داشــت  را 
اقتصادسنجي، رياضيات اقتصاد، 
اقتصاد بين   الملل و تئوري اقتصاد 

بود�
»قبــل از انقالب بــا مرحوم 
شهيدبهشتي آشــنا بودم� در 
سفرهايي كه از آمريكا به ايران 
مي   آمدم، جلســاتي با ايشان 
داشتم� بنابراين پس از انقالب 
و بعد از بازگشــت از آمريكا، در 
جلسات شهيدبهشتي كه با هدف 
بررسي مسائل اقتصادي انجام 
مي   شد، شركت كردم�«، درنتيجه 
»وقتي كه دولت شــهيدرجايي 
در مهر1359 تشــكيل شــد، 
ايشان در حال بررسي فهرست 
كابينه پيشــنهادي خود بودند� 
من در فهرســت به   عنوان وزير 
اموراقتصادي و دارايي معرفي 
شــده بودم� معرفي هم توسط 
شهيدبهشــتي صورت گرفته 
بود�« و به ايــن ترتيب، او وارد 

ساختار حكومت انقالبي شد�
سيدمحســن نوربخش، وقتي 
سي   وسه ساله بود، پس از خلع 
يد دولت ابوالحســن بني   صدر، 
پس از عليرضا نوبري، ازســوي 
محمدعلي رجايي، رئيس بانك 
مركزي شد� »شــهيد رجايي 
حكم سرپرست وزارت اقتصاد 
و دارايي را براي من نوشــتند و 
من از مهر1359 تا پس از چندماه 
كه آقاي دكتر ]حسين[ نمازي 
به   عنوان وزير معرفي شدند، در 
اين ســمت بودم� پس از آمدن 
ايشــان من قائم   مقام شدم و در 
پايان خرداد سال1360 به   عنوان 
رئيس   كل بانك مركزي معرفي 

شدم�« 
 اگرچه خود اذعان دارد كه »تا آن 
زمان من تجربه هيچ كار اجرايي 
نداشــتم�«، اما چون »احساس 
مسئوليتي كه در ابتداي انقالب 
براي همه وجود داشت، در من 

نيز بود«، وارد عرصه شد�
اين در شرايطي بود كه بني   صدر، 
چون او را از قديــم و از آمريكا 
مي   شناخت، چندان مورد قبولش 
نبود و حتي بني   صدر در جايي 
نوشته بود: »فالني جوان زرنگي 
اســت، ولي باتوجه به ســابقه 
آشنايي با ]شــهيد[ بهشتي، 
هرچند  نيســت«�  مناســب 
نوربخــش معتقد بــود »آقاي 
بني   صدر رشته   شان اقتصاد نبود 
و اقداماتي كه در زمان مسئوليت 
خودشان در مســئوليت   هاي 
مختلف انجام دادند، مشكالت 
اجرايي فراواني را براي اقتصاد 

كشور ايجاد كرد«� 

سياستمدار

وانكاوی معاصر گزارش   يکر گزارش دو

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

در جريان حمالت هوايي عراق به شــهر   هاي ايران در 
سال1365 ده ها مدرســه در شهر   هاي مختلف ايران 
مورد حمله قــرار گرفت و هــزاران دانش آموز ايراني 
در كالس   هاي درس كشته شــدند. كتاب دوجلدي 
»نيمكت   هاي سوخته« به شــرح  حال اين حمالت و 
مصاحبه با بازماندگان قربانيان اين حمالت پرداخته 
است. اين اقدام صدام حســين مخالف همه موازين 
پذيرفته شده بين   المللي و كنوانسيون   هاي ژنو بود، اما 
با چشم   پوشي سازمان   هاي بين   المللي و در موافقت با 
اجبار ايران به پذيرفتن آتش بس، توافق نانوشته   اي در 

سطح بين   المللي عليه ايران صورت گرفته بود.
كنوانســيون ژنو به صراحت، حمله بــه غيرنظاميان، 
اسيران و مراكز آموزشي را ممنوع دانسته بود و براساس 
قواعد »مرتن كلواس« جنگ نبايد از قواعد مربوط به 
سنت   ها و آداب و رسوم، وجدان و انسانيت عدول كند، 
اما صدام حسين با ناديده گرفتن اين قواعد بين   المللي 
عليه مردم خودش، مردم ايران و همسايگان خود، از 
هر شيوه   اي براي پيشبرد اهداف سياسي و نظامي اش 
استفاده كرد. او از سوي مطبوعات مشهور جهان، يكي 
از بزرگ   ترين ديكتاتورهاي قرن بيستم و بي   رحم   ترين 
حاكم خودكامه قرن معاصر نام گرفت. كشــتار مردم 
حلبچه، قتل عــام مردم دجيل كه يكــي از اهالي آن 
قصد ترور صدام حسين را داشت و نسل كشي شيعيان 
جنوب عراق جزو معروف ترين جنايات او عليه مردم 

كشور خودش بود.
حكومت ژنرال   ها، به   خصوص در خاورميانه و همچنين 
ساير نقاط جهان سرنوشت مشابهي با سرنوشت اين 
مارشــال عراقي دارد. ادبيات و منطق تفكر نظامي با 
مفاهيم اجبار، سركوب و كنترل در هم آميخته است و 
همواره در عرصه   هاي تصميم، ژنرال   ها به همين شيوه   ها 
رفتار كرده   اند. به همين داليــل تاريخي و تجربي، در 
قوانين اساسي كشور   ها عمدتا و به صراحت نظاميان از 
دخالت در سياست و مديريت كالن كشور منع شده   اند و 
حتي اظهارنظر سياسي از سوي آنان جرم تلقي مي   شود.
سال   هاي آخر جنگ كه عرصه بر صدام حسين تنگ 
شــده بود، او از هيچ اقدامي عليه مردم خودش، مردم 
ايران و همسايگان عراق فروگذار نكرد. شيوه رفتار اين 
ژنرال عراقي يكي از برجسته   ترين نمونه   هاي اسفبار 
حضور ژنرال   ها در سياست است. ژنرال   ها براي مقاومت 
در برابر دشمن خارجي و استفاده از روحيات تهاجمي 
خود براي دفاع از كيان كشور، پرونده   هاي درخشاني 
دارند، اما در راهروهاي سياست چيزي جز جنگ   طلبي، 

زياده خواهي و سركوب به جا نگذاشته   اند.

نيمكت هاي سوخته
صدام از هيچ جنايتي دريغ نكرد

   ش�عزيز منش       ��������������������������������������������������������������������

بازي   هاي جام جهاني1986 مكزيك نخستين بازي   هاي مهم جهاني 
بود كه سيماي جمهوري اسالمي ايران براي پخش آنها برنامه   ريزي 
داشت. بازي   ها از 11خرداد، به   صورت خالصه و يك روز بعد از برگزاري 
پخش مي   شد. با جلو رفتن بازي ها و بيشتر شدن هيجان آنها، بازي   ها 
كامل و با يك نيمه تأخير روي آنتن مي   رفت. بهرام شفيع، بيشترين 
گزارشــگر و ابراهيم حاج رضايي، كارشــناس اغلب بازي   هاي اين 
دوره بودند. ديدارهاي تاريخي ای چون برزيل و فرانسه و انگليس و 
آرژانتين در اين دوره در همان روز، كامل و با يك نيمه تأخير نمايش 

داده شدند.
موفقيت همه جانبه سريال ژاپني سال   هاي دور از خانه )با نام اصلي 
»اوشين«، محصول 1983، شبكه ان. اچ. كي، به كارگرداني سوگاكو 
هاشيدا( در سال65 را مي   توان يك رويداد مهم فرهنگي-اجتماعي 
در ميانه دهه60 تلقي كرد. داســتان زندگي قهرمان اين سريال-

اوشــين - آنچنان در ميان مردم طرفدار پيدا كرد كه تماشاي آن 
شنبه شب   ها به بخش مهمي از زندگي مردم تبديل شد. نخستين 
ســريال خارجي ای كه اقبال فراگيرش در خطبه   هاي نمازجمعه 
نيز ذكر شد. عنوان تاناكورا از اسامي اين سريال وارد گفتار روزمره 

عمومي و به فروشگاه هاي عرضه پوشاك دست دوم اطالق شد.

در اوج جوانی
علي عمادي �����������������������������������������������������������������������������������
درگيرودار جنگ تحميلي، مهاجرت مردم از استان   هاي جنوبي و غربي 
به مناطق مركزي و در شــرايط توزيع كوپني كاال، نخستين سرشماري 
عمومي كشور پس از پيروزي انقالب اسالمي از 16 تا 30مهرماه1365 در 
سراسر كشور انجام شد. نتايج اين سرشماري گرچه قابليت استناد دارد، 
اما شرايط آن روزگار موجب شــد كه پس از پايان جنگ، در سال70، بار 

ديگر تكميل شود.
سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال1365 نشان مي   دهد كه در آن 
زمان با رشد 3.91درصد، ايران 49ميليون و 445هزار و 10نفر جمعيت 
داشت. 45.5درصد جمعيت زير 14سال سن داشتند و 26.4درصد بين 
15 تا 29ساله بودند. 25.1درصد بين 30 تا 64سال بودند و تنها 3درصد 
باالي 65سال سن داشتند. به اين    ترتيب نزديك به 72درصد جمعيت 
كشور كمتر از 30سال سن داشتند. ايران در آن روزگار در اوج جواني بود 

و پس از آن با كاهش روند رشد، رو به سالمندي گذاشت.

نسبت جنسيتي نشان مي   داد تعداد زنان در كشــور رو به تزايد داشت و 
به ازاي هر 100زن در اين سال، 105مرد بود، درحالي    كه اين نسبت در 
سال55 بالغ بر 106مرد مي   شــد. تعداد خانوارهاي كشور نيز با رشدي 
معادل 3.72درصد مواجه بود. بُعد خانوار نيز نشان مي   داد بيش از آنكه 
تعداد خانوارها افزايش يافته باشد، تعداد اعضاي خانواده افزايش داشته 
است. بُعد خانوار از 5.02نفر در سال55 به 5.11 در سال65 رسيد. باالترين 
بُعد خانوار را استان خوزستان با 6نفر داشت و پايين   ترين در استان تهران 

بود با 4.5نفر در خانوار.
درحالي    كه 21درصد خانواده   ها در سال55 دچار كمبود مسكن بودند، با 
رشد خانه   سازي پس از انقالب، اين كمبود به 15درصد رسيد و از تراكم 
خانوار در واحد مسكوني كاست. ميانگين سن در نخستين ازدواج در كل 
كشور براي مردان 23.6 و براي زنان 19.8 بود. در همين حال سن ازدواج 
مردان در شهر 24.2 و در روستا 22.6 محسوب مي   شد و اين سن براي 

زنان شهري 20 و براي زنان روستايي 19.6 بود.

سعيد زاهدي  ������������������������������������������������������������������������������������
ايران، سال65 را با برتري شروع كرد. با تصرف فاو، جهان شگفت   زده شد و 
كشورهاي عربي كه به هراس افتاده بودند با حافظ اسد، رئيس جمهور سوريه و 
تنها حامي عربي ايران وارد گفت وگو شدند و از او خواستند كاري كند كه ايران 
با آنها درگير نشود. كشورهاي اروپايي دنبال راهي براي حل مسئله مي   گشتند 
و به   خاطر نفوذ ايران در لبنان، از اين اهرم به آمريكايي   ها فشار    آورده مي شد و 
ايران امتياز مي   گرفت. در اين شرايط و درحالي    كه ايران رسما 3-2سال بود 
كه براي صلح مي   جنگيد و اين راهبرد براي همگان مشخص شده بود، فرصت 
مناسبي فراهم شد تا كشورمان با ديپلماسي فعال، از موقعيت عالي نظامي 
خود امتياز بگيرد. حتي در چنين شرايطي مي شد وزارت خارجه كشورمان 
با طرحي ولو صوري و ظاهري، مذاكره با كشورهاي عربي يا ديگر حاميان 

صدام مثل شوروي را آغاز كند و از اين پيروزي استراتژيك سود ببرد، اما قدر 
اين فرصت را ندانستيم و انفعال ايران در جبهه ديپلماسي، صدام را كه سال   ها 
در الك دفاعي فرورفته بود، فعال كرد. او به دفاع متحرك روي    آورد و براي 
نخستين بار بعد از شروع جنگ، به ايران حمله كرد. مهران را از ما پس گرفت 
و به سيري حمله كرد تا مسير صادرات نفت را مختل كند. سال فرصت در 
جبهه   ها با خون شهيدان به   دست آمد، اما در همه جبهه   ها به اندازه خط مقدم 

راهبردي براي پيشبرد دفاع نداشتيم.

شهرنشيني
برخالف سرشماري   هاي گذشته، از اين دوره جمعيت شهرنشينان 
در ايران بيشتر از روستانشينان شــد. 54.3درصد شهرنشين بودند 
و 45.2روستانشين و باقي را عشاير تشــكيل مي   دادند. 5ميليون و 
527هزار خانوار شهري بودند و 4ميليون و 99هزار خانوار روستايي. 
بُعد خانوارهاي شهري 4.84نفر و بُعد خانوارهاي روستايي 5.44نفر 

بود.
استان تهران با بيش از 8ميليون و 755هزار نفر )18درصد جمعيت 
كشور( بيشترين جمعيت را داشت و خراسان )5ميليون و 281هزار 
نفر(، مازندران )3ميليــون و 419هزار نفر(، اصفهــان )3ميليون و 
295هزار نفر( و فارس )3ميليون و 194هزار نفر( در جايگاه   هاي بعدي 
بودند. ايالم هم با 382هزار نفر كم جمعيت   ترين استان كشور محسوب 
مي   شد. 88درصد در استان قم و 84درصد در استان تهران شهرنشين 
بودند و در طرف مقابل، 72درصد جمعيت استان كهگيلويه و بويراحمد 
را روستانشنيان تشكيل مي   دادند. 16شهر جمعيت 250هزار نفر به 
باال داشتند كه 53درصد جمعيت شهرنشين در آن سكونت داشتند. 
25شــهر بين 100 تا 250هزار نفر جمعيت داشتند كه 14درصد 
جمعيت شهرنشين در آن ساكن بودند. باقي شهرها چنين وضعيتي 
داشــتند؛ 46شــهر با جمعيت بين 50 تا 100نفر )11.75درصد(، 
67شهر با جمعيت بين 25 تا 50هزار نفر )8.64درصد(، 145شهر با 
جمعيت بين 10 تا 25هزار نفر )8.57درصد(، 113شهر با جمعيت 
بين 5 تا 10هزار نفر )3.1درصد( و 84شهر با جمعيت كمتر از 5هزار 
نفر )كمتر از يك درصد جمعيت شهرنشين(. نزديك به 39هزار روستا 
در آن سال تقريبا خالي از سكنه محسوب مي   شدند و در بين بيش    از 
65هزار روستاي داراي سكنه، در 29هزار و 425روستا زير 20خانوار 

ساكن بودند و قريب به 36هزار روستا باالي 20خانوار ساكن داشتند.
 

سواد
درحالي    كه در سال55 بي   سوادان در كشور جمعيت بيشتري داشتند 
در سال65 اين نسبت تغيير كرد و 62درصد جمعيت 6سال به باالي 
كشور در اين سال باســواد بودند. از 38ميليون و 709هزار زن و مرد 
6ســال به باال، 71درصد مردان و 52درصد زنان باســواد محسوب 
مي   شدند. نرخ باســوادي در مناطق شــهري 73درصد )80درصد 
مردان و 65درصد زنان(، ولي در روســتاها كمي بيشتر از 48درصد 
بود )60درصــد مردان و 36درصــد زنان(. بين اســتان   ها، تهران با 
78.4درصد بيشترين نسبت باسوادان را داشت و سيستان و بلوچستان 
با 36.23درصد داراي كمترين نســبت بــود. 2.3درصد از جمعيت 
10سال به باال در سال65 تحصيالت عالي داشتند كه سهم مردان و 

زنان به ترتيب عبارت بود از: 3.3درصد و 1.3درصد.
 

تسهيالت زندگي
در سال65، بيش از 70درصد خانوارهاي ايراني در ملك   هاي شخصي 
داراي عرصه و اعيان سكونت داشتند و صرفا 12درصد خانوارها در واحد 
مسكوني استيجاري زندگي مي   كردند كه نسبت به سرشماري پيشين 
در سال55، بالغ بر 3درصد كاهش داشت. تراكم نفر در واحد مسكوني 
در كل كشور از 6.4نفر در سال55 به 6نفر در سال65 رسيد. اين نسبت 

در مناطق شهري 5.7نفر بود و در روستاها 6.2نفر.
در ســال1365 بيش از 84درصد واحدهاي مسكوني در كشور برق 
داشتند، 74.6درصد از آب لوله   كشي بهره   مند بودند، 46.8درصد در 

خانه حمام داشتند و گازلوله   كشي به 6.1درصد از خانه ها رسيده بود.

نتايج سرشماري سراسري سال1365

درصد تغيير13551365تحوالت جمعيت، خانوار، مسكن و شهرنشيني در كشور

46.68+010 ،445 ،74449 ،708 ،33جمعيت

45.66+961 ،280 ،34725 ،356 ،17مرد

47.77+049 ،164 ،39724 ،352 ،16زن

44.14+931 ،673 ،6289 ،711 ،6تعداد خانوار

17.93+5.025.11بعد خانوار

54.88+379 ،217 ،5368 ،305 ،5تعداد واحد مسكوني

7.09-1.271.18تراكم خانوار در واحد مسكوني

9.73+452496تعداد شهرها

28.97-349 ،00765 ،92تعداد روستاها

42.86+2130تراكم جمعيت در كيلومترمربع )نفر(

رازهاي مك فارلين
مذاكرات پنهاني ايران و آمريكا در هتل استقالل تهران

 
مرتضي بركتي همداني    ������������������������������������������� 
اين ماجرا شايد امروز يك ماجراجويي بزرگ باشد، اما 
آن روز، يك شوك بزرگ به دنيا بود� 4نفر با پاسپورت 
ايرلنــدي در فرودگاه مهرآباد پياده شــدند كه يك 
كيك به شكل كليد، كلت كمري و انجيل امضاشده   اي 
توسط ريگان را براي رهبران ايران هديه آورده بودند� 
رئيس هيأت، رابرت مك فارلين، مشــاور امنيت ملي 
رئيس   جمهور آمريكا، رونالد ريگان بود و او به همراه 3نفر 
ديگر با هواپيمايي حامل اسلحه براي مالقات با رهبران 
سياسي ايران به تهران سفر كرده بودند� همه هيجان   زده 

شدند؛ مگر مي   شود مسئوالن رسمي آمريكا كه از سوي ايران به   عنوان يك كشور متخاصم 
نام برده مي   شوند و در نمازجمعه و مراسم رسمي نامش با نفرين و مرگ آميخته است بي   محابا 
به تهران سفر كنند؟ آيا كسي از آنها دعوت كرده است؟ بعد از ماجراي گروگانگيري سفارت 
آمريكا در تهران كه 444روز به طول انجاميد، اياالت متحده آمريكا هر روز تحريم   هاي جديدي 
را عليه ايران كه در حال جنگ با عراق بود وضع مي   كرد� توان نظامي ايران به   شدت به تجهيزات 
آمريكايي وابســته بود و با اينكه در نيروي هوايي و برخي از يگان   هاي رزمي، خودكفايي و 
تالش براي بومي   سازي، اتفاقات خوبي را رقم زده بود، اما برخي تجهيزات استراتژيك نظير 
موشك تاو يا تجهيزات پيشرفته كه در زمان رژيم سابق از آمريكا خريداري شده بود رو به 
پايان مي رفت� از سوي ديگر آمريكا در عين اينكه فشارهاي تحريمي خود را افزايش مي داد، 
از اينكه ممكن است ديگر كشورها نيز به ايران سالح بفروشند، ممنوعيت   هايي را وضع كرده 
بود� در اين زمان گزارش   هايي به ريگان رسيد كه ايران در تالش براي خريد سالح از شوروي يا 
كشورهاي بلوك شرق است� اين ماجرا باعث شد كه ريگان دست به يك ماجراي عجيب بزند� 
او از يك سو ايران را تحريم تسليحاتي كرد و از سوي ديگر از طريق برخي واسطه   هايي كه ايران 
سفارش خريد موشك   هاي تاو را به آنها داده بود، سالح مورد نياز را به ايران مي رساند� ماجرا 
وقتي وارد فاز پيچيده   تري شد كه سازمان سيا كه ماموريت اين كار را برعهده داشت از عوايد 
فروش سالح به ايران، به شورشيان كنترا در نيكاراگوئه كه  برضد دولت چپگراي سانديست   ها 
مي   جنگيدند كمك مي كرد� از سوي ديگر خط ميانه   اي در ايران براي برقراري ارتباط با آمريكا 
در اواسط دهه60 وجود داشــت كه پالس   هاي مثبتي ازجمله تالش براي حل گروگانگيري 
آمريكايي   ها در لبنان را تا حدودي موفق انجام داده بود� همه اينها ريگان و تيم امنيتي   اش را 
مجاب كرد كه با يكي از هواپيماهاي ارسال سالح، مك فارلين و برخي از افسران سازمان سيا 

و مأمور امنيتي موساد را به تهران بفرستند�
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني بعدها در گفت   وگو با بي   بي سي جزئياتي از اين سفر را عنوان كرد كه 
در بدو ورود هيأت آمريكايي، آنها را به هتلي در تهران برده و در مدت 5روزي كه مك فارلين 
و همراهانش در هتل بوده   اند، پاسخي در مورد ديدار با مسئوالن رده باالي ايراني به آنها داده 
نشده است� مشاور امنيت ملي ريگان از ايراني   ها مي   خواهد كه با رئيس   جمهور يا نخست   وزير 
ديدار كند، اما ايراني   ها، وردي   نژاد از فرماندهان وقت برون مرزي سپاه و يك نفر ديگر به نام 
محمد علي هادي را به ديدار او مي   فرستند� مك فارلين عصباني و مشوش به ايراني   ها مي   گويد: 
»شانس در خانه شما آمده است و درحالي    كه فضاي شما در تصرف هواپيماهاي عراقي است، 
ما آمده   ايم تا مشكالت   تان را حل كنيم، اما شماها اينطور با ما عمل مي   كنيد؟ من اگر رفته بودم 
روسيه كه پالتو پوست بخرم، گورباچف روزي 3بار با من مالقات مي   كرد� شما چه جور آدم   هايي 
هستيد كه نماينده مخصوص رئيس   جمهور آمريكا آمده و با اين حال يك كالم حاضر نيستيد 
با او صحبت كنيد؟«� ديدار ايراني   ها با مك فارلين و همراهانش به نتيجه نمي   رسد و با وجود 

ديدارهاي متعدد و در سطوح مختلف، آنها باالخره ايران را ترك مي   كنند�
در عمليات خريد سالح از كانال دالالني كه از طريق سازمان سيا و موساد به رابط   هايي از ايران 
وصل شده بودند، بيش از 7محموله از موشك تاو و هاوگ و سكوهاي پرتاب موشك به ايران 
تحويل داده شد� گفته مي   شود كه جمع اين معامله 24ميليون دالر بود كه ايران تنها 14ميليون 
دالر را به واسطه اين كار داده است� منوچهر قرباني فر، عضو سابق ساواك و از اعضاي ستاد 
كودتاي نوژه و رابط با برخي از مقامات امنيتي ايران كه خود را در اين معامله متضرر مي   ديد 
به دفتر آيت   اهلل منتظري، قائم   مقام رهبري، شكايت برد و در همين زمان كه غائله سيدمهدي 
هاشمي، برادر داماد آيت   اهلل منتظري در حال شكل   گيري بود، اين خبر از طريق اعضاي باند 
سيدمهدي هاشمي به مجله الشراع  لبنان كه مخالف مشي انقالب ايران بود، داده شد� حتي 
گفته مي   شود دولت سوريه كه از اخبار نزديكي ايران و آمريكا بيمناك شده بود، پيمانكاري درز 
اين خبر را به باند سيدمهدي هاشمي كه با آنها نزديك بود داده است� به هر حال با فاش شدن 
اين ماجرا، هاشمي رفسنجاني كه پشت پرده مذاكرات پنهاني با آمريكايي   ها بود شرح اين 
واقعه را به   طور مفصل در خطبه هاي نمازجمعه تهران با مردم در ميان گذاشت� از سوي ديگر 
در آمريكا جنجال زيادي به پا شد و مك فارلين خودكشي نافرجامي كرد و برخي از اعضايي 
كه در اين كار نقش داشتند نيز در جلسه استماع كنگره شركت كردند و درباره نقش ريگان و 
مشاورانش در اين ماجرا سخن گفتند� اين مسئله مي   توانست واترگيت دوم در آمريكا باشد 

كه باعث يك رسوايي بزرگ در سياست آمريكا شد�
هنوز با    گذشت بيش از 35سال از ماجراي مك فارلين، رازهاي اين مسئله به خوبي روشن 
نشده است� در سال   هاي بعد نام هاي زيادي در مذاكرات مك فارلين در هتل استقالل تهران 
و حتي بعد از آن در خارج از كشور مطرح شده است� از برادرزاده هاشمي رفسنجاني گرفته تا 
حسن روحاني كه آن موقع نماينده مجلس و از نزديكان هاشمي رفسنجاني بود و حتي افرادي 
در سپاه كه در اين مذاكرات شركت كردند� در چنين فضايي اما به   نظر مي   رسد كه رازهاي مك 
فارلين هنوز با تمام اســناد و روايت   هايي كه منتشر شده تاحدود زيادي كشف نشده باقي 

مانده است�

دفاع مقدس

سال فرصت
دست برتر در جبهه، انفعال در ديپلماسي
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كلنگ دانشكده الهيات دانشگاه تهران توسط او زده شد. پيش    از اين نيز در همان 
دانشگاه فقه و حقوق تدريس مي   كرد. استاد محمود شهابي در تربت   حيدريه به 

دنيا آمده و تحصيالت حوزوي   اش را در مشهد آغاز كرده بود.
شهابي در ادبيات، شــاگرد ميرزا عبدالجواد اديب نيشابوري، در فلسفه شاگرد 
آقابزرگ شــهيدي معروف به آقابزرگ حكيم و در فقه و اصول شاگرد آقا ميرزا 
محمد آقازاده )فرزند آخوند مال محمدكاظم خراساني( و حاج   آقا حسين قمي 
بود. پس از اقامت در مشهد به اصفهان رفت و مدتي نيز از محضر مرحوم حاج   آقا 
رحيم ارباب و آيت   اهلل فشــاركي اســتفاده كرد. پس از آن مدت كوتاهي به قم 

مهاجرت كرد اما اين هجرت دوامي نداشت. بعد از اين بود كه به تهران رفت و 
مدتي در دانشكده سپهساالر )شهيدمطهري فعلي( و سپس در دانشگاه تهران 

مشغول به تدريس شد.
احاطه علمي شهابي در علوم مختلف فقه و حقوق و ادبيات و فلسفه، زبانزد خاص 
و عام بود. طبق برخي نقل   ها او فتواي آيت   اهلل بروجردي را در مسئله   اي فقهي 
تغيير داده بود، پاسخگوي مسائل حل   نشده ادبايي همچون بديع   الزمان فروزانفر 
بود، از ســيدصدرالدين صدر، آيت   اهلل حجت و سيدابوالحسن اصفهاني اجازه 
اجتهاد داشت و بسياري از مشــاهير از جمله احمد فرديد، خليل ملكي، ناصر 

كاتوزيان، مهدي محقق از محضر او استفاده علمي كرده بودند.
شــهابي از معدود كســاني بود كه مورد احترام طيف   هاي مختلف علمي بود. 

پيش از اشــغال بخش اعظم بيت   المقدس، به   عنوان نماينده    آيت   اهلل بروجردي 
در كنفرانسي در اين شهر شــركت كرده بود و بعدها نيز به عضويت افتخاري 
»انجمن شاهنشــاهي حكمت و فلســفه ايران« درآمد. او همچنين چندين و 
چند مرتبه پيشنهاد مناصب مهم حكومتي را رده كرده بود و آن را منافي با كار 

علمي مي   دانست.
دكتر محمود شهابي پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، به فرانسه مهاجرت 
كرد و تا سال وفاتش 1365 در همانجا ساكن بود. پس از وفات نيز او را در پاريس 
به خاك سپردند. آثار مهم و ارزشــمند او همچون »رهبر خرد«، »ادوار فقه«، 
»تقريرات اصول« و همچنين شــاگردانش همچنان مرجع و منبع محققان و 

پژوهشگران هستند و خواهند بود.

ستاره بود، شهابي 
دكتر محمود شهابي در فرانسه به 

خاك سپرده شد 

چهرهاول
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مترو، آغازي در مه 
پروژه بزرگ متروي تهران در ميان ترديد   ها آغاز شد 

تهران

مبارزه با گدايي 
برخورد با موتورسواران متخلف در برنامه مسئوالن شهري قرار گرفت 

همشهری

سفر به حراره
رئيس   جمهور ايران در هشتمين اجالس 

كشورهاي عضو جنبش عدم   تعهد سخنراني كرد

ديپلماسی

ركود پس از رونق 
كاهش شديد قيمت نفت، اقتصاد ايران را تحت   تأثير خود قرار داد 

اقتصاد

نرخ
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در بررسي   هاي اقتصادي پس از انقالب، سال1365 ســرآغاز يك دوره ركود اقتصادي 
قلمداد مي   شود كه در سال1367 به اوج رسيد و مهم   ترين دليل آن كاهش شديد قيمت 
نفت در بازارهاي جهاني بــود. افت قيمت جهاني نفت از آخرين ماه   هاي ســال1364 
كليد خورد؛ زماني كه ايران در عمليات والفجر8 و تصرف جزيره استراتژيك »فاو« در 

بهمن1364 به موفقيت رسيد، فرايند افت بهاي نفت شيب بسيار تندي به    خود گرفت.
يكي از تبعات كاهش قيمت نفت كه در تيرماه حتي به حدود 10دالر در هر بشكه هم 
رسيد و درآمدهاي نفتي كشور را به كمتر از 3ميليارد دالر رساند، كوپني شدن بنزين 
بود كه در مهرماه ازسوي وزيرنفت اعالم شد؛ »با توجه به اينكه در جنگ هستيم و بايد 
ذخيره   اي مطمئن در اختيار داشته باشيم، يك برنامه توزيع موقت بنزين درنظر گرفته 
شده است.« براساس طرح وزارت نفت، سهميه خودروهاي پرمصرف60ليتر و سهميه 

خودروهاي كم   مصرف    40ليتر در ماه تعيين شد.
بر همين اساس بود كه هاشمي   رفسنجاني، رئيس مجلس    شوراي اسالمي، كاهش قيمت 
نفت را »توطئه و اقدام انتحاري دشمنان انقالب اسالمي« دانست، چراكه رايزني   هاي 
ايران با كشورهاي عضو اوپك با هدف كاهش توليد و پيشــنهاد افزايش بهاي نفت به 

ميزان27دالر براي هر بشكه با كارشكني   هاي عربستان سعودي به نتيجه   اي نرسيد.
ازسوي ديگر با افزايش فشــارهاي بين   المللي بر ايران و تشديد حمالت عراق به مراكز 
اقتصادي و همچنين جنگ شهرها، هزينه   هاي اقتصادي كشور رو به فزوني گذاشت و 
شاخص   هاي اقتصادي به وضعيت نگران   كننده   اي رسيدند. عراق با هدف قرار دادن مراكز 
اقتصادي، قصد داشت فشار مضاعفي به ايران وارد كند كه قطع چند روزه واردات كاال 
از تركيه به   دليل آسيب   ديدن يك پل راه   آهن مرزي ميان ايران و تركيه در فروردين   ماه 

ازجمله خسارات واردشده دراين برهه است.
تبعات زيانبار جنگ بر صنايع كشور در سال1365 قابل   لمس   تر بود؛ روند كاهش فعاليت 
صنايع كه از اواسط ســال1364 آغاز شده بود، در ســال1365 شدت بيشتري گرفت 
و چرخ بيشتر صنايع كشور كندتر شد، به   طوري كه شــاخص توليد كارگاه   هاي بزرگ 
صنعتي كشور و شاخص توليد سرانه اين كارگاه   ها نسبت به سال قبل از آن، به   ترتيب به 
20/7درصد و 19/9درصد كاهش يافت. كسري سنگين بودجه كه كار را به اصالح اليحه 
بودجه هم رساند و تورم باال كه براساس برخي اظهارنظرها به بيش از 45درصد مي   رسيد 

و معيشت مردم را با سختي   هاي بسياري مواجه كرده بود، از عمق مشكالت اقتصادي 
كشور در سال 1365 حكايت دارد.

درچنين شرايطي دولت تصميم گرفت برنامه    اقتصادي جديد خود را براساس مبارزه 
با توطئه كاهش قيمت نفت، تأمين نيازهاي كشاورزي، كاهش وابستگي به كشورهاي 
خارجي، افزايش مشاركت مردم با صرفه   جويي انقالبي، افزايش ماليات، توسعه صادرات 
غيرنفتي و خروج از ركود عمراني )ستاد طرح   هاي مهم انقالب در سال1365 آغاز به   كار 
كرد( استوار كند. وزير امور اقتصادي و دارايي وقت معتقد بود سياست   هاي اتخاذ شده، 
كه رويكرد انقباضي داشت و با سياست   هاي انبساطي بانك   ها همراه مي   شد، اقتصاد كشور 

را در حال تعادل نگه مي   دارد.
اعالم جزيره كيش به   عنوان مركز تجاري و مســافرتي آزاد با تصويب هيأت وزيران در 
تيرماه، تصويب طرح »آزادي معامالت وســايل نقليه« در مجلس شوراي اسالمي در 
تيرماه، آغاز طرح ساخت متروی تهران از 4نقطه شهر تهران در شهريورماه، الحاق يك 
ماده به قانون روابط مالك و مستأجر در آبان   ماه و تصويب اليحه دولت مبني بر تقسيط 
ديون دولت جمهوري دمكراتيك خلق كره ناشي از فروش نفت طي 5سال در مجلس 

   شوراي اسالمي در آذرماه، از مهم   ترين اخبار اقتصادي سال1365 بود.

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

در نيمه ســال   هاي60 نتيجه امواج مهاجرت بي   رويه به تهران كامال بروز يافت. در يك روز 
اجراي طرح تكدي زدايي توسط پليس 286مرد و 48زن جمع   آوري شدند. مردان به اردوگاهي 
در قرچك ورامين و زنان به اردوگاه ديگري در كرج اعزام شدند. به گفته رئيس پليس تهران 
قبل از تاسيس اين اردوگاه   ها پليس متكديان را جمع   آوري اما بعد از اخذ تعهد آزاد مي   كرد. 
رئيس سازمان بهزيستي نيز در اين   باره اظهار كرده بود كه درآمد بعضي گدايان در تهران هر 
ساعت 6هزار ريال و در بهشت   زهرا روزانه 3هزار تومان است. اين ارقام با توجه به درآمد متوسط 
آن سال   ها خيلي زياد به    نظر مي   آمد و از مردم خواسته مي   شد در صورت مشاهده گدايان با 
تلفن 129 به پليس اطالع دهند. شيوه مقابله با تكدي   گري به شيوه برخورد با معتادان شباهت 
داشت با اين تفاوت كه در معضل اعتياد، توطئه   هاي خارجي مقصر مصرف مواد    مخدر در كشور 
معرفي مي   شدند اما درباره گدايي، چنين ادعايي مطرح نبود. در سال65 بنزين كوپني كه براي 
مدتي قطع شده بود دوباره برقرار شد. انواع وسايل نقليه مانند موتور   سيكلت، وانت سه   چرخ، 
وانت   بار، خودرو   هاي آژانس    شهري،    كاميون، اتوبوس، ميني   بوس بنزيني، تاكسي پالك قرمز، 
تاكسي پالك سفيد كاپوت سبز )تهران( و... شامل دريافت كوپن   هاي بنزين مي   شدند كه 

دائما اعالم مي   شد.
تعداد موتورسيكلت   ها در شهر زياد می شد و مسئوالن شهري بر برخورد با متخلفان تأكيد 
مي   كردند. رئيس پليس راهنمايي ورانندگي كشور تصريح كرده بود كه موتورسواران توجهي 
به قوانين ندارند به همين دليل در حال تدوين قوانين جديد هستيم تا موتور   ها يك تا    6ماه 
توقيف شوند. عمده تخلفات موتورسيكلت   ها جز ويراژ دادن و عبور از پياده   رو، شامل نداشتن 
كاله ايمني، گواهينامه و پالك شهرباني مي   شــد. در اين سال موضوع الزام بستن كمربند 
ايمني در جاده   ها و شــهر   ها نيز به ميان آمد. از آنجا كه خيابان   هاي تهران ديگر جاي كافي 
براي عبور كاميون   ها نداشت، ساعات منع تردد وسايل سنگين 6تا 9صبح و 11تا 2ظهر و 
4تا 9شب تعيين شد. محدوده اين ممنوعيت از شرق به بزرگراه اسب دواني و افسريه )بسيج 
مستضعفين( از جنوب به امتداد خيابان   هاي خاوران، مولوي، قزوين؛ از غرب به بزرگراه   هاي 
شيخ فضل   اهلل، سعيدي و جناح و از شمال به بزرگراه رســالت مي   رسيد. در سال 65 حدود 
3كيلومتر از 5كيلومتر خط ويژه اتوبوسراني انقالب - امام حسين افتتاح و حركت اتوبوس   ها 
در آن آغاز شد. همچنين دفاتر فروش بليت اتوبوس تعاوني   هاي هفده گانه كشور در خيابان 
فردوسي شروع به   كار كردند تا شهروندان براي خريد بليت به پايانه   هاي جنوب و غرب و شرق 

مراجعه نكنند و از رفت و   آمد   هاي درون شهري كاسته شود.
ابتداي خرداد65 قانوني در مجلس به تصويب رســيد تا براي ســاختمان   هايي كه قبل از 
سال1363 ساخته شده   اند و به   دليل موانع قانوني امكان صدور سند مالكيت براي آنها ممكن 
نيست، سند صادر شود. براساس اين قانون يك قاضي و يك نفر از اعضاي سازمان ثبت اسناد 
و امالك در اداره ثبت محلي به موضوع رسيدگي مي   كنند و پس از آن براي ملك و ساختمان 
مورد نظر سند مالكيت صادر مي   شود. به گفته وزير مسكن و شهرسازي، سازمان زمين شهري 
تا اين زمان 71ميليون مترمربع زمين به افراد حقيقي و حقوقي واگذار كرده و در مصوبات اخير 
مقرر شده قطعات زمين تا 150متر به   صورت مجاني به افراد محروم و فاقد زمين واگذار شود.

براي تامين آب و برق اهالي پايتخت همچنان مشكالت زيادي وجود داشت. سرجنگلداري 
كل استان تهران اعالم كرده بود كه حوضه آبخيز سد الر به   دليل چراي بي   رويه دام و آسيب 
پوشش گياهي، دچار فرسايش خاك شده است و اين كار مي   تواند مخزن سد الر را پر از خاك 
كند. از طرف ديگر فرسودگي نيرو   گاه   هايي كه قادر به توليد برق به اندازه كافي نبودند باعث 
شد وزارت نيرو براي خاموش   هاي گردشــي 2ساعت و نيمه و حداكثر پنج ساعته در كشور 
برنامه   ريزي كند. از 1200مگاوات برق موجود در شبكه 500مگاوات آن به تهران اختصاص 

داشت اما باز هم خاموشي   هاي طوالني رخ مي   داد.
در آبان 65 دولت در جلسه هيأت وزيران تصميم گرفت كه انتخابات شورا   ها در 55هزار حوزه 

روستايي و 500حوزه شهري در سال بعد برگزار شود. اين كار 22سال بعد انجام شد.

ش�عزیزمنش�������������������������������������������������������������

هشتمين اجالس سران كشورهاي عضو جنبش عدم   تعهد 
در حراره زيمباوه و در ســال1365برگزار شــد. آيت   اهلل 
خامنه   اي رئيس   جمهــور ايران در اين اجالس شــركت 
و ســخنراني كرد. ديدار با چهره   هاي شــاخص اجالس 

عدم   تعهد از برنامه   هاي رئيس   جمهور در اين سفر بود.

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

 19شهريور 1365 درحالي   كه به    نظر مي   رسيد كمتر كسي راضي باشد، كار ساخت متروي 
تهران در چهارراه كالج بار ديگر از سر گرفته شــد. اتفاقي كه 4سال آينده به   خاطر كمبود 
منابع مالي آن قدر به كندي پيش رفت كه بسياري گمان بردند ساخت متروي تهران مانند 
برخي طرح   هاي ديگر به تاريخ خواهد پيوست. درست است كه حاال 6جهت كالنشهر تهران 
را مي   شود با 7خط فعال مترو در شلوغ   ترين ساعت   هاي ترافيكي در كمتر از يك ساعت طي 
كرد و راه   آهن شهري دســت اندركار راه انداختن خط   هاي تازه   اي است، اما راه افتادن قطار 
شهري تهران يكي از پروژه   هايي بود كه بســياري در آغاز دهه70 گمان نمي   كردند كه به 
پايان خودش برسد. فكر راه   اندازي قطار شــهري در تهران با پيش   زمينه قديمي از سال50 
و همزمان با شهرداري غالمرضا نيك   پي آغاز شد. تهران يكي از 2شهر اول ايران بود كه در 
دوره ناصرالدين شاه داراي قطار شهري شد. خط ماشين دودي كه تهران را به حرم حضرت 
   عبدالعظيم)ع( مي   رســاند. بعد از آن هم راه   اندازي ترامواي اســبي كه از توپخانه و الله   زار 
مي   گذشت. اما اين دو سبك قطار شهري با آنچه مترو يا قطار شهري زيرزميني مي   گفتند 
تفاوت داشت. مهم   ترين معضل شهر تهران در آستانه دهه 50ترافيك غيرقابل كنترلش بودـ  
مشكلي كه هنوز هم در اين كالنشهر وجود دارد- سيستم حمل   ونقل شهري پاسخگوی نياز 
شهروندان شهري كه هر روز به جمعيتش افزوده مي   شد نبود. تبليغات گسترده براي خريد 
ماشين و رؤياي هر ايراني يك پيكان، تعداد ماشين   هاي شهر را روزبه   روز بيشتر مي   كرد. بنا 
به آمار رسمي تعداد وسايط نقليه تهران در ســال 44بالغ بر 118هزار و 347دستگاه بود. 
درحالي   كه اين آمار در سال52 به 554هزار و 617دستگاه رسيده بود. از سوي ديگر رعايت 
نكردن و ناآشنايی با اصول ترافيكي معضل بزرگ   تري بود كه نمي   شد آن را به راحتي حل كرد. 
پس در سال50 ايده ساخت مترو در تهران، شبيه آنچه لندن و پاريس بود، مطرح شد. طرحي 
كه به شركت فرانسوي ســازنده متروي پاريس سپرده شد. عمليات متروي تهران با 4خط 
اصلي به تصويب رسيد. خط اول قرار بود از شهستان پهلوي )تپه   هاي عباس   آباد( به ميدان 
شوش برود. خط دوم از شمال شهر به مركز تهران و از آنجا به آرياشهر و خط سوم از شمال 
شهر به ميدان شوش و راه   آهن و خط چهار هم از خيابان فرح آباد )پيروزي( در شرق تهران به 
خيابان آزادي. با اين برنامه   ريزي خط يك مترو از تپه   هاي عباس   آباد در سال53 كلنگ خورد 
و تا آذر سال59 اجراي 2300متر تونل و بخشي از سازه 3 ايستگاه حدفاصل بزرگراه شهيد 
حقاني و خيابان شهيد بهشتي ادامه يافت. اما در نهايت اين طرح به   خاطر مخالفت بسياري 
با غربي بودن مترو و البته كمبودهاي مالي و آغاز تحريم ايران به   طور كامل تعطيل و بااعالم 

هيأت دولت بر ترك مهندسان خارجي در سال60 ساخت مترو از دستور كار خارج شد. اما 
در سال1364 آيت اهلل هاشمي رفسنجاني كه در آن زمان رياست مجلس را داشت با اشاره به 
مشكالت ترافيكي تهران از فوايد راه   اندازي مترو و سهم آن در كاهش بار ترافيكي سخن راند و 
تأكيد كرد، تهران بدون مترو دچار مشكالت سنگين ترافيكي خواهد بود و اين موضوع ارتباطي 
به افزايش مهاجرت ندارد. با اين مقدمه مترو از سمت مجلس در دستور كار قرار گرفت و به 
دولت نيز اعالم شد. اما دولت تمايل چنداني براي پيگيري طرح مترو نداشت. با اصرار مجلس 
سرانجام در 18شهريور1365 كار ساخت و توسعه مترو در ساختمان قديمي آغاز شد. هرچند 

كساني كه براي ساخت مترو وارد كار شدند با مشكالت زيادي روبه   رو بودند.
اصغر ابراهيمي اصل، مديرعامل وقت مترو در گفت   وگويي در سال93 با همشهري گفته است: 
سال65 همه مخالف ساخت مترو بودند. حتي ساختمان شركت به وزارت كشور تحويل داده 
و تبديل به استانداري شده بود. هيچ   كس حتي يك اتاق نمي   داد. كار از نمازخانه شروع شد. 
هيچ نقشه   اي در كار نبود تا اينكه در نمازخانه تعدادي نقشه پيدا شد. وقتي پيگيري كرديم 
كه باقي نقشه   ها كجاست، مشخص شد كه يك سبزي   فروش نقشه   ها را خريده    است. سپس 
با وجود يك   ماه تحقيق روي كاغذها، سبزي   فروش پيدا شد و بدين   ترتيب 190كيلو نقشه در 
انبارش پيدا شد. در نهايت نيز در ميان سال   هاي65تا 69 كار زيادي در مترو انجام نشد و طرح 
با كندي پيش مي رفت. اما وقتي اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور شد، كار ساخت مترو 
تسريع پيدا كرد و در نهايت 16اسفند 1377خورشيدي نخستين خط متروي تهران كه بخش 
حومه   اي خطوط متروي كنوني است، افتتاح شد كه تهران را به كرج متصل مي   كرد. يك سال 
بعد نيز خط يك مترو از محل ايستگاه حقاني در تپه   هاي عباس آباد همزمان با افتتاح كتابخانه 
ملي شروع به   كار كرد. اين خط كه همان خط يك متروي تهران بود با طراحي جديد در ايستگاه 
پاياني به شهرري مي   رسيد. بعد از چند ســال اين خط ادامه پيدا كرد و با رسيدن به ميدان 
تجريش، شمال تهران را به جنوب آن متصل    كرد. خط يك متروي تهران در 10سال اخير در 
سمت جنوب از شهرري به سمت بهشت زهرا و از آن   جا با قطار ويژه به فرودگاه امام خميني 
مي   رسد. خط دوي متروي تهران نيز از دانشگاه علم صنعت در رسالت به ميدان صادقيه رسيد 

كه به خط 5مترو كه به سمت كرج مي   رود متصل مي   شد.

����������������������������������������������������������������������������������� علی عمادی
نرخ دالر در بازار آزاد در ســال65 با 21درصد افزايش، به 74تومان رسيد. تورم 
نيز با افزايشي چشمگير بالغ بر 23.8درصد بود. با تداوم وضعيت جنگي، عايدي 
كشور از فروش نفت به كمتر از 6ميليارد دالر در سال رسيد. حقوق كارگران نيز 
نسبت به سال گذشته بي   تغيير ماند. حداقل دستمزد كارگر در    ماه برحسب دالر 
در بازار آزاد از 30دالر كمتر بود و درچنين شرايطي، با 47درصد افزايش، سكه 
تمام طال حدود 6500تومان مورد معامله قرار مي   گرفت. ركود مسكن نيز با وجود 

افزايش هزينه   هاي آن، تداوم يافت.

در سال 1365متوسط هزينه ساالنه يك خانوار، 10هزار و 955تومان در    ماه بود كه از 
اين مبلغ 41.6درصد مربوط به هزينه   هاي خوراكي و دخاني و 58.4درصد مربوط به 
هزينه   هاي غيرخوراكي بود. متوسط هزينه كل ساالنه يك خانوار در اين سال در مقايسه 
با رقم مشابه به سال قبل، 2.7درصد افزايش داشت. متوسط هزينه كل ساالنه خانوارهايي 
كه سرپرست آنها در بخش خدمات مالي، بيمه، ملكي، حقوقي و تجاري شاغل بوده   اند 
با 17هزار و 623تومان در    ماه بيشترين هزينه و خانوارهاي شهري كه سرپرست آنها در 
بخش كشاورزي، دامپروري، شكار، جنگلداري و ماهيگيري شاغل بوده   اند، با 9هزار و 
560تومان در    ماه كمترين هزينه را صرف مي   كردند. بين هزينه   هاي خوراكي و دخاني 
باالترين سهم مربوط به هزينه گوشت با 33.9درصد )1543تومان در ماه( بود و پس از آن 
ميوه   ها و سبزي   ها با سهمي برابر 20درصد )912تومان در ماه( در مرتبه دوم اهميت قرار 
داشتند. هزينه مربوط به آرد، رشته، غالت و نان با 17.2درصد )784تومان در ماه(، شير و 
فراورده   هاي آن و تخم پرندگان با 10.4درصد )476تومان در ماه( و دخانيات با 4.3درصد 
)194تومان در ماه( در مراتب بعدي قرار داشتند. بيشترين افزايش در اقالم هزينه   هاي 
خوراكي و دخاني مربوط به روغن   ها و چربي   ها به ميزان 55درصد و بيشترين كاهش 

مربوط به هزينه ادويه   ها و چاشني   ها و ساير تركيبات خوراكي به ميزان 16درصد بود. 
هزينه مسكن )اجاره   بها، آب، سوخت و روشنايي و ساير هزينه   هاي منزل مسكوني( در 
سال مورد بررسي 51.9درصد از كل هزينه   هاي غيرخوراكي را به    خود اختصاص مي   داد 
)3323تومان در ماه( كه بيشترين مقدار هزينه را در كل هزينه   هاي غيرخوراكي داشت 
و نسبت به سال قبل معادل 6.8درصد افزايش را نشان مي   داد. هزينه مربوط به پوشاك و 
كفش 12/7درصد از هزينه   هاي غيرخوراكي بود )811تومان در ماه( كه با اختالف زيادي 
نسبت به هزينه مســكن، در مرتبه دوم قرار داشت. در اين سال كليه اقالم هزينه   هاي 
غيرخوراكي به استثناي هزينه مسكن كاهش داشت. از حيث درآمد، خانوارهايي كه 
سرپرست آنان در بخش خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي، مشغول به    كار بوده   اند 
بيشترين درآمد و خانوارهاي شهري كه سرپرست آنها در بخش كشاورزي، دامپروري 
شكار، جنگلداري و ماهيگيري شاغل بوده كمترين درآمد را داشته   اند. بررسي درآمد 
خانوارها از نظر وضع شغلي سرپرست آنها نشان مي   دهد كه متوسط درآمد ماهانه خانوار 
با سرپرست كارفرما، 14هزار و 800تومان، با سرپرست مزد و حقوق   بگير دولتي، 10هزار 

و 686تومان و با سرپرست مزد و حقوق   بگير خصوصي، 7هزار و 600تومان بوده است.

متوسط درآمد و هزینه خانوارهاي شهري در سال 1365

 تورم 3.5برابر شد
دخل و خرج خانوار شهري در سال 1365

ديده شده ترين 
كاريكاتور سال65

   شروان امیرزاده     ������������������������������������������������������

روي جلد مجله فكاهيون، سال چهارم، شماره55، كاري از 
جواد عليزاده است. معموال رسم است كه اينجا ديده نشده ها 
را ببينيد. اما اين بــار بايد گفت كه اين ديده شــده ترين 
كاريكاتور ســال1365 در ســال هاي اخير اســت. زيرا 
كارتونيست اين را به   عنوان پيش بيني اوضاع سال2000 

در ايران كشيده بود.

فکاهی

درصد تغییرسال 65سال 64هزینه و درآمد ساالنه  )تومان(
9.35+49.99454.667هزینه هاي خوراكي و دخاني

1.55-78.00276.791هزینه هاي غیرخوراكي
2.70+127.996131.458كل هزینه هاي خانوار
8.63+103.708112.664كل درآمدهاي خانوار
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گزارش ويژه

مدرسه   سازي به سبك دهه60
بسياري از مدارس بعد از انقالب را خيرين ساختند

معماری 

15بازيكن تيم ملي، با اعالم استعفاي خود در اعتراض 
به مربيگري پرويز دهداري، شوك بزرگي به فوتبال وارد كردند  ورزش 

 سعيد برآبادي     �������������������������������������������������������������������������
 سال عجيبي براي مردان انقالبي    است؛ از يك سو با تغيير جريان جنگ، 
تالش اندكي براي ســازندگي خصوصاً در تهران آغاز شده و از سوي 
ديگر، تغيير در سياست   هاي كالن حاكميت، شهرهاي بزرگ را با دو 
پديده افزايش جمعيت مهاجر و مواليد مواجه كرده اســت. در چنين 
شرايطي، دولت تصميم به ساخت   وســازهاي ارزان در حوزه خدمات 
عمومي مي   گيرد و تهران كه شديدا در كشــاكش فقر امكانات براي 
پوشش نيازهاي بهداشتي و آموزشي است، پذيراي كارگاه   هاي عمراني 
كوچك و بزرگ مدرسه و بيمارستان   سازي    مي   شود. موقعيت جنبش 
مدرسه   سازي    به پشتوانه تاريخي خود تكيه مي   كند و خيرين با اهداي 

زمين، مصالح يا هزينه   هاي ساخت نقش مهمي در رفع اين كاستي بازي 
مي   كنند. مدارس ساخته شده در اين محدوده زماني، عموماً يك پالن 
واحد، يك نوع مصالح ســاختماني و داراي ويژگي معماري مشترك 
هستند كه بهترين نمونه   هاي آن را در هسته تهران آن سال   ها يعني 
حاشيه خيابان انقالب مي   توان سراغ گرفت؛ ساختمان   هاي دوطبقه 
آجري با استراكچر اسكلت فلزي و رو به قبله. كمتر نامي از معماران يا 
شركت   هاي مشاور سازنده اين مدارس خواهيد شنيد. سازمان برنامه 
و بودجه به اين شركت   ها رتبه   هايي داده كه آنها به استناد آن مختارند 
تيپ   هاي ساختماني از پيش اعالم شده را بسازند حتي اگر تا به حال 

يك بناي عمومي را هم نساخته باشند.
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يكي از امضاها تنها چند ســاعت دوام داشــت، بعضي   ها خيلي زود 
و بعضي   ها خيلي دير پشــيمان شــدند، و هنوز هيچ   كس مسئوليت 
جمع آوري امضاهــا را گردن نمي   گيــرد؛ معروف   ترين اســتعفاي 
دسته   جمعي در فوتبال اما واقعيتي اســت كه برخي نام   ها تا ابد با آن 

در يادها مي   مانند.
تيم ملي ايران به سرمربيگري پرويز دهداري در بازي   هاي آسيايي1985 
سئول بعد از صعود از مرحله گروهي، در يك چهارم نهايي به كره   جنوبي 
باخت و خيلي زود به خانه برگشت. مدل سرمربيگري مرحوم دهداري 
كه يك سال قبل از آن هدايت تيم را بر   عهده گرفته بود، سخت و متفاوت 
بود. توجه او به بازيكنان جوان، به مذاق باتجربه   تر   هاي تيم ملي خوش 
نمي   آمد و برخي از آنها مشخصا از برخي رفتارهايش گله داشتند. رضا 
وطنخواه، دستيار سرمربي    حتي از او خشك   تر بود. كادر فني، به خيلي 
چيزها، ازجمله خريد كردن بازيكنان و حتي بستني خوردن آنها كار 
داشت. همه اينها باعث شد بعد از پايان بازي   ها، احمد سجادي، محمد 
پنجعلي، اصغر حاجيلو، مرتضي فنوني   زاده، شاهين بياني، شاهرخ بياني، 

حميد درخشان، مرتضي يكه، فرشاد پيوس، عبدالعلي چنگيز، ناصر 
محمدخاني، سيدمهدي ابطحي، ضياء عربشاهي، سيروس قايقران و 
غالمرضا فتح   آبادي در نامه   اي كه به خبرنگار ابرار ورزشي دادند تا منتشر 
كند، »ضمن آرزوي موفقيت براي ملت شــهيدپرور ايران و پيروزي 
رزمندگان اسالم و مسلمين بر كفر« اعالم كردند »ديگر قادر به ادامه 
همكاري با مربيان تيم ملي« نيستند. بعدها برخي از بازيكنان گفتند كه 
هدف اصلي بركناري دهداري بوده اما حمايت مقامات از اين سرمربي، 
كار را پيچيده كرد و كودتاي آنها را ناكام گذاشت. از اين نام   ها قايقران 
قبل از رسيدن به تهران استعفايش را پس گرفت و چند نفر ديگر ازجمله 
مرتضي فنوني زاده، عربشاهي، سجادي و فتح   آبادي در دوران دهداري 
معذرت   خواهي كردند. چند نفر را دهداري بخشيد و اكثريت بازيكناني 
هم كه پاي استعفاي خود ايستاده بودند، بعدها در دوره پروين به تيم 
ملي برگشتند. با اين حال بعد از انتشار نامه، چنگيز 9ماه، پنجعلي و 
حاجيلو    6ماه و درخشان    3ماه از حضور در فوتبال محروم شدند. گفته 
مي   شود محمد پنجعلي كه در بازي   ها از نيمكت   نشيني آزرده بود پشت 
جمع   آوري امضاهاي اين نامه بود اما او بعدها در مصاحبه   هاي متعدد 
اين مسئله را قويا تكذيب كرد. اين كودتاي نافرجام، ناخودآگاه راه را 

براي ورود نسل جديدي از بازيكنان به تيم ملي باز كرد و دهداري را به 
هدفي كه داشت رساند.

هيچ كــدام از بازيكنان امضاكننده نامه اســتعفا، هرگز مربي بزرگي 
نشدند و تجربه   هاي كوتاه و بي   حاصلي در فوتبال داشتند و دهداري، 
بعدها چنان تلخ از تيم ملي دور شد كه به سختي مي   توان گفت پيروز 

كودتا بوده است.

مردم در كاخ
كاخ نياوران به  موزه تبديل شد
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گشت   و   گذار در كاخ   هاي ديروز و تفرجگاه   هاي امروز، هميشه 
پرسش برانگيز است. اينجا چه كساني را به   خود ديده است؟ 
چه حوادث و اتفاقاتي را پشــت سر گذاشــته است؟ از دل 
چه تاريخي زنده مانده و امروز به آرامش و ســكون رسيده 
اســت؟ قدم زدن در محوطه خلوت كاخ نياوران با همراهي 
صداي طوطي   ها كه با كمي جســت   وجو مي   شود ردشان را 
روي درختان بلند كاخ ديد، دقيقاً همين    سؤال   ها را به ذهن 

متبادر مي   كند.
قصه اين كاخ از آنجايي آغاز مي   شود كه ناصرالدين   شاه قاجار 
تصميم گرفت تا كاخي ييالقي در نياوران داشــته باشــد و 
براساس يكي از القاب شاه، يعني »صاحبقران«، كاخ تازه نيز 
به » صاحبقرانيه« معروف شد. اما اين مظفرالدين   شاه بود كه 
حادثه مهم را در كاخي كه به   دستور پدرش ساخته شده بود 

رقم زد؛ امضاي فرمان مشروطه در صاحبقرانيه.
كوشك احمدشاهي، همانطور كه از نامش پيداست، در زمان 
احمدشاه در كنار صاحبقرانيه ســاخته شد. اما اهميت اين 
كاخ وقتي بيشتر شد كه شــاه دوم پهلوي تصميم گرفت تا 
عالوه بر سعدآباد، براي اقامت خود و خانواده   اش كاخ ديگري 
نيز در پايتخت بســازد. اجراي طرح توسط محسن فروغي، 
معمار نامدار از 1337 شروع شد و بناي كاخ جديد در 1346 
به پايان رسيد و نكته جالب در مورد اين كاخ تازه، معماري 

مدرن آن در تقابل با 2كاخ پيشين اين مجموعه بود.
11ســال بعد، روزهاي پرتالطم از راه رســيدند. نگراني در 
نياوران از زماني آغاز شــد كه شــاه و فرح، بار سفر بستند و 
ايران را ترك كردند. اگرچه گفته بودند كه براي رفع خستگي 
مي   روند و اندكي بعد بازمي   گردند، اما چشــم گريان هنگام 
ترك وطن، از سر ضمير خبر مي   داد، بازگشتي در كار نبود. 
اوضاع مملكت هر روز متحول   تر مي   شد و نگراني و اضطراب 
ساكنان كاخ، هرروز بيشتر. كار يكسره شده بود، وقت ترك    

كاخ بود.
پس از هر انقالبي، بي   شك ساختمان   هاي ارزشمند، خزانه   ها، 
موزه   هــا و مكان   هايي از اين دســت در معــرض خطر قرار 
دارند، كاخ نياوران نيز از اين قاعده مســتثنا نبود. در شب 
22بهمن   مــاه 1357، عده   اي قصد غــارت كاخ كرده بودند 
كه با مقاومت اهالي نياوران روبه   رو شدند. سرانجام آيت    اهلل 
سيدحســن مصطفوي براي حفاظت از كاخ انتخاب شد و 
در روز 23بهمن   مــاه به   همراه عده   اي ديگــر براي حفاظت 
از كاخ نياوران در آنجا مســتقر شــد. او مديريت موزه را تا 

سال1363در دست گرفت.
سولماز نراقي در مصاحبه   اي با آيت   اهلل مصطفوي، از او درباره 
روزهاي اول انقالب در كاخ نياوران پرسيده بود و در بخشي از 
آن، آيت   اهلل مصطفوي از نخستين مواجهه آنها با فضاي دروني 
كاخ مي   گويد:»خوب! حاال كليد از كجا بياوريم؟ رضا پهلوي 
يك پيشخدمتي داشــت كه از قضا اهل نياوران بود. او آمد و 

گفت كليد در پشتي كاخ را دارد. ما وارد كاخ شديم. جالل و 
جبروتي داشــت كه آدم را مي   گرفت. او گفت كليد اتاق   ها را 
هميشه زير گلدان   ها مي   گذاشته   اند. راست مي   گفت. كليدها را 
پيدا كرديم و اول به سالن اصلي وارد شديم. اتاق دست راست 
دفتر خصوصي شاه بود. من رفتم داخل و روي ميز يك شماره 
از روزنامه لوموند را ديدم كه خبري درباره امام خميني)ره( 
در آن چاپ شده بود. كنارش هم زيرسيگاري شاه بود و يك 
ته   سيگار. گفتم اين را نگه داريد. يك روز جزء تاريخ مي   شود«. 
او درباره صورت   برداري امــوال كاخ و تحويل جواهرات آن 
به بانــك مركزي نيــز مي   گويد:»حاال بايد فكــري به حال 
اموال كاخ مي   كرديم. نامه   اي نوشــتم به شــوراي انقالب و 
تقاضا كردم عده   اي را براي صورت   برداري به كاخ بفرستند. 
شــوراي انقالب، از 7ارگان نخســت   وزيري، بانك مركزي، 
بانك ملي، فرهنگ و آموزش عالي، دادســتاني كل كشور، 
بنياد مستضعفان و وزارت اقتصاد و دارايي نماينده فرستاد. 
صورت   برداري اموال 2ســال و    5ماه طول كشيد و فهرست 
نهايي در 8نسخه تهيه شــد كه يكي از آنها هنوز هم پيش 
من است. ما اموال كاخ را از كاغذ روي ميز و يك جعبه ساده 
گرفته تا آثاري كه ارزش هنري بســيار داشتند در فهرست 
ثبت كرديم. طبق يك ماده واحده كه به تصويب شــوراي 
انقالب رسيده بود همه طال و جواهراتي كه از كاخ   ها مصادره 
شده بودند بايد به بانك مركزي منتقل مي   شدند و ما اموال را 
تحويل بانك داديم. در ميان آنها شمشيرهاي مرصع، نشان   ها 
و هداياي سلطنتي، يك كشتي طال ساخت هنرمندان چيني 
متعلق به 600سال پيش و آثار ارزشمند ديگر وجود داشت. 
ما جمعاً 500كيلوگرم طــال از كاخ نياوران به بانك مركزي 

تحويل داديم«.
در ســال1365كاخ نياوران براي نخستين   بار به   عنوان موزه 
افتتاح شد تا همه مردم، نه در تلويزيون و مجله و روزنامه و 
كارت   پستال، بلكه با چشمان خودشان كاخ   هاي شكوهمند 
شــاهاني را ببينند كه روزگاري بر ايــن مملكت حكومت 

مي   كردند و امروز تنها بخشي از تاريخ   اند.
در سال   هاي بعدي بخش   هاي ديگري نيز براي بازديد عمومي 
در اين كاخ افتتاح شد. اين مجموعه امروز با موزه   هايي چون 
كاخ اختصاصي، موزه جهان   نما، كاخ صاحبقرانيه، كوشــك 
احمدشــاهي، موزه كتابخانه ســلطنتي، موزه خودروهاي 
اختصاصي كاخ نياوران، در معرض ديد عالقه   مندان قرار دارد 
و روايتگر سال   هاي دور است. آدم   ها مي   آيند و مي   روند؛ اما 

صداي طوطي   هاي كاخ بر باالي درختان به   جا مانده است.

جنگ با كمبود امكانات
اولين حضور »مدرس« در جعبه جادو

چهره كثيف تجاوز 

زنان 

حوادث

سريال

دور از مركز

آغاز مبارزه با ايدز در سال1365
مبارزه با كرونا در سال1399

قاتلي با طناب سفيد
مجيد سالك محمودي؛ قاتل زنجيره   اي كه در زندان خودكشي كرد 

يك گور دسته   جمعي در هويزه كشف شد 
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يكي از داليــل ماندگاري ســريال   هاي دهه 
60 را محدوديت گزينه   هاي سرگرمي در آن 
دوران مي   دانند كه باعث مي   شد افراد زيادي، 
خواه ناخواه، به سمت تلويزيون جذب شوند و 
فارغ از سطح كيفي سريال   ها، به تماشاي آنها 
بپردازند. اما به محاق فراموشــي رفتن تعداد 
زيادي از سريال   هاي آن ســال   ها شاهدي بر 
اين مدعاست كه مجموعه   هاي مانا، دست   كم، 
از كيفيت هنري بااليي برخوردارند و از آزمون 
زمان سربلند بيرون مي   آيند. نخستين نكته   اي 
كه در بازبينــي مجموعه   هاي تلويزيوني دهه 
60متوجه مي   شويم، پايين بودن كيفيت فني 
اغلب آنهاست. در شرايطي كه جنگ تحميلي 

بر سر بسياري از عرصه   هاي هنري سايه افكنده 
بود، ساخت اثري كه از اســتانداردهاي فني 
برخوردار باشد، بودجه و امكاناتي مي   طلبيد 
كه فراهم كردنــش در آن مقطع زماني كاري 
دشــوار بود. در اين ميان، بودند سريال   هايي 
كه با وجــود امكانات حداقلي و پروداكشــن 
محدود، ســطح هنري قابل   قبولي داشــتند. 
»مدرس« به كارگرداني هوشنگ توكلي يكي 
از همين سريال   ها بود كه در سال 1365تهيه 
و پخش شــد. اين مجموعه 15قســمتي كه 
زندگي آيت   اهلل سيدحسن مدرس را از زمان 
عضويت در مجلس شــوراي ملي تا شهادت 
به   دست رضاشاه روايت مي   كرد، جايگاه خسرو 
شكيبايي را در مقام بازيگري برجسته تثبيت 
كرد. شــكيبايي كه ايفاگر نقش مدرس بود، 

توانست با اداي مونولوگ   هاي طوالني، در قالب 
وعظ و خطابه، نظر مخاطبان زيادي را به   خود 
جلب كند. سيروس گرجستاني، فرخ نعمتي، 
محمدرضا حقگو و مرتضــي ضرابي از ديگر 
بازيگران اين سريال بودند. آهنگسازي اين اثر 

را حسن رياحي برعهده داشت.
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 آغاز جنگ عراق عليه ايران با پيشروي نيروهاي عراقي در خاك ايران همراه 
بود. ارتش تا دندان مسلح صدام در سال اول جنگ به   سرعت به داخل ايران 
پيشروي كرد اما با انسجام نيروهاي ايراني به   تدريج تمام مناطق اشغال   شده 
به   دست عراقي   ها باز پس گرفته شد. نيروهاي رژيم بعثي عراق در مناطقي 
كه تصرف كرده بودند، جنايات بسياري انجام دادند. متجاوزان، تمام مناطق 
اشغال   شده را غارت كردند و بسياري از افراد غيرنظامي را به قتل رساندند. 
فروردين سال1365 كشف يك گور دسته   جمعي در هويزه، كشور را در 
غم و اندوه فرو برد. قربانيان، كشاورزان و دامداران عرب   زبان منطقه دشت 
آزادگان بودند كه به   دســت عامالن رژيم عراق به شهادت رسيده بودند. 
اجساد قربانيان كه به   دنبال بارندگي   هاي شــديد و جاري   شدن سيل از 
دل خاك بيرون آمده بود، توســط چوپاني كه براي چراي دام   هايش به 
منطقه   اي ميان روستاي كوه   يك و طاهريه واقع در 30كيلومتري جاده 
اهواز- خرمشــهر رفته بود، كشف شــد. با اطالع مقامات محلي و اعزام 

نيروهاي تجسس، 29پيكر از آن گور كشف شد. قربانيان در ابتداي جنگ 
تحميلي شهيد و در حوالي روستاي كوه   يك دفن شده بودند. پيكر آنها در 

كنار شهداي گمنام شهر هويزه به خاك سپرده شد.

 معراج قنبري

سال مهاجران
ادبيات مهاجرت، ژانر جديدي 

در ادبيات داستاني ايران بود

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

سال   هاي اوليه انقالب گذشته بود و جنگ در ميانه بود. در ســال   هاي قبل از انقالب و در 
بحبوحه انقالب اسالمي تعدادي از نويسندگان براي تحصيل يا داليل سياسي مهاجرت كرده 
بودند و در غربت داستان   هاي خود درباره احواالت مهاجران را منتشر مي   كردند. خوانندگان 
و ادبيات   دوستان ايراني به بيشتر اين آثار در زمان انتشارشــان دسترسي نداشتند، اما در 
سال   هاي بعد كم   كم اين كتاب   ها به   دست خوانندگان رسيدند و باب جديدي با عنوان ادبيات 

مهاجرت را در ادبيات داستاني ايران گشودند.
در سال1365محمود گالبدره   اي، نويسنده شوريده   حال و عارف   مسلك آن    سال   ها، تجربه 
سال   هاي مهاجرتش به سوئد را در رمان »دال« روايت مي   كرد و در آن به زندگي نويسنده   اي 

مهاجر مي   پرداخت. گالبدره   اي زندگي دراماتيك و پرماجرايي داشت و سال   هاي بسياري را 
در مهاجرت گذرانده بود و در سال   هاي بعد زندگي   اش دراماتيك   تر هم شد و حتي مدتي هم 
به داليل غيرسياسي به زندان افتاد. او در دهه   هاي بعد ده سالي در آمريكا درويش مسلكانه 
زندگي كرد و به گفته خودش حدود6  ماه از آن دوران را همخانه كن كيسي، نويسنده مشهور 
آمريكايي بوده. رمان دال مانند »ثريا در اغما« اثر اسماعيل فصيح گزارشي درباره مهاجران 
ايراني بود كه براي جذب شدن و حل شدن در جامعه سرد و غم   زده سوئد تالش مي   كردند و 

اغلب عاقبت خوشي نداشتند.
با گذشت 8سال از انقالب اسالمي ايران، نويسندگان جوان برآمده از انقالب كم   كم از لحاظ 
تكنيكي و زباني آثاري را پديد مي   آوردند كه گواه پخته   تر شــدن آنها بود. جلودار اين گروه 
از نويسندگان، سيدمهدي شجاعي، در اين سال مجموعه داستان »دو كبوتر دو پنجره يك 

پرواز« را نوشت. شجاعي ايده   هاي تازه و شاعرانه   اي در فضاي داستان   هاي جنگي داشت كه 
به خوبي نشان   دهنده دفاع   مقدس واقعي بود كه با همه مصايبش در ميان مردمان معمولي 
شهرها و روستاها جريان داشت. سال   ها بعد با اقتباس از اين مجموعه و داستان ديگري از 

كتاب »ضريح چشم   هاي تو«، فيلم سينمايي »تويي كه نمي   شناختمت« ساخته شد.
محسن مخلمباف كه تازه سينما را كشف كرده بود، هنوز كامال در سينما غرق نشده بود و در 
اين سال رمان »باغ بلور« را نوشت. مخملباف در اين رمان به زندگي زنان ايراني مي   پرداخت 
كه هر كدام مصايبي را در سكوت و تنهايي بر دوش خود حمل مي   كردند. او در اين رمان سعي 
كرده بود داستاني روانشناسانه بنويسد و شخصيت   هايش را به تقليد از محمود دولت   آبادي به 
خوبي بشكافد، اما جوان بودن و نگاه سياسي او سبب شده بود ردپاي نويسنده در جاي جاي 

رمان خود را نشان دهد.

ستايش يگانه   ����������������������������������������������������������� 
 دكتر مينو محرز كــه اين روزها نــام او را به   عنوان يكي 
از اعضاي كميته علمي ســتاد ملي مقابله بــا كرونا زياد 
مي   شنويم، در ســال1324 در تهران و از مادري خانه   دار 
و پدري پزشك متولد شد. دوره دبستان را در پنج سالگي 
شروع كرد و در سال1342 با ديپلم طبيعي از دبيرستان 
فارغ   التحصيل شد و در همان ســال رشته پزشكي را در 
دانشكده پزشكي دانشــگاه تهران آغاز كرد. بعد از اتمام 

دوره عمومي در سال1349 در رشته تخصصي عفوني ادامه تحصيل داد 
و در سال1352 موفق به اخذ مدرك در رشته تخصصي عفوني از دانشگاه 
تهران )دانشگاه علوم پزشكي تهران كنوني( شد. او نخستين پزشكي بود 
كه در سال1365 شروع به   كار روي بيماري ايدز كرد. خودش در كتاب 
»اولين زنان« عذرا دژم در اين   باره گفته:»در واقع نخســتين پزشــكي 
بودم كه درباره ايدز از ســال1365 در ايران فعاليت كردم. اين موضوع 
همان زمان در دنيا مطرح شــده بود و من متوجه شدم كه تعداد اندكي 
از مريض   هاي هموفيلي كه مراجعه مي   كنند عالئمي شــبيه سندروم 

جديد كه ارائه شــده دارند ولي امكان آزمايش نبود. در 
سال 67- 1366نخستين مورد ثابت شد... آن زمان كسي 
جرأت نمي   كرد راجع به اين موضوع سخن بگويد. اما در يك 
كنگره عفوني به ايدز پرداختم درحالي   كه بودند كساني كه 
اين كلمه برايشان ناآشنا بود. آخرين سخنران بودم ولي 
سالن پر بود و همه كنجكاو كه دريابند ايدز چيست. پس 
از آن هر بيمار مشكوك عفوني]را كه[بود، سوار آمبوالنس 
مي   كردند و نزد من مي   فرســتادند. كارگاه هاي آموزشي 
ترتيب دادم و درباره درمان بيماران در سراسر ايران به متخصصان عفوني 
آموزش داده شد. در اين مدت هم كار تخصصي و فوق   تخصصي من ايدز 
بود و در خاورميانه هم به همين تخصص مرا مي   شناسند«. محرز به   عنوان 
كارشناس سازمان جهاني بهداشت درباره بيماري ايدز در ايران و منطقه 
مديترانه شرقي پژوهش مي   كند و از سال1394 كه مركز تحقيقات ايدز 
ايران )IRCHA( راه   اندازي شد، رياســت آن را برعهده دارد. از زمان 
اعالم شيوع كرونا در ايران، دكتر محرز نقش مهمي در تعيين خط   مشي 

بهداشتي براي مقابله با اين بيماري داشته است.

جواد عزيزي  ���������������������������������������������
 

 24، 30، 49 يــا... نفر؟ هنوز هم كســي 
نمي   داند كه تعداد واقعي افرادي كه به   دست 
مجيد ســالك محمودي به قتل رسيدند، 
چند نفر بودند. اما آنچه مسلم است اينكه 
طعمه   هــاي اصلي او زنان متاهــل بودند و 
مجيد براي اينكه به هدف اصلي   اش برسد، از 
كشتن كودكاني كه همراه قربانيانش بودند 

هم ابايي نداشت.
نام اين جنايتكار ســريالي اهــل تبريز كه 
خيلي   ها از او با عنوان قاتل طناب سفيد ياد 
مي   كنند، در سال   هاي 64و 65 در مطبوعات 
مطرح شــد اما قتل   هايي كه وي رقم زد از 
ســال   ها پيش از آن، يعني از زمستان سال 

59 آغاز شده بود.
شامگاه بيستم اسفند آن سال، وقتي جسد 
زني در كوي دانش شهر تبريز پيدا شد، كسي 
خبر نداشت كه اين آغاز طوفاني است كه قرار 
است جان زنان و كودكان زيادي را بگيرد. 
حتي تا ماه   ها بعد از آن، وقتي اجساد زناني 
در اردبيل و اشتهارد كرج، اردبيل، قزوين و 
تهران پيدا شد، باز هم تصور اينكه همه اين 
قتل   ها توسط يك نفر صورت گرفته است، 
مشكل بود اما از نيمه دوم سال1360 به بعد، 

وقتي اجســاد زنان بيشتري در اين شهرها 
پيدا و معلوم شد كه همه آنها با يك شگرد و با 
استفاده از طناب سفيد خفه شده   اند، فرضيه 

قتل   هاي سريالي قوت گرفت.
هولناك   ترين جنايتي كه قاتل طناب سفيد 
تا آن زمان مرتكب شــده بود، قتل مادري 
به همراه دو فرزند 11و 9ساله   اش در تبريز 
بود. او پس از اين جنايت راهي تهران شــد 
و بيشترين قتل   ها را در پايتخت رقم زد. تا 
ســال1364 كه مهم   ترين سرنخ پرونده در 
اختيار پليس قرار گرفت. يكي از مقتوالن 
به خواهرش گفته بود كه توسط مردي كه 
سوار بر يك شورولت ســبز با پالك اروميه 
بوده و لهجه آذري داشــته، تهديد شــده 
است و همين ســرنخ باعث شد تا مأموران 
پليس كــه در جســت و جوي خودرويي با 
اين مشــخصات بودند 24بهمن 64موفق 
شوند به   صورت كامال اتفاقي اين خودرو را 
شناســايي و راننده   اش را بازداشت كنند. با 
كشف چند تكه طناب ســفيد در صندوق 
عقب اين خودرو، مجيد تحت بازجويي قرار 
گرفت و خيلي زود اعتراف كرد كه قتل   هاي 

زيادي را مرتكب شده است.
اينكه انگيــزه مجيد ســالك محمودي از 
ارتكاب اين جنايت   ها چه بود، هرگز مشخص 

نشد. چرا كه او هشتم خرداد 65، درحالي   كه 
هنوز رسيدگي به پرونده   اش در دادگاه شروع 
نشــده بود، خود را با طنابي كه از حاشــيه 
پتوهاي سلول درست كرده بود حلق آويز 
كرد، اما روزنامه   ها در همان زمان و به نقل 
از مطلعان پرونده نوشــتند:»مجيد سالك 
محمودي به   دليل كشيدن چك بدون محل 
2سال به زندان افتاده بود كه بعد از آزادي، 
از ارتباط همسرش با پســرخاله خود آگاه 
شــد، به همين دليل تمام زناني را كه فكر 
مي   كرد به شوهرانشان وفادار نيستند به قتل 

مي   رساند«. 

كودتاي 65
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براي از تشنگي نمردن
پابرجايي خطوط قرمز 

ارشاد جزئي از فرهنگ است

موسيقی

تجسمی
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زماني كه انتشارات »روزبهان« در سال1365كتاب 
»ابوالمشــاغل« نادر ابراهيمي را به چاپ رساند، 
حدود 9سال از پايه   گذاري اش به   دست سيدجالل 
فهيم هاشــمي مي   گذشــت. فهيم هاشــمي در 
دهه 1330به انتشــارات اميركبير رفت و در ابتدا 

صندوق   دار شعبه شاه   آباد اين مؤسسه انتشــاراتي شد اما با استعداد 
و پشت   كاري كه از خود نشــان داد، خيلي زود توانست در بخش نشر 
اين انتشارات مشغول به   كار شود و در چاپ و انتشار كتاب   هاي فراواني 
نقشي مؤثر ايفا كند. او در سال1356انتشارات »روزبهان« را به ثبت 
رساند و بعدها مقابل دانشگاه تهران مغازه كتابفروشي   اش را نيز افتتاح 

كرد تا محل حضور دائمي عالقه   مندان به حوزه   هاي 
مختلف ادبيات، هنر، فلســفه، علوم سياسي، علوم 
اجتماعي، تاريخ، روانشناسي، كودك   ونوجوان، سينما، 
تئاتر و... باشد. جواناني كه به   دنبال آثار نويسنده   هاي 
شناخته   شده   اي همچون بهرام بيضايي، محمد قاضي، 
صمد بهرنگي، احمد دامود و... بودند، آثار موردنظرشان 
را در »روزبهان« مي   يافتند و اگــر از طرفداران نادر 
ابراهيمي و »آتش بدون دود« بودند، جايي جز »روزبهان« براي رسيدن 
به مراد دلشان وجود نداشــت.»روزبهان« در دهه1380 با چاپ رمان 
»سهم من« پرينوش صنيعي توجه عالقه   مندان به رمان   هاي عامه   پسند 
را جلب كرد و توانست براي اين گروه از مخاطبان- كه معموال ناشران 

جدي توجهي به آنها ندارند- خوراك تهيه كند.

داستان   هاي خاموش
روايت   هايي كه به فراموشي سپرده مي   شوند

مطبوعات

محمدناصر�احدي������������������������������������������������������������������������
حسين شهيدي در كتاب »روزنامه نگاري در ايران؛ از رسالت تا حرفه« 
مي   نويســد: »در نيمه دهه1360، مفهوم نشريه تخصصي آنچنان در 
ايران جاافتاده بود كه در مورد دو نشريه ادبي »دنياي سخن« و »آدينه« 
نيز به   كار مي   رفت«. در شماره   هاي پيشين به برخي از مجالت تخصصي 
دهه60 پرداختيم و به سال1364 كه رســيديم از آدينه نوشتيم. اگر 
كســي بخواهد درباره آدينه بيشــتر بداند، مي تواند به چند نوشته و 
گفت   وگويي كه در اينترنت درباره اين مجله پيدا مي   شود مراجعه كند. 
در واقع آدينه از اين بابت كه داستانش سال   ها پس از تعطيلي و توقيفش 
بخت روايت   شدن پيدا كرده، خوش   اقبال است. اما در تاريخ مطبوعات 
ايران نشريات زيادي هستند كه با وجود اينكه داستان گيرايي براي بازگو 
كردن داشته   اند، اما هرگز اين اقبال را نيافته   اند كه داستانشان در جايي 
ثبت و روايت شود. اين   چنين بوده كه سهم بسياري از نشريات مهم و 
اثرگذار تاريخ مطبوعات ايران در دهه   هاي مختلف تنها فراموشي و- در 
بهترين حالت- چند اشاره كوتاه و گذرا بوده است. حتما اگر در نهادهاي 
عريض و طويل مرتبط با مطبوعات- كــه بودجه   هاي كالن دريافت 
مي   كنند- كساني بر سر كار بودند كه به ضرورت آرشيوسازي و ثبت 
اطالعات نشريات واقف بودند، امروزه عالقه   مندان به تاريخ مي   توانستند، 
با آسودگي بيشتر و سرخوردگي كمتر، سير تطور روزنامه   نگاري در ايران 
را به داوري و ارزيابي بنشينند. براي نمونه، داستان دنياي سخن يكي 
از آن داستان   هايي است كه كمتر شنيده شده و چيز زيادي از آن جز 
خاطره   اي خوش در اقوال نيامده است. در يكي از جست   وجوها درباره 
دنياي سخن به چنين داستاني رسيدم كه با پسند من فاصله زيادي 
داشت، اما شايد گام نخست جست وجوهاي آتي باشد؛ »ماهنامه علمي، 

اجتماعي، فرهنگي، چاپ تهران. به صاحب   امتيازي و مديرمســئولي 
شمس   الدين صولتي دهكردي. نخستين شــماره در فروردين1364 
منتشر شد. منصور كوشان و سيروس علي   نژاد از سردبيران آن بودند. 
در دوره   هايي، جواد مجابي، نصرت   اهلل محمودي و شاهرخ تويسركاني 
كار سردبيري را انجام مي   دادند. دنياي سخن به ادبيات مدرن و شعر 
سنتي توجه داشــت و در هر شماره، در كنار شــعرهاي نو، شعرهاي 
سنتي شاعران زنده را درج مي   كرد. گفت   وگوها و مقاالتي نيز در زمينه 
موسيقي، سينما و همچنين نقد فيلم در آن چاپ مي   شد. گاه نيز مقاالتي 
علمي داشت. همزمان با ماهنامه آدينه منتشر مي   شد و اين دو نشريه 
مهم   ترين مجالت ادبي دهه1360 تا اوايل دهــه 1370 بودند كه به 
تعطيلي كشيده شدند.« در جايي ديگر خواندم دنياي سخن از 1365 
تا 1380 منتشر مي   شده. هرچه هست، داستان   هاي زيادي ناگفته باقي 
مي   ماند و حق اين بود كه در اينجا اشــاره   اي به همه آن داستان   هاي 

خاموشي كنيم كه هيچ   گاه روايت نشده   اند، نمي   شوند و نخواهند شد.

سال بايكوت  سينما 

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

در نيمه دهه60، سينماي ايران در ســالي كه به لحاظ اقتصادي 
سخت   تر شده و در اوج جنگ تحميلي و عمليات   هاي مهم كربالي 
چهار و كربالي پنج، كاري به تصوير روز جامعه ندارد و راه خودش را 
مي   رود. ميان فيلم   هاي اكران 65 به ندرت مي   شود فيلمي يافت كه 
فضاي اجتماعي روز در آن به تصوير كشيده شده باشد. سينمايي كه 
با حمايت دولت سرپاست و مهم   ترين رقيبش فيلم خارجي، قدرت 
سابق را ندارد. هرچند نمايش فيلم »انتقام« )سرجيو نيكالئسكو( 
نشان مي   دهد فيلم خارجي همچنان می تواند رقيب قدري باشد؛ 
فيلمي كه به   عنوان دنباله »كميسر متهم مي كند« )كه پخش اش از 
تلويزيون حادثه   اي در سيماي كم رمق آن سال   ها محسوب مي   شد( 
تماشاگران پرتعداد يافت. بعد از موفقيت»گل   هاي داوودي«)رسول 
صدرعاملي( با چراغ ســبز مديران ســينمايي، ملودرام   ســازي    
به   عنوان حيطه   اي بي   دردسر و پردرآمد در دستور كار فيلمسازان 
قرارگرفت.»پدربزرگ«)مجيد قاري زاده( و »گمشــده«)مهدي 
صباغ زاده( دو ملودرام پرفروش و مهم اين ســال، منعكس   كننده 
ذات محافظه كار سينماي اين ســال   ها هستند كه تصوير خانواده 
مطلوب دهه شصتي را با شعارهاي اخالقي و ايدئولوژي غالب اين 
دوره نمايان مي   كنند. جمشيد مشايخي پركارترين بازيگر سينماي 
ايران در اين ســال از ملودرامي به ملودرامي ديگر، به نماد و نشانه 
سينماي پاستوريزه دهه60 بدل مي   شود؛ سينمايي كه با حمايت 
دولت سرپاســت و بخش خصوصي   اش با تعاوني   هاي فيلمسازي 
در حــال جان گرفتن اســت. برخالف اكــران64، پرفروش   ترين 
فيلم ســال نه از دل بخش خصوصي كه از ميان نهاد حوزه هنري 
بيرون مي   آيد.»بايكوت«)محسن مخملباف( براي سازنده   اش حكم 
طي كردن يك شبه راهي صد ساله را داشت. فيلم حادثه پردازي 
كه مفاهيم ايدئولوژيك را با زباني كه براي ســينماروهاي سال65 
در قالبي جذاب مطــرح مي   كرد و نقد ماركسيســم را با نمادها و 
نشانه   هايي همراه مي   ساخت كه براي تماشاگر قابل فهم بود. بعد از 
فيلم   هاي آماتوري چون »استعاذه« و »دو چشم بي   سو«، بايكوت با 
فيلمبرداري فرج حيدري )در سكانس   هاي تعقيب و گريز( و تدوين 
و انتخاب موزيك روبيك منصوري، جلوه   اي از هنرنمايي تكنيكي 
را به نمايش مي   گذارد و اغتشاش و آشفتگي ساختاري اثر را پشت 
ريتم تند و تسلسل حوادث و رخدادها پنهان مي   سازد. ظهور مسعود 
جعفري جوزاني با »جاده هاي سرد«، كيانوش عياري با »تنوره ديو« 
و علي ژكان با »ماديان« در اكران 65 حكايت از اعالم حضور نسل 
تازه   اي دارد كه محصول ســينماي پس از انقالب هستند. در اين 
ميان »ماديان« فيلم محبوب منتقدان اســت كه به اثر و صاحب 
اثر ارج و قرب بسيار مي   گذارند. نخستين فيلم اكران شده سوسن 

تســليمي در بعد از انقالب كه با خود تصوير متفــاوت زن ايراني 
هم مي   آورد. در ســالي كه جنگ بزنگاه   هاي حساسي را پشت سر 
مي   گذارد، فيلم تجارتي »پالك«)ابراهيم قاضي زاده( با حســين 
گيل كه يك تنه دمار از روزگار عراقي   هــا درمي   آورد، گرچه نمونه 
مطلوبي براي مديران نيست ولي گيشه سينماهاي شهرستان   ها 
را در اكران   هاي متعــدد پررونق مي   ســازد. فيلم جنگي مطلوب 
»پرواز در شب«)رســول مالقلي پور( اســت كه در بهمن 65 و در 
پنجمين جشنواره فيلم فجر، جايزه بهترين فيلم را در حضور »ناخدا 
خورشيد« )ناصر تقوايي( و »اجاره نشين ها«)داريوش مهرجويي( و 
»خانه دوست كجاست؟«)عباس كيارستمي( مي   گيرد. بازگشت 
فيلمسازان قديمي )كيميايي، تقوايي، مهرجويي و كيارستمي( كه 
همگي در سال65 فيلم مي   سازند از تغيير سياست مديرانی حكايت 
دارد كه در كنار كشف و حمايت از فيلمســازان نوپا، پروژه حذف 
موج نويي   ها را كنار گذاشته   اند. يكي از معدود فيلم   هاي طنز آميز 
اكران65 هم محصول فيلمســازي قديمي اســت؛ »كفش   هاي 
ميرزا نوروز«)محمد متوســالني( در فضاي فانتزي-تاريخي   اش، 
پيام اخالقي را با طنزي همراه مي   سازد كه در فيلم   هاي اين سال 
لحن متمايزي دارد. »اتوبوس« )يداهلل صمدي( هم نمونه محصول 
ســينماي شهرستان   هاســت كه با حمايت نهادهاي دولتي قرار 
است فصلي تازه رقم بزند. در سالي كه فيلم   ها به اندازه اكران64 با 
اقبال عمومي مواجه نمي   شوند، فيلم   هايي از جنس »خط پايان« 
)محمدعلي طالبي( راه   حل   هايي از بخش خصوصي تازه شكل گرفته 
در عرصه   هاي نه چندان پيموده شــده)درام ورزشي( را به نمايش 
مي   گذارد كه دوچرخه سواري خليل سمندر )ايرج طهماسب( در 
آن با گزارش عطا   اهلل بهمنش، گزارشگر ممنوع الكار راديو و تلويزيون 
در آن سال   ها، حالوت و شيريني مي   يابد. در انتهاي اين سال ايده 
حمايت از توليد خوب داخلي، به نظام درجه بندي فيلم   ها مي   انجامد. 
حاال چرخ توليد به گردش درآمده و سينماي پس از انقالب دوران 
گيجي و بالتكليفي   اش را پشت سر گذاشته و نوبت به دولت رسيده 

تا تصدي گري   اش را افزايش دهد.

تناسب با انقالب
سخنراني علي حجتي كرماني براي تئاتري ها

تئاتر 

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

پنجمين جشنواره سراسري تئاتر فجر مانند هر سال از 12 تا 22بهمن 
برگزار مي شــود. از انقالب، حتي تا همين ســالي كه در پيش است، 
مهم   ترين رويداد تئاتري در ايران، جشنواره فجر است. در سال1365 
كيفيت آثار به صحنه آمده، اجراها و نمايشــنامه   هايي كه به مناسبت 
جشنواره منتشر مي شوند، تفاوت چنداني با دوره هاي پيشين ندارد. اما 
نكته مهم اين سال سخنراني علي حجتي كرماني، از مبارزان باسابقه و 
نام آشناي انقالب در حاشيه جلسه نقد و بررسي نمايش ها در هتل هويزه 
است. علي حجتي كرماني در سخنراني خود نسل جديد هنرمندان تئاتر 
را به آشتي با نســل قديم هنرمندان تئاتر دعوت مي كند كه هنوز در 
ايران مانده اند. او در سخنراني خود مي گويد: »اصوال ما بعد از انقالب، 
هنرمندان ما، چه هنرمندان گذشته ما، آنهايي كه از قديم همينطور 
آمدند در انقالب و چه بچه هايي كه تازه مي خواهند با هنر آشنا بشوند، 
هر كدام يك مسائلي دارند، مسائل خاص خودشان را دارند و يك مسائل 
مشترك هم هر دو دسته دارند. مسائلي كه هنرمندان قديمي دارند و 
مي خواهند در جو انقالب كاري بكنند يك جور مسئله است. البته من 
هنرمندان صديقي را مي گويم كه در گذشته، در آن هواي مسموم به 
اضطرار استنشاق مي كردند ولي اصيل بودند، جزو همين ملت بوند، 
مخلص بودند، پاك بودند و يا اگر احيانا يك سري آلودگي ها داشتند، 
در آن جوهره وجودشان اثر نگذاشــته كه اينها را به آن صورت مسخ 
كرده باشــد، چون درباره هنرمندان قديم يك سري افراد مسخ شده 
داريم كه جايي در انقالب ندارند. اما آنهايي كه ماندند، اينها مسلما يك 
جور تناسبي با انقالب داشتند كه يك مقدار انقالب هم با اينها، به   نظر 
من، بايد دســت مهر و عطوفت به سرشان بكشد«. حجتي كرماني در 

ادامه سخنانش تأكيد مي   كند: »اين صحبت به   عنوان شخص خود من 
است؛ يعني مسئوليتش به   عنوان من، به   عنوان فردي كه كوچك شما 
هستم و اينجا صحبت مي كنم. يعني اين حرف هاي من هيچ نمودار آن 
سياست هاي كلي نظام نيست. عقيده شخصي است. البته وزارت ارشاد 
يك همچنين حالتي دارد، منتها گوشه و كنار گاهي يك گاليه هايي هم 
مي شود كه اين الزم بود من به   عنوان اشاره اين جا عرض كنم«. حجتي 
كرماني در ادامه سخنراني خود رو به كساني كه آنها را »بچه  هاي جديد« 
و »بچه حزب اللهي« و »مخلص« خطاب مي   كند، از مسئوليتي دشوار 
حرف مي زند كه بايد در مقابل هنرمندان قبل از انقالب در نظر داشت. 
او مي گويد: »يك كار بســيار ظريف و هنرمندانه اي است كه اگر يك 
وقت اشتباه بشود، خدايي نكرده اگر دلي برنجد، يا نيروي يك هنري، 
يك خالقيتي منكوب بشود، يك مسئوليت انسان دارد از نظر انساني 
و الهي، در هر صورت اين مسئله، مسئله هنرمنداني هست كه از سابق 

براي ما ماندند«.
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از روشنفكران تا عامه   پسندان
روزبهان، ناشر آثار نادر ابراهيمي

نشر
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پس از فراز و نشيب   هاي سال   هاي اوليه پس از 
انقالب در زمينه حدود استفاده از موسيقي، 
به   نحوي معيارهاي نسبي تعريف موسيقي 
»غير غنائي« و »مجاز« نيز مشخص شد؛ 
اما هم   اينك و در مــرور تاريخي آن دوران 
مي   تــوان به نشــانه   هاي عبــور ازخطوط 
قرمز محدوده بســته و كم جاذبه موسيقي 
از جانب برخي از نهادهاي رســمي عرصه 
فرهنگ - به   ويژه »صدا و ســيما« - دست 
يافت. همچنان كه پــس از 3دهه باور اين 
نكته ســخت مي   نمايد كه در سال1365 
ساخت موسيقي گوش   آشناي تيتراژ برنامه 
راديويــي »خانه و خانواده« توســط ناصر 
چشم   آذر يك چهارچوب شكني اداري براي 
تهيه   كنند   ه آن برنامه قلمداد شده است. هر 

چند كه بنا به استقبال صورت گرفته از اين 
كار، اين روند در زمستان1366 و با دعوت 
مديران راديو از اين آهنگساز ادامه يافت، اما 
كمتر از    3ماه بعد و پس ازساخت چند قطعه 
موسيقايي بي   كالم، پرونده تداوم آن به   دليل 

همان ضوابط محدود بسته شد.
اما شــايد مهم   ترين نمونه از اين دســت 
اتفاقــات، مربوط به ســال1367 و پخش 
تلويزيوني اجراهاي اركستر »صدا و سيما« در 
تاالر »وحدت« باشد كه تصاوير خاطره   انگيز 
اجراي اركسترال قطعات »سازش هرگز«، 
»آب زنيد راه را« و»اي ســاربان آهســته 
ران«به رهبري نادر مرتضي   پور و خوانندگي 
مهرداد كاظمي و سيامك عليقلي يادواره 
همان رويكرد تازه است؛ اما اين رويكرد تازه 
نيز خيلي زود و به واسطه مخالفت با نمايش 
ساز از جانب مديران فرهنگي ممنوع اعالم 

شد. اما هرآنچه بود، نشــانه   ها و تمايالت 
عبور از چهارچوب تنگ وضع شده در حال 

بروز بود.

پيشنهاد:�مطالعه�كتاب�»باران�عشق«�)گفت�وگو�با�ناصر�چشم�آذر(؛�نويسنده:�حسين�عصاران-�ناشر:�»نظام�اللملك«�-�۱۳۹۴
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  12 اسفند   ماه ســال1365 اســت كه قانون مربوط به وظايف 
و سازوكار وزارت    فرهنگ و ارشاد اســالمي به تصويب مجلس 
شوراي اسالمي مي   رسد تا اين نهاد به شكل كنوني رسماً تشكيل 
شود. فاصله 8سال بعد از پيروزي انقالب دوره   اي است كه هنوز 
تكليف ديوان   ساالري بخش فرهنگ مشخص نشده است. آنچنان 
كه تاريخ نشان مي   دهد، انقالبيون جوان در ابتدا نام 2نهاد رژيم 
پيشين را تغيير مي   دهند و پاره   اي از وظايف   شان را مجدداً تعريف 
مي   كنند. بر اساس اين سازوكار جديد، وظايف وزارت فرهنگ و 
هنر با وظايف آموزش عالي يكي تعريف مي   شود و وزارت اطالعات 
و جهانگردي با نام جديد وزارت ارشــاد ملي وظيفه تبليغات را 
برعهده مي گيرد. اما در طول اين 8سال تا اسفند   ماه سال1365، 
وظايف بخش آموزش و بخش توليد و عرضه محصوالت فرهنگي 

و هنري مجزا مي   شود. بر اســاس اين تصميم است كه وظايف 
توليد، نظارت و عرضــه محصوالت فرهنگــي و هنري بر عهده 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمي گذاشته مي   شود. بر اساس اين 
قانون جديد اما اين نهادها هم ذيل وزارت جديد قرار مي  گيرند: 
سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي، ســازمان حج و اوقاف و 
امور خيريه، ســازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي، ســازمان 
چاپخانه و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مركز مدارك 
فرهنگي انقالب اسالمي. اين تغييرات در ميانه دوره سيدمحمد 
خاتمي رخ مي   دهد كه در سال   هاي پس از انقالب ركورددار مدت 
تصدي   گري اين وزارتخانه است. سازوكار وزارت    فرهنگ و ارشاد 
اسالمي در طول اين سال   ها تغييرات زيادي كرده است كه شايد 
مهم   ترين   شــان جايگزيني سازمان ســينمايي به جاي معاونت 
سينمايي و سمعي و بصري باشد. با اين   حال اين وزارتخانه در كنار 
وزارت اسبق فرهنگ باسابقه   ترين وزارتخانه حوزه فرهنگ است.

تأسيس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

در�ساحل�خاكستري�مه
مرگ�سلمان�هراتي�)در�سال۱۳65(�سخت���ترين�

ضربه���اي�است�كه�مي���تواند�به�نهال�نوپاي�شعر�انقالب�
اسالمي�وارد�شود

مرتضي�كاردر������������������������������������������������������������������
زندگي�معلمي�روستايي�به�نام�ســلمان�هراتي�در�مقام�
شاعري�حرفه���اي�در�مجموع�نزديك�به�5سال�است،�اما�
آنچه�او�در�همين��5سال�به���دست�داده�آن���قدر�هست�كه�
سبب�ماندگاري�او�در�شعر�امروز�مي���شود�و�او�را�به�يكي�از�
مهم���ترين�شاعران�ادبيات�انقالب�اسالمي�تبديل�مي���كند�

كارنامه�او�مجموعه���اي�از�غزل�و�دوبيتي�و�رباعي�و�شــعر�
نيمايي�و�آزاد�و�دفتر�شعري�براي�نوجوانان�است��سلمان�
هراتي�شكل���هاي�گوناگون�شعر�را�مي���آزمايد�و�آن���قدر�شاعر�
است�كه�از�همه�آزمون���ها�سربلند�بيرون�بيايد�و�در�هر�كدام�
آثاري�ماندگار�خلق�كند،�مثل�غزل�»ديروز�اگر�سوخت����اي�
دوست�غم�برگ�و�بار�من�و�تو/�امروز�مي���آيد�از�باغ�بوي�بهار�
من�و�تو«�و�يا�دوبيتي���هايي�مثل�»چون�تشنه�به�آب�ناب�دل����
مي���بندم/�بر�خنده�ماهتاب�دل�مي���بندم/����اي�روشني�تمام!�تا�
ظهر�ظهور/�چون�صبح�به�آفتاب�دل����مي���بندم«�يا�شعرهاي�
دفتر�»از�اين�ستاره�تا�آن�ستاره«�كه�كمتر�در�حوزه�شعر�
نوجوان�بررسي�شده���،�مثل�شعري�كه�آشناترين�شعر�دفتر�
است�كه�»پدرم�كارگر�است/�به�مزرعه�مي���آيد/�با�آخرين�
ستاره/�از�آسمان�صبح/�و�بازمي���گردد/�با�نخستين�ستاره/�
در�آسمان�شب/�پدرم�خورشــيد�است«�اما�آنچه�سبب�
تمايز�سلمان�هراتي�در�ميان�شاعران�انقالب�و�شعر�امروز�
مي���شود،�شعرهاي�نيمايي�و�آزاد�او�است��جهان���بيني�ژرف�
و�قدرت�تصويرگري�و�درك�درست�از�فرم�شعر�آزاد�سلمان�
هراتي�را�باالتر�از�شاعراني�مثل�قيصر�امين���پور�و�سيدحسن�
حسيني�و�يوسفعلي�ميرشكاك�و�محمدرضا�عبدالملكيان�
قرار�مي���دهد��سلمان�هراتي�شــاعر�نسل�انقالب�است��
شعرها�و�سطرهاي�بسياري�از�او�بار�رسالت�انقالبي�را�به�
دوش�مي���كشــند،�اما�همانجا�هم�مي���كوشد�چشم���انداز�او�
متفاوت�از�ديگران�باشد��مثاًل�وقتي�مي���خواهد�به�سراغ�
جنگ�برود،�شعر�»از�بي���خطي�تا�خط�مقدم«�را�اينگونه�آغاز�
مي���كند:�»آدم�را/�ميل�جاودانه�شدن�از�پله���هاي�عصيان�
باال�برد/�و�در�سراشيبي�دلهره���ها�توقف�داد«�و�جنگ�را�به�
پرسشي�ازلي���ابدي�تبديل�مي���كند�يا�مثاًل�در�شعر�سرباز�
مي���گويد:�»يك�سيب�از�درخت�مي���افتد/�يك�اتفاق�در�شرف�
وقوع�است/�تو�نيستي/�لبخند�نيست/�پنجره�تنهاست/�من�
دلتنگم/�فكر�مي���كنم�تو�هم�پرنده�شده���اي/�اگرنه�چرا�مادر�
امروز�اين�همه�به�آسمان�شباهت�دارد/�و�شب���ها�خواب�گل�
سرخ�مي���بيند���«��او�درست�در�سال���هايي�كه�شعر�جنگ�
قرار�اســت�وظيفه�تهييج�رزمندگان�و�حماسه���سرايي�را�
عهده���دار�باشد،�آغازگر�نگاه�متفاوت�به�شعر�جنگ�است�

  �
ســلمان�هراتي�به�اقتضاي�انقالب�و�تغيير�كاركرد�شعر،�
به�شــعري�معتقد�اســت�كه�زبان�مردم�باشد،�شعري�
كه�هم���واليتي���هاي�او�در�روســتاي�مزردشت�تنكابن�و�
دانش���آموزان�مدرسه�او�در�لنگرود�هم�بتوانند�به���راحتي�
بفهمند،�لذا�اغلب�سعي�مي���كند�به�ساده���ترين�زبان�ممكن�
شعر�بگويد��او�مثل�همه�شاعران�مدرن،�بيشتر�از�همه�مثل�
فروغ�فرخزاد،�شاعر�زندگي�روزمره�است��اما�در�سطرهاي�
ساده�روزمره�نيز�شاعرانگي�را�فروگذار�نمي���كند،�وقتي�
مي���گويد:�»عزيز�راست�مي���گفت:/�شــب���ها�آسمان�در�
مزرعه�راه�مي���رود«�يا�»در�كوچه���هاي�بن���بست/�يك�ذره�
آفتاب�به���دســت�نمي���آيد«�يا�»بر�دامن�مادرم/�اگر�گندم�
مي���پاشيديم/�سبز�مي���شد/�از�بس�گريسته�بود/�آسمان�تنها�
دوست�مادرم�بود«�يا�»براي�رفوي�پيراهن�پاره�ما/�دوبيتي�
و�اشك�كافي�بود«��حتي�در�شعاري���ترين�و�انقالبي���ترين�
سطرهاي�او�نيز�سهم�شعر�محفوظ�است:�»اين�سكه�ديگر�
رايج�نيست/�و�آخرين�مهلتش�پريروز�بود/�سرانجام�تو�هم�

نزديك�است���«��
  

ســلمان�پيش�از�هر�چيز�شاعري�شــمالي�و�به���ناگزير�
طبيعت���گراست��»من�مشغول�تو�بودم/�نيلوفري�از�شانه���هاي�
من�روييد/�و�از�پنجره�بيرون�رفت«،�»تابستان�پابرهنه/�از�
ساحل�رودخانه�گذشت/�پاييز�از�جنگل�سرازير�شد«�»آيا�
تو�نيز�در�آينده�يك�درخت�خواهي�شد؟/�اين�را�پرستوها�
به�من�خواهند�گفت/�هنوز�بسيارند�پرندگاني�كه�آشيانه�
ندارند«�نشانه���هاي�شمالي�شعر�سلمان�مثل�جنگل،�دريا،�
خورشيد،�شالي،�باران،�بهار،�پرستو�و����پس�از�او�به�شعر�
شاعران�نسل�انقالب�راه�مي���يابد�و�از�نشانه���هاي�شعر�انقالب�
مي���شود��به�قول�دكتر�عبدالرضا�مدرس���زاده�حتي�شاعران�

اهل�كوير�هم�از�اين�نشانه���ها�در�شعر�خود�بهره�مي���برند�
  

مرگ�سلمان�هراتي�سخت���ترين�ضربه���اي�است�كه�مي���تواند�
به�نهال�نوپاي�شعر�انقالب�اسالمي�وارد�شود��مرگ�نابهنگام�
بخشي�از�هويت�شاعرانه�او�شده�است��شاعر�مرگ���آگاه،�
چند���ماه�پيش�از�تصادف�در�مسير�تنكابن�به�لنگرود،�در�
شعر�درخشان�»من�هم�مي���ميرم«�كه�يكي�از�كامل���ترين�
شعرهاي�او�به�شمار�مي���رود،�مرگ�خود�را�پيش���بيني�كرده�
بود��۳۴سال�از�درگذشت�سلمان�هراتي�در�27سالگي�)در�
آبان�۱۳65(�مي���گذرد�اما�هنوز�ســطرهاي�بسياري�از�او،�
فارغ�از�دسته���بندي���هاي�شعري�و�اقتضائات�زمانه،�در�ميان�
دوستداران�شعر�امروز�فارسي�دست���به���دست�مي���گردد�و�

روزي�نيست�كه�سطر�تازه���اي�از�او�جلوه�نكند�

شعر 

��علی�اكبر�شيروانی�����������������������������������������������������������

ساختارشكني، پروژه ويژه رضا براهني بود كه با كوله   باري 
از شــاعري، رمان و داستان   نويسي، سفرنامه   نويسي، نقد 
ادبي و متون آموزشــي از دهه قبل بــه دهه60آمد و در 
اين دهه و دهه بعد نامي بود و نشــاني. براهني از ميراث 
ساختارشكنان ايراني بهره داشت و به اقتضاي تحصيل و 
آشنايي با زبان   ها خارجي، مي   خواست از ساختارشكنان 

پيشــين عبور كند. راه   هايي كــه در زبان   هاي ديگر طي 
شده بود جاهايي با نثر و زبان فارسي همخواني داشت و 
نوآوري   هايي را به اسم براهني رقم زد و پاره   اي از نوشته   هاي 
او را از قاعده خارج كرد و فاقد ارزش ســاخت. البته دوره 
براهني دوره بازگشــت بود و توجه به سنت   ها و فرهنگ 
شرقي در ميان نوگرايان رونق داشت و از همين رو، رد پاي 
متون كهن و فرهنگ   هاي شرقي در نثر براهني عيان است. 
نقصان كار او، فقدان سبك است و تجربه   هايي پي در پي. 

»در دل مي   گفتم، مردم تاريخ! چراغ   هاي صحنه را روشن 
كنيد! جانيان بالفطره، به شــكل قهرمانان بلندپايه روي 
صحنه ظاهر مي   شــوند! جانيان واقعي براي يك لحظه، 
نقاب قهرمانان را بر چهره انداخته   اند! آنچنان فريب اين 
نقاب قهرماني خود را خورده بــودم كه حاضر بودم براي 
خودم دست بزنم و هورا بكشم. از ته دل خودم را ستايش 
مي   كردم و انگار از زير طاق نصرتي رد مي   شدم. اين حس 
قهرماني، لبخندي روي لبانم ظاهر كرده بود كه در سايه 

آن موقتاً احساس مي   كردم كه از آن خارش اعماق نجات 
يافته   ام و به   نحوي دلچســب، موجودي عزيز، تماشايي، 
و قابل احترام شــده   ام. خودم را دوست داشتم و احساس 
مي   كردم كه درها، پنجره   ها و ديوارها و ميدان   ها هم دوستم 
داشتند. تخت روان، يك صحنه چرخان بود و من در كنار 
محمود و گراز ماده، با خود حتي صميمي شده بودم. اين 
آشتي با خويش، از هر حســي عزيزتر به   نظر مي   آمد. و ما 

باالسر مردم به بازي صميمانه خود ادامه مي   داديم.« 

نشكسته 
براهني از ميراث ساختارشكنان 

ايراني بهره داشت

نثر

در سال اكران »اتوبوس«، »ماديان«، »تنوره ديو«، »جاده    هاي سرد« 
و »خط پايان« فيلم حادثه   اي ايدئولوژيك حوزه هنري بيشترين توجه 

عمومي را به   خود جلب مي   كند
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