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همشهري روي بورس

پزشكان اميدوارند با عمومي شدن واكسيناسيون، جهان  از كابوس كرونا 
نجات يابد، اما  گروهی از مردم  از تزريق واكسن مي ترسند

 گزارش همشهري از 
عمليات  سازمان آتش نشاني  براي 
پيداكردن خزنده مهاجمي كه شايعه 
حضورش در  درياچه مصنوعي تهران 
نگراني ايجاد كرده است

پروندهويژهبرايآغاز29سالگيهمشهري؛ از پيش بيني حضور  در بازار سرمايه تا رونمايي از اپليكيشن نيازمندي ها
  داستان يك لوگو به نقل از احمد ستاري

اولين سردبير همشهري
  همشهري در مسير تاالر بورس

با گفتارهايي از كارشناسان اقتصادي
  نقشه فرار از جبر كرونا
به پيشنهاد روزنامه نگاران

2ماه بيشتر به يك سالگي كرونا در كشور نمانده و در اين 10 ماه مردم ياد گرفته اند چطور با آن زندگي كنند. دورهمي هاي فاميلي و گپ 
و گعده هاي دوستانه آخر هفته ها، گرچه نه براي همه، ولي براي بيشتر مردم تعطيل شده و حاال همه ما عادت كرده ايم مناسبت ها را با 

جمع كوچك خانواده خوش يا شايد هم بد بگذرانيم و صبر كنيم و اميدوار باشيم اين بال نيز بگذرد. صفحه5رابخوانيد.
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نشاندرجهيكنصر
برايدانشمندشهيد

ايرانيكدل
همبستگیرویبرجآزادی

ديدگاه
مسعودمير؛عضو تحريريه همشهري

دوشنبه 24آذرماه سال 1399، شماره 8110 و اين يعني 
يك سال تحويل ديگر براي »همشهري« ما كه هميشه 
دلخوشــي مان اين بوده كه »همشهري« شما هستيم. 
از شما چه پنهان همين حاال كه سال زندگاني روزنامه 
به 29رسيده آنقدر روزنامه نگار درجه يك و مدير خوشــنام براي نوشتن و يادآوري و 
خاطره بازي با همشهري مي توان در ذهن به صف كرد كه اين حقير تا 29سال ديگر هم به 
ابتداي صف اين فال خوش شانسي نرسم و حاال كه فرصت به هزار دليل كه مهم ترينش 

بازيگوشي سرصف هست به من رسيده همراهي چشمانتان را دريغ نكنيد تا بگويم:
همشــهري خانه اســت. براي همه آنهايي كه گذرشــان حتي يك بار به تحريريه 
همشهري افتاده درك اين حس اصال زمان زيادي نمي خواسته است. در اين خانه 
نقطه ضعف يك عضو از سوي همه اعضاي خانه پوشش داده مي شود و لبخند رضايت 

يك نقطه قوت بر لبان همه به مهماني مي رود.
همشهري دانشگاه است. به عنوان يك عضو كوچك جامعه مطبوعاتي ايران مي گويم 
كه اكثر قريب به اتفاق روزنامه نگاران درجه يك اين مملكت حتي براي كوتاه مدت 
هم كه شده از آموختن در دانشگاه بزرگ همشــهري بهره مند شده اند. اين اعتبار 

كمي نيست كه بســياري از اهالي مطبوعات كار خود را در 
همشــهري به نقطه اعتبار وصل كردند و بسياري از اساتيد 

بزرگ مطبوعاتي و ممتازهاي روزنامه نگاري اين ســرزمين دوران كار و فعاليت در 
همشهري را در زمره ايام ناب زندگي شان قلمداد مي كنند.

سالمهمشهری

صفحهآخرصفحه2

يادداشت
ابوالحسنرياضي؛مديرعامل همشهري 

روزنامه هاي كشــور روزگار خوشــي را ســپري 
نمي كننــد؛ همچنان كــه ســاير بخش هــا حال 
و روز خوبــي ندارند. وقتــي چرخ اقتصــاد لنگ 
مي زند، اقتصــاد فرهنــگ قطعا در حــال از كار 
افتادن اســت. عدد و رقــم حوصله همه را ســر مي برد؛ چون يا براي ســفيد 
نشــان دادن سياهي اســت يا براي ســياه تر كردن آنچه هســت. تيراژها در 
سراشــيبي، كرونا رمق از اقتصاد بي جان رســانه ها گرفته، كاغذ گران است 
و پرداخت حقوق روزنامه نــگاران معضل يا بهتر بگوييم كابوس شــبانه همه 
مديران رسانه هاســت. آگهي كه بايد مطبوعات را ســرپا نگــه دارد، هر روز 
نحيف تر مي شــود و به راستي دوران سرماي استخوان ســوز مطبوعات است؛ 
مطبوعاتي كــه براي مانــدن، براي زنده مانــدن مي جنگند، و در اين ســوز 
 بي رحم اقتصاد رســانه ها، همشــهري بيســت ونهمين ســال حيات خود را 

آغاز مي كند.
آغاز به معناي شروعي دوباره است؛ چه اگر شــروعي دوباره نباشد، چشم انداز 
پيش رو تاريك تر و سردتر از آنچه امروز هست، خواهد بود. همشهري با نگاهي 

نو، ايــده اي خالقانه و درك متفاوتــي از واقعيت جامعه 
ايران، شكل گرفت و راز موفقيت آن در اين تفاوت ها بوده 

و هست. شايد امروز بيش از تمامي سال هاي ســپري شده بر اين بزرگ ترين 
مؤسسه رسانه اي كشور، نگاه نو گره گشاي مشكالت آن است. 
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2 دوشنبه 24 آذر 99  شماره 8110 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

   پرونده مرتبطان زم در دست پيگيري است
روابط عمومي دادسراي عمومي و انقالب تهران پيرو برخي اظهارنظر هاي منتشرشده در رسانه ها 
پس از اجراي حكم زم، اطالعيه اي صادر كرد. در اين اطالعيه آمده: در بيش از يك سال سير 
رسيدگي به اين پرونده، تحقيقات كاملي از متهم اصلي توسط دادسرا و ضابطان و درخصوص 
كليه موارد اتهامي صورت گرفته و اقارير آقاي زم درخصوص اقدامات مجرمانه خود و اظهاراتش 
درخصوص ديگران معادل صدها ساعت و چندهزار صفحه بازجويي بوده است كه تاكنون بخش 
مربوط به اقدامات مجرمانه خود وي مورد رسيدگي نهايي قرار گرفته، لكن اظهارات و ادعا هاي وي 
درخصوص ديگران، در حال رسيدگي است. در اطالعيه دادسراي تهران تأكيد شده است تاكنون 
پرونده برخي از مرتبطان زم در داخل كشور نيز با كيفرخواست به دادگاه ارسال شده و پرونده 
برخي ديگر از متهمان در دادسرا مفتوح است. دادسراي عمومي و انقالب تهران همچنين اعالم 
كرده كليه مراحل دادرسي و صدور آراي محاكم از جمله رأي قطعي ديوان عالي كشور در مورد 

اين پرونده كه بيش از يك ماه پيش صادر شده، با رعايت مواعد قانوني انجام و ابالغ شده است.
دادستاني تهران تأكيد كرده اجراي حكم هم پس از ابالغ به وكيل متهم و رعايت كليه ضوابط 
و مقررات ازجمله مالقات اعضاي خانواده ايشان براي چندمين بار در روز قبل از اجراي حكم 

صورت گرفته است.

روي خط انتخابات

در حاشیه سیاست

 كرونا و انتخابات 1400
يك فعال سیاســي اصالح طلب با اشاره به مســئله كرونا و خطر 
تجمع رأي دهندگان در انتخابات رياست جمهوري1400، توصیه 
به رأي گیري پستي كرده و با بیان اينكه اين مدل از رأي گیري در 
زمان قبل از انقالب هم در ايران اجرا شــده است، به ايسنا گفت: 
ممكن است حرف و حديثي در رأي پستي وجود داشته باشد، اما 
به هر حال بهتر از تجمع افراد در پاي صندوق رأي است، البته بايد 

نظارت جدي بر اين مدل رأي گیري انجام شود. 
محسن رهامي »تأخیر در برگزاري انتخابات« را به عنوان راه حل 
دوم مطرح كرد و گفت: معموال اين شــیوه در زمان وقوع جنگ 
انتخاب مي شود و مثال 3 ماه انتخابات به تأخیر مي افتد اما وقتي 
ما نمي دانیم كه آيا 3 ماه ديگر بیماري كرونا وجود دارد يا برطرف 

شده است، نمي توانیم انتخابات را به تأخیر بیندازيم.

 چه كسي نماينده مردم است؟
محمــود میرلوحــي، از فعاالن سیاســي اصالح طلــب درباره 
بي انگیزگي مردم براي مشــاركت در انتخابــات1400، به ايلنا 
گفت: مردم اكنون مجلس فعلي را مي بینند و متوجه هستند كه 
سكوت آنها چه بازتابي داشته است و نتیجه اش اين شده كه آقاي 
قالیباف با كمتر از 2میلیــون رأي در مقابل رئیس جمهوري كه 
24میلیون رأي از مردم گرفته  است، مي گويد من نماينده مردم 
هستم و بعید هم نیســت كه در انتخابات1400 به عنوان مثال 
۵میلیون رأي كســب كنند و طي 4سال پس از آن بگويند كه ما 
منتخب مردم هستیم و رأي مردم را داريم. در نتیجه بعید است 
كه با توجه به مجلس كنوني، مردم در انتخابات آتي هم تصمیم 

به سكوت بگیرند.

 جامعه رئيس جمهور زن را نمي پذيرد
يك عضو جبهه پايــداري در رابطــه با كانديداتــوري زنان در 
انتخابات1400 به برنا گفت: جامعــه هنوز آمادگي رأي دادن به 
خانم  ها را ندارد، وجه اجتماعي مســئله نیز مهم است. چون در 
هر دوره مي بینیم كه خانم هايي نامزد مي شوند و به گفته شوراي 
نگهبان، عدم احراز صالحیت به دلیل جنســیت نیســت. فاطمه 
آلیا افزود: صرف نظر از جبهه و جناح به نظر مي رســد جامعه اين 

موضوع را فعال نمي پذيرد. 
سیاســیون ما براي رأي آوري از زنان اســتفاده مي كنند اما در 
عمل از آنها اســتفاده نمي شــود اما در مجموع، مشكل اساسي 
در رياســت جمهوري زنان، جامعه اســت كه فعــال نمي تواند، 

رياست جمهوري زنان را بپذيرد.

 نعمت احمدي مجرم شناخته شد
احمــد مومني راد، ســخنگوي هیأت منصفه جرايم سیاســي و 
مطبوعاتــي، از محكومیت نعمت احمدي، وكیل دادگســتري 

خبر داد. 
به گزارش ايلنا، رأي شعبه9 دادگاه كیفري يك استان تهران ابالغ 
و نعمت احمدي به اتهام نشر اكاذيب به 6 ماه حبس محكوم شد 
كه البته اين محكومیت به پرداخت ۵میلیون تومان جزاي نقدي 

بدل از حبس، تبديل شده است. 
دومین پرونده جرم سیاســي 2۷مهر1399 در شــعبه9 دادگاه 
كیفري يك استان تهران با حضور هیأت قضايي به رياست قاضي 
محمدي كشــكولي و با حضور هیأت منصفه جرايم مطبوعاتي و 

سیاسي برگزار شده بود.
 در نخستین دادگاه سیاســي، علیرضا زاكاني، نماينده مجلس 
به عنوان متهم سیاسي حضور داشت كه مجرم شناخته نشد. در 
سومین دادگاه جرم سیاســي هم كه در دوم آذر99 برگزار شد، 
حسام الدين آشنا، مشاور رئیس جمهور به اتهام نشر اكاذيب مجرم 

شناخته شد و هیأت منصفه او را مستحق تخفیف دانست.

 دستگيري يك  شبكه اخالل 
در نظام ارزي

عوامل اصلي شبكه گسترده كالهبرداري و اخالل در نظام ارزي 
كه فعالیت غیرمجاز اقتصادي داشــتند، در استان يزد شناسايي 
و دستگیر شــدند. به گزارش ايســنا، اين شبكه با اســتفاده از 
شركت هاي پوششي در خارج از كشور و صدور پیش فاكتورهاي 
صوري، از بانك مركزي بالغ بر 1۵0میلیون يورو سوءاســتفاده 
كرده و با فروش آن در بازار آزاد، اقدام به تحصیل مال نامشروع و 

قاچاق ارز كرده است. 
براســاس اعترافات و اســناد و مدارك پرونــده، متهمان اقدام 
به تباني و پرداخت رشــوه، اســتفاده از كارت هــاي بازرگاني و 
حســاب هاي بانكي اجــاره اي، پولشــويي، تخلفــات گمركي، 
 فــرار مالیاتي و جعل اســناد حمــل كاال كــرده و از اين طريق 
بیش از 10هــزار میلیارد ريــال از حقوق بیت المــال را تضییع 
كرده اند.  گردش حساب هاي بانكي متعلق به شبكه مذكور بیش 

از 300هزار میلیارد ريال بوده است.

  طرح 4بندي ايران روي ميز است
علي اصغر خاجي، دستیار ارشــد وزير امور خارجه در امور ويژه 
سیاسي تأيید كرد كه جمهوري اســالمي ايران از ابتداي تجاوز 
به يمن تأكید دارد كه راه حل بحران يمن سیاســي اســت و به 
 همین دلیل يك طرح متعادل متشــكل از 4بند بــراي آن ارائه

 داده است. 
به گزارش ايسنا، علي اصغر خاجي در گفت وگو با شبكه المسیره 
گفت: برخي از كشــورهاي منطقه معتقد بودنــد كه مي توانند 
بدون اعطاي امتیاز سیاسي به ســاير جريان هاي يمني، با زور و 
توان نظامي ظرف 3 يا 4 ماه شرايط در يمن را يكسره كنند. وي 
افزود: اكنون متجاوزان علیه يمن با وجود گذشت 6سال از حمله 
نظامي به اهداف خود نرســیده اند، بلكه مردم يمن توانستند در 
صحنه مبارزه يك توان بازدارندگــي و معادله قدرت به نفع خود 

ايجاد كنند.

با موافقت فرمانده معظم كل قوا انجام شد

 تقديم نشان درجه يك نصر
به دانشمند شهيد محسن فخري زاده

سردار سرلشكر باقري، رئیس ستاد كل نیرو هاي مسلح صبح روز گذشته 
با حضور در منزل دانشمند شهید محسن فخري زاده و ديدار با خانواده رهبری

اين شهید، نشــان درجه يك نصر را كه اهدايي و مزين به امضاي رهبر 
معظم انقالب اسالمي است، به ايشان تقديم كرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر 
مقام معظم رهبري، در ايــن ديدار كه فرمانده كل ارتش و رئیس ســازمان عقیدتي 
سیاسي وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح نیز حضور داشتند، سرلشكر باقري 
نشان نصر را ويژه محققان و شخصیت هاي برجسته  ملي كه جبهه دفاعي جمهوري 
اسالمي را پشتیباني و حمايت مي كنند توصیف كرد و گفت: رهبر معظم انقالب اسالمي 
با اهداي باالترين رتبه يعني نشان درجه يك نصر به اين شهید واالمقام موافقت كردند.

انتقاد يك نماينده از همه 
نماينده شازند، رئیس مجلس، نمايندگان تهران، نمايندگان ترك زبان، دستگاه ديپلماسي و بقیه را به  باد انتقاد گرفت

 درحالي كه موضع گیــري بموقع و صريح 
وزارت خارجــه در قبال ســخنان اخیر مجلس

رئیس جمهــور تركیه، ســبب تصحیح 
مواضع اردوغان از سوي وزارت خارجه اش شد، اما 3روز 
بعد از اين وقايع، يكي از نمايندگان وابســته به طیف 
محمود احمدي نژاد در مجلس، سخنان اردوغان را بهانه 
نقد رئیس مجلس و نمايندگان تهران و آذري زبان قرار 

داد و با ادبیاتي تند و گزنده به آنها تاخت.
محمود احمدي بیغــش كه پیش تــر مواضعش درباره 
قرارداد 2۵ســاله با چین جنجالي شده بود، در نشست 
ديروز بهارستان در قالب نطق میان دستورش، محمدباقر 
قالیبــاف در رأس مجلس، مجمع نماينــدگان تهران و 
مجمع نمايندگان آذري زبان را بــه »غفلت مرگبار« و 
»سكوت آزاردهنده« در قبال سخنان اخیر رئیس جمهور 
تركیه متهم كرد و گفت كه سوداي رسیدن به بهارستان 

سبب غفلت آنها شده است.
رجب طیب اردوغان، پنجشــنبه گذشــته در جشن 
پیروزي جنگ آذربايجان شــعري خوانــد  كه زمزمه 
دخالت در حاكمیت ملي و يكپارچه ايران تلقي شــد؛ 
سخناني كه در كوتاه ترين زمان ممكن با واكنش وزير 
امور خارجه در رأس دســتگاه ديپلماسي روبه رو شد و 
موجي از واكنش هاي مردمي و چهره هاي سیاسي را در 
حمايت تمامیت ارضي كشور ايجاد كرد. تماس تلفني 
مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه تركیه با محمد جواد 
ظريف و بیانیه دولت تركیه در نهايــت اين موضوع را 

ختم كرد.

به رغم اين امر اما در نشســت ديروز بهارســتان سخنان 
اردوغان پرتكرار ترين موضعي بــود كه نمايندگان حول 
آن به اظهارنظر پرداختنــد؛ اظهارنظرهايي متأخرانه و 
ديرهنگام كه جز اعالم نظر دســتاوردي نخواهد داشت. 
در اين بین اما سخنان احمدي بیغش،  نماينده اصولگراي 
شازند و عضو كمیســیون امنیت ملي و سیاست خارجي 
جنجال ساز بود؛ چرا كه بیش از آنكه پاسخي به اردوغان 
باشد، در نقد رئیس مجلس و نمايندگان تهران و مجمع 

نمايندگان آذري زبان بود.
 او در بخشــي از نطقش با بیان اينكه در غفلت مرگبار 
ما و سكوت آزاردهنده نمايندگان آذري زبان مجلس و 
بي تدبیري محض هیأت رئیســه، رئیس جمهور بیمار 
تركیه به دنبال رفتار تجزيه طلبانه ايران افتاده اســت، 
ادامه داد: نمايندگان محترم آذري هاي ايران در مجلس 
كجا هستند؟ غیرت شهید شیخ محمد خیاباني، شهامت 
شهیدان ســتارخان، باقرخان و باكري ها؟ وي سپس 
رئیس مجلس و نمايندگان تهران را سیبل انتقاداتش 
قرار داد و گفت: آقاي رئیس مجلس و بعضي نمايندگاني 
كه صرفا و هم اكنون شب و روز با يك گروهان جمعیت 
ذوق زده به فكر انتخابات ســال1400 و پاستورنشیني 
هستید، مي دانید كه اردوغان در هفته گذشته در رژه 
نظامي باكو شعري از آهنگ آراز آراز را خواند كه براي 
عده اي فرصت طلب سمبل جدايي دو سويه ارس و رمز 

تجزيه ايران است؟
نماينده شازند در مجلس با اشاره به كودتا علیه اردوغان 
در ســال 2016 از رئیس جمهور تركیه به عنوان رجاله 

بي ادب و گســتاخ ياد كرد و به نمايندگان استان هاي 
ترك زبان تاخت و نمايندگان تهران را نواخت. 

او با كنايه به تويیت احمد نــادري، نماينده تهران كه 
در حمايــت از طالبان نوشــته بود: »طالبــان يكي از 
جنبش هاي اصیل منطقه و با زمینه قوم پشتون است«، 
گفت: مدعیان پر مدعاي لیســت انقالبي تهران كه بر 
مشروعیت بخشــي طالبان كافر و بي دين سینه چاك 
مي كنند و نمك به زخم زجر ديده افغانستان مي پاشند، 
آيا مرده اند كه جواب اين گستاخ عثماني را نمي دهند؟ 
او از سیاست خارجي و دستگاه ديپلماسي هم نتوانست 
بگذرد و با حمله به سیاســت خارجي دولت گفت: در 
اينجا به 3 اصل مهم اشــاره مي كنم؛ اول ما در جنگ 
قره باغ بايد تعارف را كنار مي گذاشتیم و ضمن عمل به 
سخن پیامبرگونه رهبر انقالب مبني بر احترام به آزادي 
مناطق اشغالي در حمايت از توازن قدرت، ارمنستان را 

حمايت مي كرديم.
احمدي بیغش ادامــه داد: دوم، به گواه تاريخ و اســناد 
معتبر جمهوري فعلي آذربايجان و منطقه قفقاز جنوبي 
بخشي از سرزمین ذاتي ايران اســت. اگر قرار است در 
آينده اتفاقي بیفتد، اين مناطق بايد به سرزمین مادري 
خود بازگردد و سوم اينكه ايران قطعا از تحريم هاي اروپا 
و آمريكا علیه تركیه اســتقبال مي كند. احمدي بیغش 
همواره به دلیل مواضع تند و جنجالــي اش در پارلمان 
شهره است، چه در مجلس فعلي و چه در مجلس هشتم 
كه ســابقه حضور در آن را دارد. او در مجلس هشــتم 
مبتكر ايده ســفر نمايندگان به غزه بود كه هیچ گاه آن 
را عملي نكرد. وي پیش تر در تیرماه گذشــته زماني كه 
بحث قرارداد 2۵ســاله ايران با چین به رسانه ها كشیده 
شده بود، در گفت وگويي با شبكه يك صداوسیما مدعي 
شد موضوع واگذاري و انتقال اختیار تام جزاير به چین 
صحت داشــت و اين حركــت مردم و مجلــس بود كه 
جلوي واگذاري اختیــار تام جزايــر را گرفت و چنین 
اتفاقي نخواهــد افتاد؛ اظهاراتي كه انتقادات بســیاري 
را برانگیخت. تا آنجا كــه وي درگفت وگويي ديگر اعالم 
كرد: به هیچ عنوان در مصاحبه تلويزيوني خود موضوع 
واگذاري جزاير ايران به چیني ها را مطرح نكرده ام و خلط 
كالمي بوده اســت. او اگرچه در مجلس هشتم از حوزه 
انتخابیه شازند حضور داشت، اما در نهمین دوره انتخابات 
مجلس رد صالحیت شــد  و پس از آن بود كه توســط 
محمود احمدي نژاد به استانداري خراسان شمالي رسید.

تشريح سازوكار دولت  براي تأمين كاالهاي اساسي
رئیس جمهور در جلسه ســتاد هماهنگي اقتصادي گفت: در شرايط جنگ 

اقتصادي همه تالش دولت بر اين بوده كه به رغم فشارهاي تحريمي، مشكالت دولت
معیشتي مردم كاهش يابد و اولويت دولت، تامین كاالهاي اساسي در جهت 
افزايش رفاه عمومي و حمايت از اقشــار آســیب پذير جامعه بوده اســت. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني رياست جمهوري، حس روحاني افزود: در همان حال كه براي بهینه سازي  سیاست 
كالن ارزي و تجاري كشور بايد تالش كرد، همزمان، وزارتخانه هاي صمت، جهادكشاورزي و 
ساير دستگاه هاي ذيربط موظف شده اند در چارچوب يك برنامه دقیق و با هماهنگي يكديگر 
نظام توزيع و نظارت بر قیمت كاالها را به شكل دقیق كنترل و مديريت كنند. رئیس جمهور 
ادامه داد: در سازوكار پیشنهادي دولت در سال آينده، مبارزه با رانت و فساد و ايجاد شفافیت در 
فرايند تامین تا مصرف كاال، مورد توجه قرار گرفته است و در عین حال تداوم سیاست هاي خود 

اتكايي در تولید كاالهاي اساسي همچنان هدف قطعي دولت خواهد بود.

 دور پاياني مذاكرات راهبردي بين ايران و افغانستان
سیدعباس عراقچي در حاشــیه ســفر به كابل و ديدار با مقامات عالي رتبه 

افغانســتان در گفت وگو با خبرگزاري ايران پرس در كابــل، درباره اهمیت ديپلماسی
رايزني هاي فشرده 2كشور تصريح كرد: افغانستان درگیر مشكالت متعدد بوده 
است و همواره مردم و دولت ايران در كنار مردم و دولت افغانستان هستند. معاون سیاسي وزير 
امور خارجه افزود: اين همراهي نشان مي دهد صلح و ثبات در افغانستان، صلح و ثبات در ايران 
بوده و رفاه و پیشرفت مردم افغانستان ارتباط مستقیم با پیشرفت مردم ايران دارد و اين يك 
واقعیت راهبردي است. وي گفت: فكر مي كنم همه مردم افغانستان اذعان دارند كه منشأ 
مشكالت اين كشور در 40سال گذشته از جاهاي مختلف و جانب كشورهاي ديگر بوده است، 
آسیب هايي كه افغانستان در 40سال گذشته خورده، هیچ كدام از ناحیه ايران نبوده است. 
عراقچي با بیان اينكه براي رايزني درباره سند جامع راهبردي بین ايران و افغانستان به كابل سفر 

كرده است ابراز امیدواري كرد، اين دور از مذاكرات در كابل، دور پاياني باشد.

مواضع   كشــورهاي غربي 
درباره اعدام روح اهلل زم باعث ديپلماسی

شد وزارت خارجه با احضار 
برخي سفراي كشــورهاي اروپايي، روز 
پررفت وآمدي را پشت سر بگذارد. ديروز 
وزارت خارجه ايــران به خاطر بیانیه هاي 
مداخله جويانه سخنگوي سرويس اقدام 
خارجي اتحاديه اروپــا و وزارت خارجه 
آلمــان در مــورد روح اهلل زم، هانس اودو 
موتسل، سفیر آلمان در ايران را به عنوان 

نماينده اتحاديه اروپا احضار كرد.
مديركل اروپاي وزارت خارجه، مندرجات 
بیانیه هاي اخیر اتحاديه اروپا و آلمان را قويا 
محكوم كرد و آن را به عنوان دخالت در امور 

داخلي ايران، غیرقابل قبول دانست.
در اين ديدار همچنیــن مراتب اعتراض 
جمهوري اسالمي ايران نسبت به مماشات 
با عناصر مروج خشونت و اعمال تروريستي 
كه در برخي كشورهاي اروپايي پناه گرفته 
و امنیت مردم ايران را هدف قرار مي دهند، 
به سفیر آلمان ابالغ شد. سفیر آلمان اظهار 
داشت مراتب را به مقامات اتحاديه اروپا و 

همچنین كشورش منعكس خواهد كرد.
همچنین روز گذشته رئیس نمايندگي 
سفارت فرانسه در تهران به وزارت خارجه 
احضار شد. در موضع گیري وزارت خارجه 
فرانسه ادبیاتي توهین آمیز نسبت به اجراي 

حكم روح اهلل زم به كار برده شده بود.
روح اهلل زم در فرانسه اقامت داشت و سپاه 
پاسداران 22 مهر پارسال خبر بازداشت او 

در عراق و انتقالش به ايران را اعالم كرد.

زم در يكــي از جلســات دادگاه دربــاره 
همكاري خود با دولت فرانسه اقرار كرده 
بود كه »تیم حفاظت سنگیني قرار دادند و 
هر 2ماه يك بار با من قرار مي گذاشتند و به 
من گفتند كه بعد از مكرون سنگین ترين 
تیم حفاظت براي تو است. درباره شرايط 
ايران با من مشورت مي كردند و درخصوص 
تحلیل وضعیت صحبت مي كرديم.« در 
ســال 96، كانال تلگرامي تحت مديريت 
روح اهلل زم به خاطــر ترويج خشــونت و 
دعوت به درگیري مســلحانه توســط 
مديران تلگرام مسدود شد. بنا بر گزارش 
خبرگزاري میزان متعلق به قوه قضايیه، 
افساد في االرض در بازه زماني سال 9۵ تا 
زمان دستگیري از طريق ارتكاب جرايم 
علیه امنیت داخلي و خارجي كشور، نشر 
اكاذيب به طور گســترده،  جاسوسي به 
نفع سرويس اطالعاتي يكي از كشور هاي 
منطقــه، جاسوســي به نفع ســرويس 
اطالعاتي كشور فرانسه در ابتداي سال 9۷ 
تا زمان دســتگیري، همــكاري با دولت 
متخاصم آمريكا علیه نظــام جمهوري 
اســالمي در نیمه دوم اسفند ماه سال 96 
تا زمان دســتگیري، اجتماع و تباني به 
قصد ارتكاب جرايم علیه امنیت داخلي و 
خارجي، مشاركت در فعالیت تبلیغي علیه 
نظام جمهوري اسالمي به نفع گروه ها و 
سازمان هاي مخالف ايران، مشاركت در 
اغوا و تحريك مردم به جنگ و كشتار در 
دي ماه ســال 96، جرايم ارتكابي روح اهلل 

زم بوده است.

احضار سفراي اروپايي 

تجديد نظر كنيد
به دنبال نطق نماينده شازند و استاندار دولت احمدی نژاد در استان خراسان شمالی ، احمد نادري، نماينده 
تهران خواســتار تجديدنظر هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان در مورد عضويت محمود احمدي بيغش در 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي شد. نادري در قالب تذكر شــفاهي در نشست ديروز بهارستان 
با انتقاد از نطق ميان دستور احمدي بيغش، گفت: براســاس اصل۷۵ موضع گيري وي  احساسي و نشاني از 

بي اطالعي از موضوعات است.
سيد امير قاضي زاده هاشمي، نايب رئيس اول مجلس هم كه در غياب قاليباف اداره مجلس را برعهده داشت، 
در واكنش به نطق بيغش، گفت: سخنان نمايندگان در نطق ميان دستور بيان شخصي بوده و نظر مجلس و نظام 

نيست. وي افزود: در زمان دفاع از منافع ملي نبايد سخنان ما سبب اختالف افكني داخلي شود.
۲۲۵نماينده مجلس هم اقدام رئيس جمهور تركيه مبني بر خواندن سرود محلي آراز آراز كه مضمون آن گاليه 

از جدا افتادن شهروندان آذري زبان در دو سوي رودخانه ارس بود  را محكوم كردند.

ث
مك

ت
ه مل

خان
س: 

عك



3 شهر دوشنبه 24 آذر 99  شماره 8110  2 3 0 2 3 6 1 5

مخابرهگزارشحضورتمساحبهآتشنشاني
محيط درياچه چيتگر )شــهداي خليج فارس( كامال مصنوعي است 
و آب آن در تصفيه خانه گردش مي كند. ســاحل اطراف و كف سازي، 
به صورت مصنوعي با سنگ ريزي و بتن ايجاد شده اند. محدوده اطراف 
نيز در ميان بزرگراه ها و برج ها محصور است. براي انسان ها هم سخت 
است كه با پاي پياده به درياچه برسند. از 2هفته پيش كه شايعه وجود 
تمساح شروع شد، تا كنون مدرك معتبري از وجود اين حيوان به دست 
نيامده است، اما ديروز حجم اخبار پراكنده به حدي رسيد كه تعدادي 

از مسئوالن شهري درباره آن اظهارنظر كردند.
مديرعامل سازمان آتش نشــاني تهران در گفت وگو با همشهري در 
اين باره مي گويد: »آتش نشاني بنا به وظيفه خود، وقتي خبري از وجود 
يك حيوان وحشي در سطح شهر دريافت كند، براي بررسي موضوع 
مراجعه خواهد كرد تا حيوان را شناسايي و مهار كند. در اين مورد هم به 

ما خبر رسيد كه ردپا يا آثاري از تمساح گزارش شده  است.«
مهدي داوري مي افزايد: »ما با دســتگاه ســونار، ســطح درياچه را 
جست وجو مي كنيم. اگر تمســاحي در درياچه وجود داشته باشد، با 
اين جست وجو آن را پيدا خواهيم كرد. مراحل بعدي نيز طبق اصول 
كاري انجام مي شود. معموال اين حيوانات بايد بدون آسيب ديدن مهار 

و منتقل شوند.«
در مقابل، مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران وجود 
تمســاح را رد مي كند و مي گويد:  »از اداره كل حفاظت محيط زيست 
اســتان تهران درخواســت كرديم كه چند نوبت از محوطه و درياچه 
چيتگر بازديد كردند و باتوجه به اطالعات علمي، اينكه اين گونه تمساح 
باشد، بعيد است. تمساح يك جانور دوزيست است و در دماي كمتر از 
4 درجه سانتي گراد از بين مي رود؛ در نتيجه دوزيست شناسان اعالم 
كردند كه با توجه به برودت هوا تمساح بودن اين جانور منتفي است.«

شينا انصاري مي افزايد: »به نظر مي رسد گونه موجود در درياچه اردك 
ماهي باشد. سر اين گونه  از دور شبيه به تمساح است و احتماال آن را با 

تمساح اشتباه گرفته اند.«
معاون اجرايــي پروژه درياچــه چيتگر هم عقيــده دارد گونه اي كه 
مشاهده و از آن عكس برداري شده ماهي سرسوسماري باشد. علي اكبر 
عفت منش مي افزايد: »چندي پيش يكي از گردشگران درياچه چيتگر 
عكسي از روي آب گرفته بود كه نشان مي داد گونه اي مانند تمساح يا 
اليگيتور فيش - ماهي سرسوسماري - در آب شنا مي كند. همان زمان 

اين گردشگر عكس را در اختيار يكي از نگهبانان شيفت شب درياچه 
چيتگر قرار داد. ما با پژوهشكده آبزي پروري كه زيرمجموعه شيالت 
است، قرارداد بسته ايم تا گونه هاي آبزي درياچه را شناسايي و گزارش 
كند. در اين گزارش ها وجود اليگيتــور فيش در درياچه چيتگر تأييد 

شده است، اما تاكنون گزارشي از وجود تمساح در درياچه نداشتيم.«
اين 2مســئول احتمال داده  اند كه موجود مشــاهده شــده يك نوع 
ماهي باشد، اما سرسوســماري، ماهي زينتي و كوچك آكواريوم هاي 
آپارتماني نيســت. اين ماهي، بزرگ ترين گونه خانواده خود است كه 
توانايي زندگي در آب و بيرون آب را دارد. فك بااليي آن 2رديف دندان 
دارد و به جز آبزيان، از حيوانات كوچك اطراف رودخانه ها هم تغذيه 
مي كند. طول حيوان بالغ به 180سانتي متر و وزن آن به 45كيلوگرم 
هم مي رسد. شيوه شكار آن كامال شبيه تمساح  است و با پنهان شدن 

زير سطح آب به طعمه خود حمله مي كند.
فاطمه برنا، رئيس اداره محيط زيســت شهرستان تهران درباره وجود 
تمساح در درياچه چيتگر مي گويد: »تا االن 2بار كارشناسان ما آنجا 
رفته و بازديد انجام داده اند، ولي نتيجــه اي نگرفتند و حتي اداره كل 

استان هم مراجعه كرده و باز هم بررسي ها به نتيجه نرسيده است.«
فرمانده يگان حفاظت محيط زيســت اســتان تهران هم مي گويد: 
»تمساح يك جانور دوزيست اســت كه در آب هاي كم عمق زندگي 
مي كند و وجود آن در درياچه چيتگر به خاطر شرايط زيستي محال 
اســت.« فرهاد زندي تأكيد مي كند: »طي يك ماه گذشته شخصي 
اعالم كرد كه در درياچه چيتگر تمســاح مشاهده كرده است كه اين 
موضوع مورد بررسي قرار گرفت. كارشناسان و مأموران يگان محيط 
اين درياچه را پايش و حتي دوربين هاي آن را چك كردند كه چنين 

موجودي مشاهده نشد.«
رئيس كميته محيط زيســت شوراي شــهر تهران نظر ديگري دارد. 
ســيدآرش حســيني ميالني مي گويد: »وقتي يك پيكره آبي مانند 
درياچه چيتگر در تهران ايجاد مي شود، طبيعتا جاذب جانوران شده و 
در آنجا اكوسيستم مصنوعي تشكيل مي شود؛ براي مثال در هفته هاي 
گذشته پرنده هاي مهاجر به درياچه چيتگر آمدند. برخي از بررسي ها 
نشان داده كه 25نوع ماهي در اين درياچه وجود دارد كه تعداد زيادي 

از آنها را شهروندان رها كرده اند.«
او با اعالم اينكه تا زمان دستيابي به حقيقت محدوديت هايي براي تردد 
در درياچه چيتگر ايجاد شده است، مي گويد: »هنوز نمي توان در اين 

مورد با قطعيت صحبت كرد، اما احتمال دارد تمساح خانگي قاچاق كه 
اين روزها رواج پيدا كرده، توسط يك شهروند غيرمسئول در درياچه 

چيتگر رها شده باشد.«
رها كردن حيوانات خانگي و حتي ماهي ها در منابع آبي طبيعي هم از 
نظر قانوني و هم از نظر حفظ محيط زيست ممنوع است زيرا مي تواند 
نظم زيســت بوم منطقه را برهم بزند. در سال هاي قبل هم بار ها گفته 
شــده بود كه رها كردن اين موجودات زنده و حتــي ماهي   هاي قرمز 
سفره هفت ســين بر زيســت بوم هاي طبيعي تأثيرگذار است. گفته 
مي شــود مدتي قبل يك نفر به يكي از نگهبانان درياچه گفته بود كه 
بچه تمساحي را در آب رها كرده است، اما صحت اين گفته ها مشخص 
نيست. تا چند روز ديگر با تكميل بررســي ها ي ماموران آتش نشاني 
مي فهميم كه آيا در پايتخت به جز كالغ ها و گربه ها، مي توان خزندگان 

بزرگ شكارچي هم پيدا كرد يا خير؟
مقرر شده اگر تمساحي در درياچه چيتگر رها شده باشد، به استخر    هاي 

پرورش »گاندو« در جنوب كشور منتقل شود.

   ماهي گوشتخوار
ماهيسرسوسماري)alligator gar(بوميآمريكايشماليوحيواني
مهاجموخطرناكاست.اينماهيگوشــتخوارطولعمرزياديداردو
پوستضخيم،تواناييتنفسدرآبوهواوقدرتبدنيباعثشدهاست
كهبتوانددرمحيطسختبهزندگيادامهدهد.گوشتاينماهيمصرف
خوراكيداردوازدندانهايشبرايســاختوســايلتزيينياستفاده

ميشود.

   تمساح در فاضالب
شايعهزندگيتمساحهادرشبكهفاضالببارهادرنقاطمختلفجهانو
مخصوصاآمريكاپيچيدهبود؛زيرابرخيازشهرهاياينكشوردرحاشيه
رودخانههاوجاييساختهشدهاندكهقبالمحلزندگياينخزندگانبوده
است.درجواليســال2019پليسمنطقهتنسياعالمكرد،قاچاقچيان
هنگامدستگيري،موادمخدرهمراهخودرابهشبكهفاضالبميريزند
كهافزايشاينموادشيمياييبررفتارموجوداتطبيعيمانندتمساحها
تأثيرميگذارد؛البتهتمساحيپيدانشدكهبهايندليلبهكسيحمله
كردهباشد.چندماهپيشنيزويدئوييدرشبكههاياجتماعيمنتشرشد
كهنشانميدادتمساحغولپيكريبهآراميازيكزمينگلفدرفلوريدا
عبورميكند.اينفيلمواقعيبود،امامردمكهمعموالتمساحرابيروناز

آبوازنزديكنميبينندازمشاهدهآنتعجبكردهبودند.

شورا

تدوينبودجه1400تهرانبامحور
مسائلاجتماعي

دويست وپنجاه وپنجمين جلسه شوراي شهر تهران روز گذشته درحالي 
برگزار شد كه بررسي الزامات و اولويت هاي تدوين بودجه سال1400 
شهرداري تهران، در دستور كار قرار داشت و بخش مهمي از زمان جلسه 

به اين كار اختصاص يافت.
به گزارش همشــهري، از پيش نويس هاي بودجه سال آينده پايتخت 
اينطور برداشت مي شود كه بودجه1400 تهران رويكرد اجتماعي دارد. 
محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شــوراي شهر تهران هم در جلسه 
ديروز به همين مسئله اشــاره كرد و گفت: »بودجه1400 شهرداري 
تهران به سمت و سوي كمك به افراد آسيب ديده ناشي از كرونا سوق 
داده شده اســت و رقم كلي آن حول و حوش 30هزار ميليارد تومان 

خواهد چرخيد.« 
بهاره آروين، عضو كميسيون برنامه و بودجه شورا هم نظرش بر توجه 
به پياده محوري در بودجه بود. پس از او مجيد فراهاني، رئيس كميته 
بودجه با بيان اينكه كرونا اثرات مســتقيم و غيرمستقيمي بر منابع 
و مصارف بودجه99 دولت و شــهرداري داشــته و بايد بودجه ريزي 
متمايزي نسبت سال هاي گذشته انجام گيرد، گفت: » طرح الزامات و 
اولويت هاي تدوين بودجه شهرداري تهران را با توجه و تأكيد بر ارتقا 
و بهبود تاب آوري شــهر در برابر خطرات ناشي از بحران هاي طبيعي، 
شيوع و همه گيري كرونا و كاهش آســيب هاي اجتماعي بايد درنظر 
بگيريم. همچنين شهرداري بايد سياست هاي اجتماعي را در دستور 
كار قرار دهد و براساس آن در قالب ايفاي مسئوليت اجتماعي شهري 
مانند توانمندسازي اجتماعي، مسكن اجتماعي و استيجاري، مشاغل 
غيررسمي، بي خانمان ها، كودكان كار و مهاجران، بخشي از اقدامات 
خود را بازآرايي كند.« الهام فخاري نيــز با بيان اينكه واقعيت موجود 
در سازمان ها و شركت ها گوياي كمبودهاي بودجه اي جدي در حوزه 
فرهنگي و اجتماعي شهرداري است، گفت: »دولت توجه و ياري ويژه اي 
به شهرداري ها در مقابله با كرونا نداشته و به همين دليل اگر رويكرد 
بودجه اي شهرداري توجه ويژه اي به اين مورد داشته باشد، دشواري هاي 
اين حوزه كمتر مي شود.« احمد مسجدجامعي اما به ظرفيت سراهاي 
محالت اشاره كرد و گفت: »برآورد مالي سراهاي محله بيش از 5هزار 
ميليارد تومان است، اما يك سال است كه به دليل اختالفات موجود، 
چراغ سراهاي محله خاموش است. ضروري است اولويت را بر راه اندازي 

سراها و بهره گيري از سرمايه هاي موجود بگذاريم.«

شهردارتهرانپيگير5هزاردستگاهاتوبوس
براســاس اين گزارش، محسن هاشمي رفســنجاني در پايان جلسه 
پارلمان شهري در جمع خبرنگاران درباره افزوده شدن 5هزار دستگاه 
اتوبوس به ناوگان درون شهري، گفت: »قبال هم مصوبه هاي اين چنيني 
بود و عده اي گمان مي كنند مانند مصوبه هاي گذشته، مصوبه مربوط 
به 5هزار دستگاه اتوبوس اجرايي نشود. نكته مهم اين است، مشكلي كه 
در مصوبات قبلي وجود داشت، اين بود كه از محل فاينانس يا سهميه 
صرفه جويي سوخت قرار بود منابع تأمين شود، اما در مصوبه اخير قرار 
است از بودجه هاي موجود ريالي پرداخت شود.« او افزود: »به شهردار 
تهران و معاون حمل ونقل و ترافيك هم پيشــنهاد مي كنم، فرصت را 
از دست ندهند و هر چه سريع تر براســاس اين مصوبه با كارخانجات 
داخلي قرارداد ساخت اتوبوس ها را منعقد و پيش پرداخت را پرداخت 
كنند تا كارها سريع تر انجام شود.« هاشمي در ادامه به برگزاري جلسه 
هم انديشي با حضور پيروز حناچي، شهردار تهران و تعدادي از معاونان 
هم اشــاره كرد و گفت كه در اين جلسه 2موضوع مطرح و مورد بحث 
و بررسي قرار گرفت؛ موضوع اول مربوط به مصوبه جديد وزارت راه و 
شهر ســازي  درخصوص منطقه جماران بود . به گفته او آنچه محرز و 
مشخص است اينكه در اين منطقه، بلندمرتبه سازي  صورت نمي گيرد 
و نتيجه گيري نهايي توسط شــهردار و رئيس كميسيون شهر سازي  
شورا اعالم مي شود.« تعيين تكليف امالك شهرداري دومين موضوع 
بود كه رئيس شورا به آن اشاره كرد و چنين توضيح داد: »گفت وگوي 
شــهردار تهران درخصوص بازپس گيري امالك شهرداري طي چند 
روز گذشته، سوءتفاهماتي را پيش آورده؛ بايد توجه داشت در اينگونه 
مسائل كسي قصد تخريب ندارد و هر دوطرف بايد آرامش خود را حفظ 
كنند. البته شهرداري بايد نظرش را نسبت به تك تك امالك، چه آنها كه 
مي خواهد پس بگيرد و چه آنها كه نمي خواهد پس بگيرد به شورا اعالم 

كند تا شورا در اين خصوص تصميم گيري بهتر و 
صريح تري داشته باشد.« روز گذشته سيدآرش 

ميالني حسيني درنطق پيش از دســتور خود، به مناسبت روز جهاني 
كوهستان به جلوگيري از كوه خواري قله هاي توچال پرداخت.

سربازانحقيقيمردانوزنانيهستندكهباتاروپودوجودشاناز
هيچتالشيدريغنكردندوسببعزت،سربلنديواقتداركشور
شدند.ساختنماد»سربازوطن«نامويادزنانومردانيراكهدر
شكلگيريتاريخپرافتخارايرانتأثيرداشتهاند،جاودانهميكند.
ايننماد،سازهايبهارتفاع40مترخواهدبودومهندسانمعمار،
مجسمهســازانوطراحانتا17ديماهفرصتدارندآثارشانرا
بهنشانيدبيرخانهabasabad.tehran.irارسالياباشماره
22889348تماسبگيرند.21ديماهآثارتوســطسيدمحمد
بهشــتي،مهديحجت،مجيدمجيدي،سيدمجتبيموسويو
سيدجوادميرحسينيداوريو30ديماههمبرگزيدگانمعرفيو

هداياينفيسيدريافتميكنند.

 سرباز وطن، يادماني ماندگار در ايران

شركت نوسازي اراضي عباس آباد فراخواني را منتشر كرده 
است تا بر اساس آن هنرمندان طرح هاي خود براي ساخت فرهنگي

 يك نماد با محوريت هويت ايــران و ايجاد يادماني به نام
 سرباز وطن ارائه كنند. اين يادمان در مجموعه عباس آباد نصب خواهد شد. 
هويت هر اجتماعي را انسان هايي مي سازند كه در آن زيست مي كنند. 
انسان هايي كه با حضورشان به هر شهر، روستا، كشور، قاره و حتي جهان 
هويت مي بخشــند و برخي چنان تأثيرگذارند كه تبديل به نماد شده و 
نامشان براي هميشه ماندگار مي شود. تأثير گذاري اين افراد گاه در فرهنگ 

است و گاهي در اقتصاد.

 برخي در سياســت و عده اي هم در ادبيــات ، ورزش ، علم و... مؤثر 
بوده اند. چنين افــراد هويت بخش و تأثيرگذاري براي جوامع شــان 
باارزش و با اهميتند و از اين رو ملت ها و دولت ها هم تالش مي كنند تا 
با ساخت نماد از اين افراد عالوه بر معرفي آنها، به جهانيان نشان دهند 
هويت جامعه شان را چه كساني شكل داده اند. شاعران، نويسندگان، 
هنرمندان، دانشمندان، ورزشكاران، سياستمداران، فرماندهان جنگ، 
انقالبيون، فعاالن حوزه هاي مختلف مانند زنان و محيط زيســت و... 
كساني هستند كه هركدام به نوبه خود در معرفي و هويت يك جامعه 
نقش دارند. از اين رو تنديس ها، مجســمه ها، مقبره ها و يادمان هاي 
بسياري براي آنها ساخته شده اســت كه مي توان به آرامگاه حافظ ، 
سعدي، فردوسي، خيام، عطار، ابوعلي سينا، بايزيد بسطامي، باباطاهر، 
نظامي و... اشاره كرد كه اين روزها عالوه بر نماد فرد، نماد شهرها هم 

محسوب مي شوند.

سازههايهويتساز
عالوه بر نمادهايي كه براي مشاهير بزرگ هر كشوري ساخته مي شود 
ســبك نمادســازي ديگري هم وجود دارد كه مربوط بــه چهره ها و 
شخصيت هاي خاص نيست بلكه نشاني هستند از يك تفكر، ايدئولوژي، 
عقيده، باور، اعتقاد، واقعه تاريخي و.... نمادهايي كه فرديت در آن معنايي 
ندارد و بيانگر آن هستند كه افراد به تنهايي هويت ساز نبودند بلكه باور 
و عقيده شــان، هويت را به وجود آورده اســت. چنين نمادهايي عالوه 
بر شهرت جهاني، هر سال ميليون ها گردشــگر را به سمت خود جلب 
مي كنند. »نداي ســرزمين مادري« نمونه همين يادمان هاست كه در 
روسيه قرار دارد و به ياد نبرد استالينگراد ساخته شده و عظمت و شكوه 
اين نماد زني شمشير به دست است. بناي آزاديخواهان دونباس اوكراين 

نمونه ديگري است از تمام سربازاني كه توانستند اين شهر را در جنگ 
جهاني دوم آزاد كنند. اين يادبود به شــكل مثلثي بوده و يك »شعله 
ابدي« نيز در پايين اين بناي يادبود طراحي شده است. مجسمه اي از 
يك معدنچي و سرباز هم در اين بنا قرار دارد كه شمشيري را با لبه پايين 
به دست راست خود گرفته اند و پشت آنها شكل يك ستاره پنج پر است و 
يكي از معروف ترين بناهاي اين كشور به شمار مي آيد و بازديد كننده هاي 

بسياري را به سمت خود جلب مي كند.

غيبتنمادهايهويتيايراني
با وجود آنكه المان ســازي در ايران از گذشته تا به امروز وجود داشته و 
نمونه هاي بسياري براي آن مي توان مثال زد اما نكته اي كه نمي توان از 
آن گذشت اين است كه چرا صرفاً به نمادهاي مشاهير در ايران بسنده 
شده است؟ چرا به نماد و يادماني كه بخشــي از فضاي ايدئولوژي يك 
كشور را تشكيل مي دهد تا كنون پرداخته نشــده است ؟ اين در حالي 
اســت كه ايران به دليل قرار گرفتن در موقعيت جغرافيايي و شــرايط 
سياسي خاص در طول تاريخ با وقايع گوناگوني مواجه شده و با جنگ، 
مبارزه، مقاومت، ايثار و... بيگانه نيست؛ اما تا كنون يادماني كه در خور 
ارزش و لياقت از جان گذشتگان و ايثارگراني كه براي حفظ، آباداني و 
پيشرفت كشور تالش هاي بسيار كرده اند، ساخته نشده است تا يادگاري 
باشد از گذشتگان و تلنگري باشد براي نسل فعلي تا در نهايت يادآوري 
كند. بسياري از كشورها نه تنها يك يادمان بلكه چندين يادمان از زنان و 
مردان شان را كه به دليل عرق به كشورشان از جان خود گذشته اند ساخته 
و به يادگار گذاشته اند اما ايران با وجود داشتن سربازان وطن بي شمار، 
هيچ يادماني از آنها ندارد. سيدمحمدحسين حجازي، مديرعامل شركت 
نوسازي عباس آباد درباره نبود چنين يادماني و نبود سازه اي در كشور 

مي گويد: »برج آزادي، پل طبيعت و برج ميالد ازجمله سازه هايي هستند 
كه هويت شهري پايتخت را به وجود آورده اند اما هيچ كدام از آنها جزو 
سازه هايي نيستند كه بتوانند يادماني را با خود يدك بكشند يا همچون 
يادمان هايي مانند »نداي ســرزمين مادري« در روسيه يا بناي يادبود 
زنان جنگ جهاني دوم در انگليس بتواند يادآور واقعه اي تاريخي با يك 
ايدئولوژي و عقيده باشــند.« به گفته او سي و سه پل يا برج آزادي تنها 
سازه هايي هستند كه مي توانند هنر معماري ايراني را در دوره تاريخي 

نمايش دهند اما يادآور واقعه تاريخي نيستند.
حجازي با اشاره به اينكه چنين يادمان هايي شيوه هاي غيركالمي براي 
برقراري ارتباط هستند و به همين دليل در معرض نمايش عموم قرار 
داده مي شوند و تأثيرگذارند، عنوان مي كند: »چنين يادمان هايي هم در 
ابعاد بزرگ ساخته مي شوند تا بزرگي چنين وقايعي را از نظر بصري به 
نمايش درآورند و هم نمادين ساخته مي شوند تا بتوانند به خوبي حرف 
خود را با آن نماد به زبان آورند. از طرف ديگر سازه اي به زبان بين المللي 
هســتند و هر طيف و قشــري را در برمي گيرند و اكثراً مي توانند با آن 
ارتباط برقرار كنند. بنابراين چنين سازه هايي نه تنها براي مردم آن شهر 

و كشور داراي معناســت بلكه براي مردم جهان هم قابل فهم است و از 
اين رو ساالنه ميليون ها گردشگر به سمتشان جلب مي شوند.« مديرعامل 
شركت نوسازي عباس آباد ادامه مي دهد: »سازه هايي كه به شكل يادمان 
ساخته مي شوند چون با زبان نمادين مي خواهد يك واقعه و يك موضوع 
را يادآور شود براي همين به سرعت مي تواند با بيننده ارتباط برقرار كند 
و با وجود آنكه ممكن است سال ها از ساخت چنين يادمان هايي گذشته 
باشد پيامش فراموش نمي شود. چون پيام در دل خود نماد وجود دارد.« 
به گفته حجازي با توجه به تاريخ پر فراز و نشــيب كشور، اين پتانسيل 
وجود دارد تا يادمان هويتي در آن ساخته شود. او مي گويد: »ايران طي 
سال ها مبارزه براي حفظ آرمان ها و مرزهاي خود وقايع بسياري را به  خود 
ديده است و براي همين هم دالوران بسياري در اين مرز و بوم پاي چنين 
آرمان ها و اهدافي جان خود را از دست داده اند. در نتيجه وظيفه معماران 
و مجسمه سازان اســت تا بتوانند يادماني ارزشمند براي آنها بسازند تا 
سال ها از آن به عنوان نماد ســرباز وطن ياد شود.« به گفته او با ساخت 
چنين يادماني، نام و ياد زنان و مرداني كه براي حفظ عزت كشور از خود 

گذشتگي كرده اند، جاودان مي شود. 

عباسآبادميزباننماديبرايهويتايرانميشود
 بررسي فراخواني براي ساخت يادماني از رشادت و ايثار زنان و مرداني كه براي حفظ عزت كشور از خودگذشتگي كرده اند

درآغازبيستونهمينسال

شالق واقعيت  در تحوالت  ادامهاز
عرصه رسانه هاي جديد، صفحهاول

تغييرات الگوي مصرف فرهنگي جامعه ايراني، 
دگرگوني مفاهيــم بنيادي رســانه در حوزه 
ديجيتال، برهم خوردن ساختار اقتصاد رسانه ها 
و... تنها بخش كوچكي از كوه يخ تغييراتي است 
كه بي توجهي به آن نه دير يا زود، بلكه زودتر از 
آنچه تصور كنيم، طومار رسانه هاي كاغذي را 
درهم خواهد پيچيد. اما همشهري در اين ميان 
مي كوشــد متمايز باشــد و بارقه هاي اميد را 
همچنان روشــن نگاه دارد؛ چه همشهري با 
3دهه پيشينه ممتاز، خوشنامي و نشان ثبات در 
ميان مطبوعات كشور بوده است. سرمايه عنوان 
)نام يا لوگو( همشهري شايد بزرگ ترين دارايي 
امروز اين مؤسسه رسانه اي باشد. چشم انداز هاي 
اميــد در زيرســاخت هاي نســبتا مطلوب 
بخش هاي مختلف اعــم از تحريريه و بخش 
آناليــن و حركت هــاي جديــد در حــوزه 
چندرسانه  اي و چالش هاي جانفرسا در گشودن 
راه هاي كســب درآمد جديد را بايد پاسداري 
كرد. امــروز راه هاي برون رفــت از اين بحران 
فراگيــر را در ورود بــه بــورس، گســترش 
روزنامه  نگاري ديجيتال، توليد و عرضه محتوا 
در همــه عرصه هاي ممكــن، تــن دادن به 
نوآوري هاي اجتناب ناپذير و روزآمدســازي 

ساختار بايد جست وجو كرد.
امروز با تمام توان به دنبال ورود به بازار سرمايه 
هستيم؛ نه از آن رو كه ســرمايه اي مالي براي 
حل مشكالت ريز و درشــت به دست آوريم، 
نه، بلكه ما به دنبال اصالح ساختارهاي قديمي 
هستيم؛ به دنبال شفاف تر كردن ساختارهاي 
مالي، به دنبال ثبات مديريت حرفه اي در اداره 
بنگاه اقتصاد رسانه و به دنبال پاسخگو كردن 
مديريت ها به سهامداران. ما چاره اي جز پذيرش 
تغييرات حوزه رسانه نداريم. بايد با تغييرات رخ 
داده سازگار شد و در اين مسير »مركز نوآوري 
رسانه هاي همشهري« بخشي از اين مسئوليت 
را بر عهده خواهد داشــت. اميدواريم با كمك 
نسل جوان كشورمان اين مسير را شكل دهيم.

تجهيزكارگاهبرايآغازعمليات
اجراييشارباغنيلوفري

شركت مرتبط با طرح شارباغ نيلوفري براي 
اجراي 1200 متر از اين پروژه كارگاه خود را 
در منطقه 1۷ تجهيز كرده اســت. اين طرح 
شــامل جزئيات مختلفي ماننــد پياده راه، 
مسير دوچرخه و فضاهاي مفرح و خدماتي 
است كه كاركردهاي مختلفي مانند فضاي 

باز، تعزيه خواني و كتابخانه دارند. 
داوود لطفي، شــهردار منطقــه 1۷ درباره 
آخرين وضعيت پروژه شــارباغ نيلوفري به 
پايگاه خبري شهر گفت: » براساس تفاهمي 
كه شــهرداري تهران با راه آهن امضا كرده 
از 10 كيلومتــري كــه در واقــع از ميدان 
شهداي مدافع حرم )ســوزنباني( در منطقه 
1۷ آغاز مي شــود و تا غرب منطقه 18 ادامه 
دارد راه آهــن موافقت كرد كــه حدود 2. ۷ 
كيلومتر از اين عرصه در اختيار شــهرداري 
براي عمليات عمراني قــرار گيرد. 3 بخش 
اقدام شــامل اقدامات عاجل، براساس سند 
جامع و براساس بســته هاي سرمايه گذاري 
پيش بيني شده كه هم اكنون به دنبال انجام 
اقدامات عاجل هستيم. انجام محوطه سازي ، 
پياده راه ســازي و حركت پياده و دوچرخه 
در آن قطعــي اســت و اينكــه كداميك از 
اين كوشــك ها اجرايي شــود نيز در حال 

اولويت بندي است.«  

آثاريازيكخزندهخطرناكدر
درياچهچيتگرديدهشدهاست.گزارش

ردپاوبقايايخوردهشدهماهيها
نشانميدهدكهموجودگوشتخواريمانند
تمساحازايناطرافعبوركردهاست.هنوزاز
تمساحعكسيمنتشرنشدهوكسياينجانور

رانديدهاست،اماشايعاتزياداست.درياچه
شــهدايخليجفارس)چيتگر(چندروزي
ميشودكهتعطيلشدهاست.تصورميشد
اينتعطيليبهخاطرتجمعمردمدراينمكان
تفريحيبودهباشدكهانتشاركرونارابيشتر
ميكرد.البتهبعضيبخشهاهمنيازبهتعمير
داشــتهاندويكيازعواملتعطيليدرياچه
همينموضوعاعالمشــدهبودكهتصويري
غيرواضحازشناكردنموجوديدرسطحآرام

آبهنگامشب،شــايعاتحضورتمساحدر
درياچهراداغكرد.بااينحال،مسئوالنوجود
تمساحراتأييدنكردهاند.دراينبين،برخي
نيزصحبتازماهيهايبزرگجثهميكنند.به
طورنمونهاميدنوشآذر،يكيازســاكنان
اطرافدرياچهكهعالقهخاصيبهزيســت
شناسيوشــناختموجوداتدرياييدارد،
ميگويد:»2سالپيش،اردكماهيهاييدر
درياچهرهاشدتاباتغذيهماهيهاييريزتر،

خطرحياتگونههايديگررفعشود.امانكته
اينجاستكهاردكماهيهااگركنترلنشوند،
بسياربزرگوخطرناكشدهوميتوانندبه
جانورانرويســطحآبمثــلاردكهاو
مرغابيهاحملهكنند.«جداازاينمسئلهبحث
ســمورهاهمتاكنونمطرحشدهاستكه
همگيدرحدگمانهزنيهســتندونيازبه
بررســيبيشــترازســويكارشناسان

محيطزيستوآتشنشاناندارند.

محمدسرابي
خبرنگار

ادامهدر
صفحه7

 ردپاي  جانور مرموز
 در چيتگر

همشهري هم شايعات ديده شدن جانوري شبيه تمساح در درياچه شهداي خليج فارس را بررسي مي كند
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گزارش

 فروش متري مسكن؛
به زودي در بورس كاال

روزشمار رونمايي از معامالت اوراق سلف مسكن يا همان فروش 
متري مسكن در بورس كاالي ايران آغاز شده و طي هفته  آينده، 
اين شــيوه تأمين مالــي ارزان به كمك تقويت توليد مســكن 

خواهد آمد.
به گزارش همشــهري، تأمين مالي حوزه مســكن به خصوص 
به واســطه بازگشت طوالني مدت تســهيالت خريد، مسئله اي 
است كه همواره به عنوان يكي از چالش هاي اصلي سياستگذاران 
اين حوزه مطــرح بــوده و راهكارهــاي معرفي شــده مانند 
راه اندازي صندوق هاي پس انداز مســكن نيز نتوانســته است 
اين خأل سياســتگذاري را برطرف كند. در اين ميان، استفاده 
از ظرفيت هاي بازار ســرمايه براي تأمين مالي ارزان، گسترده 
و به صرفه بازار مســكن، سياستي اســت كه در سال هاي اخير 
با جديت بيشــتري در كانون توجه قرار گرفتــه و حاال آنگونه 
كه پروانه اصالنــي، مديركل دفتر اقتصاد مســكن وزارت راه و 
شهرســازي مي گويد: در پي انجام اقدامات الزم و همكاري اين 
وزارتخانه با بورس كاال مقدمات اســتفاده از آن نيز مهيا شده 

است.

مزيت هاي فروش متري مسكن
ابزار فروش اوراق سلف مسكن در بورس كاال، فرصتي است كه 
حتي براي سرمايه هاي بســيار خرد نيز فرصت حضور در بازار 
مســكن را فراهم مي آورد و متقاضيان مصرفي نيز كه سرمايه 
موردنياز براي خريد مسكن موردنياز خود را ندارند با استفاده از 
اين ابزار مي توانند سرمايه موجود خود را براي حفظ ارزش در 
مقابل رشد قيمت مسكن بيمه كنند. عملكرد اين اوراق به اين 
صورت است كه ارزش تمام شده ساخت يك واحد يا يك پروژه 
مسكوني، به اوراق بهادار متعددي تقسيم و از سوي سازنده در 
بورس كاالي ايران عرضه مي شود. در مقابل متقاضيان اين اوراق، 
اعم از مردم يا سرمايه گذاران مي توانند با خريد هر تعداد از اين 
اوراق، به همان ميزان در تأمين مالي آن پروژه و سود حاصل از 

تكميل آن برخوردار شوند.
مديركل دفتر اقتصاد مسكن اخيرا در يك گفت وگوي تلويزيوني، 
بازار ســرمايه را فضا و ابزاري مناســب براي تأمين مالي بخش 
مسكن دانست كه باعث مي شود ســرمايه هاي خرد سرگردان 
در اقتصاد نيز به عنوان تأمين كننده منابع ســاخت در خدمت 
توليد مسكن قرار گيرد. پروانه اصالني زمان رونمايي از اين ابزار 
كارآمد در تأمين مالي حوزه مسكن را هفته هاي آينده اعالم كرد 
و گفت: اوراق سلف بازار مسكن با كمك بورس كاال طراحي شده 

و به زودي براي تأمين مالي يك پروژه عملياتي مي شود.

گره گشايي از توليد مسكن
تأمين ســرمايه موردنياز براي اجراي يك پروژه مسكوني، يكي 
از گره هاي اصلي توليد مسكن محسوب مي شود و باز كردن آن 
نيز نيازمند تمهيداتي است كه از بروز تبعات ويرانگر جلوگيري 
كند. در دوره هاي گذشــته، بانك ها به صــورت داوطلبانه براي 
تأمين مالي هنگفت حوزه مســكن وارد عمل شــدند و توليد 
مسكن نيز با افزايش قابل توجهي مواجه شد اما در ادامه تبعات 
اين شــيوه تأمين مالي به صورت بانك هايي مالك و سوداگر در 
حوزه مسكن بروز كرد. از سوي ديگر در دوره اخير ركود مسكن، 
به واسطه سختگيري هاي بانك مركزي براي تزريق منابع بانكي 
به حوزه مسكن، عمال توان توليد سازندگان مسكن به شدت افت 
كرد و ميزان توليد مسكن در كشور تا يك سوم دوره قبلي كاهش 
يافت. در حوزه خريد مسكن نيز، در شــرايط فعلي كالن ترين 
تسهيالتي كه به متقاضيان خريد پرداخت مي شود در بهترين 
حالت معادل 10درصد ارزش نهايي مســكن است و كمكي به 
خانه دار شدن متقاضيان مصرفي نمي كند درحالي كه استفاده از 
منابع ارزان قيمت مي تواند ضمن كمك به افزايش توليد مسكن، 
به تعديل قيمت فروش آن نيز كمك كند؛ چراكه خواب سنگين 
سرمايه در پروژه هاي مسكوني يكي از داليل رشد هزينه توليد 
در اين حوزه است و حتي با احتساب نرخ سود 18درصدي نيز 
مي تواند تا 36درصد هزينه نهايي را باال ببرد. درحالي كه با فروش 
اوراق سلف مسكن، عمال سرمايه گذار در توليد مشاركت مي كند 

و سود او نيز از ارزش افزوده توليد تأمين مي شود.
مديركل دفتر اقتصاد مســكن معتقد اســت: ازآنجا  كه مردم 
مي خواهند ارزش پول خــود را در مقابل تورم حفظ كنند يكي 
از راهكارهايي كه مي توانند انجام دهند خريد اوراق اســت و در 
مقابل پول ســاخت يا هزينه هاي ساخت مسكن از طريق اوراق 
بهادار براي سازنده تأمين خواهد شد. به عقيده اصالني، اين ابزار، 
يكي از روش هايي است كه موجب كاهش وابستگي تأمين مالي 

مسكن به سيستم بانكي خواهد شد.

چشم انداز نياز به توليد مسكن
براساس آخرين ويرايش طرح جامع مسكن، نياز ساالنه كشور 
به مسكن 900هزار واحد برآورد شده كه از اين ميزان ۷00هزار 
واحد بايد در مناطق شهري و 200هزار واحد در مناطق روستايي 
ساخته شود. مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي 
مي گويد: اين بدان معناست كه براي تأمين نياز كشور به مسكن، 
ســاالنه در مناطق شــهري ۷00هزار پروانه بايد صادر و همه 
آنها بايد به ساخت منجر شــود. درحالي كه براساس اطالعات 
شهرداري ها، تقريبا ســالي 300 تا 3۵0هزار واحد پروانه صادر 

مي شود كه ۷0 تا ۷۵درصد آنها منجر به ساخت خواهد شد.
نكته ديگر اينكه طبق اظهارات اصالني، بازده بخش توليد مسكن 
در سال هاي گذشته كمتر از بازدهي بازارهاي موازي ازجمله بازار 
ارز، سرمايه و دارايي بوده ؛ به گونه اي كه بررسي بازده در بازارها 
نشان مي دهد متوسط 10ساله رشد قيمت در بورس ۵1درصد 
و در بخش مسكن 26درصد بوده و مسكن آخرين رتبه در بازده 
قيمت داشته اســت. به گزارش همشهري، پاشنه آشيل فروش 
اوراق سلف مسكن در بازار سرمايه همين موضوع بازدهي قيمت 
بازار مسكن و بازارهاي موازي است كه عمال باعث مي شود رغبت 
سرمايه گذار براي خريد اين اوراق كاهش پيدا كند؛ زيرا بازده با 
سرمايه گذاري ارتباط مستقيمي دارد و اگر سرمايه گذار احساس 
كند كه در بازاري سرمايه گذاري اش سودآورتر است سرمايه اش 
را به آن بازار مي برد. نقطه مقابل اين وضعيت اين است كه براي 
رسيدن سوددهي توليد مســكن تا نقطه سربه سري بازارهاي 
موازي بايد قيمت فروش اين كاال نيز به شدت باال برود كه عمال 

امكان پذير نيست.

رئيس كل بانك مركزي  اقتصاد كالن
از مثبت شدن نرخ رشد 
اقتصاد خبر داد. به گفته 
عبدالناصــر همتــي 
اقتصاد ايران در نيمه نخست سال 1.4درصد 
رشــد كرده اســت. داده هاي آماري تكميلي 
پژوهشــكده پولي و بانكي، وابســته به بانك 
مركزي، هم نشان مي دهد شاخص توليدات 
صنعتي شــركت هاي فعال در بــورس، كه 
شاخص مهمي براي برآورد ميزان رشد ساير 
بخش ها هم هست، در آبان ماه 6.9درصد رشد 
كرده است. در عين حال آمارها نشان مي دهد 
مجموع ســود شــركت هاي بورس در نيمه 
نخست امسال 6۵درصد افزايش يافته است. 
البته اين ميزان رشد هنوز به قدري نيست كه 
كاهش توليد صنعتي در سال9۷ را جبران كند.

به گزارش همشــهري، 3ســال از آغاز روند 
ركود اقتصادي مي گذرد؛ دولتمردان انتظار 
داشتند اقتصاد ايران در ســال جاري با رشد 
مواجه شــود اما برعكس شــيوع كرونا ركود 
اقتصادي را تشــديد كرد. حاال اما آمارهاي 
رسمي مي گويند؛ نشــانه هايي از پايان ركود 
ظهور كرده است. از يك طرف رئيس كل بانك 
مركزي مي گويــد اقتصاد، بدون احتســاب 
نفت، 1.4درصد رشــد كرده؛ از سوي ديگر 
آمارها نشــان مي دهد ميزان توليد و فروش 
شركت ها هم در حال افزايش است. محاسبات 
پژوهشــكده پولي و بانكي براساس شاخص 
توليدات صنعتي نشان مي دهد روند سودآوري 

شركت هاي بورس، رو به افزايش است.

نشانه هاي اميد از رشد توليد صنعتي
مطابق اين گزارش روند صعودي نرخ رشــد 
توليد صنعتي در بين شــركت هاي بورس، 
كه از ابتداي ســال آغاز شده، در آبان ماه نيز 
ادامه پيــدا كرده و شــاخص توليد صنعتي 
شركت هاي بورس در آبان ماه، مانند مهرماه، 
رشــد قابل توجه 6٫9درصــد را ثبت كرده 
است. افزايش نرخ رشــد توليد محصوالت 
شيميايي به ۵.8درصد، يكي از داليل ادامه 
اين روند صعودي اســت. همچنين صنعت 
خودروسازي و ساخت قطعات هم در آبان ماه 
توانسته رشــد توليد باالي 18درصد خود را 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ثابت نگه دارد 
كه نقش مهمي در رشد توليد صنعتي داشته 
اســت. در بين صنايع بزرگ رشــد صنعت 
فلزات اساسي به محدوده صفر درصد رسيده 
و متوسط نرخ رشد فروش در اين صنعت به 
اندكي پايين تر از صفر رسيده است. شاخص 
توليد صنعتي شركت هاي بورس كه در پايان 
ســال1396 به رقم 110واحد رسيده بود، 
در آبان1399 به رقم 103٫۷واحد رســيده 
اســت. به عبارت ديگر باوجود رشد توليد در 
سال98 و 8ماهه ســال1399 هنوز كاهش 
توليد صنعتي در سال9۷ جبران نشده است. 
توليد صنعتي به عنوان موتور رشد اقتصادي و 
محرك توليد در ساير بخش ها درنظر گرفته 
مي شود. از اين رو در بررسي وضعيت اقتصاد 
كشورهاي مختلف، شاخص توليد صنعتي 
اهميت بااليي دارد. در بيشتر كشورها براي 
آگاهي از روند تغييرات بخش حقيقي و اعمال 

سياست هاي متناسب با شرايط، رصد كردن 
به روز تغييرات بخش صنعــت و معدن در 

اولويت تهيه آمار قرار دارد.

افزايش 65درصدي ســود شركت هاي 
بورس

براســاس گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، 
مجموع ســود 439شــركت بورس كه در 
ســال98 معادل ۵6.8درصد رشد كرده بود 
از ابتداي امسال به دليل شــيوع كرونا كند 
شد و ميزان رشد ســود اسمي شركت ها در 
بهار امسال به 21درصد رســيد. با اين حال 
روند كاهش سود با گذشت چند ماه از شيوع 
كرونا جبران شده زيرا مطابق آمار هاي موجود 
كاهش نرخ رشد در 6ماه سال جاري جبران 
شده و مجموع ســود اسمي 419شركت در 
6ماه1399 حــدود 6۵درصد رشــد كرده 
است. همچنين در ســال98 از 439شركت 
بورس ۵1شــركت زيان ده بودند، اين تعداد 
نسبت به ســال9۷ معادل 12درصد كاهش 
نشــان مي دهد. در 3 ماه99 از 426شركت 
بورس ۷۷شركت زيان ده بوده اند كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 19شركت از تعداد 
شركت هاي زيان ده كم شده است. همچنين 
در 6مــاه 1399 از 419 شــركت بــورس 
۵1شــركت زيان ده وجود داشته كه نشان 
مي دهد تعداد شركت هاي زيان ده 20شركت 

كاهش پيدا كرده است.

صنايع رو به رشد 
آنطور گزارش بازوي تحقيقاتي بانك مركزي 
گزارش كــرده در بين صنايــع مهم بورس 
شركت هاي خودروسازي و ساخت قطعات، 
بدترين وضعيت را از نظر ســودآوري دارند؛ 
به طوري كه در دوره هــاي زماني مختلف از 
سال98 تاكنون همواره بين 10 تا 1۵شركت 
زيان ده بوده اند و مجموع ســود خالص كل 
شركت هاي اين صنعت در دوره هاي اخير، 
منفي بوده است. اگرچه زيان شركت هاي اين 
صنعت در سال98 نسبت به سال9۷ كاهش 
۵4درصدي داشــته ولي هنوز ميزان رشد 
مثبت نشــده و حتي زيان اين شركت ها در 
3 ماه و 6ماه سال1399 نسبت به مدت مشابه 

سال قبل بيشتر شده است.
در بين صنايع، رشد سود اسمي صنايع دارويي 
و محصوالت غذايــي به طور قابل مالحظه اي 

بيشتر از صنايع ديگر بوده است به گونه اي كه 
در 6ماه 1399 رشد سود خالص اسمي صنايع 
دارويي و محصوالت غذايي نســبت به مدت 
مشابه به ترتيب 83٫۵ و 19۵درصد بوده است. 
صنايع محصوالت شيميايي و فلزات اساسي 
كه عمدتا صادراتي هستند نيز در 6ماه 1399 
رشد سود خالص اسمي به ترتيب 48٫3 و 64٫۷ 
درصدي داشته اند. اين نرخ هاي رشد نسبت 
به نرخ هاي رشد سود اين صنايع در سال98 

افزايش داشته است.

رشد دوباره توليد كاالهاي نهايي
گزارش پژوهشــكده پولي و بانكي نشــان 
مي دهد توليد كاالهاي نهايي شامل كاالهاي 
مصرفي و ســرمايه اي دوباره رشــد كرده 
اســت درحالي كه ميزان توليــد اين كاالها 
به دليل وابستگي هاي ارزي وارداتي در طول 
سال هاي 9۷ و 98 به شــدت كاهش يافته 
بود. در طول اين ســال ها بيشترين كاهش 
توليد مربوط به كاالهــاي نهايي )مصرفي 
و ســرمايه اي( بوده اســت و توليد كاالهاي 
واســطه اي در اين دوره كاهــش به مراتب 
كمتري را تجربه كرده بود. 2دليل براي افت 
بيشتر توليد كاالهاي نهايي وجود دارد. اول 
اينكه اين محصوالت عمومــا واردات محور 
بــوده و وابســتگي بــه واردات در بين اين 
محصوالت بيشــتر از محصوالت واسطه اي 
است. دوما بازار هدف محصوالت واسطه اي 
عمدتا صادراتي هستند. با وجود كاهش توليد 
كاالهاي مصرفي تازه ترين اطالعات نشــان 
مي دهد رشــد توليد محصوالت مصرفي در 
نيمه دوم سال98 تقريبا با يك روند با ثباتي 
افزايش پيدا كرد و از منفي 19درصد به منفي 
2٫8درصد در بهمن ماه رســيده است. نكته 
قابل توجه مثبت شدن نرخ رشد توليد كاالي 

مصرفي از ارديبهشت99 به بعد بوده است. در 
ماه هاي تابستان رشد توليد اين محصوالت 
حدود 10درصــد ثابت بوده اســت ولي در 
مهر ماه اين نرخ به باالي 12درصد و در آبان به 

باالي 1۵درصد افزايش داشته است.
مي توان گفت كه بخش قابل توجهي از رشد 
توليد صنعتي در بيــن محصوالت مصرفي 
اتفاق افتاده است. رشد كاالهاي سرمايه اي 
در ماه هاي اخير نوسانات زيادي داشته است 
و در بهمن و اسفند98 جهش يكباره اي در 
رشد اين محصوالت مشــاهده مي شود. در 
فروردين99 با وارد شدن شوك شيوع كرونا، 
شاهد كاهش قابل مالحظه توليد محصوالت 
كاالهاي سرمايه اي بوديم اما كاهش شديد 
توليــد در فروردين مــاه بــراي كاالهاي 
سرمايه اي جبران شد و رشد شاخص توليد 
اين محصوالت از خرداد ماه به بعد مثبت شد. 
روند رشد مثبت توليد كاالهاي سرمايه اي 
در ماه هاي اخير نزولي بوده است. رشد توليد 
كاالهاي واسطه اي بعد از يكسال رشد مثبت 
در فروردين99 به منفي 8٫۷۷درصد رسيد 
كه طول سال هاي9۷ و 98 بي سابقه بود اما 
در خرداد ماه امســال روند كاهش توليد در 
اين گروه متوقف شــده و در شهريور بعد از 
6 ماه رشد اين گروه مثبت شده و در آبان به 

2٫6درصد رسيد.

تطبيق با تحريم ها
در ماه هاي گذشته تفاوت رشد شركت هاي 

واردات محــور بــا ســاير شــركت ها قابل 
مالحظه بوده و كاهش رشــد توليد صنعتي 
در ماه هاي قبل عمدتا ناشي از كاهش رشد 
توليد شركت هاي واردات محور بوده است. 
به طوري كه در شــهريور ماه شــركت هاي 
واردات محور رشــد منفــي 12٫4درصدي 
داشته و رشد شركت هاي غيرواردات محور 
فقط منفــي 1٫۵درصد بــوده اســت. اما 
در مهرماه اين شــكاف رشــد كاهش يافته 
و رشــد شــركت هاي واردات محور در اين 
 ماه به طور متوسط فقط ۵٫۵درصد كمتر از 
ساير شــركت ها بوده است و اين اختالف در 
بهمن ماه بعد از بيش از يك سال و نيم رشد 
توليد شركت هاي واردات محور از رشد توليد 
شركت هاي ديگر بيشتر شده است. از اين رو 
مي توان گفت شركت ها توانسته اند خود را با 
محدوديت هاي ناشي از تحريم ها وفق دهند 
و توليدات بر پايه واردات روند مثبتي داشته 
باشد. از اين رو مي توان گفت كه در ماه هاي 
اخير محدوديت هاي وارداتي مانع اصلي براي 
رشد توليد صنعتي نبوده است و متوسط رشد 
دو گروه شركت با وابستگي شديد به واردات 
و ساير شــركت ها در زمســتان98 كمتر از 
2درصد بوده است. شــوك به توليد ناشي از 
شيوع كرونا در شــركت هاي واردات محور 
اثر كمتري نسبت به ساير شركت ها داشته 
است. به طوري كه در فروردين ماه99 توليد 
در شركت هايي كه واردات محورتر بوده اند 

كمتر كاهش داشته است.

ظهور نشانه هاي رشد اقتصاد و توليد صنعتي
2آمار كليدي از تغيير فاز اقتصاد ايران به سمت خروج از ركود حكايت دارد
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   نرخ رشد اقتصاد ايران مثبت شد
رئيس كل بانك مركزي از آغاز رشد اقتصادي كشور پس از چندين 
فصل نزول خبر داد. باالخره پس از 3ســال ركود اقتصادي ناشي از 
كاهش توليد ناخالص داخلي بانك مركزي از آغاز رشد اقتصادي خبر 
داد. به گفته عبدالناصر همتي، اقتصاد ايران در نيمه نخســت سال 
بدون درنظر گرفتن فروش نفت ۱.4درصد رشــد كرده است. اگرچه 
اين ميزان رشد هنوز با ارقام مطلوب كه بتواند به بهبود معيشت منجر 
شود فاصله دارد اما شايد بتوان از آن به عنوان نشانه هاي آغاز دوباره 

رشد اقتصادي تعبير كرد. عبدالناصر همتي در يادداشت اينستاگرامي خود اعالم كرد: همانگونه كه 
قباًل براساس روند شاخص هاي توليدات صنعتي و كشاورزي و نيز رشد تسهيالت سرمايه در گردش 
بانك ها اعالم كرده بودم رشد اقتصادي مثبت شد. او افزود: گزارش اداره حساب هاي اقتصادي بانك 
مركزي حاكي است رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه )۱۰۰=۱3۹۰( در 6 ماه اول سال۹۹ با نفت 
و بدون نفت، مثبت شد. همتي تأكيد كرد: رشد اقتصادي بدون نفت در 6ماه اول سال جاري، نسبت 
به دوره مشابه سال قبل، مثبت ۱.4درصد و رشد اقتصادي با نفت در 6ماه اول سال، نسبت به دوره 
مشابه سال قبل، مثبت ۱.3درصد است. به گفته رئيس كل بانك مركزي رشد اقتصادي با نفت فصل اول 
و دوم سال۱3۹۹ به ترتيب منفي ۲.۹درصد و مثبت 5.۱درصد و رشد اقتصادي بدون نفت، به ترتيب، 

منفي ۰.6درصد و مثبت 3.۲درصد بوده است.

حساسيت و چالش هاي موجود در مسير اجراي قانون جديد چك قانونچكگامبهگاماجراميشود
چاره اي جز اجراي گام به گام و متناسب با آمادگي جامعه باقي نگذاشت

اجراي قانــون جديد چك كه از 2ســال پيش در 
دســتور كار متولي بازار پول قرار گرفتــه بود از 
ابتداي هفته جاري وارد مرحله تازه اي شد. با وجود 
اين طبق اعالم بانك مركزي، اجــراي اين قانون 
به صورت تدريجي دنبال مي شود و فعال فقط صدور 
چك در وجه حامل ممنوع و مقرر شده از 20دي ماه 

سقف عمر چك ها 3 ساله باشد.
به گزارش همشــهري، ماهيــت تغييراتي كه در 
قانون جديد چك اعمال شده، اجراي آن را به وجود 
زيرساخت هايي خاص موكول كرده كه ايجاد آنها 
به گذشــت زمان نياز دارد. يكي از داليل اجراي 
تدريجي ايــن قانون نيــز فراهم نبــودن همين 
زيرساخت هاست؛ اما آشنايي جامعه با فرايندهاي 
جديد قانون چك نيز از موضوعات ديگري اســت 
كه آهسته و پيوسته بودن تغييرات را ناگزير كرده 
اســت. در اين ميان چالش هايي نيز براي اجراي 
قانون جديد وجود دارد كه پژوهشكده پولي و بانكي 
فهرست كاملي از آنها منتشر كرده و بانك مركزي 
نيز براي رفع اين چالش ها همان شيوه تدريجي را 

پيش گرفته است.

۱4دليل براي اجراي گام به گام 
قانون اصالح قانون صــدور چك كه بانك مركزي 
در آذر139۷ بــراي اجرا به بانك ها و مؤسســات 
اعتباري ابالغ كرد حامل تغييرات زيادي در رويه 
ناظر بر چك بود. اين تغييرات كه بيشتر مبتني بر 
بسترهاي ســامانه اي تدوين شده بود، به بازه هاي 
زماني براي پياده سازي مؤثر زيرساخت هاي فني 
و تغييرات حاصله در رويه هاي ناظــر بر صدور و 
تسويه چك نياز مبرمي داشــتند. ازاين رو اگرچه 
تمام ابعاد زيرساختي موردنياز اين قانون تاكنون 
پياده سازي نشــده ، اما در ابعاد عملياتي شده نيز 
به دليل پيچيدگي هاي موجود بانك ها و مؤسسات 
اعتباري با چالش هايي براي تمكين مؤثر به قانون 

مواجه هستند.
پژوهشكده پولي و بانكي، براساس مباحث مطرح 
شده در جلســات كارشناســي و با تمركز بر ابعاد 
عملياتي مواد قانون اصالح قانون چك، چالش هايي 
در 14حــوزه كلي احصا كرده كه مــواردي نظير 
چك الكترونيك، اطالع رســاني برگشــت چك، 
نبود رويكرد واحــد در اعمــال محدوديت چك 
برگشــتي، مشــكالت اتخاذ تصميمات بانكي در 
شــرايط اضطراري نظير كرونا، خطر رفع سوءاثر 
از چك هاي برگشــتي با رضايت نامه هاي صوري، 
مشــكالت اســتعالم دعوا درخصوص چك هاي 
برگشــتي، زمان بر بودن رويه هاي رفع ســوءاثر، 
مشخص نبودن تاريخ اعتبار چك ها، جعل چك، 

مشكالت اعالم مفقودي و... ازجمله آنها هستند. 
در حقيقت، ريشه شــكل گيري اين چالش ها در 
مهيا نشدن زيرساخت هايي اســت كه بايد بستر 
موردنياز بــراي اجراي دقيق مفــاد قانون چك را 
ايجاد و تضميــن كنند و البتــه به تدريج در حال 

راه اندازي هستند.
بررسي ها نشان مي دهد اجراي كامل قانون جديد 
چك، بر پايه فعاليت 6سامانه الكترونيك در حوزه 
بانكي و قضايي استوار شده كه از اين تعداد، 4سامانه 
شامل »شبكه ملي عدالت« كه در سال91 در قوه 
قضاييه راه اندازي شد و ســامانه هاي »چكاوك«، 
»نهاب« و »صياد« در ســال هاي 93، 9۵ و 96 در 
بانك مركزي ايجاد شــده ، قبل از تصويب قانون 
جديد چك نيز فعــال بوده اند و اينك براي اجراي 
قانون جديد وارد مدار شده اند؛ اما 2سامانه با نام هاي 
»ســامانه ملي اعتبارسنجي« و »ســامانه سجل 
محكوميت هاي مالي« بايد با همكاري بانك مركزي 
و قوه قضاييه ايجاد شــود تا زمينه تحقق اهداف 

مدنظر قانون جديد چك مهيا باشد.

توصيه هاي پژوهشكده بانكي
اگرچه بخشي از چالش هاي مرتبط با اجراي قانون 
چك نيازمند ايجاد يا ارتقاي سامانه هاي الكترونيك 
اســت اما در برخي موارد، فقط نبــود رويه متحد 
يا مشــخص باعث بروز چالش شــده كه با ابالغ 
3بخشنامه فوري و تعيين كننده مرتفع خواهد شد. 
در حوزه مقرراتي، ابالغ بخشنامه اي از طرف بانك 
مركزي در شفاف سازي رويه اطالع رساني برگشت 
چك به صاحب حســاب و ملزم كردن بانك ها و 
مؤسسات اعتباري به اجراي آن يكي از مشكالت 
معمول اجراي قانون چك را رفع مي كند. همچنين 
بخشنامه  ديگري براي تنظيم مقررات سفت وسخت 
در الزام بانك ها و مؤسسات اعتباري به مسدودي 
حساب هاي مشتري دارنده چك برگشتي نزد خود 
ازجمله اقداماتي است كه بستر اجراي قانون جديد 
را فراهم خواهد كرد. از سوي ديگر، مشخص شدن 

و ابالغ الگوي سقف اعتبار در قالب بخشنامه بانك 
مركزي مي تواند بسياري از چالش هاي اجرايي در 
اين زمينه را برطرف كند و به پياده سازي مؤثر اين 

قانون در شبكه بانكي منتهي شود.
پژوهشــكده پولــي و بانكي پيشــنهاد كرده در 
كنار فعال ســازي همه ســامانه هاي موردنياز و 
همچنين ابالغ بخشــنامه هاي ضــروري و مهم، 
بانك مركزي بايد در چند جبهه ديگر نيز وارد عمل 
شود. ارتقاي رويه هاي فعلي به ويژه در تعداد اقالم 
قابل اطالع رساني در استعالم از وضعيت اعتباري 
دارنده حساب براي پوشــش اقالم مدنظر قانون 
يكي از موارد مورد تأكيد اين پژوهشــكده است. 
از سوي ديگر همزمان سازي ثبت چك در سامانه 
پيچك با فرايند استعالم گيري به منظور اطمينان 
از صحت اطالعات و ارتقــاي فرهنگ ثبت چك 
در اين ســامانه، در كنار اثربخشي رضايت نامه در 
رفع سوءاثر از چك صرفا پس از تأييد سيستمي 
توسط دارنده نهايي چك ازجمله كارهايي است 
كه به اجراي مطلوب قانــون اصالح قانون صدور 
چك كمك مي كند. همچنين افزايش اقتدار اين 
قانون در اعمال مجــازات ماده6 در كاهش ميزان 
قصور مسئوالن شــعب در عدم التزام به تكاليف 
قانوني مربوطه نيز از اهميت زيادي در پوشــش 
لغزش هاي موجود توسط اين افراد برخوردار است 
كه بايد موردتوجه قرار گيرد. عالوه بر اين موارد، 
ازنظر پژوهشكده پولي و بانكي، با توجه به سامانه 
محور بودن قانون جديد چــك، بايد در طراحي 
سامانه پيچك مقوله كاربرپسندي موردتوجه قرار 
بگيرد و تدابيري براي افراد فاقد گوشي هوشمند يا 
بدون دسترسي به اينترنت در رويه جديد پيگيري 

مبادالت چك منظور شود.

تصميم بانك مركزي در اجراي تدريجي قانون 
چك

واقعيت هاي موجود در حوزه چك نشان مي دهد 
اجراي قانــون جديد چــك بايد طبــق توصيه 

پژوهشكده پولي و بانكي و صرف نظر از فرارسيدن 
موعد قانوني پيگيري شود و اين كار جز با اجراي 
تدريجي و گام به گام قانون جديد چك امكان پذير 
نيست. شــيوه اي كه از 2 ســال پيش و با تغيير 
محسوس ظاهر چك هاي بانكي موسوم به صياد 
آغاز شــد و حاال با اتكا بــه ويژگي هاي چك هاي 
صياد، زمينه اجراي الزاماتي ديگــر از اين قانون 
را فراهم كرده اســت. در اين مورد، بانك مركزي 
نيز به صراحت اعالم كرده اجــراي قانون جديد، 
تدريجي و همگام با آمادگي جامعه خواهد بود و در 
اين مسير چك هاي موجود در بازار نيز طبق روال 
سابق كارسازي مي شوند. چنان كه ديروز در نشست 
خبري بانك مركزي كه  با موضوع قانون جديد چك 
برگزار شد، داوود محمدبيگي، مدير اداره نظام هاي 
پرداخت بانك مركزي هــم تأكيد كرد: با توجه به 
شرايط چك و اهميت باالي آن در تبادالت تجاري، 
بانك مركزي به دنبال آن بود كه اجراي قانون جديد 
چك به شكل گيري مشكالت و چالش هاي جديد 
در اين زمينه منجر نشود. او با اشاره به اجراي مرحله 
جديد اجراي قانون جديد چك، افزود: مقرر شده 
در آينده عمليات ثبت، تأييد و انتقال چك توسط 
صادركننده و دريافت كننده در سامانه صياد انجام 
و اين عمليات از طريق برنامك هاي موجود بانكي 
و پرداخت انجام خواهد شد. همچنين افرادي كه 
دسترسي به اين اپليكيشــن ها ندارند، مي توانند 
براي ثبت اطالعات چك به  صــورت حضوري به 
شعب بانكي مراجعه كنند. عالوه بر روش هاي ذكر 
شده، تالش مي شود امكان ثبت يا تأييد اطالعات 

چك با ارسال پيامك نيز فراهم شود.
محمدبيگي با تأكيد بر اينكــه تغييرات تدريجي 
انجام مي شود، گفت: تا زماني كه دسته چك هاي 
جديد وارد گردش نشده اند، آن دسته از چك هايي 
كه در اختيار مردم اســت، اعتبار دارد و مشمول 
قوانين جديــد نخواهند بود. ضمــن اينكه ثبت 
اطالعات چك هاي جديد كه از 20دي ماه در اختيار 
مشتريان قرار مي گيرد نيز بالفاصله الزامي نيست 
تا مردم به تدريج با تغييرات قانوني و نحوه عملكرد 
آن آشنا شوند؛ اما بعد از الزامي شدن ثبت اطالعات 
چك در سامانه صياد، درصورتي كه اطالعات چك 
در ســامانه ثبت نشــود، چك فاقد اعتبار بوده و 
كارسازي نخواهد شد. مدير اداره نظام هاي پرداخت 
بانك مركزي، يادآور شــد: دسته چك هاي جديد 
كه از 20دي ماه در دســترس مردم قرار مي گيرد، 
حداكثر اعتبار 3 ساله دارند و بر هر برگه چك تاريخ 
اعتبار آن ثبت شده است؛ ازاين رو صادركنندگان 
چك نمي توانند بــراي تاريخي بعد از مدت اعتبار 

تعيين شده، چك را صادر كنند.

برق، آب و گاز مجاني براي كم مصرف ها
پس از اجراي طرح برق اميد در شهريور امسال، دولت اجازه آب و گاز 
اميد را نيز صادر كرد و از ديروز با ابالغ مصوبات مربوطه از سوي معاون 

اول رئيس جمهور، عمال وارد پروسه اجرا شد.
به گزارش همشهري، شــهريورماه بود كه دولت به وزارت نيرو اجازه 
داد مبلغ قابــل پرداخت در قبض برق مشــتركان كم مصرف را صفر 
ريال اعمال كرده و مبالغ بخشوده شــده را از محل دريافت جريمه از 
پرمصرف ها جبران كند. در ادامه دولــت در مصوبه اي به وزارت نفت 
نيز اجازه داد تا از آن دســته از مشــتركان گاز كه مصرف خود را كم 
كرده اند، پول كمتري بگيرد. به همين دليل گمانه هاي مجاني شدن 
آب براي كم درآمدها و فقرا هم تقويت شد. مسئله اي كه وزير نيرو آن 
را تأييد كرده بود. در كنار دوگانه برق و گاز رايگان، بحث بخشودگي 
100درصدي آب بهاي كم مصرف ها نيز نهايي شــد كه چيزي حدود 
4ميليون مشترك كم مصرف آب در سراسر كشور را شامل خواهد شد.

ابالغ مصوبه آب رايگان براي كم مصرف ها
ديروز معــاون اول رئيس جمهور، مصوبــه هيأت وزيــران با هدف 
بهينه سازي مصرف آب و تشويق مشــتركان كم مصرف خانگي را به 
وزارت نيرو، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ســازمان برنامه وبودجه 
كشور ابالغ كرد. در اين مصوبه كه به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد 
اصل138 قانون اساســي ابالغ شده، آمده اســت: صورتحساب آب و 
فاضالب مشتركان با مصرف تا يك سوم الگوي تعيين شده با تخفيف 
صددرصدي محاسبه شود. هيأت وزيران با تأكيد بر اينكه آب بهاي ساير 
مشتركان تا الگوي تعيين شــده تغييري نخواهد كرد، تصويب كرده 
است: مشتركان با مصرف ماهانه بيش از الگوي مصرف، 6 ماه فرصت 
دارند تا نسبت به اصالح رفتار مصرفي و كاهش مصرف آب اقدام كنند. 
در پايان اين دوره، بهاي آب آن دسته از مشتركاني كه مصرف آنان بيش 
از الگوي تعيين شده باشد، به پيشنهاد وزارت نيرو و تصويب شوراي 
اقتصاد افزايش مي يابد. البته تخفيف مدنظر اين مصوبه، صرفا شامل 
سكونتگاه هاي دائمي در حال بهره برداري شهري و روستايي است و 
واحدهاي خالي از سكنه و سكونتگاه هاي غيردائم نظير باغ، ويالها و 

خانه باغ ها را مشمول نمي شود.

ابالغ مصوبه گاز مجاني
ديروز اســحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهــور مصوبه هيأت 
وزيران براي محاســبه گازبهاي مشــتركين كم مصــرف را نيز ابالغ 
كرد كه براســاس آن از ابتداي دي ماه1399 بــا تخفيف صددرصد 
محاسبه خواهد شــد. در اين مصوبه كه به پيشنهاد وزارت نفت ابالغ 
شده، آمده اســت: اين حكم شــامل گازبها و همه هزينه هاي مرتبط 
با آن )ماليات، عوارض ارزش افزوده و عوارض گازرســاني( اســت و 
صرفا ســكونتگاه هاي دائمي در حال بهره برداري شهري و روستايي 
و همچنين سكونتگاه هاي عشايري را در برمي گيرد و گازبهاي ساير 

مشتركان تا الگوي تعيين شده تغييري نخواهد كرد.
در مصوبه دولت، جدول الگوي كم مصرفي براساس معيار مترمكعب 
در ماه، به اين شرح اعالم شده است: 1- ايام سرد اقليم هاي يك، 2 و 
3 معادل  200مترمكعب و كمتر در ماه، 2- ايام ســرد اقليم4 معادل 
1۵0مترمكعب و كمتر، 3- ايام سرد اقليم۵ معادل 100مترمكعب و 
كمتر و ايام گرم و همه اقليم ها )نيمه دوم فروردين تا نيمه اول آبان(، 

4۵مترمكعب و كمتر.
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افزايش قيمت و گراني گوشت  گزارش
و مرغ در كنار قرنطينه خانگي 
و تعطيلي فست فودها، سهم 
سوســيس و كالباس را در 
سبد مصرفي خانوارها افزايش داده؛ همزمان سبك 

خريد و مصرف اين اقالم تغيير كرده است.
به گزارش همشهري، اگر تا چند سال قبل سوسيس 
و كالباس و ســاير فرآورده هاي گوشتي با همه اما 
و اگرهاي مطــرح در مورد كيفيت و ســالمت آن 
به عنوان غذاهاي آماده و تفنني در ســبد مصرفي 
خانوارها مطرح بود اين روزها با گراني گوشــت و 
مرغ، ضرورت رعايت قرنطينه خانگي و تعطيلي يا 
بيرون بر شدن برخي مشاغل و كسب وكارها مانند 
رســتوران ها، فســت فود و پيتزا فروشي ها، اقبال 
خانوارها بــه مصرف اينگونه محصــوالت افزايش 
يافته و مي توان گفت، استفاده از انواع فرآورده هاي 
گوشتي به خصوص سوسيس و كالباس به پاي ثابت 
يكي از وعده هاي غذايي ماهانه يا هفتگي خانوارهاي 
ايراني تبديل شده است. عالوه بر آن با ماندن مردم 
در خانه امكان آماده سازي  سريع انواع غذاهاي نيم 
پز شرايط را براي افزايش سهم انواع فرآورده هاي 
گوشتي در سبد مصرفي خانوارها فراهم كرده است. 
اگرچه گراني گوشــت و مرغ به عنــوان ماده اوليه 
اصلي توليد فرآورده هاي گوشتي زمينه رشد هزينه 
تمام شــده توليد و افزايش قيمت اين محصوالت 
را فراهم كرده اما مصرف كنندگان تالش كرده اند 
با تغيير ســبك خريد و مصرف انواع فرآورده هاي 
گوشتي اين اقالم را جايگزين گوشت و مرغ كنند. با 
وجود اين، قيمت اين روزهاي سوسيس و كالباس و 
ساير فرآورده هاي گوشتي خود به مانعي براي اقبال 
بيشتر مصرف كنندگان به خريد و افزايش بيشتر 
سهم اين اقالم در ســبد مصرفي خانوارها تبديل 
شده اســت اما به گفته فعاالن صنفي با سير نزولي 
قيمت گوشــت و به خصوص مرغ طي چند هفته 
اخير، كارخانه هاي توليد كننده سوسيس و كالباس 
و ساير فرآورده هاي گوشتي نيز نرخ اينگونه اقالم 

را كاهش داده اند.

شرايط اقتصادي و مصرف سوسيس و كالباس 
رئيس اتحاديــه صنف فروشــندگان محصوالت 
گوشتي در گفت وگو با همشهري با اشاره به تغيير 
نگرش و اقبال مردم به خريد فرآورده هاي گوشتي، 
گفت: تا حدود 20 تا 25ســال پيش سوسيس و 
كالباس جزو غذاهاي تفنني بود كه برخي خانوارها 
به ندرت از آن استفاده مي كردند اما اين روزها تغيير 
شرايط اقتصادي و به خصوص گراني گوشت و مرغ و 

كاهش قدرت خريد مردم موجب شده تا بسياري از 
خانوارهاي كم درآمد اين اقالم را جايگزين گوشت 
و مرغ در ســبد مصرفي خانوارها كنند. مصطفي 
معروف خاني همچنين از مقرون به صرفه تر بودن 
خريد محصوالت پروتئيني آماده نسبت به گوشت 
و مرغ براي خانوارهاي كم درآمد خبر داد و گفت: 
مشتري با خريد يك مرغ به وزن 2كيلوگرم شاهد 
ضايعات 300 تا 500گرمي اين ماده پروتئيني است 
اما با خريد سوسيس و كالباس شاهد استفاده صفر 

تا صد اينگونه اقالم است. 
به گفته او در دســترس بودن و آماده شدن سريع 
فرآورده هاي گوشــتي مزيت ديگر استفاده از اين 
اقالم نسبت به گوشت قرمز و مرغ است و با شيوع 
كرونا، قرنطينــه خانگي و ترجيح مــردم به طبخ 
غذا در منزل، اقبال مشــتريان بــه خريد اينگونه 
اقالم بيشتر شده اســت. معروف خاني علت گراني 
سوســيس و كالباس را محدود به افزايش قيمت 
گوشت و مرغ ندانســت و افزود: عالوه بر افزايش 
قيمت گوشت و مرغ ســاير نهاده هاي توليد انواع 
سوسيس و كالباس مانند آرد، مواد بسته بندي و... 
نيز افزايش يافته و درنهايت منجر به افزايش هزينه 
تمام شده توليد و گراني ناخواسته اين اقالم توسط 
كارخانه هاي توليدي شده است. با وجود اين شيوع 
كرونا، تعطيلي و محدوديت هاي اعمال شده براي 
برخي مشاغل مانند رستوران ها، فست فودها و پيتزا 
فروشي ها در افزايش مصرف سوسيس و كالباس 
به خصوص در ايام عيد و تعطيالت 2هفته اي اخير 

مؤثر بوده است.

ســهم 30درصدي گوشــت و مرغ در گراني 
فرآورده هاي گوشتي 

رئيس اتحاديــه صنف فروشــندگان محصوالت 
گوشــتي با بيان اينكه مصرف انواع فرآورده هاي 
گوشتي به خصوص سوسيس و كالباس نسبت به 
قبل 10 تا 20درصد بيشتر شده است، گفت: به دليل 
نگراني و ترس مردم از رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
با خوردن غذا در بيرون از منــزل، اغلب خانوارها 
به دنبال آن هســتند تا غذاي مورد نياز را در خانه 
طبخ و آماده كنند. به گفتــه معروف خاني، گراني 
گوشــت و مرغ موجب افزايش 25 تا 30درصدي 
هزينــه تمام شــده توليد و نــرخ فــروش انواع 
فرآورده هاي گوشتي شــده اما اين افزايش قيمت 
در انواع سوسيس و كالباس بنابر ميزان استفاده از 
گوشت و مرغ متغير بوده است چراكه سهم قيمت 
گوشت و مرغ در هزينه تمام شده توليد مثال كالباس 
ژامبون گوشت و مرغ 90 تا 60درصد متفاوت است. 

همچنين كارخانه هاي توليد فرآورده هاي گوشتي، 
نرخ محصوالت خود را براساس قيمت روز گوشت 
گوســاله و مرغ تعيين و به بــازار عرضه مي كنند. 
اين كارخانه ها با ارائه مســتندات هزينه تمام شده 
توليد به سازمان حمايت قيمت ها را اصالح و روي 
بســته بندي محصوالت درج مي كننــد و به دليل 
گراني گوشت و مرغ اين كارخانه ها ناچار به افزايش 
قيمت محصوالت خود طي 2 تا 3 مرحله شده اند. 
او با رد نقش فروشندگان فرآورده هاي گوشتي در 
گراني و گرانفروشي اين محصوالت گفت: واحدهاي 
صنفي تحت پوشش اين اتحاديه انواع فرآورده هاي 
گوشتي را با ســود مصوب خرده فروشي حداكثر 

حدود 12 تا 18درصدي نســبت به نرخ درج شده 
روي بســته بندي اين محصوالت عرضه مي كنند. 
اين در حالي است كه در مورد كالباس با ماندن يك 
رول 100كيلوگرمي آن در مغازه به مدت 3 تا 4روز 
حداقل يك كيلوگرم كاهش وزن را شاهد هستيم. 
عالوه بر آن فروشندگان به هنگام اساليس كردن 
كالباس براي مشتري ناگزير به دور انداختن ورق 
رويي كالباس بريده شده هستند كه هزينه انجام 
اين كار براي مثال كالباس ژامبون گوشت 90درصد 
با قيمت 130 تا 140هزار تومان حدود 5 تا 6هزار 
تومان يعني معادل 15درصد سود خرده فروشي، 

عرضه كنندگان اين محصوالت است.

كرونا و رشد قيمت گوشت و مرغ، سهم فرآورده هاي گوشتي آماده و نيمه آماده در سبد مصرفي خانوارها را تا 20درصد افزايش داد

نافرماني قيمت  كاالها از 
سير نزولي نرخ ارز 

افزايش نرخ ارز ازجمله عوامل مؤثر در  گفت وگو
گراني بسياري از كاالها و خدمات در 
8 ماه امسال بوده اســت اما از ميانه 
آبان ماه با مشــخص شــدن نتايج 
انتخابات آمريكا و آغاز سير نزولي قيمت دالر و ساير ارزها، 
اين كاهش قيمــت، تأثير مشــهودي در ارزاني كاالها 
به خصوص كاالهاي اساسي و اقالم خوراكي نداشته است. 
اگرچه در بازار برخي محصوالت صنعتي و سرمايه اي مانند 
خودرو و لوازم خانگي ريزش يا تثبيت قيمت ها را شاهد 
بوده ايم اما كاهش عرضه و مقاومت عرضه كنندگان در برابر 
كاهش قيمت ها و انتظارات مشتريان براي افت بيشتر يا 
ثبات بازار كاالها موجب تشديد ركود و افت شديد معامالت 
اين  كاالها در بازار شده است، شرايط به گونه اي است كه 
مشــتريان اين  كاالها تا ناگزير به خريد و فروش نشوند، 
حاضر به معامالت نيستند. در گفت وگو با مهدي كريمي 
تفرشــي، رئيس هيأت مديره تعاونــي توليد كنندگان 
محصوالت غذايي و عضو هيأت مديره كنفدراسيون صنعت 
ايران در مورد علت مقاومت اقالم كااليي در برابر كاهش 

قيمت ها گفت وگو كرده ايم.

چرا با وجودســير 
نزولي نــرخ ارز قيمت اغلب 
كاالهاو خدمات همچنان باال 

مانده است؟
بازارهــاي هيجاني و نوســانات 
لحظــه اي قيمت هــا مهم ترين 

دغدغه مردم در ســال هاي اخيــر بوده اســت. آنچه مردم و 
فعاالن توليد و صنعت خواهان آن هســتند ثبات قيمت ها و 
بازار است. در چندسال اخير سياست هاي تحريمي اقتصادي 
در كنارسوءمديريت ها در حوزه سياســت هاي پولي، مالي و 
بودجه اي باعث كاهش ارزش پول ملي شده است اما بايد ديد 
كه با كاهش نرخ ارز و روي كار آمدن دولت جديد در آمريكا طي 
چند ماه آينده چه تغييري در بازارهاي داخلي ايجاد مي شود. 
براي پاسخ به اين پرسش بايد بررسي شــود كه چه ميزان از 
نابساماني هاي بازار داخلي را مي توان به گردن تحريم ها انداخت 
و آيا واقعا سياســت هاي دولت آمريكا تعيين كننده شــرايط 
اقتصادي در ايران بوده است؟ متأسفانه اين باور غلط در ميان 
بسياري از سياستمداران و مردم عادي رواج يافته كه روي كار 
آمدن دولتي در آن سوي دنيا مي تواند برشرايط اقتصاد ايران 

اثر مثبتي داشته باشد.
يعني معتقد به بزرگ نمايي تأثير منفي تحريم ها 

و نوسان نرخ ارز بر اقتصاد ايران هستيد؟
فراموش نكنيم كه ما كشوري با ثروتي عظيم، منابعي غني و 
ارزشمند و پتانسيل هاي بســيار باال هستيم اما متأسفانه اين 
سرمايه هاي عظيم داخلي سال هاســت كه مورد غفلت قرار 
گرفته اســت. موضوعي كه بارها رهبر انقالب به آن اشــاره و 
بر تكيه بر توانمندي هاي داخلي و توليد ملي و پتانسيل هاي 
داخلي تأكيد كرده اند اما به راستي چقدر از اين پتانسيل ها بهره 
برده ايم؟ از سوي ديگر آمريكا طي 40سال گذشته ثابت كرده 
كه دولت مورد اعتمادي نيست و نبايد نبض اقتصاد ايران را 
به سياست هاي نابســامان اين دولت گره زد. با توجه به اينكه 
تحليل روند نوسان نرخ دالر طي 2 ماه اخير، نمايانگر آرامش 
نسبي اين بازار در افق كوتاه مدت اســت. اما بايد بپذيريم كه 
قيمت كاالهاي اساسي در بازار تنها متاثر از نوسانات نرخ ارز 
نيست بلكه سياست هاي پولي- مالي، حجم نقدينگي و تورم 
حاصل از آن و ايجاد جو رواني نا امني اقتصادي در جامعه تأثير 
زيادي بر كمبود و گراني اين اقالم داشته است. رشد نقدينگي، 
معضلي نهادينه شده دراقتصاد ايران واز عوامل به وجود آمدن 
تورم است. با اين شــرايط حتي درصورتي كه سياستگذاران 
ارزي بتوانند نرخ ارز را كنترل و تثبيت كرده اما رشد نقدينگي 
استمرار داشته باشد، منجر به افزايش بيش از حد نرخ تورم، 
رشد هزينه تمام شده توليد و تداوم گراني كاالها و خدمات در 

اقتصاد ايران خواهد شد.
تأثير سياســت هاي تجاري بر رشــد تورم و 

افزايش قيمت كاالها و خدمات چه بوده است؟
متأسفانه اكنون به اندازه مصرف حداقل 2سال كشور، كاال و 
مواداوليه توليد در گمرك دپو شده و بايد آزادسازي و ترخيص 
اين اقالم زمينه رشد توليد و عرضه و كاهش قيمت كاالها را 
فراهم كند. همچنين ميزان تأثيرپذيري واردات و صادرات از 
نرخ ارز، با كشش تقاضا براي كاالي صادراتي و وارداتي مرتبط 
است وسهم كاالهاي مذكور در بازار، در ميزان افزايش تقاضا 
براي هر محصول در بازار نقش مهمي ايفا مي كند. بر اين اساس 
بايد ابتدا بين عرضه و تقاضاي كاال در كشور تعادل ايجاد كرده 
تا بتوانيم به نوسان شــديد اقالم مختلف كااليي پايان دهيم. 
عالوه بر آن تجربه چند دهه گذشــته نشــان داده متأسفانه 
دولت ها براي جبران كسري بودجه همواره به برداشت از بانك 
مركزي و صندوق ذخيره ارزي متوسل شده اند كه اين امر باعث 

باال رفتن حجم نقدينگي و تورم شده است.
برخي رانت و فساد ناشــي از داللي و ضعف 
نظارت را عامل باال ماندن قيمت ها مي دانند، نظر شــما 

چيست؟
دستگاه هاي نظارتي مانند سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان، ستاد تنظيم بازار و... نيز به عنوان نهادهاي 
اصلي كنترل قيمت  و عرضه كاالها، بايد داليل كاهش نيافتن 
قيمت كاالها و خدمات با وجود كاهش نرخ ارز را بررســي و 
تالش بيشــتري براي نظارت بر قيمت گذاري و رعايت نرخ 
فروش اقالم كااليي مشمول تعيين نرخ دولتي داشته باشند. 
بر اين اساس دستگاه هاي ذيربط بايد به دنبال راه حلي باشند 
تا قيمت مايحتاج عمومي مردم با همان سرعتي كه افزايش 
قيمت به هنگام رشد روز افزون نرخ ارز را تجربه كرده، با سير 
نزولي نرخ ارز و كاهش هزينه تمام شــده تامين و توليد اقالم 
كااليي طي چند ماه گذشته نيز اين قيمت ها سير نزولي داشته 
باشد. اما واقعيت آن اســت كه كاهش نرخ ارز لزوما به همان 
سرعت افزايش آن، بر افت قيمت خرده فروشي اقالم كااليي 
تأثير نمي گذارد اگرچه اين تأثيــر پذيري در بخش كاالهاي 
سرمايه اي با سرعت بيشتري خود را نشان مي دهد. عالوه بر 
آن اگرچه بسياري از محصوالت صنعتي مانند لوازم خانگي و 
خودرو در داخل كشور توليد مي شود، اما قطعات و مواداوليه 
توليد اينگونه كاالها وارداتي اســت و متأسفانه اينگونه اقالم 
كااليي دچار پديده چسبندگي قيمت ها به باال در برابر كاهش 

نرخ ارز شده  است.

جايگزيني گوشت و مرغ با سوسيس و كالباس   35هزار تومان 
براي قوطي هاي آب رفته تن ماهي 

كافي است يكي از قوطي هاي تن ماهي موجود  سوپرماركت
در قفسه كنسروهاي سوپرماركت ها را در دست 
بگيريد تا متوجه شويد اندازه اين قوطي ها به طور 
واضحي كوچك شده است. اين در حالي است 
كه قيمت اين غذاهاي آماده نه تنها كم نشده بلكه بيشتر شده و قيمت 
محصوالت بعضي از برندها در حال نزديك شــدن به 40هزار تومان 
است. به گزارش همشــهري، بحران قيمت تن ماهي نخستين بار در 
تابستان خود را نشان داد، زماني كه بسته هاي 12 تا 16هزار توماني تن 
كم كم قيمتشان روز به افزايش گذاشت و در طول يكي دو ماه به نزديك 
30هزار تومان رسيد. دليل اين افزايش قيمت، مشكالت واردات ماهي 
تن و نرسيدن فصل صيد داخلي عنوان شد و در عين حال اين وعده 
داده شد كه با آغاز فصل صيد داخلي قيمت كنسرو ماهي كاهش يابد 
يا دست كم بيش از اين افزايش پيدا نكند اما با گذشت چند ماه از فصل 
صيد، نه تنها اين وعده محقق نشد بلكه شاهد دور جديدي از افزايش 
قيمت اين محصول هستيم. اين در حالي است كه ابعاد قوطي هاي تن 
ماهي تقريبا نصف شــده و طبيعتا قيمت باالي 30هزار تومان براي 

حجم كمتري از ماهي پرداخته مي شود.

قيمت انواع كنسرو ماهي تن در سوپرماركت هاي تهران
قيمت )تومان(مشخصاتبرند

35079.000گرميبيسفود
39.500تن ماهي دودي - 240گرميمالكون
32.500ماهي تن در شويد - 180گرميمكنزي
32.500فلفلي - 180گرميمكنزي

32.500تن ماهي با شويد - 180گرميخوشبخت
35.000تن ماهي در روغن زيتون - 180گرميپيك
18027.500گرميايليكا
31.850با روغن زيتون - 180گرميساحل
27.000با سير و فلفل - 180گرميطبيعت
26.950با فلفل - 180گرميشيلتون

 اختالف 40درصدي قيمت ميوه
در مغازه ها با ميادين 

قيمت باالي ميوه در مغازه هاي سطح شهر باعث  تره  بار
شده بســياري از مردم ميادين ميوه و تره بار را 
براي خريد اقتصادي تر انتخاب كنند. به گزارش 
همشهري، با توجه به در پيش بودن شب يلدا 
خانواده ها دغدغه تامين ميوه و ديگر اقالم مورد نياز خود براي برگزاري 
مراســم اين عيد ملي را دارند و اگرچه امسال به توصيه ستاد كرونا و 
كارشناسان بهداشتي مهماني هاي فاميلي برگزار نمي شود اما براي يك 
دورهمي كوچك سه تا چهار نفره هم تامين كمي آجيل، كمي شيريني 
و يكي دو قلم ميوه حداقل كاري است كه بايد انجام شود. ميادين ميوه 
و تره بار در زمينه توزيع و فروش آجيل شــب يلدا شرايطي را فراهم 
كرده اند تا شــهروندان بتوانند با قيمت مناسب تر از مغازه هاي سطح 
شهر مايحتاج خود را تامين كنند كه جدول قيمت اين اقالم در ستون 
ديروز ميادين و ميوه و تره بار به چاپ رسيد اما در زمينه تامين ديگر 
مايحتاج به ويژه ميوه، سازمان ميادين ميوه و تره بار شهر تهران شرايط 
ويژه اي را اعالم كرده است. بر اين اساس برنامه ريزي هاي الزم انجام 
شده كه خانواده ها در شب يلدا ميوه مورد نياز خود را از ميادين ميوه و 
تره بار، با قيمت 30تا 40درصد ارزان تر از ميانگين قيمت هاي سطح 
شــهر تهيه كنند. درباره ســاير محصوالت مورد نياز خانواده ها در 
طوالني ترين شب سال نيز تدابير و تمهيدات ويژه اي انديشيده شده 
است. هم اكنون، اختالف قيمت انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار با 
ميانگين قيمت هاي سطح شهر به 37درصد و سبزي  و صيفي جات به 
34/5درصد مي رســد. اين تفاوت قيمت براي گوشــت گوســفند 
19درصد، گوشت گوساله 15درصد، گوشت مرغ 18درصد، تخم مرغ 

18درصد و قندوشكر 14درصد است.

قيمت انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار تهران )تومان(
قيمت هر كيلو مشخصاتنام محصول

13.900يكدست و سالمازگيل
11.200آبدار- باالي 150گرمانار

8.500يكدست و سالم- باالي 135گرمسيب قرمز لبنان
9.500يكدست و سالم- باالي 135گرمسيب زرد لبنان

9.800سالم و رسيدهكيوي
9.900آبدار و شيرين- باالي 80گرمنارنگي
13.500شيرين و رسيدهخرمالو
18.900يكدست و سالمگالبي

2.600باالي 4كيلوگرمهندوانه
9.200سالم و آبدار- باالي 200گرمپرتقال

رفت و برگشت دالر به كانال 26هزار تومان
ديروز بازار ارز در صبح و عصر دو چهره متفاوت  بازار  ارز
را به نمايش گذاشت. صبح ديروز قيمت هر دالر 
آمريكا تا محدوده 25هزار و 750تومان افت كرد 
اما دوباره در ساعات بعدازظهر قيمت دالر رشد 

كرد و تا ساعت 17در آستانه ورود به كانال 26هزار تومان قرار گرفت.
به گزارش همشــهري، قيمت هر دالر آمريكا كه هفته قبل در كانال 
26هزار تومان تثبيت شده بود از ابتداي هفته دوباره اندكي نزول كرد 
و ديروز تا ميانه هاي ظهر به 25هزارو 750تومان در بازار آزاد رسيد. 
صرافي بانك ملي هم كه اين روز ها قيمت هايش را با بازار آزاد منطبق 
كرده است بالفاصله نرخ هاي فروش را براساس بازار آزاد تنظيم كرد. در 
بازار متشكل ارزي هم قيمت هر دالر آمريكا 25هزارو 500تومان مورد 
مبادله قرار گرفت كه نزديك به 250تومان با بازار آزاد فاصله داشت. 
اما بعد از ظهر ديروز دوباره قيمت ارز افزايش يافت و در آستانه ورود 
به كانال 26هزار تومان قرار گرفت به طوري كه قيمت هر دالر آمريكا 
ديروز و تا لحظه تنظيم اين گزارش تا ساعت 17حتي دوباره به 26هزار 
تومان هم رسيد. به نظر مي رسد با وجود افت هاي مقطعي در بازار ارز 
قيمت دالر تمايل زيادي به كاهش ندارد. به زعم كارشناسان كسري 
بودجه دولت، تورم و كاهش ورود ارز به كشور ازجمله داليلي است كه 
موجب شده قيمت دالر با وجود افت هاي مقطعي تمايل زيادي براي 

افت نداشته باشد.

قيمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17ديروز- ارقام به تومان
درصدتغييرمقدارتغييرقيمتنوع ارز

0.78-258.0302،020دالر
0.72-313.0102.240يورو

346.1001200.03پوند انگليس
71.530400.06درهم امارات

296.5001000.03فرانك سوئيس
204.6501000.05دالر كانادا

198.1001000.05دالر استراليا

2ماه بيشتر به يك سالگي كرونا در كشور نمانده  بازار
و در اين 10 ماه مردم ياد گرفته اند چطور با آن 
زندگي كننــد. دورهمي هــاي فاميلي و گپ و 
گعده هاي دوستانه آخر هفته ها، گرچه نه براي 
همه، ولي براي بيشتر مردم تعطيل شده و حاال همه ما عادت كرده ايم 
مناسبت ها را با جمع كوچك خانواده خوش يا شايد هم بد بگذرانيم و 

صبر كنيم و اميدوار باشيم اين بال نيز بگذرد. 
شب چله بعد از عيد نوروز، محبوب ترين جشــن ملي ايراني هاست و 
گرچه اين يكي، دو دقيقه بيشــتر و كمتر بودن، اثــر معناداري روي 
زندگي ما نمي گذارد، اما هر سال شور و حال رسيدنش به بازار سرد پاييز 
رنگ شاد نارنجي مي بخشد. امســال اما از شور و حال هر سال خبري 
نيســت، مغازه ها خلوت تر بوده و رفت وآمدها در بازار كمتر. از راسته 
آجيل فروش ها در بازار بزرگ گرفته تا آجيل فروشي هاي معروف و برند 
تا فروشگاه هاي كوچك و معمولي سطح شهر، هيچ كدام در روزهاي 
اوج نيســتند. مردم مي آيند و مي روند و گاهــي خريد هم مي كنند، 
اما نه مغازه ها مثل پارسال پر مي شود و نه خريد ها به اندازه شب هاي 
چله گذشته است. حجم پايين خريدها نشان از اين دارد كه مهماني و 
دورهمي بزرگي در راه نيست و تنها قرار است يادي از يلدا در خانه ها 
زنده بماند و شــايد تفألي به ديوان حافظ، تا دلخوشي هاي اندك اين 

روزها و شب ها بيشتر از اين، رنگ نبازد.
 

آجيل ارزان نمي شود
آجيل در شرايط عادي هم تقريبا هيچ وقت كاالي ارزاني براي بيشتر 
خانوارها نبوده است؛ حتي پســته با مزيت باالي توليد و صادرات. اما 
پسته، بادام يا گردو فرقي ندارد، هر ســال كه به هر دليل، توليد يكي 
از اقالم آجيل كاهش يافتــه، گراني اين محصول را رقم زده اســت. 
آخرين بار سال 97بود؛ سالي كه افت توليد پسته به افزايش سرسام آور 
قيمت ها انجاميد. اما درباره شرايط برعكس چطور؟ امسال مسئوالن 
صنفي از افزايش توليــد مي گويند. عليرضــا ارزاني ممقاني، رئيس 
اتحاديه كشوري آجيل و خشكبار شرايط بازار آجيل كشور را از لحاظ 
عرضه خوب توصيف و اعالم كرده بهبود وضعيت آب و هوايي و كاهش 
40درصدي صادرات، توليد را افزايش و عرضه آجيل و خشكبار را در 
بازار داخلي در شــرايط خوبي قرار داده اســت. با اين حال، نگاهي به 
قيمت ها در بازار نشان مي دهد كه اين افزايش توليد به كاهش قيمت 
منجر نشده اســت. ارزاني ممقاني، قيمت هر كيلوگرم آجيل 4مغز را 
190تا 240هزار تومان و قيمت آجيل شــيرين مخصوص شب يلدا 
را 120تا 180هزار تومان اعالم كرده اســت، اما در بيشتر فروشگاه ها 

قيمت از اين باالتر است.

كروناي گراني
به نظر مي رسد كرونا تنها عامل كاهش خريد آجيل نباشد. قيمت آجيل 
هم همپاي بقيه اجناس از ابتداي امسال افزايش داشته و اين رشد به 
گفته رئيس اتحاديه آجيل و خشكبار تهران بين 40تا50درصد در كل 
اقالم ارائه شده بوده است. با توجه به قيمت 110هزار توماني آجيل در 
شب چله سال 98و گفته هاي مسئوالن استاني و كشوري اين صنف 
به نظر مي رسيد نبايد امسال شاهد قيمت باالي 200هزار تومان براي 
آجيل باشيم، اما مشاهدات نشان مي دهد ميانگين قيمت هر كيلو آجيل 

هم اكنون 300هزار تومان است. يكي از فروشگاه هاي معروف آجيل و 
خشكبار كه شعبه هاي متعددي در سطح شهر دارد، قيمت هر كيلوگرم 
آجيل شب يلدا را 220هزار تومان و قيمت هر كيلو آجيل مخلوط رويال 

را 385هزار تومان تعيين كرده است. 
قيمت هر كيلوگرم آجيل شيرين با پوست هم در اين فروشگاه 240هزار 
تومان و قيمت آجيل مغز شور 375هزار تومان تعيين شده است. انواع 
ويژه تري از آجيل هم در اين فروشگاه هست كه قيمت هاي ويژه تري 
هم دارد. در مغازه هاي كوچك تر هم اگر پسوند ممتاز در كنار نام آجيل 
آمده باشد، قيمت از اين كمتر نيست. فروشگاه به نسبت كوچكي در 
يكي از مناطق غرب تهران هر كيلو آجيل ممتاز شب يلدا را 285 هزار 
تومان قيمت گذاري كرده و آجيل درجه يك و با پوســت را 220هزار 

تومان مي فروشد.
قيمت حتي در فروشــگاه هاي آنالين كه معموال براي فروش بيشتر 
تخفيف قائل مي شــوند هم از اين كمتر نيســت و حتي بدتر است؛ 
365هزار و 500تومان براي هر كيلو آجيل 5مغــز خام، 365هزار و 
500تومان براي آجيل 5مغز ويژه و 417هــزار تومان براي هر كيلو 
آجيل 4مغز شور قيمت تعيين شده و اين درحالي است كه مشخص 
نيســت بعد از پرداخت پول آيا جنســي با همان كيفيت عنوان شده 

دريافت مي كنيد يا خير.

چرا فراواني به ارزاني منجر نمي شود؟
توليد اقالم مختلف آجيل امســال بين 30تا40درصد افزايش داشته 
و به همين دليل كمبودي در هيچ يك از اقالم ديده نمي شود، اما اين 
فراواني قيمت ها را پايين نياورده است. رئيس اتحاديه آجيل و خشكبار 
تهران در گفت وگو با همشــهري، از افزايش 40تا 50درصدي قيمت 
انواع اقالم آجيــل خبر مي دهد و 30درصد از آن را ناشــي از افزايش 

دستمزد مي داند. 
مصطفي احمدي، معتقد است افزايش توليد باعث شده قيمت آجيل و 
خشكبار با وجود رشد هزينه هاي توليد، »چندان« باال نرود، اما همين 
افزايش نه چندان زياد قيمت در كنار ديگر هزينه هاي خانوار و كاهش 
قدرت خريد، آجيل را امسال از ليست خريد تعداد بيشتري از مردم خط 
زده است. به گفته احمدي، افزايش قيمت در اقالم ايراني آجيل، بيشتر 
از وارداتي ها بوده است. او مي گويد: امســال با توجه به افزايش توليد 
آجيل، قيمت اقالم وارداتي تأثير چنداني بر بازار نداشت و حتي با وجود 
رشد قيمت ارز، قيمت آجيل وارداتي به اندازه توليد داخل گران نشد. 
در مقاطعي از امسال گردو به كشور وارد شد تا بازار اين محصول متعادل 
شود، اما مهم ترين آجيل وارداتي كه به دليل سازگار نبودن با آب و هواي 
كشور در ايران كشت و توليد نمي شود و بايد حتما با واردات تامين شود، 
بادام هندي است. نكته جالب درخصوص اين محصول، ممنوعيت ثبت 
سفارش واردات آن است؛ تصميمي غيراصولي كه باعث شده تقاضاي 
بازار براي اين محصول تماما از طريق قاچاق تامين شود. با اين حال، 
بادام هندي در بازار كشور به وفور و البته با قيمت باالي 300هزار تومان 

در هركيلوگرم يافت مي شود.

كرونا؛ هم سود و هم ضرر
اسفند 98كرونا مردم را در خانه ها حبس كرد و صنف آجيل و خشكبار 
هم مثل ديگر اصنافي كه بهترين فصل فروششان شب عيد است، ضرر 

و زيان فراواني را متحمل شدند، اما در ادامه شرايط تغيير كرد. تحقيقات 
نشان داد مصرف خوراكي هاي با طبع گرم براي افزايش مقاومت بدن 
مفيد است و توصيه كارشناسان به خوردن آجيل باعث شد برخالف 
روال هر سال كه بعد از تعطيالت عيد ديگر خريد آجيل معنا و مفهومي 
براي مردم نداشت )به گفته رئيس اتحاديه آجيل و خشكبار تهران(، 
امسال آجيل فروشي ها از همان روزهاي بعد از عيد كاسبي خوبي داشته 
باشند و خانواده ها بيشتر از هر سال از خريد آجيل استقبال كنند. گرچه 
رئيس اتحاديه آجيل و خشكبار تهران از خسارت قرنطينه دوم به اين 
صنف مي گويد، اما تجربه هرساله نشان مي دهد بيشتر مردم خريد را به 
هفته آخر موكول مي كنند و به نظر نمي رسد رفتن به گروه دوم شغلي 
و تعطيلي 2هفته ابتداي آذر زيان قابل توجهي براي آجيل فروشــان 
محســوب شــود، اما با اين حال نمي توان از اين ضعف مديريت بازار 
چشم پوشــي كرد كه در همين مدت تعطيالت 2هفته اي گروه دوم 
شغلي از جمله آجيل فروشان، انواع مغزهاي آجيل در سوپرماركت ها، 
خواربارفروشــي ها و حتي در پياده روها توســط دستفروشان عرضه 

مي شد، اما فروشندگان اصلي از عوايد فروش محروم بودند.

خريد اقتصادي؛ پارسال 15، امسال 50 هزار تومان
قيمت تمام اقالم معمول و موردنياز براي شــب يلدا دست كم دوبرابر 
شده است. از آجيل كه بگذريم، شيريني دانماركي از 28هزار تومان 
پارسال به 45هزار تومان رسيده و ديگر شيريني ها هم به همين ميزان 
يا حتي بيشتر افزايش قيمت داشته اند. قيمت هر كيلو انار 18تا 22هزار 
تومان شــده و هر كيلو هندوانه به طور ميانگين 7هزار تومان قيمت 
دارد كه يك هندوانه كوچك كمتر از 20هــزار تومان آب نمي خورد. 
برآورد قيمت ها نشان مي دهد براي اينكه يك خانواده 3يا 4نفره، بدون 
حضور مهمان بتواند يك شب يلداي كم هزينه، اما كامل را برگزار كند، 
بايد حداقل نيم كيلو آجيل، نيم كيلو شيريني و يك كيلو ميوه تدارك 
ببيند. اين خانواده با احتساب ميانگين 130هزار تومان براي آجيل و 
حدود 22هزار تومان براي شيريني و با فرض اينكه فقط يك هندوانه 
كوچك 2.5 كيلويي يا فقط 4عدد انار به عنوان ميوه خريداري كند و 
هيچ ميوه ديگري نخرد، بايد حداقل 40هــزار تومان فقط براي ميوه 
بپردازد. مجموع اين هزينه ها نزديك به 200هزار تومان مي شود؛ يعني 
50هزار تومان به ازاي هر نفر كه اين ميانگين براي هر نفر، پارسال فقط 

15هزار تومان بود.

همشهري از قيمت تنقالت در آستانه بلندترين شب سال گزارش مي دهد
يلداي رنگ پريده در مهماني گراني و كرونا

   گراني 25 تا 30درصدي و تغيير سبك خريد و مصرف
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان محصوالت گوشتي از افزايش 25 تا 35درصدي 
قيمت انواع سوسيس و كالباس به دليل گراني گوشت و مرغ و ساير نهاده هاي توليد 
خبر داد و گفت: فروشندگان قبال كالباس را كيلويي 80 تا 85هزار تومان مي خريدند 
اما اكنون بايد همان محصول را به نرخ 110هزار تومان خريداري كنند. معروف خاني 
همچنين از تغيير سبك خريد و مصرف فرآورده هاي گوشتي به دليل شرايط اقتصادي 

خبر داد و گفت: كاهش قدرت خريد موجب شده افرادي كه قبال يك كيلو كالباس مي خريدند اكنون ميزان خريد را 
به 200 تا 300 و 400 گرم كاهش دهند. همچنين از نظر نوع محصول نيز سبك خريد فرآورده هاي گوشتي تغيير كرده 
و مردم بيشتر انواع ارزان قيمت سوسيس و كالباس را خريداري مي كنند. به گفته او با وجود اين نگراني براي خريد 
انواع ارزان قيمت تر فرآورده هاي گوشتي وجود ندارد چرا كه كارخانه ها با رعايت تمام مسائل بهداشتي اين اقالم 
را توليد مي كنند و همه محصوالت بنابر استانداردهاي روز دنيا عرضه مي شود. معروف خاني علت نوسان قيمت 
50 تا 140هزار توماني هر كيلوگرم سوسيس و كالباس را تفاوت در درصد گوشت و مرغ مورد استفاده در توليد اين 
محصوالت دانست و افزود: هرچه درصد گوشت و مرغ استفاده شده در سوسيس و كالباس افزايش يا كاهش يابد، 
قيمت آن نيز متفاوت خواهد بود. رئيس اتحاديه فروشندگان محصوالت گوشتي از تأثير كاهش قيمت اخير مرغ 
بر افت 10هزار توماني قيمت هر كيلوگرم انواع كالباس و سوسيس توليد شده با اين ماده پروتئيني خبر داد و در 
مورد رعايت موارد بهداشتي در توليد انواع فرآورده هاي گوشتي با توجه به شرايط ناشي از شيوع كرونا و با وجود 
گراني گوشت و مرغ به مصرف كنندگان اطمينان داد و گفت:كارخانه هاي سوسيس و كالباس محصوالت توليدي 

خود را زيرنظر مستقيم استاندارد، سازمان غذا و دارو و با حضور مهندس ناظر و پزشك توليد و عرضه مي كنند.
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امير روســتايي كه از نيمكت نشــيني در پرسپوليس خالص 
شده، در پيكان نه تنها مورد استفاده قرار مي گيرد، بلكه فرصت 
پنالتي زدن را هم به او داده اند. با اين حال روســتايي زحمت 
كشــيده و فعال هر 2 پنالتي محوله را خراب كرده است. اولي 
برابر شهرخودرو بود؛ هرچند روســتايي خوش شانسي آورد و 
تيمش آن مســابقه را برد، دومي هم برابر آلومينيوم اراك از 
دست رفت؛ آن هم در ديداري كه خبري از خوش اقبالي قبلي 
نبود و درنهايت با تساوي بدون گل به پايان رسيد. اين احتماال 
از بدشانسي روســتايي اســت كه فعال قبل از به ثمر رساندن 
نخســتين گلش، با 2 پنالتي هدر رفته به رســانه ها راه پيدا 
مي كند. در مجموع اما بعيد است بي مهاجم ترين پرسپوليس 

تاريخ هم بابت از دست دادن اين بازيكن افسوس بخورد!

آقا واقعا زحمت شد

در نشست خبري پيش از بازي شهرخودرو با استقالل، محمد 
نوازي به عنوان مربي تيم مشهدي روبه روي خبرنگاران نشست 
و در بخشــي از ســخنانش به حمايت از كادرفني تيم حريف 
پرداخت: »محمود فكري مربي خوبي است و بايد به او فرصت 
داد.« حتما همين طور است، اما بهتر است نوازي بيشتر نگران 
سرنوشــت خودش و مهدي رحمتي باشد. به هر حال آنها هم 
تا قبل از اين بازي سينوسي نتيجه گرفته بودند و در شرايطي 
نيســتند كه بخواهند براي بقيه مهلت بخرند. آدم ياد عليرضا 
منصوريان مي افتد كه بعد از بردن مس رفســنجان گفته بود: 
»محمد ربيعي واقعا مربي خوبي است و بايد به او فرصت داد.« 
مس و ربيعي اين هفته نخستين بردشان را به دست آوردند، اما 

خود منصوريان هفته گذشته اخراج شده بود!

شما به فكر خودت باش

نكته بازي

حريف پرســپوليس در فينال ليگ قهرمانان آسيا پس از 2 ماه و 10 روز 
مشخص شد و حاال شاگردان گل محمدي مي دانند بايد در ديدار نهايي با 
اولسان هيونداي كره جنوبي بازي كنند. نماينده فوتبال كره كه به عنوان 
نايب قهرمان ليگ اين كشور در فصل جاري ليگ قهرمانان حاضر بوده، 
روز گذشته با نتيجه 2 بر يك از سد ويسل كوبه ژاپن گذشت تا اينستا هم 
درست مثل ژاوي، همبازي قديمي اش، ناكام بزرگ مهم ترين تورنمنت 
فوتبالي قاره باشد. جالب اينكه ابتدا اين ژاپني ها بودند كه با گل دقيقه52 
ياماگوچي از حريف خود پيش افتادند و حتي تا دقيقه83 هم از حريف 
خود پيش بودند، امــا درنهايت كره اي ها با گل بيورن يانســن به بازي 
برگشتند و با پنالتي جونيور در دقيقه119 به فينال آسيا راه پيدا كردند. 
البته كره اي ها بايد خوشحال باشــند كه اين بازي VAR داشت، وگرنه 

اين ژاپني ها بودند كه جواز حضور در فينال را كســب مي كردند. داور 
فينال شرق با اســتفاده از VAR يك گل ژاپني ها را در دقيقه75 مردود 
اعالم كرد و از آن مهم تر گل كره اي ها را كه توسط كمك داور رد شده بود، 
قبول كرد تا اولسان فيناليست شود؛ اولساني كه هشتمين حضورش در 
ليگ قهرمانان را تجربه مي كند و پيش از اين يك بار در ســال2012 با 
شكست 3 بر صفر االهلي عربستان قهرمان آسيا شده است. بدنيست به 
اين نكته هم اشاره داشت كه اولسان در كره هم افتخارات زيادي ندارد و 
تنها 2 بار در سال هاي 1996 و 2005 قهرمان ليگ كشورش شده است. 
اين تيم در رقابت هاي حذفي كره وضعيــت بهتري دارد و 7 بار قهرمان 
شده است. اين تيم با لقب ببرهاي اولسان در كشورش شناخته مي شود 

و تنها 37 سال قدمت دارد.

   بعدازظهر سرنوشت
ساعت14:30 امروز منتظر روشن شدن حريفان تيم هاي محبوب تان در دور يك هشتم پاياني 
ليگ قهرمانان اروپا باشيد. يك ســاعت بعدتر هم قرعه كشي مرحله حذفي ليگ اروپا برگزار 
مي شود با حضور 2تيم صعودكننده از هر گروه مقدماتي و اضافه شدن تيم هاي سوم گروه هاي 
هشت گانه ليگ قهرمانان كه به اين ليگ هبوط كرده اند. حتما به اندازه كافي درباره حريف هاي 
احتمالي تيم تان تحقيق كرده ايد. مثال اگر طرفدار يكي از تيم هاي صدرنشين مرحله گروهي 
باشيد، خدا خدا مي كنيد به اتلتيكو يا بارســلونا كه در گروه شان دوم شده اند، نخوريد. نيمي 
از تيم هاي دوم حريفان گلوگيري هستند؛ بارســلونا، اتلتيكو، سويا و اليپزيش. خوشبختي 
هواداران رئال مادريد اين است كه به 3تا از اين 4 حريف نمي خورند چون در اين مرحله 2تيم از 
يك كشور به قرعه هم نمي افتند. اما احتمال افتادن قرعه به نام اليپزيش زياد است. ناگلزمان، 
ســرمربي جوان تيم آلماني كه يك بار هم نامزد ســرمربيگري رئال بود اما خودش به دليل 
كم تجربگي ترجيح داد از اين فرصت اســتفاده نكند، گفته كه احساس مي كند به قرعه رئال 
يا يوونتوس مي خورد. سرگروه ها اينها هستند؛ بايرن مونيخ، رئال مادريد، منچسترسيتي، 
ليورپول، چلسي، دورتموند، يوونتوس و پاري سن ژرمن كه هر كدام به يك تيم غيرهموطن يا 
غيرهمگروه در دور قبلي مي خورند؛ شامل اتلتيكو مادريد، مونشن گالدباخ، التزيو، آتاالنتا، 
اليپزيش، سويا، بارسلونا و پورتو با حضور مهدي طارمي. شايد جذاب ترين برخورد اين مرحله 
بين بايرن مونيخ و بارسلونا شكل بگيرد؛ مسابقه اي كه يادآور آخرين رويارويي 2 تيم و باخت 
8 بر2 ياران مسي خواهد بود. پيش بيني ها از اين قرار است كه حريف احتمالي رئال، اليپزيش 
خواهد بود و بيشترين شانس براي قرعه بارســا، بايرن است و اين رويارويي ها هم محتمل تر 
از ساير گزينه ها خواهد بود؛ پاري سن ژرمن- گالدباخ، دورتموند- اتلتيكو، ليورپول- سويا، 
منچسترسيتي- التزيو، چلسي- آتاالنتا، يوونتوس- پورتو. دور رفت مرحله يك هشتم نهايي 
در روزهاي سه شنبه 28بهمن، چهارشنبه 29بهمن، سه شنبه 5اسفند و چهارشنبه 6اسفند 
برگزار مي شود. دور برگشت يك هشــتم نهايي در روزهاي سه شنبه 19اسفند، چهارشنبه 
20اسفند، سه شنبه 26اســفند و چهارشنبه 27اســفند برگزار خواهد شــد. قرعه كشي 

يك چهارم نهايي و نيمه نهايي نيز روز جمعه 29اسفند 1399 برگزار خواهد شد.

    عكس| ميثم دهقانی |

 تركيب فينال مشخص شد
4 نكته در مورد تعويق بازي پرسپوليس و سفر اين تيم به قطر

بهروز رسايلي| پرسپوليس بدشانس بود كه ديدارش 
با ذوب آهن به خاطر شــيوع كرونا در اردوي تيم 
اصفهاني لغو شد. اين مسابقه در تهران و در روزي 
كه شرايط جوي پايدار وجود داشت، مي توانست 
سرخپوشــان را پيش از فينال ليگ قهرمانان در 
شرايط بازي قرار بدهد، اما نهايتا امكان انجام ديدار 
پيدا نشد. چه بســا درصورت برگزاري مسابقه، 
چند بازيكن پرسپوليس به كرونا مبتال مي شدند و 
وضعيت قرمزها وخيم تر از قبل مي شد. هم اكنون 
چند نكته در مورد لغو اين مسابقه و شرايط خاص 

پرسپوليس وجود دارد.
  19روز بدون بازي

هم اكنون مهم ترين نگراني كادر فني پرســپوليس، 
دور شدن بازيكنان اين تيم از فرم مطلوب بازي است. 
برخالف حريف شرقي كه هر 4روز يك بار بازي كرده 
و پيش از فينال با 6 روز اســتراحت بــه اوج آمادگي 
مي رسد، پرسپوليس با فاصله 19روز از آخرين بازي 
رسمي اش پا به ديدار نهايي مي گذارد. آخرين مسابقه 
قرمزها در ليگ برتــر مربوط به ديــدار هفته چهارم 
برابر شهرخودرو بود كه با برتري 3 بر صفر اين تيم به 
پايان رسيد. اين فاصله، ممكن است از كيفيت تيمي 

قرمزها بكاهد.
  تركيب فينال اين است؟

بعد از لغو بازي با ذوب آهن، پرسپوليســي ها به 2 تيم 
تقسيم شــدند و بازي درون گروهي با آداب رسمي و 
قانوني برگزار كردند. به ايــن ترتيب به احتمال بيش 
از 90درصد تركيب اصلي سرخپوشــان براي فينال 
ليگ قهرمانان مشــخص شــد. 11 نفــري كه يك 
طرف ايستادند و اين مسابقه درون تيمي را 2 بر صفر 
بردند، از اين قرار بودند: حامد لك، جالل حســيني، 
محمدحســين كنعاني زادگان، مهدي شيري، سعيد 
آقايي، ميالد ســرلك، احمد نوراللهي، بشــار رسن، 
سيامك نعمتي، اميد عاليشــاه و مهدي عبدي. اين 
همان تركيب بازي با شــهرخودرو است و تنها عبدي 
جاي آرمان رمضاني را مي گيرد. به اين ترتيب برخالف 
بسياري از پيش بيني ها، پرسپوليس در بازي فينال با 
3 هافبك دفاعي ارنج نمي شــود. كمال كاميابي نيا از 

روي نيمكت تماشــاگر اين بازي است، مهدي شيري 
در پست دفاع راست به ميدان مي رود و سيامك نعمتي 

در خط مياني به كار گرفته خواهد شد.
  اوج فشردگي بعد از فينال

با لغو ديــدار برابر ذوب آهن، تعداد مســابقات معوقه 
پرسپوليس قبل از فينال آسيا به عدد 3رسيد. پيش از 
اين، بازي با نساجي عقب افتاده بود و ديدار با سپاهان 
هم به دليل همزماني با خود فينال لغو شده است. اين 
يعني وقتي پرسپوليس از دوحه برمي گردد، 3بازي از 
همه تيم ها عقب است. اگر آنها با جام قهرماني به تهران 
بيايند، در بهمن ماه بار ديگر بايد به قطر برگردند تا در 
جام جهاني باشــگاه ها به ميدان بروند و اين يعني به 
تعويق افتادن چند بازي ديگر. همه اينها در حالي است 
كه ليگ بيستم دير شروع شده و به خاطر در پيش بودن 
مســابقات مقدماتي جام جهاني در فروردين و خرداد 
آينده خيلي هم زود بايد تمام شود. بنابراين فشردگي 
تقويم پرسپوليس بعد از فينال واقعا غيرقابل توصيف 
است و شايد اين تيم ناچار شــود هر 3 روز يك بازي 
انجام بدهد. همه اينهــا را گفتيم و تازه نبايد فراموش 
كنيد بازي سوپرجام هم كه قرار بود ابتداي فصل بين 
پرسپوليس و تراكتور برگزار شود، به بين 2 نيم فصل 
موكول شده و اگر قرار به انجام آن باشد، تقويم قرمزها 

حتي شلوغ تر هم خواهد شد.
  بدون محروم در داربي؟

هنوز مشخص نشده بعد از بازگشــت پرسپوليس از 
قطر، روال حضور آنها در مسابقات به چه شكل خواهد 
بود؛ اول بازي هاي معوقه را برگزار مي كنند يا با برنامه 
جاري ليگ جلــو مي روند. اگر بنا بــه برقراري برنامه 
روتين مسابقات باشد، نخســتين بازي پرسپوليس 
بعد از بازگشــت از فينال، حضور در برابر استقالل در 
هفته هشتم است و اين يعني داربي تهران را خواهيم 
داشت. در اين صورت پرســپوليس بدون محروم به 
داربي مي رسد. البته استقاللي ها قبال به اين موضوع 
اعتراض كرده اند و فشار مي آورند كه مخصوصا بازي 
معوقه پرسپوليس با ســپاهان برگزار شــود. نهايتا 
 بايد ديد ســازمان ليگ در اين مــورد چه تصميمي

 مي گيرد.

گادوين منشا حسابي زيرنظر امير قلعه نويي احيا شــده و شايد در گل گهر 
سيرجان در حال پشت سر گذاشــتن بهترين فصل فوتبالي اش است؛ حتي 
درخشــان تر از روزهاي معرفي اش به فوتبال ايران در لباس پيكان. منشــا 
تا كنون 6گل به ثمر رسانده و در صدر جدول بهترين گلزنان ليگ بيستم قرار 
دارد. اين بازيكن 2 گل هم زده كه از ســوي داوران آفسايد اعالم شده و نيز 
يك بار هم تيمش صاحب ضربه پنالتي شد كه قلعه نويي به داليل نامشخص 
اجازه نداد او پشت آن بايســتد. اگر بازي هاي گل گهر را ديده باشيد، حتما 
متوجه شديد كه منشا در چه سطحي از آمادگي قرار دارد و چطور به راحتي 
خودش را در موقعيت گل قرار مي دهد. گل او در اين بازي آخر برابر صنعت 
نفت آبادان واقعاً معركه بود. درخشش هاي امروز اين بازيكن شايد بيشتر از 
همه، دل پرسپوليسي ها را خون مي كند. او ابتداي ليگ هفدهم به پرسپوليس 
پيوســت و هواداران به شدت به درخشــش اين بازيكن اميدوار بودند. حتي 
يك بار در ورزشگاه آزادي تشــويق او كه روي نيمكت بود، باعث عصبانيت 
مهدي طارمي شد. منشأ يك ســال ونيم در پرسپوليس بازي كرد و نه اينكه 
در اين تيم عملكرد خوبي نداشت، اما سير فني اش مثبت نبود و خودش هم 
حاشــيه هايي پيدا كرد كه منجر به جدايي در پنجــره بين 2 نيم فصل ليگ 
هجدهم شد. منشا به استقالل رفت و آنجا هم همين حواشي زمينگيرش كرد. 
بعد او سر از امارات درآورد و يك دوره ناموفق را در عجمان سپري كرد، اما حاال 
در گل گهر در بهترين سطح ممكن ظاهر شده است. درخشش گادوين مقارن 
شده با قحطي عجيب در خط حمله پرسپوليس. تصور كنيد اين بازيكن در 
فرم فعلي اش مي توانســت در فينال ليگ قهرمانان به ميــدان برود. در اين 

صورت حضور او چقدر مؤثر و دلگرم كننده بود...

حداقل اگر همين منشا بود
  مهاجمي كه داغ دل پرسپوليسي ها را تازه مي كند

همشهري با صداقتش ماندگار شد
 

  در تاريــخ روزنامه نــگاري ايــران و در 
مقاطع خاص فقط چند روزنامه بوده اند كه 
توانسته اند در دل مردم جا بازكنند، پايگاه 

مردمي داشته باشند، مخاطبشان مردم باشد، حرف مردم را بزنند و در 
تصميم گيري هايشان استراتژي هايي را برگزينند كه به نفع مردم باشد. 
اين روزنامه ها با صداقت شــان، فضايي ايجاد كردند كه بين خواننده و 
روزنامه ارتباط ايجاد شود. همشــهري يكي از اين روزنامه هاست كه 
توانست اين ارتباط را ايجاد كند، پايگاه مردمي داشته باشد و ماندگار 
شود. همشهري در دوره سخت روزنامه نگاري تاسيس شد، روزنامه اي 
رنگي كه قيمتش فقط 5 تومان بود و عموم مردم مي توانســتند آن را 
بخرند. در آن مقطع هم تيراژ همشهري باال بود و هم اينكه رنگ و بوي 
روزنامه هاي امروزي را داشت. همشهري بهترين محتوا را توليد مي كرد 
و براي داشتن اين محتوا بهترين نويسندگان را در بخش هاي مختلف 
سياسي، اقتصادي، هنري و حتي كودك جمع كرده بود. همشهري با 
نشريه اي كه براي كودكان منتشر مي شد هم توانست در بين اين رده 

سني هم مخاطبان زيادي داشته باشد.
   برنامه ريزي در روزنامه همشهري هم حساب شده بود. يكي از اتفاقات 
مهم در اين روزنامه تقسيم صفحات بود. اين تقسيم بندي به آدم هاي 
باتجربه و بادانشي نياز داشت كه اصول روزنامه نگاري را بشناسند. در 
كنار اين آدم ها، نقش مديريت كالن روزنامه هم مهم بود، مديريتي كه 
درك درستي از روزنامه هاي امروزي داشتند و امكانات را در اختيار افراد 
قرار مي دادند. مجموع همين مسايل همشهري را موفق و ماندگار كرد. 
رســيدن به تيراژ   نيم ميليوني در تاريخ روزنامه نگاري ايران بي سابقه 
بود اما همشهري توانست به اين تيراژ برسد. اگر مي بينيم امروز تيراژ 
همشهري كمتر از قبل شده، به خاطر اين است كه ديگر رقبا هم امكانات 
پيدا كرده اند، فضا براي داشتن روزنامه باز شده، قلم   هاي جديد و جوان 
به روزنامه ها اضافه شده ولي بايد قبول كنيم كه از سال 72تا 80دوران 

طاليي همشهري بود.

چشم پرسپوليس ترسيد
 قهرماني در آسيا، مي توانست براي بازيكنان

 مشتري بتراشد
روند تمديد قراردادها در باشگاه پرسپوليس با امضاي قطعي قرارداد 
2 ســاله ســيامك نعمتي ادامه يافت. پيش تر خبر توافق با نعمتي 
منتشر شده بود و حاال اوراق مربوطه به طور رسمي امضا شده است. 
پيش از نعمتي بازيكنانــي مثل مهدي عبدي و كمــال كاميابي نيا 
نيز قراردادشــان را تمديد كرده بودند. همين اتفاق در مورد يحيي 
گل محمدي و دســتيارانش هم رخ داد و تمامي آنها حداقل تا پايان 
ليگ بيست ويكم يا بيش از آن براي ادامه حضور در پرسپوليس تعهد 
دادند. روند تمديد قراردادها در شــرايطي اســت كه كادر مديريتي 
جديد باشگاه به تازگي مستقر شده، اما ظاهرا اين موضوع برايش از 
اولويت خاصي برخوردار بوده است. چنين نگاهي چندان هم بي دليل 
و غيرمنتظره نيست. پرسپوليس در مراحل قبلي ليگ قهرمانان آسيا 
عملكرد درخشاني داشت و همين باعث شــد براي برخي بازيكنان 
اين تيم مشتري دست به نقد پيدا شــود. نمونه بارز اين داستان هم 
شجاع خليل زاده بود كه به الريان قطر پيوست و البته بشار رسن هم 
پيشنهاد بسيار جدي داشــت كه جدايي او به زحمت تا بعد از فينال 

آسيا به تعويق افتاد.
به همين دليل هم حضور پرسپوليس در فينال و قهرماني احتمالي 
اين تيم مي توانست سناريوي مشابه را در مورد ساير بازيكنان پيش 
بياورد؛ يعني يا خريدار پر و پا قرص براي آنها پيدا شــود، يا دستمزد 
درخواستي اين نفرات باالتر برود. طبيعتا تمديد قرارداد پيش از فينال 
آسيا با شرايط آسان تر نسبت به بعد از قهرماني احتمالي امكان پذير 
است. بنابراين به طور كلي سياست مديران پرسپوليس در اين مورد 
قابل قبول است، هرچند تجربه نشان داده در مورد تمديد قراردادها 
بايد به مــواردي مثل رقم توافقي و نيز آپشــن ها و بند و تبصره هاي 
مربوط به جدايي توجه كنيم. در مجموع اميدواريم مديران باشــگاه 

قراردادهاي به صرفه و قرص و محكمي با بازيكنان بسته باشند.

يادداشت

فوتبال ايران

  VAR ببرهاي اولسان را فيناليست كرد
  نماينده ژاپن به نماينده كره باخت تا اينيستا هم مثل ژاوي ناكام بزرگ ليگ قهرمانان لقب بگيرد

اســتقالل آخرين بازی از هفته ششــم 
ليگ برتر را برد و به صدر جدول رسيد. 
تيم محمود فكری كه انتقادات زيادی را 
به خاطر شكل بازی هايش متحمل شده 
بود ديشب در مصاف با شهرخودرو بيشتر 
از بازی های گذشــته اش موقعيت خلق 
كرد و توانســت به اولين پيروزی خارج 
از خانه اش در اين فصل دست پيدا كند. 
در غياب وريا غفوری، ميليچ، مســعود 
ريگی، عارف غالمی و فرشيد اسماعيلی، 
استقالل تركيب جديدی را امتحان كرد 
و حضور جوان گمنامی به نام ســبحان 
خاقانــی در تركيب 11نفــره ابتدايی، 
ســورپرايز محمود فكری برای اين بازی 
بود. از قضا همين بازيكن خراســانی كه 
ســابقه بازی در تيم های مشــهدی را 
هم دارد اولين گل بازی را در ورزشــگاه 
ثامن زد و ميهمان را در دقيقه12 پيش 
انداخت. در دقيقه25 عرفان معصومی با 
يك تكل خطرناك از بازی اخراج شد تا 
با 10نفره كردن شهرخودرو كار استقالل 
را برای رسيدن به 3امتياز راحت تر كند. 
آبی پوشان در آخرين دقايق نيمه اول با 
ضربه سر دانشور و تعلل دروازه بان حريف 
به گل دوم رسيدند و اين نتيجه در نيمه 
دوم هم پابرجا باقی ماند. البته شاگردان 
مهدی رحمتی هم موقعيت های زيادی 
روی دروازه استقالل خلق كردند و فقط 
احمد الجبوری به تنهايــی 3 موقعيت 

100 درصد را از دســت داد. او دو بار به 
تير دروازه زد و البته يك بار هم در تقابل 
با رشيد مظاهری كه روز خوبی را سپری 
می كرد ناكام شــد. در نهايت استقالل با 
كســب 3امتياز اين مسابقه 11امتيازی 
شد و به دليل تفاضل گل بهتر نسبت به 
نفت آبادان در صــدر جدول قرار گرفت. 
اســتقالل از لحاظ كيفيت بازی، نسبتا 
بهتر از بازی های قبلی ظاهر شد اما هنوز 
هم برای رسيدن به اوج آمادگی راه زيادی 
دارد كه اين راه با بازگشــت ستاره های 
مصدوم اين تيم راحت تــر طی خواهد 
شد. در ديگر مســابقه ديروز هم 2 تيم 
تراكتور و ماشين سازی تبريز مقابل هم 
قرار گرفتند. 2 تيمی كه به ترتيب با 5 و 
يك امتياز در رده های انتهايی جدول قرار 
داشتند و بازی بســيار سرد و بی كيفيت 
2 تيم در روز گذشته نشــان داد كه آنها 
كامال شايسته اين رتبه ها بوده اند. مصاف 
سرد تبريزی ها با حمالت كم تعداد 2 تيم 
بدون گل رو به پايان بود كه محمد قنبری 
در دقيقه93 دروازه ماشــين را باز كرد و 
تراكتور را به پيروزی رساند. 2 تيم بدون 
سرمربی های بركنارشــده به اين بازی 
رسيده بودند و در جنگ مربيان موقت، 
مسعود شجاعی توانست 3امتياز مسابقه 
را به دســت بياورد. با اين نتيجه تراكتور 
فعال تا رتبه هفتم باال آمد و ماشين سازی 

هم قعرنشين باقی ماند.

  رحمتی استقالل را احيا كرد
  شهرخودرو كه 3گل از پرسپوليس خورده بود 2گل هم از استقالل خورد تا آبی ها به صدر جدول برسند

جهانگير كوثري
دبير سابق گروه ورزشي



7 شهر دوشنبه 24 آذر 99  شماره 8110  2 3 0 2 3 6 0 2

علي نوذرپور
شهردار منطقه 22

ترخيص موتورسيكلت هاي 
توقيفــي و رسوب شــده از گزارش

پاركينگ ها بــا تمهيدات 
ويژه و در مدت زمان يك ســاعت، طرح 
جديد پليس راهور اســت كــه به گفته 
سردار كمال هاديانفر، رئيس پليس راهور 
ناجا از 18آبان ماه اجرايي شــده اســت؛ 
خبري كه قطعا خوشحالي راكبان را در پي 
داشته؛ چراكه ســختگيري هاي گذشته 
برداشــته شــده و مي توانند با در دست 
داشتن كارت سبز موتور و كارت ملي خود 
به دفاتر پليس+10مراجعه و اقدامات الزم 
را انجام دهند. نكته مهم و البته قابل تأمل 
اجــراي ايــن طــرح، ورود 837هــزار 
موتورسيكلت يا آالينده متحرك به چرخه 
حمل ونقل  كشور اســت كه در افزايش 
ميزان آلودگي هــوا بي تأثير نخواهد بود. 
همه ساله با فرارسيدن فصل سرما، پديده 
وارونگي به وجود مي آيد و غلظت آلودگي 

هوا شــدت مي يابد و نفس ها را به شماره 
مي اندازد؛ پديده اي كه در روزهاي گذشته 
برخــاف قرنطينه بودن شــهر و اعمال 
محدوديت هاي ترافيكي، در پايتخت رخ 
داد و مردم روزهاي آلوده اي را ســپري 
كردند. امسال همسويي ذرات آلوده كمتر 
از 2/5ميكرون و  كرونا شرايط را بحراني تر 
كــرده اســت و كوچك تريــن غفلت و 
سهل انگاري منجر به فاجعه شده و هرم 

جانباختگان را صعودي مي كند.
6ميليــون  8كانشــهر كشــور،  در 
موتورســيكلت پاك شــده وجود دارد 
كــه تعــداد موتورهاي توقيفــي حدود 
837هزار دستگاه اســت. رسوب شدن 
موتورسيكلت هاي آالينده در پاركينگ ها 
به معناي حذف روزانــه 136تن گازهاي 
ســمي از هواي شهرهاســت. بــه گفته 
ســرهنگ علي نصير مــأ، رئيس مركز 
اجرائيات پليــس راهور تهــران بزرگ، 
حدود 75هزار موتورســيكلت توقيفي و 
رسوب شده در پايتخت وجود دارد و بيش 
از 3ميليون دستگاه موتورسيكلت هم در 

معابر تردد مي كنند. براساس آخرين آمار، 
موتورســيكلت ها منبع توليد 21درصد 
از گازهاي آالينده اند و به گفته حســين 
شــهيدزاده، مديرعامل شــركت كنترل 
كيفيت هواي تهران، موتورســيكلت ها 
به دليل احتراق ناقص به آلوده كننده ترين 
وسيله نقليه تبديل شــده اند: »هر چند 
اجراي طرح ترخيص موتورســيكلت ها 
در راســتاي بازگرداندن امــوال به مردم 
كار ارزشمندي اســت، اما بهتر بود اين 
كار پس از سنجش ميزان آاليندگي آنها 
انجام مي شد.« يك دستگاه موتورسيكلت 
كاربراتوري در هر كيلومتر تردد، 15گرم 
آلودگي توليــد مي كند كه با بازگشــت 
837هزار دســتگاه موتورســيكلت كه 
اكثر آنها كاربراتوري هستند بايد منتظر 
فاجعــه اي جديد در بحــث آلودگي هوا 
باشيم. حســين مقدم، مديرعامل ستاد 
مركزي معاينه فني خــودروي تهران در 
اين باره  مي گويد: »با اضافه شدن حدود 
60تا 75هزار دســتگاه موتورسيكلت به 
آالينده هاي متحــرك موجود در تهران، 
صددرصد انتشــار ذرات آلــوده خواهيم 
داشــت كه نتيجه آن هم افزايش ميزان 

آلودگي هوا خواهد بود.« 

نبودن الزام معاينه فني
انجام معاينات فني وســايل حمل ونقل، 
بهتريــن گزينــه بــراي كاهــش ميزان 
آلودگي هواست، اما گويا چنين اقداماتي 
درخصوص موتورسيكلت ها رايج نيست و 
قانوني هم براي الزام تست معاينه فني اين 
نوع وسايل وجود ندارد. مديرعامل شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران مي گويد: »بهتر 
است شرايطي مثل اخذ معاينه فني براي 
ترخيص موتورسيكلت ها لحاظ شود تا از 
سامت آنها و آالينده نبودنشان مطمئن 
شــويم.« مقدم هم به قانون معاينه فني 
موتورسيكلت اشــاره مي كند و مي گويد: 
»بيش از 4دهه اســت كه قانون دريافت 

برگه معاينه فني 
موتورســيكلت 
كشــور  در 
وضع شــده، اما 
چــون الزامــي 
وجــود نــدارد 

اين قانون رعايت نمي شــود.« به گفته او، 
حدود 10خط مكانيــزه فعال معاينه فني 
ويژه موتورســيكلت در تهران وجود دارد 
كه در ســال هاي اخير چندهزار دستگاه 
موتورســيكلت براي انجام معاينات فني 
به اين مراكــز مراجعه مي كردنــد، اما در 
8ماهه امسال بنا به داليل مختلف ازجمله 
شــرايط بد اقتصادي فقط34دستگاه به 
مراكز معاينــه فني مراجعــه كرده اند. او 
رعايت قانون معاينه فني موتورســيكلت 
را منوط به الزامي شــدن اين كار مي داند 
و مي گويــد: »وقتي در جامعــه الزامي به 
كارت معاينه فني موتورســيكلت وجود 
ندارد، قطعا مالــكان و راكبان هم تمايلي 
براي دريافت ايــن برگه ندارند و به همين 
دليل آمــار مراجعه كنندگان بــه مراكز 
معاينه فني كاهش مي يابد. معاينه نشدن 
موتورسيكلت ها آن قدر اهميت دارد كه به 
دغدغه شهردار و اســتاندار تهران تبديل 
شده است و از پليس راهور تهران و وزارت 
كشور درخواست كرده اند تا هرچه سريع تر 

بابت اين موضوع تدابيري بينديشند.«
مديرعامل ســتاد مركــزي معاينه فني 
خودروي تهران با ابراز نگراني از روزهاي 
پيش رو مي گويد: »با توجه به اينكه اكثر 
موتورهاي توقيفي فرســوده اند و شرايط 
فني خوبــي ندارند، بازگردانــدن آنها به 
چرخه حمل ونقل هم به لحاظ ايمني و هم 
از بابت آاليندگي به دغدغه بزرگي تبديل 
شده است و قطعا كانشــهرهاي كشور 
ازجمله پايتخت با آلودگي بيشتري مواجه 
مي شوند؛ بنابراين تا دير نشده بايد دست 
به كار شد و براي كنترل ميزان آاليندگي 

تهران تدابيري انديشيد.«

فرهنگسازي  پلكاني
تبديل يك رفتــار به فرهنــگ، زمان بر 
اســت و اين كار اگر تدريجي انجام شود، 
نتيجه بهتري خواهد داشــت؛ به همين 
دليــل مقدم بــا تأكيد بر انجــام معاينه 
فني موتورســيكلت ها به طــور تدريجي 
و مرحله بــه مرحله مي گويــد: »ارجاع 
موتورســيكلت ها به طــور همزمان كار 
درســتي نيســت و قطعا تبعــات منفي 
خواهد داشــت؛ بنابراين بهتر است اين 
كار به صــورت مرحله به مرحلــه و ابتدا 
از موتورســيكلت هاي انژكتوري شروع 
شــود تا مردم كم كم با اين رويه آشــنا 

شــوند و آن را به عنوان يك الزام و قانون 
بپذيرند.« بــه گفته اين مقام مســئول، 
عمر مفيد موتورســيكلت 8ســال است: 
»حدود 80درصد موتورهاي توقيف شده 
در پاركينگ هــا بيــش از 8ســال عمر 
دارند؛ بنابراين فرسوده اند و معاينه فني 
نمي تواند از ميزان آاليندگي آنها كم كند 

و بايد اسقاط شوند.«

 همشهري اجراي طرح ترخيص 837هزار موتورسيكلت توقيفي و رسوب شده كشور 
از پاركينگ ها را بررسي كرد

   عكس:همشهري/ مهدي بيات

ترخيص هزاران متهم آلوده يادداشت

 تجربه اي ديگر؛ 
كاشت درختان با سن باال  

براي چشــم انداز زيباي شــهري نياز به 
درختان بلند و چتر گسترده است؛ درختاني 
كه با حجم باالي ريشه، خاك را نفوذپذير 
كرده و از ايجاد سيل و سياب جلوگيري مي كنند؛ درختان كهنسالي 
كه در وسعت يك بوستان، جزيره هاي خنك شهري را ايجاد مي كنند و 
از گرم شدن زمين و محيط ممانعت به عمل مي آورند. اما براي داشتن 
بوستان هايي با درختان باارتفاع و چتر مناسب بايد سال ها صبر كرد تا 
نهالي كاشته و به تدريج تبديل به درختي تنومند و بزرگ شود. براي 
اينكه شهروندان بتوانند از فضا، سايه  و هواي خنك بوستاني بهره مند 
شوند، حداقل بايد 10سال از عمر نهال ها بگذرد و براي اينكه از جزاير 
خنك شهري برخوردار شويم بايد 5سال ديگر عاوه بر 10سال قبلي 
صبر كنيم. نكته ديگر اينكه تثبيت نهال ها نيز به زمان زيادي نياز دارد.

از اين رو در منطقه22 در تجربه اي نو براي احداث بوستان راز هستي 
در ســال1397 از درختان با سن باال استفاده شــد كه پس از 2سال 
ماندگار شده و چهره و سيماي زيبايي به اين بوستان داده اند؛ درختاني 
با رنگ هاي متنوع كه براي بوســتان منظره اي زيبا و براي شهروندان 

تلطيف روح و روان را همراه داشته است.
درختان با سن باال با سايه اندازي مناسب، مردم را به حضور در شهر و 
بوستان دعوت مي كنند و ميزان ماندگاري آنها را در فضاي شهر افزايش 
داده و امكان پياده روي در اين فضاها را فراهم كرده اند. كاشت درختان 
بزرگسال در مقايسه با كاشت نهال هاي يكساله از مقاومت بيشتري در 
برابر عوامل فيزيكي چون باد، توفان، سيل يا عوامل انساني برخوردار 
است و در بدو كاشت از ظرفيت بيشتري در مقابل انتشار و گستردگي 
ذرات معلق و آلودگي هوا نيز بهره مند است. بايد اضافه كرد كه در معابر و 
محل هايي كه چند درخت در ميان، درختي خشكيده باشد، اگر از نهال 
يكساله جهت واكاري استفاده كنيم، منظري نامتوازن ايجاد مي شود؛ 
درحالي كه اگر از درختان هم ســن درختان موجود اســتفاده شود، 
هماهنگي ها و هارموني منظر شهري حفظ مي شود. اين تجربه را اين 
بار با 180درخت در »ديارگاه تيناز« آغازه كرده ايم. پس از تجربه موفق 
كاشت درختان با سن باال در بوستان راز هستي و با افتتاح آن تا پايان 
سال جاري بوستاني با ويژگي هاي نو پا به عرصه وجود خواهد گذاشت 
كه ظرفيت اجتماعــي و اكولوژيكي جديــدي را در منطقه 22ايجاد 
خواهد كرد. پيشنهاد مي شود در عرصه هايي كه نياز هست بوستان يا 
فضاي عمومي شكل گيرد كه به سرعت قابليت بهره برداري داشته باشد 
و از مزيت هايي كه ذكر شد، برخوردار باشد، از كاشت درختان با سن 
باال استفاده شود. همچنين خوب است كه مركزي در تهران با هدف 
مراقبت و پرورش درختان با سن باال تاسيس شود تا درختاني كه در 
مسير معابر و ميادين و بزرگراه ها قرار مي گيرند، در اين مركز قرار گيرند 

و در فضاهايي كه نياز هست مجددا كاشته شوند.

    زينب زينال زاده
خبر نگار

به گزارش همشهري در جلسه ديروز 
پارلمان شهري پايتخت 5عضو شورا، 

تذكر و پيشنهادهايي داشتند كه در ادامه مي خوانيد.

تهران پس از كرونا
ناهيــد خداكرمــي: در 
پــي پاندمي كوويــدـ 19، 
از اســفند ســال گذشــته 
و در پــي تعطيلي هــا و 
اجــراي محدوديت هــاي 
اجتناب ناپذير، شركت هاي 

خصوصي و كسب وكارهاي كوچك زيان هاي بسياري 
ديدند و بسياري از كارگران فصلي شغل خود را از دست 
داده اند. تنها در تهران بيش از 22هزار نفر جان خود را 
از دســت دادند و اغلب خانواده هاي تهراني به صورت 
مستقيم يا غيرمستقيم، تحت تأثير اين همه گيري قرار 
گرفتند. توجه به شرايط خانواده هايي كه عزيزان خود 
را از دست داده اند كه برخي با مشكات روحي و رواني 
و برخي عاوه بر فشــارهاي رواني، از نظر اقتصادي در 
معرض فقر و انواع آســيب هاي رواني قرار دارند، نشان 
مي دهد كه ســال 1400حتي اگر پاندمي پايان يابد، 
سالي مصيبت بار و با ازهم گسيختگي خانواده هاست. در 
چنين شرايطي، شهرداري مي تواند تاش كند تا دولت 
و مجلس بودجه كافي براي بهبود شرايط پساكرونايي 

به شهرداري ها اختصاص دهند.

انتشار اسناد امالك توسط شهردار
حجت نظــري: اتفاقي كه 
طي يكي، دو روز اخير و پس 
از مصاحبه شــهردار تهران 
پيرامون پس گرفتن برخي 
از اماك شــهرداري افتاده، 
باعــث ايجاد ســروصدا در 

فضاي مجازي شــده و ما واكنش هايي را در مورد آن 
شــاهد بوديم. وقتي صحبت از پــس گرفتن اماك و 
فضاها مي شود، منظورمان پس گرفتن تمام فضاهايي 
است كه به ناحق در اختيار بعضي از افراد قرار دارد. جا 
دارد تأكيد  كنم كه جناب آقاي شهردار تهران موضوعي 
را مطرح كردند كه شورا از  3ســال و نيم پيش پيگير 
آن اســت. حال كه از پس گرفتن 6 هزار مترمربع فضا 
صحبت كردند چرا از پس نگرفتن هكتارها زمين و فضا 
در طول 3سال و نيم اخير با وجود تأكيد شوراي شهر 
صحبت نكردند؟ از شهردار تهران مي خواهم كه در اين 
مورد محكم تر بايستند و سند و مدركي را كه دوستان 
مدعي هستند وجود ندارد و شــهرداري مدعي است 
كه وجود دارد و تا امروز منتشر نشــده، منتشر  كنند. 
همچنين از شــهردار مي خواهم در مسير پس گرفتن 
اين فضاها و اماك با قدرتمندان يا فاقدان قدرت بدون 

تعارف رفتار كرده و اين روند زودتر جلو برود.

اجحاف در حق رانندگان خودرو سرويس
افشــين حبيــب زاده: 
رانندگان شــركت خودرو 
سرويس شــهر از آن دسته 
زحمتكشــان گمنــام در 
شــهرداري هســتند كه به 
آنها توجه الزم نشده و شايد 

پربيراه نباشــد كه بگوييم در حقوق آنها اجحاف هايي 
هم صورت گرفته است. در قرارداد منعقدشده با مالكان 
خودرو كه مي توان آن را قراردادي يك طرفه دانســت، 
هيچ نشــاني از رعايت انصاف به چشــم نمي خورد. در 
قرارداد مذكــور، مال االجاره، خــودرو در نظر گرفته 
شده و به زحمتي كه توسط رانندگان كشيده مي شود، 
توجهي نشده و نسبت به آن پرداختي مشخصي صورت 
نمي گيرد. قرار دادن ســفره اقشــار ضعيف در چرتكه 
عقل و تدبير محض انســان نوعي كه خود شايد بيشتر 
تناقض محض اســت تا تدبير، در خيــر عمومي جايز 
به نظر نمي رسد. با توجه به افزايش هزينه هاي درمان، 
تحصيل، اجاره بها و مشكات ازدواج جوانان، كجاست 
اين عقل و تدبير تا پاسخي از سر منطق به ارمغان آورد 
و گره از  كار فروبسته اين جماعت در فقر نشسته بكاهد.

خانه پدري جالل آل احمد پاتوق معتادان متجاهر
مجيد فراهاني: حفظ ميراث 
فرهنگي ازجمله وظايف مهم 
مديران ملي و محلي بوده كه 
متعلق به نسل حاضر و آينده 
است و فرزندان ما به درستي 
انتظــار دارند تــا مهم ترين 

نمادهاي هويت ملي و محلي آنــان را به نكويي حفظ 

و نگهداري كرده و اين امانت را با صحت و آراســتگي 
به نســل هاي بعدي تحويل دهنــد. خانه پدري جال 
آل احمد، همان جايي كه اين روشــنفكر دردآشــناي 
معاصــر در آنجا زيســت و زندگي كرد و بــه بالندگي 
رسيد، يكي از خانه هاي  تاريخي در محله سنگلج تهران 
است كه سال ها قبل توسط ســازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشــگري وقت تملك شد و قرار بود 
به عنوان خانه باستان شناسان ايران و مامن روشنفكران 
دردآشنا باشد، اما افســوس كه پاتوق كارتن خواب ها و 

خوابگاه معتادان متجاهر شده است.

خطر تخريب و ريزش خانه ها
محمد ساالري: در بارندگي 
اخير، تعداد قابل توجهي از 
خانه ها در منطقه 12تخريب 
شده و مردم بي پناه مانده اند 
و امكان ريــزش ده ها خانه 
ديگر بر اثر هرگونه بارندگي 

وجود دارد. متأسفانه نه تنها در شهر تهران، بلكه در كل 
كشور سازوكار مقاوم ســازي  هنوز تعريف نشده است 
و فقط يك الگوي تخريب و نوســازي براي خانه ها در 
كل كشــور وجود دارد و اين يك اشكال اساسي است. 
در جلســه اي كه با اكبر تركان به عنوان مسئول بافت 
فرســوده در دولــت اول رئيس جمهور داشــتيم، وي 
اعام كرد كه بسياري از خانه هاي موجود نياز به پروانه 
مقاوم سازي  دارند؛ بنابراين از شــهردار تهران و حوزه 
شهرســازي و معماري و به خصوص مركــز تحقيقات 
راه، مســكن و شهرســازي وزارت راه و شهرسازي كه 
مسئوليت تهيه سند فرادست اين حوزه را دارند، تقاضا 
داريم، پروانه مقاوم ســازي  و پروانه بهسازي لرزه اي در 
شهر تهران تهيه شود و به كل كشــور تعميم و تسري 

پيدا كند.

   سرهنگ عين اهلل جهاني، معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيك پليس راهور ناجا 
بيش از 800 هزار دستگاه موتورسيكلت توقيفي در پاركينگ هاي كشور وجود دارد كه 
54درصد آنها توقيف انتظامي و قضايي  و 46درصد هم توقيف ترافيكي هستند. براساس 
قانون، موتورهاي توقيف شده يك هفته تا يك  ماه بايد در پاركينگ نگهداري شوند. البته 
اين قانون درخصوص موتورهايي كه به دليل انتظامي توقيف شــده اند، صدق نمي كند 
و ترخيص آنها از طريق مجوز قضايي انجام مي شــود. موتورها درصورتي كه ترخيص 

نشوند، بعد از 6 ماه بنا بر ضوابط موجود فعلي به عنوان وسيله 
بالصاحب تلقي مي شوند. وضعيت موتورها در مراجع قضايي 
تخصصي مطرح و رأي قضايي صادر و وسيله نقليه توسط 
مراجع قضايي ارزيابي و تحويل مراجع مربوطه مي شود. 
مورد ديگر اين اســت كه موتورهايي كــه از حيز انتفاع 

)سود نداشتن( خارج  هســتند چه به لحاظ سال ساخت و 
چه به لحاظ استهالك و برابر قانون نمي توان آنها 

را شــماره گذاري كرد، از طريق سازمان هاي 
مربوطه اسقاط و از گردونه ترافيك خارج و از 

معابر برچيده مي شوند.

تعيين تكليف  موتورسيكلت ها با حكم قضايي
   مراكــز معاينه فني 

موتورسيكلت
5مركز معاينه فني خودروي تهران، 
2خط ويژه معاينه فني موتورسيكلت 

دارند كه عبارتند از:
  مركز ســراج: ميدان رســالت، 
خيابان فرجام، خيابان سراج، جنب 

پمپ گاز.
  مركز الغدير: يافت آباد، روبه روي 

بيمارستان شهداي يافت آباد.
  مركز شقايق: بزرگراه آزادگان، 
باالتر از ميدان ميوه و تره بار مركزي، 

بلوار شقايق.
  مركز نيايش: بزرگراه همت، بلوار 
اشــرفي اصفهاني، بعد از بزرگراه 

نيايش، خيابان هفتم.
  مركز آبشناسان: تقاطع بزرگراه 

ايرانپارس و بلوار شاهين شمالي.

تدوين بودجه 1400 تهران با محور مسائل اجتماعي
تذكرات اعضاي شوراي شهر از لزوم تخصيص بودجه بر اي پساكرونا تا ضرورت انتشار اسناد اماك

ادامه از 
صفحه3
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فرصت ها را با كمبود اطالعات از دست ندهيم 
مهران فیاض - کارشــناس حقوقی : مــردم خواف 
تجربه تلخي از اقدامات صنعتــي و عمراني دارند که 
بخش عمــده آن بهره برداري هاي کم فايده از معادن 
است. معدن ســنگان ثروت خدادادي خواف است و 
مي توانست شرايط شــغلي و کاري خوبي فراهم کند 
اما میسر نشــد. اين خط آهن هم به تعبیري احیاي 
جاده ابريشــم قديم و قطعا براي مردم دو سوي مرز 
به دلیل شــباهت هاي فرهنگي فرصتي عالي خواهد 
بود و با افتتاح اين خط آهن، فاصله هاي مرزي شــان 
از بین مي رود، البته مشــروط به اينكه بازارچه مرزي 
ايجاد شود تا مردم بتوانند در آنجا فعالیت کنند. بايد 
براي احداث ايــن بازارچه يا توســعه گمرك، ايجاد 
بارانداز، بندرخشك و رونق گردشگري پیشقدم شويم. 
در آينده اي نزديــك خواف به کارخانه هــا و صنايع 
بســته بندي نیازمند خواهد بود که ســرمايه گذاران 
کالنشــهرهاي بزرگ کشــور ازجمله تهران، تبريز، 
ارومیه و اصفهان را به اينجا هدايت مي کند تا مسافت  
فعالیت هاي صادراتي شان به شرق آسیا را کم کنند. 
در شرايط کنوني هم اگر زيرســاخت هايي همچون 
شرکت هاي حمل و نقل بین المللي، گمرك و مشاغل 
زيرمجموعه گردشگري و صدور ويزا در منطقه ازجمله 
کنسولگري و دفترياري کنسولي در شهر خواف ايجاد 
شــود با وجود اطالعات کمي که در اين زمینه داريم 
فرصت از دست مي رود. مسئوالن نبايد اجازه دهند در 
نبود و کمبود اين اطالعات، مجددا مشــاغل به دست 

افراد غیربومي بیفتد.

كارخانه ها و صنايع؛ نقطه قوت اشتغال 
حفیظ رازي - فعال اجتماعي : فعالیت هاي معدني در 
خواف از سال 53آغاز شــده و در سال 90هم کارخانه 
کنستانتره راه اندازي شــد. اين شهرستان بزرگ ترين 
معادن خاورمیانه را دارد، اما در اين سال ها هیچ بهره اي 
از ثروتش نبرده است. حتي جاده خواف - تربت حیدريه 
هم از سال 50تاکنون تغییر چنداني نكرده و وضعیت 
آن با وجود تردد ماشین آالت معدني بدتر از قبل شده 
است. آمار کشته هاي جاده اي در خواف در يكي، دو سال 
اخیر از 300نفر فراتر رفته و اين جاده 120کیلومتري 
تنها 25کیلومتر مسیر دو بانده بي کیفیت دارد. مبلمان 
شهري خواف واقعا ضعیف است و هیچ شادابي در شهر 
وجود ندارد. امكانات پزشــكي - بهداشتي هم با ورود 
کارگران غیربومي و افزايش جمعیت، کافي نیســت. 
معلوم است که با اين فقر امكانات، نگاه مثبتي به اين خط 
آهن وجود نداشته باشد. ايران با همین خط آهن اکنون 
به شرق دور متصل شده و خواف مرکز اين اتصال است، 
اگر در اين تبادالت خواف هم ديده شود، معیشت مردم 
متحول مي شود. در خواف کارخانه سیمان فعال است و 
محموله سیمان مستقیم از همین جا به افغانستان صادر 
مي شود. بر اين اساس چشم انداز احداث کارخانه هاي 
فرآوري، ذوب آهن و فوالد حتمي اســت تا از ارســال 
به نیشابور و اصفهان و بازگشــت دوباره به خواف براي 
صادرات جلوگیري شود. همین کارخانه ها که احتماال 
به عدد 15- 10 واحد خواهند رسید ظرفیت قابل توجه 
اشتغال هستند مشــروط به اينكه اين بار بومي هاي 

خواف ديده شوند.

كاهش هزينه صدور ويزا، تحول گردشگري 
عبدالحق پوريعقوب - کارشناس گردشگري : فوايد 
احداث راه آهن مثل معادن خواف موافقان و مخالفان 
زيادي دارد. اگــر حمل و نقل بــاري و ترانزيت تنها 
خروجي اين قطار باشد، قطعا ثمري براي مردم ندارد. 
مهم ترين اتفاق در خواف با وجود اين خط آهن تبادل 
مسافر و گردشگري ايران و افغانستان است. بسیاري از 
توريست ها و گردشگران مشتاق بازديد هرات هستند 
چرا که اين شهر گوشه گمشده اي از تاريخ ايران است، 
اما در تمام اين سال ها به دلیل جاده نامناسب و ناايمن، 
فرصت سفر فراهم نبود. حاال با وجود اين خط آهن و 
فاصله دو ساعته خواف - هرات، حتي تورهاي يك روزه 
هم با استقبال زيادي همراه مي شود. به ويژه آنكه خود 
خواف هم ظرفیت هاي گردشگري تاريخي و فرهنگي 
دارد. آســبادهاي اين منطقه در انتظار ثبت جهاني 
هستند و بســیاري از بناهاي تاريخي يادگار مانده از 
دوران تیموريه هم مورد توجه گردشــگران است. هر 
چند ما از داشتن هتل محروم هستیم، اما تالش کرديم 

اقامتگاه هاي بومگردي را جايگزين کنیم که مردم براي 
ماندن در شهر ما ترغیب شوند. تا سال 95گردشگري 
خواف صفر بود، اما اکنون ساالنه 40تا 50هزار نفر به 
اينجا سفر مي کنند. رونق گردشگري با اين قطار هم 
مشــروط به تغییراتي در صدور ويزاي 100دالري، 
کاهش قیمت، صدور ويزاي کوتاه مدت رايگان يا حتي 

معافیت عوارض خروجي مسافر با قطار است.

توسعه صنايع و عقب ماندگي خواف 
 ياسر بیناي  رودي - فعال محیط زيست : بي اعتمادي 
مردم خواف به اين خط آهن را بايد در نبود تأثیر رشد 
معادن، کارخانه هاي فوالد، کارخانه هاي کنسانتره و 
شرکت هاي اقماري جســت وجو کرد. معادن خواف 
ريشه در تاريخ شهرستان دارند، اما نتوانستند سهمي 
در پیشرفت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مديريتي 
اين منطقه داشته باشند. قطار مسافربري هم به انتقال 
بارهاي سنگ آهن اختصاص يافته است. فعالیت هاي 
معدني موجب از بین رفتن مراتع شــد و هیچ عزمي 

هم براي احیاي آنها وجود ندارد. صاحبان صنايع در 
خواف توجهي به توسعه منطقه ندارند و با وجود همه 
ظرفیت هايي که داريم حتي نیازمندي هاي خود را از 
شهرهاي ديگر تهیه مي کنند؛ به عنوان مثال در خواف 
تولیدي هاي لباس و تجهیــزات وجود دارد، اما هیچ 
کدام طرف قرارداد با اين واحدهاي صنعتي نیستند و 
لباس مورد نیاز کارگران از استان هاي قم و اصفهان 
وارد مي شود. از سوي ديگر به دلیل افزايش روزافزون 
فعالیت هاي معدني، آب هاي زيرزمیني رو به کاهش 
و چاه هاي کشاورزي در حال تغییر کاربري هستند و 
خشكسالي ها را رقم مي زند. وجود اين رشد صنعتي و 
ورود نیروهاي کاري غیربومي، هم شاهد افزايش بیش 
از حد اجاره ها هستیم که شرايط سختي را براي مردم 

مستأجر خواف به وجود آورده است.
  

مردم خواف بیشــترين از آنكه بخواهنــد به عنوان 
ساکنان شهري صنعتي معرفي شــوند، به پیشینه 
تاريخي و فرهنگي خود مي بالند. هر چند که رشــد 
اقتصادي و بهره بــرداري از ظرفیت هــاي معدني و 
مرزي اين منطقه آنها را ناگزير به تغییرات اقتصادي 
و صنعتي کرده است. افتتاح خط آهن خواف - هرات 
هم بي شك فرصتي براي جهشي جديد در اين منطقه 
خواهد بود و آنهــا امیدوارند با وجــود بهره مندي از 
میراث تاريخي چون مسجد ملك زوزن، آسبادهاي 
نشتیفان، کوشك سالمي، مدرســه نظامیه، غیاثیه 
حداقل اين خط آهن به رونق گردشــگري تاريخي 

خواف منجر شود.

پیگیريمردمخوافدردوراهيترديدواعتمادبهراهآهن

طرح انتظامي - ترافیكي زمســتان99 و امداد و نجات زمســتانه در 
استان ها با شعار کاهش تصادفات، پیشگیري از شیوع کرونا و پرهیز 
از ســفرهاي غیرضروري در زمستان آغاز شد ه اســت و تا 20 اسفند 
امســال ادامه دارد. به گزارش گروه ايرانشهر همشهري، اين طرح هر 
سال با شروع فصل سرما و افزايش احتمال حوادث جاده اي و شهري 
با همكاري سازمان هاي امدادي از قبیل اورژانس، آتش نشاني، نیروي 
انتظامي، راهداري، امداد خودرو و هالل احمر برگزار مي شود. امسال 
هزار و 2۶3 مرکز هالل احمر شــامل 5۶1 پايــگاه ثابت، 1۷9 پايگاه 
موقت، 22 مرکز امداد هوايي، 433 شعبه در مراکز استان ها و 34 تیم 
آموزش و نگهداري سگ هاي تجسس در سراسر کشور فعال خواهد 
بود. همچنین قرار است امســال عالوه بر اقدامات امدادي، بالگردها و 
خودروها، پهپادها نیز با هدف کاهش تلفات و افزايش امدادرســاني 

مورد استفاده قرار بگیرند.
رزمايش اين طرح صبح ديروز با رژه نمادين خودروهاي خدمات رسان 
و جمعــي از نیروهاي حاضر با حضور مســئوالن انتظامي و راهداري 
و حمل ونقل جاده اي اســتان هاي کشــورمان برگزار شد. سرهنگ 
حمیدرضا دهنوي، رئیس پلیس راهنمايي و رانندگي خراسان رضوي 
در اين باره بیان مي کند:  سازمان ها و نهادهاي خدمات رسان و متولي 
امر ترافیك همچون شهرداري، راهداري، آتش نشاني، اورژانس، امداد 
و نجات و امدادخودرو در اين رزمايش حضور داشتند و طي مراسمي 
با حضور مسئوالن اســتاني با رژه نمادين خودروهاي خدمات رسان، 
طرح ترافیكي زمستاني 99 آغاز شد. علي طاهري، سرپرست جمعیت 
هالل احمر زنجان هم با بیان اينكه طرح زمستاني تا 20 اسفند امسال 
اجرا مي شود، به همشهري مي گويد:  1۶ پايگاه ثابت و موقت به صورت 
شبانه روزي براي ارائه خدمات امدادي به مسافران و رانندگان عبوري از 
جاده هاي استان فعال هستند و عالوه بر اين پايگاه ها، 8پايگاه پشتیبان 
نیز در خرم دره، ابهر، خدابنده، زنجان، ماهنشان، ايجرود و طارم فعال 
خواهند بود. عزت اهلل ضربي، سرپرست جمعیت هالل احمر اردبیل هم 
از آماده باش تیم واکنش سريع جمعیت هالل احمر استان خبر می دهد 
و به همشهري مي گويد: مرکز کنترل و هماهنگي عملیات اضطراري 
استان )EOC(  براي کنترل و هماهنگي حوادث با تعامل بین سازماني 
با مراکز کنترل حوادث ارگان هاي مرتبط در حال آماده باش اســت و 
به صورت شبانه روزي فعالیت مي کند. مهدي ولي پور، رئیس سازمان 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر نیز از دو برابر شدن مكان هاي درنظر 
گرفته شده براي اسكان اضطراري با توجه به شیوع کرونا خبر می دهد و 
عنوان مي کند که در همه شهرستان ها به ويژه در مناطقي که گردنه هاي 
برفگیر دارند، تكايا، حســینه ها و مســاجد براي اســكان اضطراري 
 درنظر گرفته شده است. شماره اضطراري 112 نداي امداد جمعیت 
هالل احمر به صورت شــبانه روزي براي پاســخگويي آماده است و 
هموطنان در سراسر کشور مي توانند با گوشي هاي بدون سیم کارت و 

بدون شارژ هم با اين شماره تماس بگیرند.

جايگزينیبرايحملونقلجادهاي
 محمود آشكار - كارشناس حمل ونقل: مهم ترين آسيب راه آهن خواف - هرات به رانندگان تريلي منطقه است كه طي 
ســال هاي اخير هزينه هاي كالني را براي باربري صرف كرده اند. هم اكنون 600،700تريلي، كاالها را به صورت زميني 
جابه جا مي كنند و بخشي از مردم خواف به صورت مستقيم در اين زمينه مشغول به كار هستند. عالوه بر بيكاري اين 
عده، باربري ها هم رو به تعطيلي خواهند رفت كه خودشان مركز اشتغال چند نفر ديگر هستند. در همين خواف كساني 
هستند كه با فروش خانه و زندگي شان تريلي خريده اند تا با آن امر معاش كنند و احتماال با مشكالت متعدد مواجه خواهند 
شد. به همين دليل است كه انتظار مي رود مشاغل جايگزين با توجه به اين شرايط براي مردم منطقه درنظر گرفته شود.

 طرح امداد و نجات زمستانه
 تا ماه اسفند  ادامه دارد  

صورتش را با شال گل گلي اش پوشانده بود. 
لباس زنانه گلدارش از زير كت كهنه بلندي 
كه پوشيده بود خودنمايي مي كرد. دست 
دختر هشت ساله اش را در دست داشت و نگران سرمايي بود كه تا مغز استخوان شان را 
مي سوزاند. چند سالي از فوت شوهرش مي گذشت و دخترش تنها يادگارشان بود كه با 
هم سختي زندگي را پشت سر مي گذاشتند. هر شب مسير حاشيه شهر خواف را تا مركز 
شهر مي آمدند و همان كيسه سفيدي را كه البته ديگر رنگي از سفيدي رويش نمانده بود 
پر مي كردند از پالستيك هايي كه ديگر به درد كسي نمي خورد. دلش نمي خواست دختر 
معصومش را ميان اين زباله ها بگرداند، اما چاره اي نبود. دخترك هم بيكار نيست؛ با آن جثه 
ريزه ميزه جلوي مغازه ها را مي پايد شايد چيز به درد بخوري نصيبشان شود. يكهو جلوي 
فروشگاه فروش تلويزيون ايستاد، نور رنگي تلويزيون ها نگاه دختر را به خود جلب كرد. 
دستش را از دست مادر جدا مي كند و صورتش را مي چسباند به شيشه فروشگاه. شبكه 
خبر در حال پخش گزارشــي از تأثير مثبت راه آهن خواف - هرات است كه انگار همين 

چند روز پيش افتتاح شده. غرق افكار كودكانه چشم از صفحه برنمي دارد، اسم خواف كه 
مي آيد، لبانش به خنده باز مي شود. مادر دستش را مي كشد به سمت انتهاي خيابان مي روند، 
دخترك همچنان به عقب نگاه مي كند و صداي صوت قطار به گوش هايش خوش مي نشيند، 
اگر... خواف در جنوب شرقي ترين بخش خراسان رضوي ثروتمندترين شهر صنعتي استان 
است،اما مردمش با شرايط اقتصادي سختي دســت و پنجه نرم مي كنند. همان هايي كه 
اميدوار بودند با ورود شركت هاي معدني، حداقل شغلي براي فرزندانشان فراهم شود يا 
كار و كاسبي شان رونق بگيرد، اما هيچ! مشابه اين شرايط را در استان هاي جنوبي با وجود 
بهره مندي از نفت و گاز و در اســتان هاي غربي با وجود برخورداري از صنايع پتروشيمي 
شاهد هستيم كه حتي با بين المللي شدن خواف به خاطر افتتاح راه آهني مشترك با كشور 
افغانستان هم همان ترديدهاي قبلي را براي مردم اين منطقه برجاي بگذارد. ترديدهايي كه 
به اعتقاد بسياري از كارشناسان اين منطقه مي تواند برطرف شود، اگر مسئوالن كنار همين 
مردم بخشي از ظرفيت هاي اقتصادي و اشتغال اين خط آهن را به خواف و ديگر شهرهاي 

محروم اطراف اختصاص دهند. صحبت هاي اين كارشناسان را بخوانيد.

مريم سرخوش 
خبر نگار

راه آهن خواف-هرات مي تواند نقطه عطفي در توسعه منطقه و زندگي مردم محرومش باشد به شرط آنكه تجربه تلخ معادن و نیروي کار غیربومي تكرار نشود
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 140هزار هكتار از جنگل ها و مراتع ايران طي 10 سال در آتش سوخته است
  169 هزار ميليارد تومان خسارت آتش سوزي به منابع طبيعي ايران ثبت شد

طييكدههاخير،169هزارميلياردتومانخسارتبر
منابع
اثرآتشسوزيدر140هزارهكتاربهعرصههايمنابعطبيعی

طبيعيكشورتحميلشدهاست.اينعدددرشرايطي
اهميتدوچندانمييابدكهبدانيم90درصداينخسارتراعامل

انسانيبهمنابعطبيعيكشورواردكردهاست.
گزارشاخيرمركزپژوهشهايمجلسكهباعنوان»علل،آثار،
چالشهاوراهكارهايمقابلهباآتشسوزيهايجنگلهاومراتع
كشور«دراختيارهمشــهريقرارگرفتهاست،نشانميدهد،
روندآتشسوزيدرعرصههايطبيعيايرانطي20سالگذشته
افزايشيافتهاست.براســاساينگزارش،بيشازهزارفقرهاز
آتشسوزيهاييكههرسالبهويژهبافرارسيدنماههايگرمدر
عرصههايطبيعيرخدادهتنهادرجنگلهايايرانافروختهشده
كه3500هكتارازعرصههايجنگليراتخريبيابهطوركاملبه
خاكسترتبديلونابودكردهاست.طبقبررسيهايبهعملآمده،
10درصدآتشسوزيهادرجنگلهاومراتعكشورتوسطعوامل
طبيعيمانندبرخوردصاعقهوآذرخشوخودسوزيجنگلهابر
اثروزشبادهايگرمبهوقوعپيوستهاست،امابيشاز90درصد
آتشسوزيهاتوســطعاملانسانيدررويشــگاههايطبيعي
افروختهشدهاست.اختالفاتياتبديلجنگلبهمرتعبهمنظور
تأمينعلوفهبيشتربرايچرايداموتهيهوفروشزغالبهويژه
درجنگلهايمناطقمرزيوهمچنينبرافروختنآتشباانگيزه

گسترشاراضيكشاورزيعامل90درصدآتشسوزيهايجنگلي
اعالمشدهاست.براساسآمارســازمانجهانيفائو،ساالنهبين
400ميليونهكتارازجنگلهاومراتعدنيابراثرآتشسوزيازبين
ميروندوايراننيزتاسال2007،ساالنه6500هكتارازجنگلهاي
خودرادرآتشازدستدادهاست،امانگرانكنندهترآناستكه
اينآماردرطولسالهاياخيرافزايشدوبرابريداشته؛بهطوري
كهطبقآمار20سالاخيرسازمانجنگلها،30هزارفقرهحريق
درجنگلهاومراتعكشــوررخدادهكهمنجربهسوختنبيشاز
280هزارهكتارازســطحجنگلهاومراتعدرآتششدهاست.
بدينترتيب،ايرانساالنه14هزارهكتارازجنگلهاومراتعخود

راتنهادرآتشسوزيهاازدستدادهاست.

يادداشت

تولديكصفحه،طلوعيكبيداري

آذر71 از نيمه گذشــته بــود و هواي 
تهران در گذار از آخرين اعتدال پاييزي 
و رسيدن به دم ســرد زمستان گاهي 
باراني و گاهي برفي مي شد. ساختماني 
5طبقه واقع در كوچه تنديس خيابان 
جردن، غرق در سروصداي كارگاه هاي 
نجاري و بنايي، مهيا مي شــد تا نخســتين روزنامه رنگي صبح 
تهران را در دامان خود به دنيا بيــاورد. دور يك ميز كوچك و در 
جمع گروه اوليه بنيانگذاران تحريريه نخســتين روزنامه رنگي 
ايران، قرار بر اين گذاشته شد كه روزنامه اي »شهرمحور« متولد 
شود و نام گروه شــهري در صدر گروه هاي تحريريه، به تصويب 
رسيد و مسئوليت آن نيز به من واگذار شــد. پيشنهاد كردم در 
كنار 3 صفحه گروه شــهري كه دربرگيرنده اخبــار و گزارش و 
موضوعات مرتبط با توسعه شهري بود، صفحه اي نيز به نام صفحه 
محيط زيست منتشر شود. اگرچه اين پيشنهاد در ميان حيرت و 
در سايه ترديد برخي از دوستان به تصويب رسيد، اما به زودي و 
در سايه تالش و همكاري صميمانه گروه شهري و محيط زيست 
به بخش چشمگير و جذاب شناسنامه روزنامه همشهري تبديل 
شد. در ادامه فعاليت، صفحه محيط زيست همشهري با همراهي 
همه جانبه كارشناسان فرهيخته محيط زيست، همچون پرنده اي 
دورپرواز، بال گشــود و به شــكل گيري جنبش نوين شناخت و 
كوشــش همه جانبه براي حفظ محيط زيســت در ايران كمك 

شايانی كرد. 
بدين سان، روزنامه همشهري، ادبيات و فرهنگ منحصربه فرد 
محيط زيســت را بــه خانه هاي مــردم برد. می تــوان گفت؛ 
اصطالحاتي مثل اكوسيستم، گونه هاي زيستي، وارونگي دما، 
خودپااليي رودخانه ها، جنگل هاي بارانــي، دفاع بيولوژيك، 
دگرگوني آب وهوا، گازهاي گلخانه اي، قله هاي آبريز، روددره ها، 
تفكيك زباله از مبدا و ده ها مفهوم جديد مرتبط با محيط زيست 
در ميان دانش آموختگان ايران و به نوعي افكارعمومي جا افتاد 
و تمام رسانه هاي كشور، بخشي را به محيط زيست اختصاص 
دادند. به همين ميزان نيز احســاس مســئوليت جمعي براي 
ايجاد تشكل هاي مدني به منظور حفظ محيط زيست و مواهب 

طبيعي، تقويت شده است. 
در دهه هاي سپري شده، هراندازه كه افكارعمومي مردم جهان 
بيشتر نگران گرمايش زمين، انقراض گونه هاي زيستي و گياهي 
و پيامدهاي مهلك آن مي شود، اهميت حياتي انتشار صفحه 
محيط زيست همشهري در 3 دهه پيش و در يك بزنگاه تاريخي 

بيشتر نمود مي يابد. 

اسماعيلعباسي
بنيانگذار بخش محيط زيست روزنامه همشهري

خسارت نجومي آتش به جنگل هاي ايران
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   منشأ بارش شهابي جوزايي 
بارش هاي شــهابي به دليل حركت زمين در فضا اتفاق 
مي افتد و قدمتي صدها و هزار ساله دارد. زماني كه زمين 
همزمان با حركت خود به دور خورشــيد از بين ابرهاي 

ميان سياره اي مي گذرد، بارش شهابي رخ مي دهد.
اولين حكايت لئونيدها به ســال902 قبــل از ميالد 
بازمي گردد. اما نخستين بارش شهابي جوزايي از سال 
1۸۶2 ميالدي تعريف شده است كه نتيحه  گذر از بقاياي 
دنباله دار سنگي »فيتون۳200« است. از آن سال به بعد 
اين رويداد به طور ســاالنه رخ مي دهد و هر سال تعداد 

شهاب سنگ ها نيز افزايش مي يابد.
مطالعه روي بارش هاي گذشته نشان مي دهد كه اين بارش 
شامل تعداد زيادي از شهاب سنگ هاي آرام و روشن و 
همچنين گلوله هاي آتشين است كه البته شهاب هاي كم 

نور و اشيايي با نور متوسط را هم شامل مي شود.

 بهترين نمايش از بارش شهابي 
جوزايــي )Geminid( از اواخر نجوم

يكشنبه شــب در آسمان آغاز 
شده و تا امشب به بهترين و تماشايي ترين 
حالت خود مي رســد. اين زمانبندي بدان 
معناست كه اروپا و شمال آفريقا از شرق تا 
مركز روسيه و چين در بهترين وضعيت براي 
رســيدن به اوج بارش قــرار دارند. در اين 
رويداد ديدني ممكن است در هر ساعت بيش 
از 120شــهاب قابل رويت باشد. به صورت 
معمول اين بارش شهابي در 2۷ آذر به پايان 
خود مي رسد. بارش شهابي جوزايي يكي از 
بزرگ ترين بارش هاي شهابي ساالنه  است كه 
كانون بارش آن درصورت فلكي جوزا به نظر 
مي رسد. اين بارش شهابي، از زماني كه بشر 
آن را شناخته هميشه جز چند بارش شهابي 
بزرگ سال بوده و معموالً بزرگ ترين بارش 
شهابي سال مي شود و به همين دليل هواداران 
زيادي دارد اّما گاهي جاي خود را به بارش هاي 
شــهابي ديگري چون برساوشــي و ربعي 
مي دهد. ديــدن اين اتفــاق هيجان انگيز 
نجومي، شــرايط ايده آلي الزم دارد: ميزان 
آلودگي نوري كم و نداشتن آلودگي 

هوا.
در مناطق روســتايي كه نور 

كم است و چراغ هاي زيادي روشن نيست، 
ستاره هاي كم نور و شهاب سنگ هاي زيادي 
مشاهده خواهد شد. اما در مناطق شهري يا 
حومه كه نور زياد اســت به طور قطع شهاب 
ســنگ هاي كمتري ديده خواهد شد. حتي 
درختان يا ساختمان هاي بلند نيز ديد شما 
را براي اين رويداد كور خواهند كرد. بنابراين 
براي داشتن چشم اندازي مناسب، تا جايي كه 
مي توانيد از آلودگي نوري شهري دور شويد و 
سعي كنيد به مكاني با نماي باز از آسمان شب 
برويد. معموال اين امكان مي تواند در پشت بام 

خانه ها راحت تر فراهم شود.
بارش شهابي برساوشي در تابستان نيز رخ 
مي دهد اما اكنون در فصل پاييز و آســتانه  

زمستان نمايش بزرگ بارش شهابي جوزايي 
به اوج خود مي رســد. براي ديدن اين بارش 
شهابي ســاعت را مي توانيد براي حدود 2 
بامداد تنظيم كنيد. در نام اين بارش شهابي از 
صورت فلكي جوزا گرفته شده است كه كانون 
بارش اســت. صورت فلكي جوزا يا دوپيكر 
)Gemini(  از ابتداي شب و حدود ساعت19 
از شرق آســمان طلوع مي كند و در حدود 
ساعت 2بامداد به وقت محلي در باالترين حد 
خود قرار مي گيرد. اما براي ديدن بيشترين 
شــهاب نبايد به خود كانون بارش نگاه كرد 
بلكه اطراف كانون بــارش مي تواند پذيراي 
شهاب هاي بيشتر باشــد. بنابراين باوجود 
سرماي شــديد هوا در اواخرشب، فضاي باز 
حياط يا پشت بام و يا طبيعت، بهترين مكان 
براي ديدن تعداد زيادي شهاب خواهد بود. 
به قول »ديانا هانيكاينن« سردبير اسكاي  اند 
تلسكوپ اوج اين بارش شهابي ارزش تحمل 
سرما را دارد. چراكه بارش جوزايي بهترين 
نمايش خود را در تمام طول سال ارائه مي دهد.
به خاطر داشته باشيد كه اگر بخواهيد يك 
ســاعت ســرتان را براي ديدن اين بارش 
تماشــايي باال بگيريد، قطعا فرداي آن روز 
با گردن درد شــديد مواجه خواهيد شــد، 
بنابراين بهترين گزينه استفاده از يك صندلي 
انعطاف پذير است كه به شما اجازه مي دهد 
تقريبا روي آن به طور نيم خيز آســمان را 

رصد كنيد. 

اگر به آسمان شب عالقه داريد اين شب ها نبايد رصد آسمان را براي ديدن يكي از بزرگ ترين 
بارش هاش شهابي هر سال از دست بدهيد

آتش بازي آسمان در شب هاي پاييز به سوي آينده

اما و اگرهاي جدايي اينستاگرام از 
فيسبوك 

سال هاست كه منتقدان 
درباره خريد اينستاگرام 
از ســوي فيســبوك 
بحث مي كنند و حتي اعمال فشــار سياســت هاي فيسبوك براي 
يكپارچه ســازي اينســتاگرام و فيســبوك باعث جدايي تعدادي از 
افراد اصلي اين شــبكه اجتماعي شد.  اينســتاگرام اما اكنون، اين 
فرصت را دارد كه به نقطه اول برگردد. كميســيون تجارت فدرال كه 
از 48دادستان ايالتي تشكيل شده، خواستار واگذاري اينستاگرام و 
واتساپ شده اند. درواقع، اين درخواست، فيسبوك را مجبور مي كند 
كه خريد اين 2 شــركت را لغو و آنها را تبديل به شركت هاي مستقل 
كند. به گزارش ســايت ورج، قانونگذاران هنوز تا تحقق اين موضوع 
فاصله زيادي دارند، اما براي نخستين بار، اين احتمال وجود دارد كه 
فيسبوك نتواند آن را ناديده بگيرد. با اين حال، سؤالي كه براي كاربران 
اينستاگرام ايجاد مي شود و هم هشداردهنده است و هم دلهره آور، اين 
است كه »اينستاگرام بدون فيسبوك چه سرنوشتي خواهد داشت؟« 
از سال 2012كه اينستاگرام به مالكيت فيسبوك در آمد، اينستاگرام از 
ارتباط خود با فيسبوك سود بسياري برد، در مقياس گسترده اي رشد 
كرد و از فشار سودآوري رها شد. حتي اكنون، پشتيباني فيسبوك از 
چرخه توسعه محصول اينستاگرام و فائق آمدن بر چالش هاي تعديل 
محتوا بسيار مهم است. درصورت موفقيت قانونگذاران، اينستاگرام 

مجبور مي شود كه بسياري از اين كارها را از نو شروع كند.
در عين حال، داليلي وجود دارد كه به نظر مي رسد اينستاگرام بدون 
فيسبوك وضعيت بهتري خواهد داشــت و ممكن است به شكوفايي 
برسد. قيد و بند فيسبوك به معناي ارتباط با يك پلتفرم آشفته است. 
هر روز كه اينستاگرام در خانواده فيسبوك باقي بماند، به اين معني 
است كه به دليل اقدامات شركت مادر، يك روز ديگر در معرض خطر 
رويگرداني كاربران از اين پلتفرم قرار خواهد گرفت. اينســتاگرام اگر 
خود را از اين مشكالت برهاند، مي تواند تمركز خود را بر آنچه در ابتدا 
آن را به يك اپليكيشن محبوب تبديل كرده بود، معطوف كند. با اين 
حال، مهم ترين مسئله اين است كه آيا اينســتاگرام مي تواند بدون 
حمايت مالي فيســبوك به حيات خود ادامه دهد. فيســبوك هرگز 
اطالعات مالي مربوط به اينســتاگرام را فاش نكرده اســت. بنابراين 
نمي توان به طور مشــخص درباره ســودآوري اين پلتفــرم نظر داد. 
هرچند، بلومبرگ در اوايل سال ميالدي جاري نوشت كه اينستاگرام 
در سال 2019حدود 20ميليارد دالر از طريق تبليغات درآمد كسب 
كرده كه بيش از يك چهارم درآمد فيسبوك است. روشن است كه اين 
رقم قابل توجه محسوب مي شود. در عين حال اطالعي از هزينه هاي 
اجرايي اينستاگرام در دست نيســت، اما درآمد 20ميليارد دالري، 
چيزي نيســت كه به راحتي بتوان از آن صرف نظر كــرد. به همين 
دليل، مشاور عمومي فيســبوك در واكنشي، اين جدايي را ناعادالنه 

دانسته است.

يك تيم رمزگشايي سرانجام پس 
از 51سال موفق شد پيام رمزي فناوري

340كاراكتــري را كــه قاتــل 
زنجيره اي معروف به »زودياك« آن را در هشتم 
نوامبر سال1969به روزنامه »سانفرانسيسكو 
كرونيكل« فرستاده بود، پياده كنند. به گزارش 
سانفرانسيســكو گيت، اين معمــاي عجيب 
ميليون ها بار توسط كارشناسان مورد بررسي 
قــرار گرفته بود و هــزاران بار به صــورت بد و 
نادرست رمزگشايي شده بود. درباره زودياك و 
اينكه چه كارهايــي انجام داده بــود و نتيجه 
رمزگشايي چه بوده اســت، حتما خوانده و يا 
فيلم هايی درباره آن ديده ايد. اما شــايد جالب 
باشد تا گوشــه اي از روش هاي منحصربه فرد و 
خاص رمزگشايي اين پيام را با هم مرور كنيم. 
رمز 340كه به دليل تعــداد كاراكترهايش اين 
چنيــن ناميده مي شــود، توســط يــك تيم 
بين المللي رمزگشاي ســه نفره حل شد. اين 
3نفر، ديويد اورانچــاك برنامه نويس رايانه اي 
آمريكايي، يارل فن ايكه برنامه نويس رايانه اي 
بلژيك و ســام بليــك رياضيــدان كاربردي 
اســتراليايي بودند كه ســرانجام پس از تالش 
بسيار موفق به كشف رمز اين نامه شدند. روند 
كار با تعيين بيش از 650هزار شبيه سازي براي 
تعيين جهت صحيح خواندن كاراكترها آغاز شد. 
در روز ســوم دســامبر، اين تيم، به نخستين 
موفقيت خود در اين راه دســت پيــدا كرد. با 
شكستن رمز به ســه تكه و خواندن كاراكترها 
به صورت مورب، مانند يك پازل جست وجوي 
كلمه، آنها شروع به ديدن عبارات كردند. »سعي 
در گرفتن من« و »اتاق گاز« با اين روش ظاهر 

شدند. با ادامه حل رمزها، كلمات به هم ريختند. 
اورانچاك و فن ايكــه فهميدند زودياك هنگام 
ساخت رمز پيچيده خود اشتباه نيز كرده است. 
هنگامي كه كاراكتر را تغيير دادند، غلط اماليي 
پاك شد و رمز كار كرد. آنها به سرعت و با روشي 
كه ابداع كــرده بودند كار را پيــش بردند و در 

نهايت رمز گشوده و معماي بزرگ حل شد.
اين تيم، راه حل را براي پليــس فدرال آمريكا 
ارسال كردند. سخنگوي پليس نيز به روزنامه 
كرونيكل اعالم كرد كه پيام رمزي منتســب 
به زوديــاك، قاتل زنجيره اي توســط يك تيم 
خصوصي حل شده اســت. پس از رمزگشايي 
پيام زودياك، مشخص شد كه او به طور منظم و 
تقريبا مطمئن  در كليه مكاتبات خود با رسانه ها 
كلمه »بهشت« را با غلط اماليي مي نوشته است. 
البته زودياك كلمــات پيچيده تر را بدون غلط 
نوشته و اين شايد نشان مي دهد كه غلط اماليي 

كلمات ساده، يك سبك در كار او بوده است.
رمزنگاري در اصل استفاده از روش هاي رياضي، 
براي برقراري امنيت اطالعات است. رمزنگاري 
دانش تغيير دادن متن يك پيام يا اطالعات به 
كمك كليد رمز و با اســتفاده از يك الگوريتم 
رمز اســت، به صورتي كه تنها شــخصي كه از 
كليد و الگوريتم آگاه اســت مي تواند اطالعات 
اصلي را از پيام رمزگذاري شده، استخراج كند 
و شخصي كه از يكي يا هر دوي آنها اطالع ندارد، 
شانس زيادي براي كشف رمز و به دست آوردن 
اطالعات مخفي شــده در آن نخواهد داشت. 
امروزه و با توســعه رايانه هــا و افزايش قدرت 
محاسباتي آنها، دانش رمزنگاري نيز وارد عرصه 
ديگري شده و بيشتر به رشــته علوم رايانه اي 
نزديك شده و بدين ترتيب چنين اتفاقي سبب 
ايجاد تغييرات گسترده اي در رمزگذاري شده 

است.

پيام رمز »زودياك« چطور شكسته شد؟
يك تيم 3نفره بين المللي پس از ساعت ها كار مداوم و استفاده از فناوري هاي كشف رمز 

توانستند به يكي از بزرگ ترين اسرار جنايي جهان دست يابند

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

عمادالدين قاسمي پناه
زهرا خلجيخبر نگار

خبر نگار
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پزشكان و متخصصان اميدوارند با عمومي شدن واكسيناسيون راه نجاتي از كابوس كرونا پيش روي جهان 
باشد، اما حاال آنها با مشــكل تازه اي مواجه شــده اند؛ گروه هايی از مردم از تزريق واكسن كرونا مي ترسند

همه  چيزهايي كه در شبكه هاي اجتماعي مي خوانيد درست نيست
بيمار مناسب، براي درمان استفاده مي شود. مردم 
بايد درنهايت به اين نكته توجه كنند كه چه چيزي 
را با چه چيزي عوض مي كنند، آيا با تزريق نكردن 
واكسن مي خواهند به اســتقبال بستري شدن در 
بيمارستان و  آي سي يو و مرگ عزيزانشان بروند و 
يا حاضرند برخي عوارض احتمالي و نادر واكسن را 
به جان بخرند و در عوض خود و عزيزانشــان زنده 

بمانند.
يونسيان با اشــاره به اينكه واكسني كه هم اكنون 
در برخي كشورها در حال تزريق است تا 95درصد 
ايمني دارد و واكسن هاي مشابهي هم كه در مراحل 
تأييد هستند همين نتايج را نشان داده اند، گفت: 
درصورتي كه اطالعات دقيق و درستي به مردم داده 
شود، مردم نيز درخصوص تزريق واكسن تصميم 
درســتي مي گيرند اما در هر صورت اين مسئله را 
نمي توان به زور به مردم تحميــل كرد و درنهايت 
اين مردم هســتندكه تصميم مي گيرند بين مرگ 
و زندگي خود و عزيزانشــان كداميــك را انتخاب 
كنند. به همين دليل است كه معتقدم بايد اطالعات 
شفاف و دقيق در مورد واكسن ها خصوصا واكسني 
كه وارد كشور مي شود و نيز واكسن هايي كه در ايران 
در دست توليد اســت، به مردم داده شود تا اعتماد 

عمومي نسبت به اين مسئله جلب شود.

تزريق واكسن بعد از ايجاد همنوايي گروهي
مجيد صفاري نيا، روانشــناس نيز با اشاره به اينكه 
براي ترغيب مردم به تزريق واكسن بايد در ميان آنها 
همنوايي ايجاد شود، گفت: براي ايجاد همنوايي بين 
مردم ابتدا بايد متخصصان صحت ايمنی و  سالمت 
واكسن هاي توليدشده را با دقت براي مردم توضيح 
دهند و در مرحله بعد براي ايجاد اطمينان خاطر در 
مردم ابتدا وزير بهداشت و ساير مسئوالن واكسن را 
تزريق كنند تا مردم نسبت به بي خطر بودن واكسن 
اطمينان حاصل كرده و به تزريق واكسن خصوصا 
واكسن توليدشده در داخل كشورمان ترغيب شوند.

اين روانشناس ادامه داد: همنوايي هاي به وجودآمده 
در جامعه به دو دليــل هنجار گروهــي و هنجار 
اطالعاتي روي مي دهــد. در همنوايي بر اثر هنجار 
گروهــي برخي افــراد بــدون اينكــه مطالعه اي 
درخصوص مسئله اي داشته باشند حرف و يا رفتار 
ديگران را تأييد مي كنند اما در همرنگي و همنوايي 
در اثر هنجار اطالعاتي مردم براساس علم و مطالعه 
و نظر متخصصان تصميم گيري كرده و موضوعي 

را مي پذيرند.
او با بيان اينكه واكسن كرونا قصه اي پر از اضطراب 
و نگراني دارد، گفت: شايعات بي اساس مي تواند به 
اين اضطراب ها و نگراني ها دامن بزند. هر واكسني در 
هر برهه اي از زمان مي تواند تبعاتي را به دنبال داشته 
باشد؛ همانطور كه واكسن آنفلوآنزا كه چندين سال 
است تزريق مي شــود به همراه خود تب و بدن درد 
و برخي عــوارض ديگر را دارد اما مــردم با علم به 
اين عوارض اين واكسن را تزريق مي كنند و چون 
همنوايي با هنجار اطالعاتي درخصوص اين واكسن 
وجــود دارد كمتر فردي درخصــوص عوارض آن 
نگراني دارد. صفاري نيا ادامه داد: درخصوص واكسن 
كرونا نيز همين مسئله وجود دارد، چنانچه مردم 
درمعرض اطالعات و اخبار نادرســت و تأييدنشده 
درخصوص عوارض جبران ناپذير اين واكسن قرار 
بگيرند، ممكن است شاهد نوعي همنوايي گروهي 
باشيم كه بر اثر آن در ذهن مردم اين مسئله غالب 
شود كه اين واكسن عوارض داشته باشد و از تزريق 
آن خــودداري كنند. رئيس انجمن روانشناســي 
اجتماعي ايران ادامه داد: آنچه اكنون شــاهد آن 
هستيم اين است كه مردم به علت احساس ايمني و 
امنيتي كه نسبت به واكسن هاي توليدشده در خارج 
از كشــور دارند، توقع دارند تا اين واكسن ها هرچه 
سريع تر وارد كشور شــود، چراكه ما هنوز فناوري 
توليد واكسن آنفلوآنزا كه ســال هاي زيادي است 
تزريق مي شود را هم نداريم و به همين دليل مردم 
تمايل دارند واكسن خارجي كرونا را تزريق كنند. 
با وجود اين مردم ما انسان هاي خردمندي هستند 
و بخش زيادي از آنها درخصوص تزريق واكســن 
-داخلي يا خارجي- تصميم هاي درستي را اتخاذ 
مي كنند و مســئوالن ذيربط نيز بايد درخصوص 
واكسن توليدشــده در داخل كشور و واكسن هاي 
خارجي و عوارض آنها اطالعات دقيق و درستي در 
اختيار مردم قرار دهند و خودشان و خانواده هايشان 
براي تزريق اين واكســن خصوصا واكسن ايراني 
پيشقدم شــوند تا مردم نيز نســبت به تزريق اين 

واكسن ها ترغيب شوند. 

دستيابي برخي كشورها به فناوري توليد واكسن 
كرونا و ورود به فاز انساني آن با تأييديه سازمان های 
غذا و دارو در كشــورهای مختلف باعث شــده تا 
حرف و حديث هــا و اخبار مختلفــي درخصوص 
اين واكسن ها بر سر زبان ها بيفتد. مطالبي درباره 
پيامدها و عوارض تزريق واكســن در شــبكه هاي 
اجتماعي دست به دست مي شود و درحالي كه دنيا 
اميدوار است با واكسيناســيون همگاني، انسان ها 
بتوانند به زندگي عــادي و روزمره پيــش از اين 
همه گيري برگردند، واكسن هراسي در ميان برخي 
افراد جامعه، خود به مشــكل تازه اي تبديل شده 

است.
در روزهــاي اخير مطالبي دربــاره برخي عوارض 
تزريق واكســن كرونا دست به دســت مي چرخد. 
واكســن كرونــا نيامــده، مــردم ترســيده اند و 
مقاومت هــاي اجتماعي در برابر تزريق واكســن 
رفته رفته شــكل مي گيرد، اما آنچه مي شــنويم و 
مي خوانيم چقدر درست است و آيا تزريق واكسن 

كرونا خطرناك تر است يا تزريق نكردن آن؟
مسعود يونسيان، استاد اپيدميولوژي دانشگاه علوم 
پزشكي تهران، درباره خبر فوت 6نفر بر اثر تزريق 
واكسن كرونا در آمريكا گفت: اين خبر سوءتعبير 
از اطالعاتي است كه به شــكل غيرفني وارد اخبار 
شده اســت؛ چراكه اوال 4نفر از اين افراد در گروه 

كنترل بوده  و اساســا هيچ واكسني دريافت نكرده 
بودند، ثانيا فوت 6نفر از حــدود 40هزار نفري كه 
در اين مطالعه شــركت كرده اند، نمي تواند دليلي 
بر نامناسب بودن اين واكســن باشد، چراكه بدون 
شركت در مطالعه هم تعدادي به ساير داليل فوت 
مي كنند و اگــر تعداد فوت بيشــتر از حد معمول 
منتسب به يك واقعه باشــد مي توانيم آن واقعه را 
غيرطبيعي عنوان كنيــم. درخصوص خبر مذكور 
هم بايــد ابتدا تعــداد منتظره فوق بــا علل ديگر 
)غيرمرتبط با حضور در مطالعه مذكور( را محاسبه 
و بعد اظهارنظر كرد؛ هرچند بدون اين محاسبات 
هم مي توان انتظار تعدادي مرگ در اين جمعيت 

بزرگ را داشت.
او در گفت وگو با همشــهري درباره مثبت شــدن 
آزمايش ايدز برخي افراد در استراليا بعد از تزريق 
واكسن كرونا هم گفت: درخصوص ابتال به ايدز نيز، 
هرچند من هنوز خبر دقيق مربوط به اين واقعه را 
مطالعه نكرده ام، بايد تحليل دقيقي صورت بگيرد 
كه مثال در حالت عادي، آزمايش ايدز چند نفر در 
طول  ماه يا ســال مثبت مي شود و بعد درخصوص 
انتســاب اين عارضه به تزريق واكســن اظهارنظر 
كرد؛ بنابراين با برخي تحليل هاي نادرست يا ناقص 
نمي توان نسبت به ايمن بودن يا نبودن يك واكسن 

نظر داد.

او ادامه داد: چنانچه مشخص شود عوارضي كه گفته 
مي شود منتسب به واكسن است، حتما تزريق اين 
واكسن در هر مرحله اي كه باشد متوقف مي شود. 
اما نكته مهم اين اســت كه همانگونه كه پيش تر 
گفته شد، بايد تأييد شود عوارض روي داده مربوط 
به تزريق واكسن است يا خير. برخي اخبار كه اين 
روزها درخصــوص عوارض تزريق واكســن كرونا 
شاهد آن هستيم ناشي از ســطحي نگري به خبر 
منتشرشده و يا ناشــي از تحليل نادرست نسبت 

به خبر است.
يونســيان تأكيد كرد: اكنون طبق آمار رســمي 
روزانه بين 200 تا 300نفــر به دليل ابتال به كرونا 
فوت مي كنند. اگر تعدادي كه با تست منفي فوت 
مي كنند ولي در آمار رســمي گنجانده نمي شود 
را هم به اين آمــار اضافه كنيــم، در هر ماه بيش 
از 10هزار مرگ ناشــي از كرونا در كشــور ثبت 
مي شود كه حداقل 10برابر اين تعداد نيز بيماران 
بستري شده در اثر ابتال به اين بيماري را داريم. پس 
با اين اعداد و ارقام عقل سليم حكم مي كند كه در 
معامله بين دريافت واكســن و عدم آن، حتي اگر 
مواردي از عارضه )حتي عارضه شــديد( رخ دهد، 
تعداد عوارض احتمالي را با تعداد بستري و مرگي 
كه هم اكنون رخ مي دهد مقايســه كنيم زيرا اين 
بيماري درماني دارويي ندارد و تا ابد نيز نمي توان 

محدوديت هــا را برجاي نگاه داشــت. همچنين 
چنانچه بعد از تزريق واكسن به تعداد زيادي از افراد 
در كشورمان، آماري از مرگ وميرها متعاقب تزريق 
واكسن منتشر شد، بالفاصله آن را به تزريق واكسن 
منتســب نكنيم و متوجه اين نكته باشيم كه اوال 
بدون دريافت واكسن نيز روزانه صدها نفر در كشور 
از بيماري هاي مختلف فوت مي كنند، لذا به سادگي 
نمي توان هر فوتي را به واكسن منتسب كرد. ثانيا 
توجه داشته باشيم هيچ دارويي فاقد عوارض نيست 
و هر دارويي در دوزي خاص مي تواند به عنوان سم 
محسوب شود، اما همين دارو در دوز مناسب و براي 

 واكسن  هـــــــراسي
قبل از  واكسيناسيون رسيد

مهديه تقوي راد 
 خبرنگار

براي ايجــاد همنوايي بيــن مردم 
ابتدا بايد متخصصان صحت و سقم 
سالمت واكسن هاي توليدشده را با 
دقت براي مردم توضيح دهند و در 
مرحله بعد براي ايجاد اطمينان خاطر 
در مردم ابتدا وزير بهداشــت و ساير 
مسئوالن نظام واكسن را تزريق كنند

اميرحسين جاللي 
 روانپزشك 

با شــيوع ويروس كرونا و با شرايط پاندمي كه اين 
بيماري در كل جهان پيدا كرده، ما چيزهاي زيادي را 
در زندگي عادي خود از دست داده ايم. اين از دست 
دادن الزاما به معناي تجربه مرگ نيســت. اگرچه 
مرگ اطرافيانمان به خودي خود باعث ايجاد سوگ 
مي شود، اما در عين حال ما به ناچار و كم كم روابط 
اجتماعي خود را از دست مي دهيم، كودكان كه نياز 
به آموزش اجتماعي دارند به دليل شرايط ويژه اي كه 
در جامعه حكمفرما شده، از اين روابط كمتر بهره مند 
مي شوند و از سوي ديگر رفته رفته شرايط مالي كه بر 
اثر محدوديت ها ايجاد شده، باعث مي شود انسان ها 
از شادماني، تغذيه مناسب و تفريح محروم شوند. 

افراد زيادي ماه هاست كه به دليل شيوع اين بيماري 
با ترس زندگي خود را مي گذراننــد؛ درحالي كه 
زندگي بدون ترس از حقوق اوليه انسان هاســت. 
برخي افراد ناچارند در محل كار خود حاضر شوند و 
همين مسئله ترسي را به آنها القا مي كند كه مبادا 
ناقل بيماري شوند و اين بيماري را به اطرافيان خود 

سرايت دهند.
اين روزها همه ما در حال از دست دادن هستيم؛ از 
دست دادن عزيزانمان، از دست دادن آزادي بدون 
قيد و شرط، منع تردد و ماندن در خانه از ساعت21 
به بعد، تعطيل شدن مشاغل از ساعت 18 و... . همه 
اين موارد كه البته براي سالمتي افراد جامعه تدوين 
شده باعث نوعي از دست دادن شده است. امروزه 
با طوالني شدن پاندمي كرونا همه در سوگ جمعي 

به سر مي بريم، شايد در ماه هاي ابتدايي شيوع اين 
ويروس، سوگ اينقدري كه حاال به همه ما نزديك 
است، نزديك نبود و تعداد خانواده هايي كه فردي 
از اعضايشان درگير بيماري بود، اينقدر زياد نبود. 
فرق سوگ جمعي كه در كرونا با آن روبه رو هستيم 
با سوگي كه مثال در زمان وقوع سيل يا زلزله اتفاق 
مي افتد، اين است كه افراد در سوگ از دست دادن 
اعضاي خانواده خود بر اثر كرونا نمي توانند سوگواري 
جمعي داشته باشند و مراسم ترحيم برگزار كنند و 
بعضا خودشان نيز درگير بيماري و قرنطينه هستند. 
همين مسئله در كنار از دســت دادن يا كم شدن 
درآمد و ناامني ناشي از ندانســتن اين مسئله كه 
چه زماني اوضاع عادي و روبه راه مي شــود، باعث 
شده كه اين سوگ ماندگار تر شود. از سوي ديگر، 
ما االن در شرايطي هســتيم كه مجموع اقدامات، 
حس رهاشــدگي را به مردم القا مي كند. شهروند 
رهاشده همانند كودكي است كه يا والد ندارد يا والد 
بي كفايتي دارد كه در مقابل كرونا دستپاچه شده و 

مردم را رها كرده است و همين مسئله در كنار سوگ 
از دســت دادن عزيزان، جريان را پيچيده و بغرنج 
مي كند. با شــرايط فعلي بيم آن مي رود كه يك ماه 
ديگر حســرت اين روزهايمان را داشــته باشيم؛ 
بنابراين تنها راه حل عزم و اراده عمومي براي كنترل 
اين بيماري است. براســاس يافته هاي مجله نيچر 
بيشــترين تأثير در كنترل اين بيماري جمع شدن 
دورهمي هاي كوچك در خانه ها و ادارات است و اگر 
نتوانيم چرخه انتقال ايــن بيماري را كنترل كنيم، 
اين غم بسيار بزرگ تر مي شود. در اين زمان است 
كه بايد از سوي حاكميت و مردم شاهد يك صداي 
واحد باشيم؛ چراكه پيام روشن سياسي اجتماعي 
مردم به وضعيت فعلي و رفتار كنوني مردم درمقابل 
اين ويروس نوعي خودكشــي و خودآزاري است 
كه اگر سالمت روان مردم مورد توجه قرار نگيرد، 
خشم انباشــته درون مردم به زودي فوران كرده و 
جامعه را دچار بي قراري و ناآرامي مي كند كه عواقب 

جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت.

همهآنچهازدستدادهايم

يك مقام ارشد سازمان بهداشت 
جهاني گفت: »سازمان بهداشت 
جهاني بــه زودي تصميم خود را 
در مورد صدور مجوز اضطراري 
بــراي برخــي واكســن هاي 
كوويد-19 براي استفاده عمومي 
اعــالم خواهد كــرد.« چندين 
توليد كننده واكسن در جهان داده هاي كارآزمايي هاي 
باليني خود را براي صدور مجوز اســتفاده اضطراري به 
WHO ارسال كرده اند. دكتر سوميا سواميناتان، مدير 
ارشد علمي ســازمان بهداشــت جهاني گفت: »فقط 
واكسن هايي كه داراي نتايج آزمايش باليني فاز 3هستند 
مورد بررســي قرار مي گيرند. ما با پرونده فايزر شروع 
كرديم. انتظار داريم طي چند هفته آينده واكسن هاي 
مدرنا و به دنبال آن آسترازنكا مورد بررسي قرار گيرد. ما 
تصميم خواهيم گرفت كه كدام واكسن ها مجوز استفاده 

اضطراري را دريافت مي كنند.«
دكتر ســواميناتان افزود : WHO در حــال همكاري 
 با ائتــالف بين المللــي آژانس هاي نظارتي پزشــكي

 )ICMRA( براي سرعت بخشيدن بيشتر به امور است. 
چندين نهاد نظارتي و علمي در سطح كشورهاي عضو 
هم داوطلب شده اند تا در ارزيابي ها كمك كنند. همكار 
وي، دكتر بروس آيلوارد، مشاور ارشد سازمان بهداشت 
جهاني توضيح داد كه اين فرايندها براي دســتيابي به 
هدف سازمان »تهيه واكســن براي همه« ايجاد شده 
است: »ما يك روش استثنايي داريم كه در آن برخي از 
محصوالت مورد تأييد مقامات نظارتي سازمان بهداشت 
جهاني كه توسط مركز كوواكس هم تأييد شده درنظر 
گرفته مي شوند، بنابراين هيچ مانعي براي سرعت دادن 
به روند توزيع اين محصوالت وجود نــدارد و مي تواند 
به طور بالقوه در سطح جهاني مورد استفاده قرار گيرد.« 
دكتر ســواميناتان توصيه كرد كه كشورها برنامه هاي 
ملي واكسيناسيون و اســتراتژي هاي ارتباطي مربوطه 
درخصوص واكسن را داشته باشند: » بسيار مهم است 
كه توضيحات كافي به شــهروندان داده شــود. انتشار 
اخبار بسيار سريع اتفاق مي افتد و مردم نگران هستند. 
نظرسنجي ها نشان مي دهد كه بيشتر مردم جهان منتظر 
واكسن كوويد-19 هستند اما در عين حال بسياري از 
آنها درباره واكسن سؤاالت پاســخ نيافته دارند.« براي 
مثال با توجه به اينكه دوزهاي اوليه ميزان محدود دارند 
مردم بايد بدانند كه چرا اولويت با خط مقدم كادر درمان، 
افراد مسن و ساير گروه هاي در معرض خطر است. وي 
گفت: »هرچه بازتر و شفاف تر باشيم، احتمال اعتماد و 
اطمينان مردم بيشتر مي شود و نه تنها مايل به استفاده 
از واكسن خواهند شد، بلكه صبور خواهند بود و منتظر 

نوبت خود مي شوند.«

عفونت مجدد و بيماري طوالني كوويد- 19
در عين حال اعالم شــد كه سازمان بهداشت جهاني در 
حال همكاري با كشــورهاي مختلف براي تعريف بهتر 
عفونت مجدد  كوويد-19و تعداد دفعات بروز آن است. 
آزمايشگاه هاي چندين كشور دريافته اند كه برخي از افراد 
مبتال به اين بيماري مجدداً آلوده شده اند. دكتر ماريا ون 
كرخوو، اپيدميولوژيست و مدير فني WHO در موضوع 
كوويد- 19، گفت:»به نظر مي رسد اين اتفاق خيلي زياد 
رخ نمي دهد، اما هم اكنون نمي توانيم تعداد دقيق آن را 
تعيين كنيم.« در همين حال، متخصصان پزشــكي در 
مورد درك بيماري كوويد-19 طوالني مدت كه با عفونت 

مجدد متفاوت است، بيشتر اطالعات پيدا مي كنند. 

منبع: سازمان ملل

صدور مجوز اضطراري 
سازمان بهداشت جهاني 
براي واكسن هاي كرونا 

 ترجمه:
امير صدري

آنسو

رئيس ستاد اجرايي فرمان امام گفت:تست انساني واكسن 
كروناي توليدي ســتاد اجرايي با مجوز صادرشده ازسوي 
وزارت بهداشت ازهفته اول دي آغاز و در 3 فاز 28روزه انجام 
خواهد شد. به گزارش روابط عمومی ستاد اجرايی فرمان 
امام، محمد مخبر افزود: دانشمندان ستاد اجرايي اطمينان 
دارند كه بهترين و مطمئن ترين واكســن كرونا در كشور 
توليد مي شود. به دليل استفاده از ويروس كشته شده، اين 
واكسن هيچ خطري براي مردم ندارد. به گفته او اين واكسن 
ابتدا روي 56 نفر تزريق می شود، در فاز دوم اين واكسن به 
500نفر تزريق خواهد شد و براي فاز سوم هيچ محدوديتي 
اعمال نمي شود و ما مي توانيم به توليد انبوه برسيم و 3تا 4 ماه 
بعد از تست انساني ما به نقطه اي خواهيم رسيد كه كشور 
از واردات اين واكسن بي نياز می شود. رئيس ستاد اجرايي 
فرمان امام گفت: با سيل عظيمي از متقاضيان براي تست 
واكسن كرونا مواجه هســتيم و تالش مي كنيم با انتخاب 
داوطلبان روند تست واكسن گام به گام اجرا شود. رئيس 
ستاد اجرايي فرمان امام، در ادامه با اشاره به تفاهمنامه اين 
ستاد با وزارت جهادكشــاورزي براي تأمين امنيت غذايي 
در كشور گفت: در نيمه دوم سال گذشته با اجراي 10 هزار 
طرح در سيستان و بلوچســتان از سوي ستاد اجرايي، 16 
هزار تن گوشت قرمز توليد شد و تا پايان امسال نيز از 3طريق 
اشتغال هاي خرد و خانگي، تهاتر و ساماندهي توليدات، اين 
مقدار به 48هزار تن خواهد رسيد.مخبر افزود: روح اقتصاد 
مقاومتي، محوريت دادن و ميدان دادن به مردم است كه اگر 
اين اتفاق بيفتد خيلي از مســائل حل مي شود ؛ نمونه اش 

همين تفاهمنامه بين ستاد و وزارت جهادكشاورزي است.

آغاز تست انساني واكسن 
ايراني كرونا از اول دي
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روزنامه و هزار باده  ناخورده

عمر روزنامه هــا تمام شــده و بايد بــا مطبوعات 
خداحافظي كرد؟ اصال اين خبرها نيست؛ بشنويد اما 
باور نكنيد. حدود 2دهه است كه روزنامه ها رفته رفته 
از چاپ جلوتر رفته اند و حاال ديگر با قطعيت مي توان گفت كه روزنامه هاي ما فقط 
منحصر به قالب چاپي نيستند. روزنامه و روزنامه نگاري نه تنها از بين نرفته بلكه 
به لطف فناوري هاي نوين ارتباطي جان تازه اي هم گرفته است. اگر ما بخواهيم 
از روي رونق دكه هاي مطبوعاتي درباره روزنامه ها قضاوت كنيم، راه را به خطا 

رفته ايم و به چشم انداز آينده هم از نظرگاهي تنگ نگريسته ايم.
روزنامه هــا حاال وضعيتــي را به خود گرفته انــد كه گاهي در پاســخ به اينكه 
روزنامه دقيقا چيست سردرگم مي شــويم و نمي توانيم درباره اينكه چه قالبي 
دارند به نتيجه قاطعي برســيم. آيا برندهاي بــزرگ روزنامه هاي كنوني فقط 
يك ســري مطالب اند كه روي كاغذ چاپ مي شــوند؟ آيا وب ســايت اند؟ آيا 
درگاه هاي اينستاگرامي و توييتري در رسانه هاي اجتماعي اند يا كانال هايي در 
پيام رسان هاي تلفن هاي هوشمند؟ بايد گفت تركيبي از همه اينهايند. امروزه 
روزنامه هاي بزرگ جهان تركيبي  هستند از درگاه هاي مختلف انتشار كه يك 
مطلب را براســاس ويژگي هاي هر درگاه در قالب هاي متني، صوتي، تصويري، 
ويدئويي، گرافيكي و چندرسانه اي منتشر مي كنند. روزنامه نگاران روزنامه ها هم 
فقط خبرنگاراني نيستند كه پشت رايانه بنشينند و »متني« را براي »چاپ« در 
روزنامه  »فردا« بنويسند. برخي از روزنامه نگاران روزنامه ها بايد ويدئو حاضر كنند 
تا در وب سايت يا صفحه اينستاگرام روزنامه منتشر شود، برخي بايد عكس ها و 
گرافيك ها و متن و موسيقي را به يك محصول چندرسانه اي تبديل كنند، برخي 
بايد پادكست بسازند، بعضي بايد با تدوين گر و كدنويس و تصويربردار سروكار 
داشته باشند، كساني هم بايد مطالب روزنامه را به متن ها و تصاوير مناسب انتشار 
در توييتر بدل كنند و به همين ترتيب، هر كس بخشي از كار را پيش ببرد. پس 

هنوز هزار باده ناخورده روزنامه نگاري در رگ تاك است.
همچنان كــه روزنامه هــا از درگاه هاي مختلف انتشــار اســتفاده مي كنند، 
تحريريه هاي خود را نيز تغيير داده اند. ســازماندهي تحريريه هاي سابق ديگر 
پاسخگوي نيازهاي امروز روزنامه ها نيســت. روزنامه ها بايد تحريريه يكپارچه 
داشته باشند كه ســرويس هاي سنتي اجتماعي، سياســي، فرهنگي و... را كه 
سابقا در آنها وجود داشت همچنان حفظ كنند اما اين ساختار را توسعه دهند 
تا همكاران بخش هاي مختلف قالب هاي غيرچاپــي هم در آن بگنجند. به اين 
ترتيب، خبرنگاران نيز بايد ابزار كار خود را گسترش دهند و فقط به فكر توليد 
متن نباشند و در توليد قالب هاي ديگر خبري نيز وارد شوند. پس سردبير روزنامه 
فقط سردبير روزنامه چاپي نخواهد بود بلكه سردبير همه مسيرهاي توليد محتوا 
ـ چه متني و چه غيرمتنيـ  و سردبير تمام درگا ه هاي انتشارـ  چه چاپي و چه 

غيرچاپيـ  خواهد بود.
در ايران هم چنين مســيري تاحدي پيش رفته اما به علت اينكه در گذشــته 
روزنامه ها آينده نگري كافي را نداشتند و مديريت آنها به روزمرگي دچار بوده و 
از سوي ديگر، فشارهاي اقتصادي و غيراقتصادي زيادي روي آنها بوده، فرصت 
تحول در امتداد پيشرفت فناوري هاي نوين ارتباطي را از دست داده اند. با اين 
حال، اجبار زمانه باعث خواهد شــد آنها نيز خواسته يا ناخواسته تحريريه هاي 
خود را متناسب با مقتضيات روز متحول كنند. در اين ميان، روزنامه همشهري 
جايگاه ويژه اي دارد، نه فقط به اين اعتبار كه روزنامه اي بوده كه با انتشــار خود 
توانسته موجي در روزنامه نگاري چاپي كشور ايجاد كند و در رسانه هاي مكتوب، 
پيشرو باشد بلكه بســيار مهم اســت حاال به روايت كمتر گفته شده ديگري از 
تاريخ همشهري نيز توجه كنيم. همشهري نخستين روزنامه اي بود كه در سال 
1373به كمك شركت »ندا رايانه« انتشار الكترونيكي خود را شروع كرد و نوعي 
اينترانت را براي مخاطبان خود به ارمغان آورد. شايد بتوان گفت  كه نخستين 
تجربه و درك عمومي اينترنــت در ايران از طريق همين روزنامه همشــهري 

به دست آمد.
حاال هم همشهري مي تواند روزنامه اي پيشرو در توسعه و ترويج روزنامه نگاري 
مدرن در قالب هاي فناورانه باشد. وقتي كه در سال 1371همشهري تأسيس شد، 
نوعي مدرنيسم فني را به روزنامه نگاري ايران وارد كرد، گوي را از روزنامه هاي عصر 
ربود و به مسائلي همچون محيط زيست اهميت بخشيد. حاال هم فرصت پيشروي 
براي اين روزنامه مهياست. همشهري بودجه عمومي مناسبي دارد كه مي تواند 
آن را در زمينه ايجاد تحريريه يكپارچه به كار بگيرد و ثبات مديريتي در آن بيشتر 
از روزنامه هايي اســت كه مســتقيما به دولت ها مرتبط اند، بنابراين برنامه هاي 
بلندمدت تري را مي تواند پيش ببرد. روزنامه همشهري مي تواند در رسانه هاي 
اجتماعي پررنگ تر عمل كند و همچنين وب ســايت خود را به يك وب سايت 
يكپارچه خبري و تحليلي تغيير دهد. انتشار محتواهايي همچون ويدئوهاي خبري 

يا پادكست هم مي تواند از ديگر توليدات عمده اين روزنامه باشد.
البته قضيه به اين سرراســتي و روشني نيســت و نيمه تاريك خود را نيز دارد. 
مسئله اصلي اين است كه حاال كه فروش نسخه چاپي روزنامه ها به شدت كاهش 
يافته و درآمد تبليغات هم پايين آمده، چطور مي شود از روزنامه ها درآمد كسب 
كرد. اينجاســت كه بحث اشــتراك آنالين و تبليغات آنالين پيش مي آيد. اما 
روزنامه نگاري چاپي كل دنيا هم هنوز به روشني درنيافته آيا اين روش مي تواند 
جايگزين كامل روش هاي درآمدزايي سنتي مطبوعات شود يا نه. طبيعي است 
كه روزنامه اي مثل همشهري هم حاال كه بنا به روال طبيعي جامعه رونق فروش 
نسخه چاپي را همچون گذشته ندارد، بايد به فكر راه هاي درآمدزايي جديدي 
باشد و آنطور كه در ادبيات روزنامه نگاري مطرح است به »مدل  كسب وكار« جديد 
فكر كند. دشواري اين نوع درآمدزايي در جامعه اي مثل ايران كه به محتواهاي 
آنالين رايگان عادت كرده دوچندان است. در اين بين، بايد توجه داشت كه هر 
مدل كسب وكار كه پيش گرفته شــود، بايد مطابق با اصول حرفه اي و اخالق 
حرفه اي روزنامه نگاري باشــد؛ اصولي كه فراتر از قالب ها و درگا ه هاي انتشــار 
محتوا، براي رساندن بيشترين خبر به جامعه تدوين شده اند و در هر مرحله اي از 
روزنامه نگاري بايد آن را مدنظر داشت. همشهري هم كه روزنامه عمومي است، 
طبعا جلوتر از همه روزنامه ها بايد اصول حرفه اي را در تمام درگاه هاي خود، از 

نسخه چاپي تا حساب توييترش، لحاظ كند.
اگر همشهري مي خواهد همان جايگاه يگانه اي را كه در دهه70 در روزنامه نگاري 
ايران داشــت حفظ كند، مي تواند با پوســت اندازي و بهره گيــري حرفه اي از 
فناوري هاي جديد ارتباطي، دوباره موجي را در روزنامه نگاري ايران ايجاد كند كه 
آثارش در مطبوعات كشور تا سال ها مشهود باشد. اما مشكل بزرگي كه بر سر راه 
همشهري و ساير روزنامه هاي پيشرو در اين مسير قرار دارد اقتصاد است. يافتن 
راه هاي درآمدزايي از درگاه هاي فناورانه انتشــار كه با راه هاي مصرف فرهنگي 
جامعه ايران نيز متناسب باشد، دغدغه اين روزهاي همه مديران مطبوعاتي است.

 سالگرد
همشهری

این شماره

يادداشت يك

سعید اركان زاده يزدي
روزنامه نگار و پژوهشگر

روزنامه همشــهری در سال 71، 
اتفاقی نو روي پيشخوان دكه هاي 
روزنامه فروشي به شمار مي رفت؛ 
نخستين روزنامه تمام رنگی توجه اهل مطبوعات را به خود مشغول كرده بود و 
البته قيمت مناسبي هم داشت. در واقع بنيانگذاران روزنامه همشهری تالش 
كردند برخالف ساير روزنامه های هم دوره ای خود، با يك ايده نو اين روزنامه را 
به دوستداران مطبوعات معرفی كنند. حتي لوگوی روزنامه نيز از قاعده خرق 
عادت مستثنی نبود و توانست با گرافيكي متفاوت، نقش مهمي در ديده شدن 
»همشهري« داشته باشد. در آن سال ها بيشتر روزنامه ها ازخطوط دكوراتيو يا 
حروف نستعليق در لوگو اســتفاده می كردند اما لوگوی روزنامه همشهری در 

شكل و شمايلی متفاوت بر صفحه اول روزنامه جا خوش كرد. 
نوشتن از داســتان طراحي لوگوی همشهری بدون اســتفاده از روايت دست 
اول احمد ســتاری، نخستين ســردبير روزنامه همشــهری و از بنيانگذاران 
آن،ممكن نبود و به همين دليل اين موضوع را با او در ميان گذاشتيم. ستاری 
با دقت فراوان، جزئياتی از مراحل درخواســت طراحي لوگو به سه گرافيست 
شناخته شــده تا روز تأييد نهايی آن لوگوی آبی نفتی و داستان لحظه ای كه 
حسين خســروجردی با فرياد »يافتم يافتم«به طرح اوليه لوگو رسيده بود را 

برايمان روايت كرد.
براساس گفته او سال ها قبل از انتشار روزنامه همشهری، انگار كه فرِض ازلی آن 
بود كه جز استفاده از خط فاخر، زيبا و اصيل نستعليق، هيچ جايگزين درخور 
و شايسته ای براي لوگو قابل تصور نيست و تجربه  خطاطی گرافيكی  كه برای 
لوگوی چند روزنامه انجام شده بود هم چندان سست و سبك و متزلزل بود كه 

گويی برای تحكيم آن فرِض غيرقابل چانه زنی، عملياتی شده بود.
چنان كه ستاري توضيح داد،  طراحی يك لوگوي نو و متفاوت يكی از دغدغه های 
او بود؛» به غير از لوگوی كيهان كه به طرز درخشــانی زيبا بود و جای خود را 
بر پيشانی روزنامه در بهترين نقطه ای كه می شــد، تثبيت كرده بود، به  نظرم 
لوگوهای نستعليق در البه الی ستون های استوار و هندسی روزنامه ها، خوب 
نمی نشست و به صورت ســرگردانی، در نيم تای باال می چرخيدند و بالتكليف 
بودند. برای حل مســئله، دنبال اسامی ای می گشــتم كه اگر روزی خواستم 
مجوز بگيرم، چه اسمی را انتخاب كنم كه جدا از مناسب بودن اسم، ظرفيت به 
دست آوردن يك لوگو ی زيبا، جذب كننده، غيرمتعارف و طبق عادت مألوف 

را داشته باشد.«
سرانجام با برداشتن اولين گام برای بنا نهادن روزنامه همشهری، مسيری برای 
اجرای تصميمات ستاری مهيا شد؛»وقتی قرار شد نقشی در انتشار همشهری 
داشته باشم، دغدغه لوگو در ذهنم شروع كرد به رژه رفتن و يك لحظه از ذهن 

و دلم جدا نمی شد ... .«
براساس گفته نخستين سردبير روزنامه همشهری، مستقل از چگونگی انتخاب 
خط، دغدغه جای ثابت لوگو هم به همان اندازه، با اهميت بود چرا كه رسيدن به 
خطی با كرسی ثابت، ممتنع به نظر می آمد؛» با خود می گفتم اگر نشود به يك 
ابتكار، هردو دغدغه را حل كرد، اگر زمانی راه حلی برای يكی پيدا شد، به تسامح  

شايد بتوان ازآن ديگری چشم پوشی كرد.«

رقابت سه گرافیست برای طراحی يک لوگو
روزنامه همشهری در گام اول تالش كرد تا با فراخوان طراحی لوگوی همشهری 
به خواسته خود دست پيدا كند. ستاري در اين رابطه مي گويد:» سراغ 3تن را 
گرفتم كه اميدوار بودم بتوان با آنها در اين زمينه رايزني كرد و از توان، تكنيك 
و تخيل هنرمندانه شان بهره گرفت؛ آقايان حسين خسروجردي، مسعود سپهر 
و كامران مهرزاده. جناب سپهر و مهرزاده را جداگانه دعوت كردم و دغدغه ام در 
طراحي لوگو را جداگانه با هريك از آنها در ميان گذاشتم و خواستم كه در اين 

زمينه، اتود بزنند«.
اما ارتباط با حسين خســروجردي كه نامش با لوگوي ماندگار همشهري گره 
خورده است، به شكل ديگري رقم خورد؛»با حسين- كه با او مأنوس تر بودم- 

تلفني صحبت كردم و داستان امكان طراحي حروف فارسي با كرسي ثابت را 
با وي در ميان گذاشتم. حسين گفت امكانش بســيار بعيد و غريب است... اما 
درباره اش فكر مي كنم. از هر سه بزرگوار، خواهش كردم با توجه به عجله اي كه 
براي انتشــار زودهنگام روزنامه داريم و طراحي يونيفورم صفحه اول و صفحه  
آخر و صفحه هاي مياني و ســرصفحه ها كه تابع تعيين تكليف لوگو است، در 

سريع ترين زمان ممكن اتود اوليه طرح هايشان را ارسال كنند.«
اولين لوگويي كه به  دست ستاري رسيد مربوط به مسعود سپهر بود؛»به فاصله 
2روز شايد، جناب سپهر آمد با لوگويي زيبا و نگارشي نسخ و كمي دست كاري و 
ظرايف گرافيكي كه كامال بر پيشاني صفحه اول مي نشست، بي هيچ سرگرداني 
و لزوم جا به جايي. اجازه خواستم به ديوار بزنيم تا همه بچه ها تصميم بگيريم.«

كامران مهرزاده نيز به فاصله يك روز، طرح خود براي لوگوي روزنامه همشهري 
را در اختيار ستاري قرار داد؛» لوگويي بسيار زيبا و با رنگ گذاري هاي درخشان 
براي گوشه سمت چپ صفحه طراحي كرده بود؛ طوري كه انگار لبه صفحه، به 
زير خودش برگشته باشــد... از او هم اجازه گرفتم تا طرح او نيز چند روزي، بر 

ديوار بماند.«

همشهري، »لوگو«يش را پیدا كرد
خسروجردي آخرين فرد از آن جمع 3نفره گرافيست هاي مطرح بود كه لوگوي 
خود را به دست ستاري رساند؛ »فرداي آن روز، حسين تماس گرفت  و آمد! روي 
يك كاغذ كالك نامنظم با مداد، طرح  را اتود زده و با مداد شمعي نارنجي رنگ 
دختر خردســالش، آن را مثاًل رنگ گذاري كرده بود! براي لحظاتي، از شادي 
ميخكوب شــدم! خودش بود؛ همان كه در ذهن داشتيم و بســيار با بچه ها، 
در موردش حرف زده بوديم  و البته طبيعتاً بســيار نيرومندتر از تصور ما. آقاي 
غالمحسين كرباسچي، بعدازظهر آن روز به همشهري آمده بود، لوگوها را به 
ايشان نشان  دادم. با سرعت، لوگوي جناب مهرزاده را انتخاب كرد. كمي كلنجار 

رفتيم... نظرش، همچنان به آن بود.«
در مدت زماني كه غالمحسين كرباسچي براي صحبت در رابطه با مسائل اجرايي 
نزد مهدي كرباسچي رفته بود، ستاري فرصتي يافت تا با خسروجردي تماس 
بگيرد و آخرين تالش هايش را براي حفظ اين لوگو انجام دهد؛ اتفاقي كه ستاري 
در توضيح آن مي گويد:»زنگ زدم به حسين )خسروجردي(كه چه نشسته اي كه 
»طرح«ات به »رنگ« باخت!و در كمتر از يك ساعت، حسين يك لوگوي تام و 
تمام به دستم رساند. رفتم دفتر آقا مهدي، گفت آقاي كرباسچي همين االن رفت. 
با عجله خودم را به حياط رساندم. هنوز نرفته بود. طرح را نشانش دادم... بي درنگ 
گفت: اين! و »اين«، همان آبي نفتي زيبايي است كه در ميان رنگ هاي مختلف 
لوگوي همشهري، به نظرم در صدر و شــماره يك است. حسين خسروجردي 
عزيز با اين لوگو، نمونه بي بديلي را به هنر خطاطي گرافيكي عرضه كرد و مبدع 

يك خط جديد شد كه آن را در مسيرتكاملي اش، خيلي قابل اعتنا مي دانست.«

روايت لحظه اي كه لوگو در ذهن خسروجردي نقش بست
ســتاري در رابطه با نحوه شــكل گيري ايده لوگوي 
همشــهري از زبان حسين خســروجردي تعريف 
مي كند: »حســين تعريف كرد كه شــب بــود و او 
گوشه اي در خانه دراز كشــيده و ذهنش همچنان 
درگير لوگو بوده! ناگهان از جا مي پرد و »يافتم يافتم« 
مي كند! همان زمان روي يك كالك دم دســتي )آن 

كالك كه توصيف اش رفت(، آنچه را در ذهنش جوشــيده بود، بر سينه كاغذ 
مي نشاند! و فردا، همان را به »همشهري« مي فرستد«.

لوگوي همشهري میراث معنوي حسین خسروجردي
ســتاري در بخش پاياني صحبت هايش خاطره اي را مرور كرد تا در گذر اين 
خاطره بر نقش بي بديل حسين خســروجردي در طراحي لوگوي همشهري 
به هيچ كم و كسري تأكيد كند؛»ســال ها بعد كه من از همشهري رفته بودم، 

روزنامه نگار برجسته اي كه من بي هيچ تكلفي به استادي قبولش دارم و اگر مبدع 
لوگوي همشهري بوده باشد هم، هيچ چيزي به عظمت و استادي وي نمي افزايد 
و اگر هم نقشي نداشته، چيزي از جايگاه بلند او نمي كاهد، در مجلسي كه چند 
نفري حضور داشتند، از نقش اش در طراحي لوگوي همشهري مي گفت و اينكه 
چگونه او و آقاي غالمحسين كرباسچي نشسته و ايشان، ايده آن لوگو را پيشنهاد 
و جناب كرباسچي هم تصويب كرده اند! چشمش ناگهان به من خورد و من به 
سرعت سر به زير كردم و او، استادانه بحث را جمع كرد و من قبل از پايان جلسه، 
به سرعت آن جا را ترك كردم تا مجبور به هيچ توضيحي نباشد! اما چرايي اين 
قصه، همواره ذهنم را درگير كرده بود، نه از باب آنكه داشت لوگو  را به نام خود 
ثبت مي كرد، نه! از باب حرمتي كه او نزد من داشت و هنوز هم دارد و برايم مهم 

بود كه آن صحنه را باور نكنم.
تا اينكه چند سال بعد، در جايي، گزاره اي روانشناسانه خواندم: در طول حيات 
هر كس، 2بار براي وي پيش مي آيد كه واقعــه اي را كه هرگز اتفاق نيفتاده با 
جزئيات براي ديگران با دقت تعريف مي كند و باور خودش هم، همان است و 
مطمئن است كه عيناً اتفاق افتاده اســت!« ستاري با گفتن اين جمالت ادامه 
داد:» اين گزاره- كه نمي دانم واقعاً يك گزاره دقيق علمي اســت يا نه - مرهم 
سردي بود بر زخم ناسوري كه آن ماجرا، بر من گذاشته بود و آن گرد خفيف بر 
چهره استاد، از ذهن و روانم زدوده شد. عين اين داستان، درباره قطع و اندازه 
همشــهري اتفاق افتاد و من دوباره دچار همان حيرت و شگفتي... آن گزاره از 
آن رو بر باور من نشســت كه در هر دو مورد، توضيح قابل قبولي براي من بود 
تا با چرايي آن ادعا و خطاي غيرعمد توسط 2شخصيت فرهيخته اي كه بسيار 
برايم عزيز بودند، كنار بيايم. لوگوي همشــهري جز حاصل نبوغ و هنرمندي، 
استاد حســين خســروجردي نبود و تام و تمام، ميراث معنوي و ماندگار آن 

بزرگوار است«.

انتخاب طرح خسروجردي به حق بود
كامران مهرزاده يكي از 3گرافيستي بود كه از جانب ستاري براي طراحي لوگوی 
همشهري انتخاب شدند و بر اساس روايت ستاري لوگوي طراحي شده از سوي 
مهرزاده با تأييد غالمحسين كرباسچي در يك قدمي تأييد نهايي قرار داشت اما 
در نهايت طرح حسين خسروجردي برنده اين رقابت شد؛ »در سال71 آقاي 
ستاري پيشنهاد ساخت لوگو را با من مطرح كرد و من هم با عالقه خاصي دست 
به طراحي اين لوگو زدم. بر اساس گفته آقاي ستاري، طرح بنده از جانب آقاي 
كرباسچي مورد تأييد قرار گرفته بود و بنا بود به عنوان لوگوي همشهري معرفي 
شود اما در نهايت لوگوي طراحي شده از جانب استاد خسروجردي برگزيده شد 

و بايد بگويم كه اين انتخاب به حق بود.«

دلم براي حروف سربي سوخت
استفاده از حروف ســربي براي طراحي لوگو نكته اي است كه خسروجردي در 
گفت وگويي -كه چند سال پيش با روزنامه همشهري انجام داده بود- به آن اشاره 
كرده بود؛» يكي از سخت ترين كارهاي فني روزنامه ها در گذشته همين چيدن 
حروف ســربي و لي اوت كردن آنها بود. به نظرم رسيد كه بايد در طراحي لوگوي 
همشهري از همين ايده حروف سربي استفاده كنم... وقتي داشتم به ايده طراحي 

لوگوي همشهري فكر مي كردم، دلم براي حروف سربي سوخت.«
تالش براي نشان دادن در كنار هم بودن مردم تهران، نكته ديگري بود كه از ديد 
خسروجردي، پنهان نماند؛» وقتي حروف سربي را كنار هم مي چيدند آنقدر به هم 
چفت مي شد كه هنگام چاپ، اصال فاصله اي بين حروف به نظر خواننده نمي رسيد. 
من چون مي خواستم روي حروف سربي در لوگو تأكيد كنم بايد فاصله  كمي بين 
اجزاي حروف همشهري ايجاد مي كردم. در ضمن همشهري قرار بود روزنامه شهر 
بزرگي مثل تهران باشد و مهم ترين ركن يك شهر مجموعه آدم  هايي است كه كنار 
هم قرار مي گيرند. تالشم  اين بود كه در لوگو، يك مجموعه كنار هم و تشكيل دهنده 
يك گروه هم ديده شود. وقتي حروف كلمه همشهري با ايده حروف سربي كنار هم 

قرار گرفت هر دوي اين فاكتورها در كار ديده شد.«

لیال شريف
روزنامه نگار



مرضيهثمرهحسيني
روزنامهنگار

اطالعاتكاربردي؛نيازامروزمخاطبان
آرشخوشــخو؛ســردبيرروزنامههفتصبح:
درحالحاضركنجكاويمردمدرمورددورنمايزندگيو
اينكهچگونهباكرونادستوپنجهنرمكنند،بسياربيشتر
شده.ازطرفيهمدردورهپيكخبرسازيكروناقرارداريم.
اطالعاتكاربرديبســياريبرايمخاطبوجودداردكه
ميتواندداستانراازحلقهاخبارتكراريخارجكند.امروز
نشرياتبايدازدورتكراراخباريماننداينكهماسكبزنيد،چرامسافرترفتيد،چرا
كركرهمغازهباالست،چرامهمانيداديدورعايتنميكنيد،كهبيشتربرايمكالمههاي
داخلتاكسيكاربرددارند،خالصشوند.مردمدرشرايطكنونيكنجكاوهستندكه
اطالعاتدقيقيدربارهواكسنكرونابشنوند؛اينكهتفاوتواكسنانگليسيوآمريكايي
ياروسيوهنديوژاپنيچيست؛قيمتهركدامچقدراست؛وچهزمانيقراراست
بهدستكاربرايرانيبرسد.موضوعديگراينكهبعدازگذشتيكسالازشيوعويروس،
عملكردداروهايمربوطبهدرمانكروناچگونهاست؛كداميككاربرددارندوكدام
يك،چهگياهيوچهشيميايي،بيفايدهاند.ياپادتنافراديكهبهبوديافتهاند،چطور
دربدنافرادسالمعملوچقدرمصونيتايجادميكند.ياكسيكهكروناگرفتهاست
برايباردوموسوممبتالميشود؟موضوعيكهدرايرانشايعاستوخبرازكساني
ميدهندكهبرايبارچندممبتالميشوند،درحاليكهتحقيقاتسازمانبهداشتژاپن
نشاندادكهامكاننداردكسيكهبهويروسكرونامبتالشده،حداقلتا6ماهبعداز
ابتالدوبارهمبتالشود.دانستنهمهاينموضوعاتبرايمردماهميتداردوبرزندگي

ورفتارآنهاتأثيرميگذارد.

مقابلهباشايعات؛رسالترسانههايرسمي
سيامكرحماني؛مديرپايگاهخبريبرترينها:كرونازندگيبشر،آينده
جهانوتكنولوژيراتحتتأثيرقراردادهوليرسانههايماهنوزبهبسيارياز
مباحثنپرداختهاند.درحاليكههمجذابيتخبريوجوددارد،هماضطرارو
نياز،ابعادفلسفيواجتماعيماجراآنچنانكهبايدموردتوجهقرارنگرفتهاست.
هنوزتعدادكسانيكهشــناختدقيقيازبيماريودرمانندارند،زياداست؛
پسهشداروآموزشهمچنانبايددرصدروظايفرسانههاقرارگيرد.وظيفه
سنگينيكهرسانههادرمبارزهبابحرانكرونابرعهدهدارند،ايناستكهباشايعاتومطالبغيرعلميمبارزه
كنند.مردمدردرمانكرونابرسردوراهيطبسنتيوطبنوينقرارگرفتهاند.وظيفهرسانههاستكهدرباره
داروهاييكهبرايدرمانبيماريكاراست،اطالعاتدقيقوعلميدراختيارآنهاقراردهند.امروزرسانههابايد
ازدرمانهاييكهريشهدرفرهنگشفاهيمادارد،تقدسزداييوباشايعاتطبجايگزينكهمرگباراست،
مقابلهكنند.انعكاساخباروفعاليتهايسيستمبهداشتودرمانمتخصصوواقعيكشور،اعتمادمردم
راجلبميكندوآنهابهنقشخوددركنترلبيماريبيشترپايبندخواهندشد.همچنينازآنجاكهباشيوع
كرونا،كسبوكارهايبسياريتعطيلوحتيورشكستهشدند،بيانوانعكاسدقيقترشرايطاقتصاديمردم
بايدازسرفصلهايرسانههاقرارگيرد.البتهوجهاميدبخشراهمنبايدازيادبرد؛بايدهمجذابيتخبريرا
مدنظرداشتوهمالقاياميدرا.بهنظرميرسدكهجايروايتكسانيكهبيماريكروناراازسرگذراندهاند
ياخودوخانوادهشانباآندستوپنجهنرمميكنند،دررسانههابسيارخالياست.روايتدقيقكماستو
مشكالتوهزينههايبستريودرمانمبتاليانبهشكلپراكندهمنعكسميشود.موضوعبسيارمهمديگر،
ارائهتحليلهايآماريدقيقازميزانابتالومرگناشيازويروسكروناست.ازهمانروزهاينخستشيوع
بيماريكرونا،ابهامدراعدادوارقاموجودداشتهوهنوزهمآماررسميحتيازسويبرخيمسئوالنوزارت

بهداشتزيرسؤالميرود.رسالترسانهها،روشنگرياينابهاماتاست.

سانسور؛سدراهروزنامهها
پژمانراهبر؛سردبيرسايتورزش3:درعصركنوني،
سرعتپوششخبر،چهاخبارمربوطبهكروناوچهاخبار
بخشهايديگر،بســياراهميتدارد.اينحقيقتكهدر
چندسالگذشتهرســانههايمجازيدرجذبمخاطب

موفقترعملكردهاند،قابلكتماننيست.
درسالهاياخيراقبالبهروزنامههايكاغذيدرتمام
دنياكاهشيافتهودرجريانتغييراتشــديدتكنولوژي،رسانههايمكتوبدچار
ركودشــدهاند.دراينميان،حركتعليهكاغذوروزنامهدرايرانسرعتبيشتري
داشته.بهنظرميرســدچنددليلدركاهشمخاطبانرســانههايمكتوبنقش
داشتهاند:نخستينومهمترينآنهاايناستكهبهنظرميرسدفرهنگروزنامهنگاري
بهطوركاملدرايرانبهرسميتشناختهنشده.ركودامروزروزنامهنگاريدرايران
بيشــترمتأثرازشــرايطسياســيواجتماعيواعمالنفوذازباالبهپايينبراين
رسانههاستوچندانبهخودروزنامهنگارانوفعاالناينرسانههامربوطنميشود.
عاملاثرگذارديگر،پيشرفتتكنولوژياست.امروزكمتركسانيبهدكههايروزنامه
مراجعهميكنندوروزنامهميخرند.بهنظرميرســدباتغييرسبكزندگي،بايد
تدابيريدرتوزيعروزنامههاودسترسيآسانتربهآنهابهكارگرفتهشود.موضوع
ديگريكهبهروزنامههاوتأليفاتمكتوبآســيبزده،مسئلهزيرپاگذاشتنقانون
كپيرايتوحقمالكيتتوليدمحتواست.عاملديگرايناستكهنيروهايمستعد
كمتريواردحوزهمطبوعاتميشــوندكهبازبهنظرميرســدحتياگرنيروهاي

مستعدنيززيادباشند،سانسورسدراهروزنامههاست.

كرونايكسالاستكهدامنگيرعالمشده
وهرروزاينيكسال،رسانههايداخلي
اخبارمربوطبهاينپاندميراپوشــش
دادهاند.آمارابتالومرگومير،راههايانتقال،راههايپيشگيري،گمانهزني
دربارهآيندهدنيادرسايهكرونا،مسائلاقتصادي،ضرروزيانمشاغل،ترغيب
بهقرنطينهو...درصفحاتنخســتوداخليروزنامههاوسايتهايخبري
منعكسشدوحاالبعدازگذشتيكسالموضوعجديديدررسانههاديده
نميشودوهمهفقطازكشفواكســنميگويند.بهنظرميرسدكهرسانهها
درچرخهتكراراخباركروناگرفتارشــدهاند.بهسراغچندنفرازسردبيران
رســانههايمكتوبومجازيرفتيموازآنهاپرسيديمكهرسانههاچهكنند
تاازبنبستاخبارتكراريكروناخارجشوندومرجعخبررسانيوراهنمايي

ميانمردمباشند.

حاالديگرسالهاستكهنيويوركتايمز،بانماداختصاريNYT دربورسآمريكافعالاست.براساسآخرينگزارشها،
اينرســانهباافزايش20درصديدرآمدخوددر3ماه،بهازايهرسهم،41سنتبيشــترسودسازيكردهاست.ارزش
نيويوركتايمز،ميزاندرآمددريكسال،ترازنامه،ســود،زيانوهمهچيزقابلديدناست؛اينشايدمهمترينمحصول
بورسيشدنيكرسانهباشد.كمنيستندرسانههاييمثلنيويوركتايمزكهدرسراسرجهانعالوهبروظيفهذاتيخود-كهاطالعرسانيوآگاهسازياست-براي
انجامفعاليتهاياقتصاديآستينباالزدهودرآمدزاييپايداررادردستوركارخودقراردادهاند.فاكسنيوز،AFP-خبرگزاريبزرگفرانسوي-واكونوميستديگر
شاهدمثالهابراينادعاهستند.بورسايرانامانهتنهاخاليازحضورهررسانهبلكهخاليازحضورهرشركتياستكهدرحوزهفرهنگيفعاليتدارد.كمترفعاليت
فرهنگيدرهمهاينسالهابرايصاحبانخوددرآمدزاييپياپيكردهياامكانتوسعهبرايآنفراهمبودهاست.روزنامههمشهرياگرهمهشروطهيأتپذيرشرا
اداكند،صورتهايماليبدونابهامشرارويميزبگذاردوتنبهشفافيتدهد،نخستينرسانهايرانيخواهدبودكهبهجرگهبورسيهاپيوستهواينتازهاولكار
است.جذابكردنسهاممؤسسهمطبوعاتيهمشهري،ايجادتحولدرساختار،درآمدزاييبااستفادهازتكنولوژيهايروزو...ازمهمتريناقداماتيهستندكهبايد
دردستوركارمديريتاينمؤسسهقراربگيرد.رسانهايكهاگربهعنواننخستينرسانهبورسيبهميدانبيايد،ميتواندبهمرزهاييتازهازثباتواستقاللدردنياي
مطبوعاتايرانيدستپيداكندوبهكمكتامينماليناشيازحضورسهامداران،برنامههايتازهايبرمبنايتكنولوژيروزبرايخودتدوينكردهوپيشببردتاهم

تريبونيتوسعهيافتهبرايمردمباشدهممجموعهايدرآمدزابرايپايداريوپوياييخود.

مائدهاميني
روزنامهنگار

برنامه اقتصادی مؤسسه  بايد 
وز رسانی شود  به ر

مصطفيصفاري
كارشناسبازارسرمايه

هماكنوندربازارسرمايهتنهايكشركتنيمهفرهنگيبهنام
افستوجوددارد.بقيهچاپخانههاتقريباهرگزبهروزنشدهاند
وصنعتنشريكيازصنايعياستكهازبورسجاماندهاست.
علتاينجاماندگيشــايداينباشدكهاساساكارفرهنگي،
چندانسودآورنيستوسرمايهگذارانبهنسبتسرمايهايكهواردچنيناموريميكنند،
سودكميدريافتميكنند.همشهريدراينميانميتواندراهگشايبسياريدراين
حوزهباشد.رسانهايكهباشهرداريمتولدشدهوبهآنوابستگيدارد،ميتواندبنيانگذار
اقتصاديشدنرسانههاباشد.اگررسانههادراقتصادآزادفعاليتكنندميتواننددرآمدزا
باشند.نمونهخارجياينادعااكونوميستاست؛رسانهايكهاگرچهمثلسايرصنايعديگر
درآمدزايينجومينداردامادرجايگاهخودشدرآمدقابلقبوليكســبكردهاست.من
فكرميكنمظرفيتاصليوكليدطالييموفقيتبرايهمشهري،چاپخانهمجهزياست
كهاينرسانهدارد؛برايمثالبهروزرسانيواستفادهازچاپخانهاشبايدبرايروزنامههاي
مختلفكاركندبرايخوددرآمدزاييكند.اگربهترازنامههايهمشهرينگاهيبيندازيد
خواهيدديداصليترينداراييهمشهريدرچاپخانهبزرگاينمؤسسهنهفتهاستكه
میتواندبهرهبيشتریداشتهباشــد.گامبعدياماتغييروبهروزرسانيبيزينسپلنيا
برنامهاقتصاديمؤسسهاست.همشهريبايكبرنامهحسابشدهميتواندبيزينسپلن
بهقصدسودآوريازداراييهايشاستفادهبهينهكند.چنداندورنيستيمازروزگاريكه
همشهريبانكاطالعاتامالككشوربوداماحاالجايخودرابهپلتفرمهایآنالينداده.
مقصراينازبينرفتنظرفيتوتصاحبجايگاههمشهري،مديريتياستكهدرسالهای

گذشتهتحولرانپذيرفتودربرابرآنازخودكرختينشانداد.
ترازنامهاصالحشده،ســرمايهبيشاز20ميلياردتومان،صورتهايماليشفافو
سوددهيپياپي2سالاخيرميتواندازنخستينپيششرطهايحضورهمشهريدر

فرابورسباشد.البتهحضوردربورساندكيسختتراست.

 راه  توسعه 
از سعادت آباد 

می گذرد
بررسيشرايطحضورمؤسسههمشهري

دربازارسرمايهازنگاهمسئوالنروزنامهوكارشناساناقتصادي

ونا نقشه  فرار  از  جبر كر
رسانههابهاسارتكرونادرآمدهاند.چارهايجزپرداختنبه
خبرهاياينبيمارينيست.اهاليرسانهچهپيشنهادهايي

برايشكستناينچرخهتكراريدارند؟

سهام رسانه ها
 دارايی های جذاب سرمايه گذاران
شركتهايبزرگرسانهايچهدستاوردهاييازحضوردربازارسرمايهداشتهاند؟

ســرعتتكاملشركتها
وســازمانهايرســانهاي
درجهانبااتــكابرفناوري
وجذبمخاطبهرلحظهبيشــترميشــود.شركتهاي
رسانهايهرروزبيشترازگذشتهبهتوليدوانتشارخبر،فيلم،
برنامههايتلويزيوني،موسيقي،كتابوبرنامههايراديويي
ميپردازندومخاطبانهرروزبيشترازگذشتهاينمحتواها
رامصرفميكنند.ظهور،ازديادونفوذگوشيهايموبايل
هوشــمنددرزندگيبشرباعثشــدكهميزانمصرفدر
كشورهايمختلفجهانافزايشييكونيمبرابريداشته

باشد.انسانامروزبيشاز12ســاعتازروزخودراصرف
تعاملازطريقرسانههايمختلفميكند.

همزمانبارشــدقابلتوجهشركتهايرســانهايكه
اتكايزياديبرفناوريهايديجيتالوويدئوداشــتند،
شركتهاييكهبرفرمتهايرسانهايسنتيترمانندچاپ
وكاغذمتكيبودند،بامشكالتزياديمواجهشدندوبه
هميندليلطيچندسالگذشتهادغامهاوتلفيقهاي
زياديدرشركتهاومؤسسههايرسانهايسنتيترجهان
مشاهدهشدهاســتتاباايجادتنوعدرنوعمحتواوشكل
عرضهآن،محبوبيترسانههاتضمينشود.اصليترينوزنه

سميرامصطفینژاد
روزنامهنگار

قدرتصنعترسانهجهانامروزدردستانچندشركت،
مانندوالتديزني،ديسكاوريووياكامسيبياساست.در
عينحالبعضيازشركتهايرسانهايباهدفبهبودروند
توزيعمحتوايباكيفيت،بهتملكشــركتهايتلهكام
درآمدهاندكه2شركتكامكســتوايتياندتيمالكان
شبكههايانبيسييونيورسالووارنرمديا،ازاصليترين

اينشركتهادرجهانبهشمارميروند.
حضورشــركتهايقدرتمندكهدرحوزههايمرتبطيا
غيرمرتبطبارسانهفعاليتدارندوتلفيقرسانههايكوچكتر
مانندرسانههايكاغذيوچاپيباآنها،منجربهمحبوبيت
بيشتراينرسانههاشدهاست؛ازروزنامههايسنتيگرفته
تاشبكههايپخشفيلموخبر.همينافزايشمحبوبيت،
تحتتأثيرتلفيقفناوريهــاينوينارتباطيوديجيتالو
همچنينصنعتسرگرميبارسانههاباعثشدتاازعرضه
سهامشركتهايرسانهايدربازارسرمايهجهانياستقبال
شودوسهامرســانههايمختلف،شاملرسانههايچاپي،
تلويزيوني،راديوييوديگرشــاخههايرسانهايبهدارايي
جذابيبرايسرمايهگذارانتبديلشود.بهطوركليزمان
زياديازحضورشركتهاومؤسســههايرسانهايبهبازار

ســرمايهنميگذرد.بهعنوانمثالشركتعظيمتامسون
رويترزكهخوديكيازنخســتينرسانههايمنتشركننده
اخباربازارسرمايهدرجهانبهشمارميرود،درسال2009

وارداينبازارشد.
بهطوركلينوعمحتواييكهمخاطبانحاضربهپرداخت
پولدرازايآنباشند،استفادهازفناوريهايروزجهان
برايتسهيلدسترســيبهمحتوابهشيوههايمختلف،
انعطافپذيريشــركتهابرايادغــاموتلفيقباديگر
شركتهاياتامينماليبرايمالكيتشركتهايديگر
همگيموضوعاتيهســتندكهميتوانندبــرافزايشيا
كاهشارزشسهامشــركتهايرســانهايتأثيرگذار
باشــند،ازاينرونميتوانانتظارداشتكهشركتيكه
تنهاانتشــاريكياچندروزنامهرابهعهــدهداردياتنها
بريكنوعرسانهمتمركزاســتعملكردموفقيدربازار
سرمايهداشتهباشد.نگاهيبهبرترينرسانههايجهان
كهدربازارسرمايهحضوريپررنگدارند،لزومبهفعاليت
درحوزههايمتنوعرسانهايواســتفادهازمتنوعترين
ابزارهاوفناوريهابرايتوليدوتوزيعمحتواراپررنگتر

نشانميدهد.

شركت گانت
ارزش بازار:

387.66 میلیون دالر

ارزش سهام:
 2/80 دالر

نماد:
GCI

387/660/000
برندهاي وابسته: 

بيشاز02روزنامهداخليآمريكايي
نظيريواسايتودي،تايمزهرالد،ال

پاسوتايمزوريكوردز

نماد:
DJCO شركت ديلی ژورنال

ارزش بازار:
380 میلیون دالر

ارزش سهام:
 2/75 دالر

380/000/000
برندهاي وابسته: 

روزنامههايبيزنسژورنال،ديليكامرس،
ديليريكوردر،ديليترنسكريپتو

كاليفرنياالوير

نماد:
GCI دابليــو  ای. 

ارزش بازار:اسكريپز
976میلیون دالر

ارزش سهام:
 14/01 دالر

976/000/000
برندهاي وابسته: 

روزنامهنيويوركتايمز،نيويوركتايمز
جهانيووبسايتنيويوركتايمز

تريبيون مديا
ارزش بازار:

442میلیون دالر

ارزش سهام:
 12/12دالر

نماد:
TPCO 

442/000/000
برندهاي وابسته: 

روزنامههايشيكاگوديليتريبيون،
نيويوركنيوز،ليبرتي،شبكههايآنتنا،
تريبيوناستوديوز،NGWوشيكاگولند

نماد:
SBGI شركت پخش سينكلير

ارزش بازار:
1.41میلیارد دالر

ارزش سهام:
 29/80دالر

1/410/000/000
برندهاي وابسته: 

،TBD،امريكناسپرتنتورك،كامت
فاكساسپرتنتورك،فاكسكالج

اسپورت،تنيسمكزينوتنيسچنل

تامسون رويترز
ارزش بازار:

4.2میلیارد دالر
ارزش سهام:

 80/86 دالر

نماد:
TRI

40/220/000/000
برندهاي وابسته: 

خبرگزاريرويترزوسوئيتاندمكسول
نيويورك تايمز

ارزش بازار:
6.8میلیارد دالر

ارزش سهام:
 46/72 دالر

نماد:
NYT

6/800/000/000
برندهاي وابسته: 

روزنامهنيويوركتايمز،نيويوركتايمز
جهانيووبسايتنيويوركتايمز

نماد:
L .TGMDديلی ميل و جنرال تراست

ارزش بازار:
1.8میلیارد دالر

ارزش سهام:
 76/60 دالر

1/800/000/000
برندهاي وابسته: 

ديليميل،ميلآنساندي،ايرلندآن
ساندي،ميلتودي،مترو،وبسايت

مترووميلآناليت

نماد:
NWS نيوز كورپ

ارزش بازار:
7.9میلیارد دالر

ارزش سهام:
 18/44دالر

7/900/000/000
برندهاي وابسته: 

تايمز،دوجونز،والاستريتژورنال،
سان،هرالدسان،هارپركالينز،فاكس
نيوز،فاكسبيزنسوفاكساسپورت

محبوب ترين شركت های رسانه های 
غيركاغذی جهان برای سرمايه گذاران

والت ديزنی 
 DIS:نماد

پسازآنكهوالتديزنيدرسال2019باپرداخت
71.3ميليــارددالرمالكيتشــركتفاكسقرن
21رابهدستآوردبهبزرگترينشركترسانهاي
جهانتبديلشد.اينشركت،آرشيويقدرتمند
ازمالكيتمعنويآثاربرندهايمعتبررادراختيار
دارد؛استاروارز،مارول،پيكساروبرندهايكالسيك
ديزني.شبكههايتلويزيونيديزنيوESPNكه
حقپخشرويدادهايورزشيمهمازجملهفوتبال
رادراختيــاردارندازديگرداراييهايارزشــمند
اينشبكهمحسوبميشــوند.دراختيارداشتن
شــركتهايتامينكننــدهفنــاوريپخــش،
شــهربازيهايمخصوصديزني،اختصاصدادن
مجوزاستفادهازشخصيتهابرايتوليداسباببازي
وعروسكياشخصيتهايبازيهمگيدركنارهم
حاشيهعملياتيوسيعيرادراختياراينشركتقرار
دادهاستتااينشركتاززيرذرهبينسرمايهگذاران
بازارســهامدورنماند.ارزشسهامشركتديزني

درحالحاضر153دالراست.

نتفليكس
 NFLX:نماد

بزرگترينشــركتعرضهكننــدهخدماتپخش
مســتقيمويدئوبرايمخاطبدرجهانكهازسال
2013خودتوليدمحتوارابهعهدهگرفتوامروزبيشتر
ازهرزمانديگريبرمحتواياصيلخودمتكياست.
باالرفتنمحبوبيتمحتواهايتوليدياينشركتكه
شاملفيلم،سريالومستنداست،منجربهافزايش
درآمدآنشدهووسعتيافتنميدانفعاليتشبكه
بهبهبودجريانســرمايهوباالرفتنتواناييشركت
درتامينســرمايههايموردنيازشتبديلخواهد
شد.ازاينروســهام512.66دالرياينشبكهبراي

سرمايهگذارانازجذابيتباالييبرخورداراست.

ديسكاوری
 DISCA:نماد

اينشركتمالكبرندهايرسانهايمشهوروقدرتمندي
مانندHGTV،فودنتوركوشبكهمشهورديسكاورياست.
مالكيتحقپخشرويدادهايورزشــيمانندرقابتهاي
المپيك،ســهاماينشــركترادربازارهايجهانيبسيار
قدرتمندســاختهاست.ارزشسهاماينشــركتدربازار
سرمايهتادسامبرسالجاريميالدي28.09دالربودهاست.

وياكام سی بی اس  
 VIAC:نماد

عنوانيكيازچهارشبكهتلويزيونياصليآمريكا،بهمعني
تضمينتوزيعمحتواودراختيارداشــتنطيفوسيعياز
،BETمخاطباناست.شبكههايكابلياينشركت،ازجمله
كمديســنترال،MTVوشــوتايمبهخوبيميانتمامي
مخاطباناينشركترسانهاينفوذيافتهاند.افزودهشدن
شبكهسيبياسبهاينشركتقدرتعملياتيآنرابهبود
بخشيدوتلفيقآنباشركتپارامونتقدرتتوليدمحتواي
آنراافزايشداد.ارزشســهاماينشركتدرحالحاضر

36.65دالراست.

شركت های برتر رسانه ای 
كاغذی و غيركاغذی 

جهان   از نظر 
ارزش بازار

 سرمايه

شماره148110 2دوشنبه24آذر99 3 0 2 3 6 3 0  سالگرددرنگ
همشهری

این شماره



مقابله با شايعات؛رسالت رسانه هاي رسمي
سيامك رحماني؛ مدير پايگاه خبري برترين ها: كرونا زندگي بشر، آينده 
جهان و تكنولوژي را تحت تأثير قرار داده ولي رسانه هاي ما هنوز به بسياري از 
مباحث نپرداخته اند. درحالي كه هم جذابيت خبري وجود دارد، هم اضطرار و 
نياز، ابعاد فلسفي و اجتماعي ماجرا آنچنان كه بايد مورد توجه قرار نگرفته است. 
هنوز تعداد كساني كه شــناخت دقيقي از بيماري و درمان ندارند، زياد است؛ 
پس هشدار و آموزش همچنان بايد در صدر وظايف رسانه ها قرار گيرد. وظيفه 
سنگيني كه رسانه ها در مبارزه با بحران كرونا بر عهده دارند، اين است كه با شايعات و مطالب غيرعلمي مبارزه 
كنند. مردم در درمان كرونا بر سر دوراهي طب سنتي و طب نوين قرار گرفته اند. وظيفه رسانه هاست كه درباره 
داروهايي كه براي درمان بيماري كاراست، اطالعات دقيق و علمي در اختيار آنها قرار دهند. امروز رسانه ها بايد 
از درمان هايي كه ريشه در فرهنگ شفاهي ما دارد، تقدس زدايي و با شايعات طب جايگزين كه مرگبار است، 
مقابله كنند. انعكاس اخبار و فعاليت هاي سيستم بهداشت و درمان متخصص و واقعي كشور، اعتماد مردم 
را جلب مي كند و آنها به نقش خود در كنترل بيماري بيشتر پايبند خواهند شد. همچنين از آنجا كه با شيوع 
كرونا، كسب وكارهاي بسياري تعطيل و حتي ورشكسته شدند، بيان و انعكاس دقيق تر شرايط اقتصادي مردم 
بايد از سرفصل هاي رسانه ها قرار گيرد. البته وجه اميدبخش را هم نبايد از ياد برد؛ بايد هم جذابيت خبري را 
مدنظر داشت و هم القاي اميد را. به نظر مي رسد كه جاي روايت كساني كه بيماري كرونا را از سر گذرانده اند 
يا خود و خانواده شان با آن دست و پنجه نرم مي كنند، در رسانه ها بسيار خالي است. روايت دقيق كم است و 
مشكالت و هزينه هاي بستري و درمان مبتاليان به شكل پراكنده منعكس مي شود. موضوع بسيار مهم ديگر، 
ارائه تحليل هاي آماري دقيق از ميزان ابتال و مرگ ناشي از ويروس كروناست. از همان روزهاي نخست شيوع 
بيماري كرونا، ابهام در اعداد و ارقام وجود داشته و هنوز هم آمار رسمي حتي از سوي برخي مسئوالن وزارت 

بهداشت زيرسؤال مي رود. رسالت رسانه ها، روشنگري اين ابهامات است.

توجه به جهان پس از كرونا
 مريم نراقي؛ سردبير روزنامه شهروند: شرايط موجود به مثابه 
شرايط جنگ است و تا زماني كه روزانه انسان هايي جانشان را بر اثر 
ابتال به كرونا از دست مي دهند، پوشــش اخبار اين حوزه از اهميت 
بسياري برخوردار اســت. اما در اين زمينه روزنامه ها پشت سر مردم 
حركت كرده اند، مدت هاست كه رسانه ها از مردم جا مانده اند و اخباري 
كه در لحظه به گوش جهان مي رسد را روز بعد منتشر مي كنند. تلخ و 
سخت است باور اينكه دوره روزنامه ها به شكل قبل تمام شده و با وجود اينكه دسترسي به اخبار 
درست و صحيح در فضاهاي مجازي سخت است اما همچنان فضاي مجازي نسبت به روزنامه ها 
پيشتاز است. در اين شرايط روزنامه ها بايد به ايده هاي جديد متوسل شوند و در فضاي آنالين 
جدي تر فعاليت كنند. رسانه هاي رسمي براي اينكه از سرعت انتشار خبر در فضاي مجازي جا 
نمانند، بايد در كنار روزنامه، روي فضاي آنالين سرمايه گذاري كنند تا بتوانند اخبار را به سرعت و 
به همان شكل موثق و تأييدشده در اختيار مخاطبان قرار دهند. موضوع مهم ديگر توجه به جهان 
پس از كروناست. واضح است كه كرونا قرار نيست به طور كامل نابود شود و ديگر هرگز نمي توان 
به دوران قبل از كرونا برگشت؛ درواقع، ما جزو معدود انسان هايي هستيم كه عبور از يك عصر 
و ورود به عصر ديگر را تجربه مي كنيم. رسالت رسانه ها آن است كه تغييرات را به مردم آموزش 
دهند و آنها را براي پذيرش شرايط جديد توجيه كنند. مثال ممكن است ديگر امكان اينكه صدها 
نفر بتوانند براي تماشاي تئاتر زير يك سقف جمع شوند، به شكل قبل وجود نداشته باشد. در 
چنين شــرايطي، در حوزه فرهنگي به پلتفرم هاي جديد و خالقانه براي فضاي سينما و تئاتر و 
موسيقي نياز است. رسانه ها بايد تغييرات و ايده هاي جديد در حوزه تكنولوژي را رصد كرده و از 

اين اتفاق ها حمايت كنند. جهان پيش رو، جهان خالقيت و ايده هاي جديد است.

فقر روزنامه نگاري علمي در ايران
اكبر منتجبي؛ عضو شوراي ســردبيري روزنامه 
ســازندگي: در پوشــش اخبار مربوط بــه كرونا فقر 
روزنامه نگاري علمي در ايران به وضوح ديده شد. رسانه هاي 
كشور در اين حوزه از دو حالت خارج نشده اند: انتشار اخبار 
كرونا، مانند اعالم نرخ مرگ ومير و ابتالي روزانه و حواشي 
آن. حالت ديگر زماني است كه يك موضوع از مدار خارج 
مي شود، مانند استعفاي معاون وزير بهداشت كه يكباره جنبش خبري به وجود  آورد 
و به دنبال آن اطالعاتي در حوزه داروي كرونا مطرح شــد. رسانه اي كه فراتر از خبر 
رفته و به تحليل اخبار پرداخته باشد، وجود ندارد. 2 نفر در وزارت بهداشت استعفا 
كردند اما هيچ كس تحقيق و تحليل نكرد كه چرا وزارت بهداشــت كه مخالف طب 

سنتي بود يكباره مدافع آن شد! 
به همين دليل است كه رسانه ها به ورطه تكرار اخبار كرونا افتاده اند. بيشترين كاري 
كه در اين حوزه انجام شد، ساختن انيميشــن و موشن گرافي در حوزه پيشگيري از 
بيماري بود كه آن هم تحت تأثير رســانه هاي خارجي و با كپي  و الگوبرداري از آنها 
انجام شد. در شرايط موجود، موضوعي كه به مردم كمك خواهد كرد و به روزنامه ها 
معنا مي دهد، تحليل اســت؛ آن هــم تحليل هاي متفــاوت. درحال حاضر نوآوري 
و صداي متفاوتي وجود ندارد. جــاي روزنامه نگاران حوزه دانش كــه فراتر از خبر 
بنويسند و تحليل كنند و رهنمود دهند، خالي است. در حوزه هاي ديگر نيز درباره 
موضوعات كالن، افراد بسياري بحث و تحليل مي كنند، اما درباره موضوعات تخصصي 

تحليل گران اندكي وجود دارند.

حاال ديگر سال هاست كه نيويورك تايمز، با نماد اختصاريNYT در بورس آمريكا فعال است. بر اساس آخرين گزارش ها، 
اين رســانه با افزايش 20درصدي درآمد خود در 3ماه، به ازاي هر سهم، 41سنت بيشــتر سودسازي كرده است. ارزش 
نيويورك تايمز، ميزان درآمد در يك سال، ترازنامه، ســود، زيان و همه  چيز قابل ديدن است؛ اين شايد مهم ترين محصول 
بورسي شدن يك رسانه باشد. كم نيستند رسانه هايي مثل نيويورك تايمز كه در سراسر جهان عالوه بر وظيفه ذاتي خود- كه اطالع رساني و آگاه سازي است- براي 
انجام فعاليت هاي اقتصادي آستين باال زده و درآمدزايي پايدار را در دستور كار خود قرار داده اند. فاكس نيوز، AFP - خبرگزاري بزرگ فرانسوي- و اكونوميست ديگر 
شاهد مثال ها بر اين ادعا هستند. بورس ايران اما نه تنها خالي از حضور هر رسانه بلكه خالي از حضور هر شركتي است كه در حوزه فرهنگي فعاليت دارد. كمتر فعاليت 
فرهنگي در همه اين سال ها براي صاحبان خود درآمدزايي پياپي كرده يا امكان توسعه براي آن فراهم بوده است. روزنامه همشهري اگر همه شروط هيأت پذيرش را 
ادا كند، صورت هاي مالي بدون ابهامش را روي ميز بگذارد و تن به شفافيت دهد، نخستين رسانه ايراني خواهد بود كه به جرگه بورسي ها پيوسته و اين تازه اول كار 
است. جذاب كردن سهام مؤسسه مطبوعاتي همشهري، ايجاد تحول در ساختار، درآمدزايي با استفاده از تكنولوژي هاي روز و... از مهم ترين اقداماتي هستند كه بايد 
در دستور كار مديريت اين مؤسسه قرار بگيرد. رسانه اي كه اگر به عنوان نخستين رسانه بورسي به ميدان بيايد، مي تواند به مرزهايي تازه از ثبات و استقالل در دنياي 
مطبوعات ايراني دست پيدا كند و به كمك تامين مالي ناشي از حضور سهامداران، برنامه هاي تازه اي بر مبناي تكنولوژي روز براي خود تدوين كرده و پيش ببرد تا هم 

تريبوني توسعه يافته براي مردم باشد هم مجموعه اي درآمدزا براي پايداري و پويايي خود.

برنامه اقتصادی مؤسسه  بايد 
وز رسانی شود  به ر

مصطفي صفاري
 كارشناس بازار سرمايه 

هم اكنون در بازار سرمايه تنها يك شركت نيمه فرهنگي به نام 
افست وجود دارد. بقيه چاپخانه ها تقريبا هرگز به روز نشده اند 
و صنعت نشر يكي از صنايعي است كه از بورس جا مانده است. 
علت اين جاماندگي شــايد اين باشد كه اساسا كار فرهنگي، 
چندان سودآور نيست و سرمايه گذاران به نسبت سرمايه اي كه وارد چنين اموري مي كنند، 
سود كمي دريافت مي كنند. همشهري در اين ميان مي تواند راهگشاي بسياري در اين 
حوزه باشد. رسانه اي كه با شهرداري متولد شده و به آن وابستگي دارد، مي تواند بنيانگذار 
اقتصادي شدن رسانه ها باشد. اگر رسانه ها در اقتصاد آزاد فعاليت كنند مي توانند درآمدزا 
باشند. نمونه خارجي اين ادعا اكونوميست است؛ رسانه اي كه اگرچه مثل ساير صنايع ديگر 
درآمدزايي نجومي ندارد اما در جايگاه خودش درآمد قابل قبولي كســب كرده است. من 
فكر مي كنم ظرفيت اصلي و كليد طاليي موفقيت براي همشهري، چاپخانه   مجهزي است 
كه اين رسانه دارد؛ براي مثال به روز رساني و استفاده از چاپخانه اش بايد براي روزنامه هاي 
مختلف كار كند براي خود درآمدزايي كند. اگر به ترازنامه هاي همشهري نگاهي بيندازيد 
خواهيد ديد اصلي ترين دارايي همشهري در چاپخانه  بزرگ اين مؤسسه نهفته است كه 
می تواند بهره بيشتری داشته باشــد. گام بعدي اما تغيير و به روزرساني بيزينس پلن يا 
برنامه اقتصادي مؤسسه است. همشهري با يك برنامه حساب شده مي تواند بيزينس پلن 
به قصد سودآوري از دارايي هايش استفاده بهينه كند. چندان دور نيستيم از روزگاري كه 
همشهري بانك اطالعات امالك كشور بود اما حاال جاي خود را به پلتفرم های آنالين داده. 
مقصر اين از بين رفتن ظرفيت و تصاحب جايگاه همشهري، مديريتي است كه در سال های 

گذشته تحول را نپذيرفت و در برابر آن از خود كرختي نشان داد.
ترازنامه اصالح شده، ســرمايه بيش از 20ميليارد تومان، صورت هاي مالي شفاف و 
سوددهي پياپي 2سال اخير مي تواند از نخستين پيش  شرط هاي حضور همشهري در 

فرابورس باشد. البته حضور در بورس اندكي سخت تر است.

بركات بورسی شدن
 همشهری 

عليرضا سلطاني
عضو هيأت مديره مؤسسه همشهري 

مؤسســه همشــهري در حالي به پايان دهه سوم فعاليت 
پرافتخار خود نزديك مي شــود كه در اوج تكامل و بنا به 
الزامات عصــر ديجيتال و تحول حرفه اي دنياي رســانه، 
نيازمند تحول توســعه گرايانه اســت. اين تحول هم در 
ســاحت رســانه و تغيير ريل حرفه اطالع رســاني و تبليغات و هم در توسعه اصول، 
روش و سازوكارهاي كسب وكار، اجتناب ناپذير اســت. تحوالت توسعه اي مورد نظر 
بايد به گونه اي پي ريزي و عملياتي شود تا مؤسسه همشهري دهه چهارم عمر خود را 
به لحاظ حرفه اي و كســب وكار همچنان در قامت بزرگ ترين، مؤثر ترين و پوياترين 
مؤسسه رسانه اي كشور آغاز كرده و با قدرت در راســتاي اهداف عالي تعريف شده، 

ادامه فعاليت دهد.
 در اين رابطه بهره گيري از ظرفيت هاي سخت افزاري و سرمايه هاي ارزشمند انساني 
و فيزيكي مؤسســه كه حاصل 3دهه فعاليت حرفه اي است در جهت اهداف و نقشه 
راه توسعه اي تعريف شــده و همچنين بهره گيري از ظرفيت هاي در دسترس، اعم از 
توانمندي هاي استارتاپي و ساحت بزرگ شبكه هاي مجازي مورد توجه است. اما آنچه 
مؤسسه همشهري را در ادامه رسالت حرفه اي خود حمايت و تضمين مي كند، حركت 
بر مدار الزامات اقتصادي و قواعد روز كسب وكار در عين وفاداري به رسالت اصلي خود 
است. بدون قرار گرفتن در اين مسير و بر اين قواعد، همشهري نمي تواند ادامه مسير 
دهد.  ورود به بازار سرمايه فرصت بزرگي اســت كه مؤسسه همشهري از طريق آن 
مي تواند به 2هدف مهم در راســتاي تحول راهبردي خود دست يابد؛ هدف نخست 
بازتعريف سازماني و ساختاري مطابق با قواعد و اصول حاكميت شركتي و كسب وكار 
است كه تاكنون به داليل مختلف به تعويق افتاده و موجب از دست رفتن فرصت هاي 
زيادي شده است و دوم بهره گيري از منابع مالي حاصل از فروش سهام مؤسسه در جهت 
توسعه كمي و كيفي مؤسسه و تغيير راهبرد كسب وكار است. خوشبختانه مديريت 
شهري اعم از شوراي اسالمي شهر و مجموعه شهرداري تهران به عنوان صاحب سهام 
مؤسسه همشهري با آگاهي نسبت به ارزش و جايگاه همشهري به عنوان سرمايه بزرگ 
اجتماعي مديريت شــهري و با درك و درايت باال، با تصويب عرضه سهام همشهري 
در بازار سرمايه در آستانه 28 ســالگي اين مؤسسه، تصميم بزرگ و سرنوشت سازي  
براي ماندگاري و پايداري همشهري گرفت؛ تصميمي كه براي مديريت شهري فعلي 
اعتبار بزرگي را به همراه خواهد داشــت. مديريت مؤسسه نيز با غنيمت شمردن اين 
تصميم تمام انرژي و تالش خود را براي محقق شدن اين مهم در ماه هاي آينده به كار 

خواهد بست.
 ورود همشهري به بورس به مانند بسياري از اولين ها كه توسط اين مؤسسه در 28سال 
گذشته و در ساحت رسانه اي كشور ايجاد كرده، به عنوان ورود نخستين بنگاه رسانه اي 
كشور به بورس ثبت شده و راه جديدي را به روي جامعه رسانه اي كشور خواهد گشود؛ 
راهي كه نه تنها مؤسسه همشــهري بلكه همه رسانه هاي كشــور اعم از روزنامه ها، 
سايت هاي خبري و شبكه هاي مجازي از بركات آن استفاده خواهند كرد. اين حركت 
بزرگ البته ظرفيت و فرصت كســب وكار جديد براي بازار سرمايه كشور هم خواهد 
بود؛ چرا كه حوزه اي نوين در مجموعه فعاليت بازار سهام كشور خواهد گشود و ارزش 

و اعتبار آن را باال خواهد برد.

پيوند شهر و بورس 
نياز به شفافيت دارد 

مصطفي اميدقائمي
بنيانگذار فرابورس ايران 

ورود مؤسســه همشــهري به بورس به عنوان نخستين 
رسانه اتفاق مباركي اســت، به خصوص كه هم اكنون در 
بازار سرمايه هيچ بنگاه فرهنگي ديگري وجود ندارد. من 
بر اين باورم كه بورسي شدن همشهري به عنوان يكي از 
وابستگان به شهرداري، مي تواند پيوند شــهر و بورس را هم رقم بزند؛ چرا كه اين 
رسانه مخاطبان نسبتا زيادي هم دارد كه هنوز اخبار را از طريق اين روزنامه دنبال 
مي كنند. البته پيش از اين هم بعضي از شركت هاي شهرداري بورسي شده بودند اما 
اين شركت ها از آنجا كه »توليد« محور نبوده اند چندان عملكرد قابل قبولي در بازار 
سرمايه نداشتند. همشهري مي تواند راه تازه اي براي رسانه هاي ديگر هم باز كند 
كه محصول آن افزايش شفافيت مالي و مشاركت عمومي مي شود و آنها را تشويق 
به سودسازي مي كند. وقتي عموم مردم در اداره روزنامه مشاركت داشته باشند و 
با عملكرد مالي يك رسانه به صورت شفاف آشنا شوند مي توان انتظار داشت تعداد 

مخاطبان آن هم افزايش پيدا كنند.
يك شركت به خودي خود هم بدهي دارد،  هم ســرمايه. در واقع هر شركتي به ازاي 
دارايي هايي كه دارد، هم بدهي هايي دارد هم سرمايه هايي )كه از آن با عنوان حقوق 
صاحبان سهام ياد مي شود(. سرمايه هايي كه به ازاي آن بدهي وجود ندارد و متعلق به 
سهامداران است بايد مبناي معامله قرار گيرد و از آن به عنوان دارايي ثبتي ياد مي شود. 
اين دارايي ثبتي نبايد از عددي مشخص كمتر باشد و 2ســال سودآوری پياپي هم 
يكي ديگر از شرط هاي حضور در فرابورس به شمار می رود. البته اين قوانين مربوط 
به آيين نامه هاي قديمي تر است و چيزي كه امروز بيشتر مي تواند مؤثر باشد و مبناي 
پذيرش قرار گيرد، شروط هيأت پذيرش است. شركت هايي كه در بورس و فرابورس 
پذيرش مي شــوند، نبايد فراموش كنند كه از اين به بعد بايد سود و زيان مردم را هم 
به عنوان ســهامدار درنظر بگيرند و در روال منصفانه و شفافي فعاليت داشته باشند و 

محل درآمدها و مصارف آنها روشن و مشخص و منطقي برآورد شود.
پيشنهاد من اين است كه اگر مؤسسه همشهري به تزريق منابع براي سرمايه گذاري 
داخلي نياز دارد از طريق پذيره نويسي وارد بورس شود اما اگر در روال عادي عمليات 
خودش قرار دارد مي تواند در قالب »عرضه اوليه« به بازار بيايد. از سوي ديگر در اين 
مدت باقي مانده، بهتر اســت مديريت همشــهري بندهاي مربوط به حسابرسي را 
بررســي كند، موانع را بردارد و به حساب هاي مالي شــفافيت ببخشد. اگر قرار است 
نخستين رسانه ايران به بورس بيايد بايد ابهامات موجود در قراردادهايش را برطرف و 

همه موارد الزم را درصورت هاي مالي خود افشا كند.

بورس می تواند همشهری را
 به ثبات برساند 

حسن خليل آبادي
 عضو شوراي شهر تهران 

همشهري تيمي حرفه اي دارد و از امكانات كافي برخوردار 
است؛ من در صحن شورا رأي موافق به حضور همشهري در 
بورس دادم؛ چرا كه همشهري مؤسسه اي بزرگ است كه به 

شهرداري وابستگي دارد. 
وقتي مردم ســهامدار اينطور شركت ها و مؤسسات باشــند، نظارت بر عملكرد آنها 
دقيق تر مي شود. حضور همشهري در بورس مي تواند اين مؤسسه را از فراز و فرودهاي 
مديريت شهري در امان بدارد. شورا بر اين باور است كه وقت آن رسيده كه تحولي در 
حوزه مديريت مالي در اين رسانه رخ دهد و بورسي شدن مي تواند راه اين تغيير را براي 

همشهري فراهم كند.
 مزاياي بورسي شدن همشهري بر كسي پوشيده نيست. شفافيت در عملكرد، ثبات 
روزنامه و مجالت و درآمدزايي بيشتر از مهم ترين پيامدهاي اين اتفاق براي همشهري 
است. از سوي ديگر اين رسانه مي تواند به اين واسطه مستقل از شهرداري كار كند و 
شهرداري هم مي تواند براي حمايت از اين اقدام بخش عمده اي از سهام همشهري را 

بخرد و اين رسانه را رها نكند.
من فكر مي كنم امروز نگراني اصلي اين است كه مؤسسه مطبوعاتي همشهري نتواند 
پيش شرط هاي مورد نياز سازمان بورس را اجابت كند. ما شورايي ها ضمن اينكه موافق 
عرضه سهام همشهري در بورس هستيم اما اين نگراني ها هم برايمان وجود دارد. از 
سوي ديگر همشــهري بايد بيش از همه اينها درآمدزا باشد؛ نخستين روزنامه اي كه 
»رنگي« در ايران منتشر شد و به محتواي موجود در مطبوعات آن زمان تنوع بخشيد. 
اين نكات مثبت بزرگي است كه متأســفانه تأثير تغييرات مديران شهري بر رويكرد 

اين مؤسسه هم منفي بود.
 همشهري بايد خود را به روز كند، توليد و فروش را در اولويت هاي اهداف خود قرار دهد 

و مقررات هاي جديد مالي و شفافيت را بپذيرد.

همشهری بيمه می شود 
درباره  راه های توجيه بورسی شدن يك رسانه

ميثم هاشم خاني
 اقتصاددان 

جذب سرمايه براي توسعه كسب وكار يكي از مهم ترين اهداف 
شركت ها براي حضور در بازار ســرمايه است. كسب وكارهاي 
بزرگ و كوچك بسياري در سراسر جهان »بورسي« مي شوند تا 
بتوانند با سهيم كردن مردم در سود و زيان خود، براي توسعه، از 
منابع مالي سهامداران آينده شان استفاده كنند. از سوي ديگر تعداد زيادي از شركت ها هم از 
بازار سرمايه صرفا »شفافيت« را مي خواهند و چندان نياز به جذب سرمايه يا توسعه به شرط 
تامين مالي ندارند. البته در اقتصادهاي توسعه يافته، فارغ از اما و اگرها، تمام كسب وكارهاي 
بزرگ در بورس حضور دارند و اين به نوعي اليف اســتايل اقتصادي اين كشــورها به شمار 
مي رود. در حوزه هايي اما مثل رسانه، ماجرا فرق مي كند. من بر اين باورم كه درصورتي حضور 
همشهري در بورس ارزشمند است كه يا ظرفيت هاي تازه اي در مجموعه كشف كرده يا براي 
ايجاد خطوط كسب وكاري جديد در مجموعه برنامه هايي داشته باشد كه براي تحقق يكي از 
اين دو هدف يا هر دو، ممكن است نياز به تامين مالي حس شود؛ مثال اگر همشهري بخواهد 
براي بعد از دست رفته تبليغات خود آژانس تبليغاتي بزرگي در اين حوزه تاسيس كند و دوباره 
تبديل به رسانه شماره يك در حوزه آگهي ها و تبليغات در ايران شود ممكن است نياز به جذب 
سرمايه داشته باشد كه يكي از بهترين  راه هاي تامين اين سرمايه، حضور در بازار سرمايه است. 

اما حضور در بورس براي همشهري چه پيامدهايي خواهد داشت؟
مؤسسه مطبوعاتي همشهري مي تواند بعد از بورسي شدن، به طور مستمر در بستري شفاف 
فعاليت كند. وابستگي همشهري به شهرداري معموال منجر به تغيير مديران در دوره هاي 
مختلف مي شود كه اين تغييرات ممكن است منجر به تصويب مصوبه هايي شود كه اغلب در 
فضايي غيرشفاف به سرانجام مي رسند. نبايد فراموش كنيم كه ثبات مي تواند يكي از مهم ترين 
آورده هاي بورسي شدن اين رسانه باشد؛ چرا كه در واقعيت اين احتمال وجود دارد كه اين 
مؤسسه در آينده درگير با مديراني شــود كه به قصد حيف و ميل آمده اند. در نتيجه چنين 

رويكردي، بعد از مدتي، همه اين مجموعه زمين خواهد خورد.
همشهري اگر بورسي شــود ملزم به ارائه گزارش هاي 6ماهه و يك ساله به سازمان بورس 
مي شود كه درصد قابل توجهي از اين نگراني ها را اين الزام، برطرف خواهد كرد. در واقع حضور 
اين رسانه در بازار سرمايه به نوعي آن را از مخاطرات اين چنيني مصون داشته و اين مجموعه 

را بيمه مي كند.
فوايد حضور يك رســانه در بورس البته بيش از اينهاســت. پرســنل اين مجموعه بعد از 
بورسي شدن احتماال با انگيزه بيشــتري كار مي كنند؛ چرا كه كم كم درآمدزا بودن دغدغه 
همه مجموعه مي شود. هر يك از كارمندان اين مجموعه مي دانند اگر براي تسريع تحوالت، 
ايده اي كاربردي داشته باشند مي توانند آن را با مدير مؤسسه در ميان بگذارند و تشويق شوند.

اما در اين ميان همشهري چه كند تا از ســهام احتمالي اش استقبال شود؟ طبعا چون اين 
رسانه نخستين مجموعه رسانه اي در ايران است كه پايش به تاالر سعادت آباد باز مي شود، با 
دشواري هايي روبه رواست. همچنين ابهاماتي نسبت به سوددهي اين مؤسسه در ميان افكار 
عمومي وجود دارد. اگر مديران مجموعه همشهري دغدغه جذاب كردن سهام خود در بازار را 
دارند، بايد پيش از عرضه سهام همشهري در بورس، برنامه 3تا 5ساله اي با محوريت چشم انداز 
توسعه همشهري منتشر كرده و در دسترس عموم قرار دهند. در قالب اين چشم انداز بايد اين 
مجموعه به همه ابهامات مالي احتمالي پاسخ دهد. در غيراين صورت من بر اين باورم كه عرضه 

سهام همشهري ممكن است با شكست مواجه شود.

 راه  توسعه 
از سعادت آباد 

می گذرد
بررسي شرايط حضور مؤسسه همشهري 

در بازار سرمايه از نگاه مسئوالن روزنامه و كارشناسان اقتصادي
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همشهری

این شماره
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افقي:
 1- محضردار- دادخواهي- 

ادعا
2- آخريــن يك رقمــي- 
ريزه هــاي چــوب- محل 

زندگي زنان پادشاه
3- گيــاه بــدون دانــه- 

خرامنده- نگاه خيره
4- معــادل فارســي كاور- 
رنگ نشان دهنده هيجان- 

قورباغه درختي
5- محرمانه- اثــر ويكتور 

هوگو- مقدس و ممنوع
6- ادامه يافتــن- صبحانه 

نخورده- پرش تند
7- اهــل ري- عنواني براي 

پادشاهان بلژيك بود
8- پــول ژاپــن- غــاف 
شمشــير- موضوع- فوت و 

فن
9- ورقــه ژالتينــي جهت 
تكثير نوشــته ها با دستگاه 

پلي كپي- پيوند زناشويي
10- تخته هالتر- داراي اسم 

مشترك- نيكوكاران
11- رودي در آلمــان- 

سعادتمند- ويژه تر
12- شــغل وزير- مقدور و 

ممكن- داراي طول زماني
13- بــوي رطوبت- عزيز و 

محترم- نشان ويژه نظامي

14- كشف كردن- مطابقت 
داشتن- دست نخورده

15- تحــت- از نام هــاي 
بهشــت- كنايه از مهارت و 

قدرت است
  

عمودي:
عمــر-  دورنمــاي   -1
نامه رسان- درختي زينتي 

و بلند از بازدانگان
2- مسافر پياده- شهري در 

ژاپن
3- آگاه و بيــدار- پروتئين 
گياهــي- نشــانه صفــت 

تفضيلي
4- زيبا و دلفريب- خودروي 
باربــري كوچــك- قبل از 

ورزش
5- قطار- باركد- حركت و 

جنبش
6- نوعي انگور- گلي زيبا و 

خوشبو- برطرف كردن
7- ســياه زخم- كمتريــن 

مقدار
8- انتهــا- دلتنگي- رنگي 

براي قالي - زمينه
9- از محات قديمي شمال 

تهران- مشروح
10- آهنگ بيان- از درجات 

نظامي- ويراني
11- مقصــود و منظــور- 

ضربه اي در بوكس- نيرنگ
12- بــت عصــر جاهلي كه 
خــداي سرنوشــت و مرگ 
بود- بسيار بخشنده- پايتخت 

عمان
13- مفلوج- پياده- راهزن

14- بــه مقصود نرســيده- 
به هم خوردگي

15- دزديده گــوش كردن- 
منتظــر و گوش بــه زنگ- 

ويتامين انعقاد خون

 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 | 3819
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

813269754
975413268
624587319
781692543
396754821
452138976
237846195
169375482
548921637

متوسط

    1 4   
 8   2    5
6      9  7
 2   8   9  
   1  4    
 3   7   1  
9  7      2
5    6   8  
  8 4      894175263

571632948
236948751
163524879
742896135
958317624
329461587
615783492
487259316

ساده

متوسط

293751468
784629135
651843927
125386794
876194253
439275816
917538642
542967381
368412579

سخت

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

ساده

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

مرور صفحه»يك« های روزنامه همشهري  يك روز پس از وقايع مهم يك سال گذشته

تيترخواني
يك گزارش درباره 6 واقعه مهم 

14دي 98
يك روز پس از شهادت سردار سليماني

شكوه سردار
سهل انگارانه بود اگر جلد روزنامه را يك 
روز پس از شهادت حاج قاســم سليماني، 
با مخابره اين خبــر طراحي كنيــم؛ بديهي 
بود چنين خبري از صبح جمعه ســيزدهم 
دي ماه به گوش همه رســيده بود و ما يك 
روز بعد از واقعه، بايد واكنش ها را رصد 
و پيامدهــاي چنيــن واقعــه اي را تحليــل 
مي كرديم: »شكوه سردار« با يادداشت ها 
و گزارش هايي از زاويه هاي ديد گوناگون، 

پاسخي بود به همين نياز.

2 اسفند 98
 يك روز پس از اعالم رسمي ورود ويروس كرونا به ايران

ونا همبستگی برای مقابله با كر
باز هم بايد يك گام جلوتر مي بوديم؛ خبر را ديروز همه شنيده بودند حتي 
اگر حواس شان به برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسالمي بود. ورود 
ويروس كرونا به داخل مرزهاي كشور رسما اعالم شده بود و همشهري 
يك روز پس از اين، به جاي فرورفتن در شوك خبر، به تدارك بسته هاي 
پيشنهادي براي مقابله با كرونا پرداخت. ما در 6 صفحه از روزنامه، هم از 

الگوهاي جهاني مقابله گفتيم و هم از ديگر مسائل مرتبط.

18مهر 99
 يك روز پس از درگذشت محمدرضا شجريان

صدای ما بود
استاد آواز ايران، در روز تعطيلي مطبوعات، يعني پنجشنبه، درگذشت. 
بدترين اتفاق براي مطبوعات كاغذي، روي دادن اتفاق ها در اين روز است 
چون فردا روزنامه اي در كار نيست كه به آن بپردازند. همشهري اما عالوه 
بر اينكه در طول هفته، بارها از روند درمان استاد گزارش داده و از تهيه 
گزارش هاي ميداني در بيمارستان جم نيز غافل نبود، جمعه ويژه نامه اي 
4صفحه اي روي خروجي سايتش فرستاد و روز شنبه نيز عالوه بر گزارش 

برپايي نماز بر پيكر استاد در بهشت زهرا، در 6 صفحه به او پرداخت.

15 آبان 99
 يك روز پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا

غافلگيری آمريكايی
البد خاطرتان هست كه روند اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوري آمريكا چقدر 
فرسايشي شده بود. همشهري پيش از شروع شمارش آرا، به جاي تن دادن به 
هيجان هاي كاذب اين روند، يك روز پس از آغاز راي گيري از غافلگيري بزرگ 
نوشت. بررسي تغيير و تحوالت ناشــي از برگزاري اين انتخابات و پيش بيني 
برايند نتايج ممكن، كاري بود كه همشــهري از مدت ها پيــش آغاز كرده بود؛ 

ازجمله در ويژه نامه اي 24صفحه اي كه 12آبان منتشر شده بود.

22دي 98
 يك روز پس از اعالم دليل سقوط 

هواپيماي اوكرايني

شرمساری
بزنگاه ســختي بود بــراي رســانه ها؛ ما از 
طرفــي از اينكه دليــل ســقوط هواپيماي 
اوكرايني در تهران را ديــر دريافت كرده 
بوديم، ناراحت بوديم و از طرفي هم بايد از 
اين بابت از مخاطبان مان عذر مي خواستيم، 
درحالي كه مقصر نبوديم. با اين حال، ضربه 
اصلــي را در كســب اعتماد وســط ميدان 
رسانه، ما اهالي رســانه خورده بوديم. آن 
روز بزرگ تيتر زديم: »شرمساري« و پاي 

حرف هاي كارشناسان نشستيم.

 سالگرد
همشهری

اين شماره

 امروز، سالگرد روزنامه همشهري است و 

اگر بخواهيم به اتفاقات مهم سال گذشته 

نگاهي بيندازيم، بايد از آذرماه گذشته تا 

امسال را از نظر بگذرانيم؛ وقايع مهمي 

كه مستقيم و غيرمستقيم زندگي ما را 

تحت تأثير خود قرار داده و مي دهند. اما 

بي شك صفحات روزنامه كم است براي 

 تصوير و تفســير آنچه در اين يك سال 

بر ما گذشته است. از اين رو تنها به مرور 

6واقعه مهم اكتفا كرده و در نگاهي كوتاه 

صفحات يك روزنامه را پس از اين روزها از 

نظر خواهيم گذراند.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار
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  خاموشي المپ هاي پل صدر و سرقت ديوارهاي صوتي 
باتوجه به اينكه اكثر المپ هاي پل صدر خاموش هستند افرادي از اين 
خاموشي وتاريكي شب استفاده كرده و ديواره هاي صوتي اطراف پل 
را باز كرده و با خود مي برند. از مســئوالن تقاضا داريم بر اين موضوع 

نظارت كنند.
مهدي از تهران

  تعطيلي شهرهاي بزرگ و تهران تمديد شود 
تعطيلي برخي نقاط مثل بازار تهران و مشهد و تفرجگاه ها بايد ادامه 
داشته باشد تا زنجيره انتقال ويروس كرونا تا حدود زيادي قطع  شود. 
فقط ادامه تعطيلي ها مي تواند از ميزان مرگ ومير و شــيوع بيشــتر 

كرونا بكاهد.
شهروند مشهد

  قيمت 3برابري قرص دپاكين
دپاكين يكي از قرص هاي مورد نياز بيماران دچار افسردگي است كه 
متأسفانه قيمت آن از 43هزار تومان به 130هزار تومان رسيده است. 
نبود برخي داروها باعث مي شود برخي بيماران اگر از كرونا نميرند با 

بيماري هاي ديگر از دست بروند. لطفاً بر قيمت داروها نظارت شود.
بيمار دچار افسردگي

  هيچ پروتكل بهداشتي در اتوبوس هاي بين شهري رعايت نمي شود
در اين شرايط كرونايي كه ممنوعيت ســفر وجود دارد، برخي افراد 
مجبورند به دليل شغلي سفر داشته باشــند و گزينه اي جز اتوبوس 
نيست. در اين شرايط ظرفيت اتوبوس هاي بين شهري تكميل است و 
مانند ايام پيش از كرونا مسافر بين راهي هم سوار مي كنند كه داخل 
راهرو يا جلوي اتوبوس مي نشينند و مسافران آنها از ايام سالمت و عادي 
بيشتر است. در اين شرايط بهتر نبود ممنوعيت سفر برداشته مي شد 
كه الاقل در اين بلبشو و در ميان مسافران كرونا شيوع بيشتري نداشته 

باشد. حداقل در خودروي شخصي خودمان ايمن بوديم.
كثيري از تهران

  براي رساندن شير به دانش آموزان تدبيري كنند
گراني لبنيات و شير باعث شده بســياري از خانواده ها شير را از سبد 
خريد روزانه و هفتگي خود حذف كنند و در شرايطي كه دانش آموزان 
نيز خانه نشين هستند جا دارد مســئوالن فكري براي دانش آموزان 
بكنند و حداقل با كارت ملي دانش آموزان به آنان شير رايگان يا ارزان 
بدهند. تاوان وضعيت كنوني را چند سال ديگر با جوانان بيمار و دچار 

سوء تغذيه و پوكي استخوان خواهيم داد.
تقي پور ايشكاء ازآستانه اشرفيه

  پرونده 10 ماه قبل ما در قوه قضاييه هنوز بالتكليف است
درست است كه شرايط كرونايي است،  اما در قوه قضاييه به پرونده ها 
رسيدگي بموقع نمي شود و براي يك پرونده كيف قاپي 10 ماه است كه 
آمد و شد داريم و هنوز بالتكليفيم درحالي كه از مدارك و تلفن همراه 

سرقت شده سوءاستفاده شده و مي شود. لطفا به داد ما برسيد.
مراجعه كننده دادگستري از تهران

  حق خوري از كارگران در بخش خصوصي بيداد مي كند
حق خوري ازكارگران بخش خصوصي غيرقابل تحمل اســت، اغلب 
كساني كه برنده فالن پروژه دولتي مي شوند مالك خدمتشان اغلب 
سرمايه و تجربه است و كارگران سنگ زيرين آسياب در اين پروسه 
هستند. در بخش خصوصي شــما حتي نمي توانيد تقاضاي بيمه يا 
مرخصي ماهانه كنيد چرا كه احتمال از دست رفتن شغلتان زياد است 
و از طرفي به دليل ناامني شغلي مجبور به تحمل اين شرايط هستيم. 

فريادرسي هست؟
وجداني از شيراز

  برخورد با خودروهاي آالينده صوتي چه شد
برخي موتورها و خودروها با دســتكاري اگزوز وســيله نقليه خود، 
صداهاي بسيار آزاردهنده اي ايجاد مي كنند كه در كالنشهرها واقعا 
جاي سؤال دارد كه چرا با اين افراد برخورد نمي شود. گاهي در همين 
قرنطينه كرونا از ساعت 9شب به بعد صداي اگزوز خودرو يا موتوري 

تا عمق جان را مي آزارد.
حافظي از تهران

  در شهرقدس ايستگاه راه آهن ايجاد شود
شــهرقدس درحريم راه آهن تهران-تبريز قرار دارد و تا چندي قبل 
ايستگاه راهباني داشت و اين اميد وجود داشت كه ايستگاه مسافري هم 
ايجاد شود اما نه تنها چنين نشد بلكه راهباني را هم برداشتند و ساكنان 
شهر قدس و مناطق ديگر مجبورند درتهران وكرج ازقطارپياده شوند.
شرافتي از شهرقدس

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

سؤال از شما پيگيري از ما

ابعاد پيچيده مرگ 
دانش آموز 12ساله 

پسر 12 ساله در حالي با شليك گلوله به زندگي 
خود پايان داده كه خانــواده اش مي گويند او 
پســري باهوش و آرام بوده و هنوز مشخص 
نيست كه وي چطور توانسته با تهيه سالح گرم 

به زندگي خود پايان دهد. 
به گزارش همشــهري، ظهر شنبه به بازپرس 
جنايي تهران خبر رســيد كــه دانش آموزي 
12ساله با شليك گلوله به كام مرگ رفته است. 
تيم جنايي پس از حضور در محل با جسد غرق 
خون پســربچه كه در اتاق خواب افتاده بود 
روبه رو شد. گلوله به پيشــاني او اصابت كرده 
و مادربزرگش كه با ديدن اين صحنه وحشت 
كرده بود هنوز در شوك بود. وي كمي كه آرام 
تر شد گفت: من و نوه ام در خانه تنها بوديم. پدر 
و مادرش سال ها قبل از يكديگر جدا شده اند و  
او با پدرش زندگي مي كرد. من در حال خواندن 
نماز بودم و نوه ام در ســالن بود. بعد از اينكه 
نمازم تمام شــد، گفت درس دارد و به بهانه 
اينكه مي خواهد تكاليفش را انجام بدهد به اتاق 
خوابش رفت. دقايقي بعــد صداي تيراندازي 
شنيدم و هراســان در را باز كرده و وارد اتاق 
شدم. نوه ام غرق در خون روي زمين افتاده بود. 
ماموران در بازرسي اتاق قرباني دست نوشته اي 
پيدا كردند كه پسردانش آموز قبل از مرگش آن 
را نوشته بود.  او نوشته بود كه از زندگي خسته 
شده است.  در ادامه و در بررسي گوشي موبايل 
وي فيلم هولناكي به دست آمد كه 12 دقيقه 
بود. فيلمي كه آخرين لحظات زندگي پســر 
دانش آموز را نمايش مــي داد. ظاهرا وقتي به 
بهانه انجام تكاليف به اتاقش رفته و در را بسته 
بود، موبايلش را روي ميز روبه روي خودش قرار 
داده و شــروع به فيلم برداري كرده بود. فيلم 
نشــان مي داد كه او در حالي كه اسلحه كلت 
در دستش است شروع به حرف زدن مي كند 
و مي گويد كه از زندگي خسته شده و ... پس از 
گفتن اين جمله ها اسلحه را روي پيشاني اش 

قرار داده و ....
در ادامه تحقيقات مشــخص شد كه پدر اين 
پسر، پزشك بوده و چند سال قبل از همسرش 
جدا شده بود. شواهد حكايت از اين داشت كه 
پســردانش آموز بعد از جدايي پدر و مادرش 
دچار افسردگي شــده بود. با اين حال مشكل 
خاصي نداشــت. پدرش مي گفت پســرش 
باهوش و درسخوان بوده است. حتي در بررسي 
گوشي موبايل او نيز شواهدي كه نشان دهد وي 
وارد سايت ها يا شبكه هاي اجتماعي غيرمجاز 
مي شده به دست نيامد. اما موضوعي كه باعث 
تعجب خانواده قرباني و تيم تحقيق شده بود 
اينكه وي اسلحه را چطور تهيه كرده بود. چرا 
كه خانواده اش مي گفتند كه در خانه اسلحه 
نداشته اند. عجيب تر اين بود كه يك گلوله هم 
بيشتر داخل اســلحه نبود و با اين شواهد تيم 
جنايي تحقيقات خود را دربــاره اين حادثه و 
مشخص شدن اينكه پسربچه 12ساله چطور 

اسلحه تهيه كرده بود، آغاز كرده است. 

4ماه پس از ناپديد شــدن مرمــوز زن جوان، 
همسرش اعتراف كرد كه در يك درگيري، او را جنايي

با ضربات فانوس به قتل رسانده و جسد وي را 
داخل گودالي در كوهستان دفن كرده است. 

به گزارش همشهری، تحقيقات در اين پرونده از روز بيستم 
مرداد ماه شــروع شــد. آن روز مردي جوان به اداره پليس 
رفت و از ناپديد شدن همسرش به نام محبوبه خبر داد. وي 
گفت:  من و همســرم ساكن روســتايی در اطراف امامزاده 
داوود هســتيم. در آنجا مزرعه و باغ داريم و آخرين بار يك 
روز قبل يعني 19مرداد  ماه راهی باغ شــديم كه گيالس و 
شاه توت بچينيم. تا شــب آنجا بوديم كه همسرم محبوبه 
گفت می خواهــد اطراف باغ دوری بزنــد و پياده روی كند. 
اما رفت و ديگر برنگشت. من نگران شدم و اطراف را گشتم 
اما اثري از همســرم نبود.  مرد جوان مدعي بود كه پس از 
گم شدن همســرش موضوع را به محلي ها اطالع داده و به 
همراه 10 موتور سوار شروع به جست و جو در كوهستان كرده 

اما ردي از او به دست نياورده است. 

شوهر؛ مظنون اصلي 
تحقيقات براي يافتن ردي از زن ناپديد شــده آغاز شــد و 
ماموران به استعالم از بيمارســتان ها، بهزيستي و پزشكي 
قانوني پرداختنــد اما هيچ ردي از وي به دســت نيامد. اين 
درحالي بود كه خانواده زن ناپديد شده از دامادشان شكايت 
كردند و گفتند كه او در ناپديد شدن دخترشان نقش دارد. آنها 
مي گفتند كه اين زوج به شــدت با يكديگر اختالف داشتند 

و احتمال مي  دهند كه دامادشــان باليي بر سر دخترشان 
آورده باشد.

اظهارات خانواده زن گمشده را همسايه ها، دوستان و آشنايان 
اين زوج نيز تاييد كردند و گفتند كه محبوبه و شوهرش پس 
از مرگ فرزندشان به شدت دچار اختالف شده بودند و مدام با 
يكديگر درگيری داشتند. در اين شرايط قاضي احسان زماني، 
بازپرس شعبه ششم دادسراي جنايي تهران با توجه به مدارك 
و شواهد موجود دستور بازداشت شوهر را به عنوان مظنون 
اصلي اين پرونده صادر كرد و او به بازداشتگاه پليس آگاهي 

تهران انتقال يافت. 

جنايت با فانوس
تحقيقات از مرد جوان ادامه داشــت تا اينكه او ديروز لب به 
اعتراف گشود و راز قتل همســرش را افشا كرد. وي اعتراف 
كرد كه در يك درگيري با فانوس بر سر همسرش كوبيده و او 
را به قتل رسانده  و جسدش را در گودالي در كوهستان دفن 
كرده است.  با اعترافات وي، جست  وجو براي پيدا كردن جسد 

مقتول آغاز شده است. 

متهم 4ماه پس از گم شدن 

همسرش، اسرار جنايت را فاش كرد

در اين بخش از سخنگاه شما مي توانيد سؤاالت خود را ترجيحا 
با موضوعاتي كه عموميت و دربرگيري بيشــتري 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 را نسبت به يك موضوع 

آگاه كنيم.

  كوليوند از همدان: كمك ماهانــه 100هزار و وام يك ميليون 
توماني چه شد؟ 

پاسخ همشــهري: براســاس آخرين اطالع رســاني وزارت رفاه 
فهرست افراد شناسايي شــده براي دريافت وام يك ميليون توماني 
در 2 مرحله به ســازمان برنامه و بودجه ارســال و وام يك ميليون 
توماني توسط بانك مركزي به حســاب افراد سرپرست خانوار واريز 
شده است، بنابراين پرونده وام يك ميليون توماني بسته شده است. 
ليست نهايي خانواده هاي مشمول دريافت سرانه 100هزار توماني 
نيز به زودي در وزارت رفــاه نهايي و براي ســازمان برنامه و بودجه 
ارسال مي شود. براساس مصوبه ســتاد ملي كرونا مبني بر پرداخت 
سرانه 100هزار توماني به هر يك از اعضاي خانوار تا پايان سال، قرار 
است 11ميليون سرپرست خانوار شامل 29ميليون و 700هزار نفر، 
تسهيالت 100هزار توماني ماه هاي آذر، دي، بهمن و اسفند را تا پايان 

آذرماه دريافت كنند.

سرد شدن هوا از يك ســو و بي احتياطي از سوي ديگر سبب 
شــده اين روزها افراد زيادي بر اثر گازگرفتگي جان خود را 
از دســت دهند. در تازه ترين حوادث در ياسوج، اصفهان و 
زرين دشت 4نفر جان خود را بر اثر گازگرفتگي از دست دادند.

به گزارش همشهري، تازه ترين حادثه به مرگ خاموش پدر و 
پسري در ياسوج مربوط مي شود. 

اين پدر و پسر 45 و 20ساله  اراكي كه براي كار به ياسوج رفته 
بودند در محل اقامت شان به دليل نشــت گاز جان باختند. 
محمد رستمي، مديرعامل آتش نشاني شهرداري ياسوج در 
اين باره گفت: شنبه شب گزارشــي از عوامل اورژانس مبني 
بر احتمال مرگ 2نفر در ســاختماني در منطقه گردشگري 
مهريان ياسوج دريافت شد و بالفاصله تيم امداد و نجات به 
محل حادثه اعزام شــدند. وي ادامه داد: در منزل قفل شده 
بود اما همكارانم با شكستن قفل وارد منزل شدند و در آنجا با 
جنازه مرد 45ساله و جوان 20ساله برخورد كردند كه دقايقي 
بعد نماينده پزشكي قانوني براي بررسي بيشتر نيز در محل 
حادثه حاضر شد و پس از معاينه اجساد اعالم كرد علت فوت 
پدر و پسر گازگرفتگي اســت. وي در ادامه گفت: اين پدر و 
پسر اراكي بودند كه در كار هاي ساختماني فعاليت داشتند و 
ساختمان محل حادثه را به صورت اجاره اي در اختيار داشتند. 
همچنين به گفته شاهدان عيني اين پدر و فرزند از عصر روز 
جمعه كه وارد ساختمان شــده و تا ظهر شنبه از خانه خارج 
نشــده بودند كه همين باعث نگراني همســايگان و حضور 

نيروهاي امدادي در محل حادثه شد.

قاتل خاموش در اصفهان
دومين حادثه تلخ كــه قاتل خاموش در آن نقش داشــت 
در اصفهان اتفاق افتــاد. فرهاد كاوه آهنگران، ســخنگوي 
آتش نشــاني اصفهان اين حادثه را اين طور شــرح داد: اين 
حادثه ساعت22:20 شــنبه به ستاد فرماندهي آتش نشاني 
اصفهان گزارش شد و نجاتگران با حضور در محل حادثه واقع 
در خيابان رباط، اول خيابان شــيخ فائز با پيكر بي جان زني 
37ساله مواجه شدند. وي ادامه داد: پيكر اين زن به مدت 2روز 
در منزل مانده بود و شواهد نشان مي داد او بر اثر گازگرفتگي 

جان خود را از دست داده است.

حادثه در زرين دشت
يكي از مهم ترين داليل گازگرفتگي هاي مرگبار بي احتياطي 
است. درست مثل اتفاقي كه در زرين دشت استان فارس رخ 
داد و به مرگ مرد جواني منجر شد. عمار خادمي، سرپرست 
اورژانس115 شهرستان زرين دشــت در اين باره گفت: اين 
حادثه در حوالي روستاي دروا اتفاق افتاد. وي ادامه داد: اين 
مرد براي در امان ماندن از سرما، گاز پيك نيك را در محوطه 
چادر مسافرتي كنار اراضي كشاورزي روشن كرده بود كه بر 

اثر استنشاق گاز منوكسيدكربن، جانش را از دست داد.

مرگ 101نفر در كمتر از 3ماه
بررسي آمار قربانيان قاتل نامرئي نشــان مي دهد از ابتداي 
مهرماه امســال تاكنون 101نفر بر اثــر گازگرفتگي جان 

باخته اند. مجتبي خالدي، سخنگوي سازمان اورژانس كشور 
در اين باره گفت: از ابتــداي مهرماه تا كنون هزار و 1919نفر 
در سطح كشــور دچار مســموميت با گاز مونواكسيدكربن 
شده اند كه 1032نفر توسط اورژانس به مراكز درماني منتقل 
شدند، 786نفر توسط عوامل اورژانس در محل درمان شدند 
و متأسفانه 101نفر بر اثر مسموميت با اين گاز جان خود را 

از دست دادند.
سخنگوي سازمان اورژانس كشور گفت: عاليم مسموميت 
با گاز مونواكسيدكربن سردرد، سرگيجه، تاري ديد، ضعف 
و بي حالي، تشنج، كما و در نهايت مرگ را به همراه دارد. در 
مواردي كه گازگرفتگي با مونواكســيدكربن اتفاق مي افتد 
الزم است كه خونسردي خود را حفظ كنيد، بالفاصله وسايل 
گرمايشي را خاموش كرده و پنجره ها را باز كنيد. درصورت 
امكان، فردي كه دچار مسموميت شده را از محل خارج كرده 
و اگر فاقد عاليم حياتي بود بالفاصله براي وي احياي قلبي و 

ريوي را آغاز كنيد.

قاچاقچياندرختهايتاريخيراتبديلبهقليانميكردند

جوالنقاتلنامرئي
كاهش دما در اغلب استان هاي كشور باعث افزايش قربانيان گازگرفتگي شده است

 قتل همسر
 با ضربات فانوس

   افسردگي پس از مرگ فرزند
مرد جوان مي گويد كه درگيري او و همسرش در يك لحظه رخ داده و اصال قصد كشتن او 
را نداشته است. او مدعي  اســت كه در اين 4 ماه هر شب كابوس مي ديده و عذاب وجدان 

داشته است. 

چرا با همسرت درگير شدي؟
باور كنيد همه چيز در يك لحظه رخ داد و حاال هم به شدت پشيمانم. مثل تمام زن و شوهرها در يك لحظه 

با هم درگير شديم و من بي آنكه قصد قبلي داشته باشم، دستانم به جنايت آلوده شد. 
دعوايتان بر سر چه بود؟

راستش را بخواهيد از 2سال قبل زندگي ما دگرگون شــد؛ از روزي كه ما پسرمان را از دست داديم. من و 
همسرم 18 سال قبل ازدواج كرديم و يك پسر 14 ساله داشتيم. او 130 كيلو وزن داشت كه به دليل اضافه 
وزن و چربي باال 2سال قبل فوت شد. مرگ او باعث شد همســرم به شدت دچار مشكالت روحي و رواني 
شود. او را نزد پزشك بردم و تحت درمان قرار گرفت. چند روز قبل از حادثه متوجه شدم كه داروهايش را 
مصرف نمي كند و بر سر اين موضوع با يكديگر درگير شديم. البته مدت ها بود كه اختالف داشتيم. من همه 
تالشم را كرده بودم كه همسرم به زندگي برگردد و غم از دست دادن پسرمان را فراموش كند. اما تالش هايم 
بي فايده بود و او دچار افسردگي شده بود. روز حادثه تصميم گرفتيم به باغ برويم و ميوه بچينيم. معموال 
براي تفريح و سر زدن به باغ هر هفته به آنجا مي رفتيم. آن روز تالش مي كردم حال همسرم را خوب كنم. 
مدام شوخي مي كردم اما او به زور يك لبخند مي زد. رفتارش مرا عصبي كرد و گفتم تا كي قرار است در اين 
حالت باشي؟ به او گفتم خدا پسرمان را به ما امانت داد و در 14 سالگي هم او را از ما گرفت. حتما خواست و 
حكمت خدا بوده است اما او همچنان حرف هاي گذشته را مي زد و مي گفت هرگز نمي تواند با اين مسئله 
كنار بيايد. حتي به او گفتم بيا دوباره بچه دار شويم و سعي كنيم زندگي كنيم. چون 2سال بود كه زندگي مان 
شده بود دعوا و درگيري. اما همسرم بيمار بود و من نمي توانستم دركش كنم. براي همين فرياد زدم و گفتم 
بايد حالت خوب شود و از دنياي افسرده ها بيرون بيايي.  او ناراحت شد و به حالت قهر باغ را ترك كرد. من 
به دنبالش رفتم تا مانعش شوم، اما او قهر كرده بود و مي گفت مي خواهد به خانه برگردد. فرياد كشيدم كه 
ديروقت است و خطر دارد. آن هم در آن جاده كوهستاني و صعب العبور. اما او اعتنايي به حرف من نمي كرد، 
با عصبانيت قدم برمي داشت تا هرچه سريع تر به خانه برگردد. خشمگين شدم و با فانوسي كه در تاريكي 
آن جاده كوهستاني همراهم بود، چند ضربه به سر همسرم زدم. به خود كه آمدم، او روي زمين افتاده بود. 

نفس نمي كشيد و نبض نداشت.
بعد چه كردي؟

يك دفعه وحشت به جانم افتاد و نمي دانستم بايد چه كار كنم. با خودم مي گفتم من چه كرده ام؟ به جسد 
همسرم نگاه مي كردم و دست و پايم مي لرزيد. باورم نمي شد كه او را كشته ام. درحالي كه مي لرزيدم، با فانوس 
اطراف را گشتم و ديدم يك گوال در آن حوالي است. يك پوست گوسفند هم روي زمين افتاده بود، آن را دور 

جسد پيچيدم و داخل گودال دفنش كردم. بعد روي آن خاك ريختم و به خانه برگشتم.  
چرا در اين مدت حقيقت را كتمان مي كردي؟

ترسيده بودم. همان شب در اينترنت جست و جو كردم و ديدم حكم قتل عمد قصاص است. به همين دليل 
تصميم گرفتم داستان سرايي كنم. مي دانستم جســد را جايي دفن كرده ام كه پيدا نمي شود. اين شد كه 

فرداي آن شب به اداره پليس رفتم و به دروغ گفتم كه همسرم ناپديد شده است. 
چه شد كه تصميم گرفتي راز جنايت را بعد از اين همه مدت فاش كني؟

عذاب وجدان داشتم. هر شب كابوس مي ديدم؛ كابوس لحظه جنايت. خواب همسرم را مي ديدم و ديگر 
تصميم گرفتم حقايق را بگويم.

گروگانگيرقمبهصحنهجرمبرگشت
24ســاعت پس از گروگانگيري در 

شهرك فاطميه قم، مرد گروگانگير پيگيري
به محل حادثه منتقل شد تا مقابل 

قاضي صحنه حادثه را بازسازي كند.
به گزارش همشــهري، اين گروگانگيري ســاعت 
12شنبه اتفاق افتاد. مســافراني كه سوار اتوبوس 
شركت واحد بودند وقتي اتوبوس در ايستگاه خيابان 
سوم خرداد توقف كرد مردي را ديدند كه سراسيمه 
سوار اتوبوس شــد. همين كه اتوبوس از ايستگاه 
به راه افتاد مرد جوان از داخل كاپشــن خود يك 
كلت كمري و يك چاقوي بزرگ بيرون كشــيد و 
درحالي كه فرياد مي زد، گفت كه يك قاتل فراري 
اســت. او از راننده و مسافران خواســت با پليس 
110تماس بگيرند و بگويند كــه گروگان گرفته 

شده اند.
دقايقي از آغاز گروگانگيري مي گذشت كه نخستين 
گروه از مأمــوران پليس خود را به آنجا رســاندند. 

همزمان 2طرف خيابان مسدود شــد و نيروهاي 
ويژه رهايي گروگان در آنجا مستقر شدند. نخستين 
اقدام شناســايي هويت متهم بود. او مي گفت كه 
چند روز قبل همســر برادرش را به قتل رسانده و 
بعد از آن برادرانش دســتگير شده اند و خواسته او 
آزادي برادرانش اســت. مأموران براي نجات جان 
سرنشينان اتوبوس با او وارد مذاكره شدند و سرانجام 
با گذشت 3ساعت و نيم، گروگانگيري با دستگيري 

او و نجات همه گروگان ها پايان يافت.

بازگشت به صحنه
صبح ديــروز بارديگر جــوان 28ســاله به محل 
گروگانگيري رفت؛  اما اين بار دســتبند به دســت 
داشت و از ســوي پليس محافظت مي شد. متهم 
كه اعتياد دارد ابتدا ماجراي قتل همســر برادرش 
را توضيح داد و گفت: ســاعت 21 روز يكشنبه 25 
آبان از منطقه دانيال همسر برادرم را به بهانه خريد 

سوار ماشــين كردم و پس از ساعتي چرخيدن در 
خيابان ها بحثمان باال گرفت. من از قبل يك كلت 
كمري تهيه كرده بودم. با باال گرفتن بحث مان از او 
خواستم اشتباهات گذشته را ادامه ندهد، اما زماني 
كه با مخالفت او روبه رو شــدم يك گلوله به سرش 
شليك كردم و جنازه را در حوالي بلوار فردوسي رها 
كردم.  بعد با برادرم تماس گرفتم و قتل همسرش 
را به او خبر دادم. وي در ادامه ماجراي گروگانگيري 
را اينطور شرح داد: در شهرك فاطميه سوار اتوبوس 
شدم و با كم شدن تعداد مسافران، با تهديد اسلحه 
از راننده خواستم توقف كند و گفتم بايد با خانواده ام 

ديدار كنم. چند ساعت بعد از شروع گروگانگيري 
وقتــي برادرانم به ديدنم آمدند بــا بغل كردن من 
دستانم را به سمت آســمان گرفتند و پس از خلع 
سالح مرا به مأموران تحويل دادند. مرد گروگانگير 
در ادامه گفت: قصد آســيب زدن بــه هيچ يك از 
گروگان ها را نداشتم و فقط مي خواستم خانواده ام را 
بار ديگر مالقات كنم. در همين حال حجت االسالم 
والمسلمين قريب، دادســتان عمومي و انقالب قم 
با اشاره به سابقه دار بودن متهم گفت: درخواست 
دادستاني اشد مجازات و تعيين حكم محاربه براي 

متهم است. 
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اعضاي باندي كه با قطع و قاچاق درختان چندين هزار 
ساله سرخدار در جنگل هاي هيركاني، آنها را تبديل به 
قليان كرده و در شبكه هاي اجتماعي به قيمت گزافي به 

فروش مي رساندند دستگير شدند.
به گزارش همشهري، چند روز پيش مأموران در ايست 
و بازرســي يكي از جنگل هاي شهرستان علي آباد در 
استان گلستان به يك خودروي سواري مشكوك شدند 
و شروع به بازرســي آن كردند. آنها در صندوق عقب 
خودرو با چند قطعه چوب درخت سرخدار روبه رو شدند 

كه به نظر مي رسيد به تازگي بريده شده اند و سرنشينان 
خودرو قصد قاچاق آنها را داشتند. از آنجا كه درختان 
سرخدار ميراث تاريخي و چندين هزارساله جنگل هاي 
هيركاني هستند و به دليل هجوم قاچاقچيان براي قطع 
آنها و استفاده از چوب مقاوم اين درختان براي ساخت 
صنايع دستي در خطر انقراض قرار گرفته اند، مأموران 
كه احتمال مي دادند سرنشينان خودرو از قاچاقچيان 
حرفه اي اين درختان هستند، آنها را دستگير و ماجرا را 

به مقام قضايي گزارش كردند.

هادي هاشميان، رئيس كل دادگستري استان گلستان 
مي گويد: به علت اهميت گونه سرخدار در منطقه و در 
معرض خطر بودن آن، موضوع به صورت ويژه در دستور 
كار دادگســتري قرار گرفت و تيم ويژه اي از مأموران، 
تحقيقات از متهمان دستگيرشــده را آغــاز كردند. 
خوشبختانه اين بررســي ها قاضي پرونده را به باندي 
رساند كه از مدت ها قبل چراغ خاموش درختان سرخدار 
منطقه را قطع مي كردند و با ســاخت صنايع دســتي 
مخصوصا بدنه قليان از اين گونه كميــاب، آنها را در 

كانال هاي تلگرامي و واتساپي به نمايش گذاشته و با 
قيمتي گزاف مي فروختند.

به گفته رئيس كل دادگستري گلستان، تا كنون 3نفر 
در اين رابطه دستگير شده اند و كارگاهي هم كه در آن 
صنايع دستي با چوب سرخدار توليد مي شد شناسايي 
و پلمب شد. همچنين دو خودرو و ادوات قطع درختان 
هم از اين باند كشف شد و تحقيقات براي بررسي وسعت 
كار اعضاي اين باند و ساير افرادي كه با همكاري اين 

گروه همكاري مي كردند ادامه دارد.

هاشميان ادامه داد: كساني كه اقدام به قطع، قاچاق و 
خريد و فروش فرآورده هاي حاصل از چوب سرخدار 
مي كنند، عالوه بر جزاي نقدي بايــد به مقدار ارزش 

واقعي اين چوب ها نيز غرامت بپردازند.
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ازكابلتامونپليه

محمداعظم رهنورد زرياب در سال 1323 
در كابل به دنيا آمد. دبســتان و دبيرستان 
را در مدرســه حبيبه كابل گذراند. در سال 
1344تحصيل در رشــته  خبرنگاري را در 
دانشگاه كابل آغاز كرد و سال 1347مدرك 
كارشناســي خود را از آنجا گرفت. در سال 
1350به دانشــگاه ولز جنوبي بريتانيا رفت 
و ســال 1351با مدرك كارشناســي ارشد 
روزنامه نــگاري به افغانســتان بازگشــت. 
فعاليت حرفــه اي زرياب بيشــتر در حوزه 
روزنامه نــگاري بــوده اســت. در ســال 
1353سردبيري فصلنامه انگليسي زبان آريانا 
را عهده دار شــد. در همان سال با سپوژمي 
زرياب، داستان نويس افغان، ازدواج كرد. در 
سال 1360 سردبيري روزنامه انگليسي زبان 
»The New Kabul Times« را به عهــده 
گرفت. زرياب سال هاي زيادي را در وزارت 
اطالعات و فرهنگ افغانســتان مشــغول 
به كار بود. در ســال 1357پس از كودتاي 
حــزب دمكراتيك خلق به رياســت بخش 
هنر وزارت فرهنگ و اطالعات افغانســتان 
رسيد و در سال 1363رئيس بخش فرهنگ 
و هنــر وزارت اطالعات و فرهنگ شــد اما 
خيلي زود از اين سمت كناره گرفت و دبير 
بخش داستان نويســي اتحاديه نويسندگان 
افغانستان را عهده دار شد. در سال 1368به 
رياســت اتحاديه نويســندگان افغانستان 
)نويسندگان غيروابســته به حزب حاكم( 
انتخاب شــد. زرياب در ســال 1372، پس 
از آغاز جنگ هاي داخلي افغانســتان، كابل 
را به مقصد پاكســتان ترك كرد و ســپس 
به فرانسه رفت. 10 ســال در شهر مون پليه 
فرانسه زندگي كرد و پس از سقوط طالبان، 
به درخواســت رئيس جمهور افغانستان، به 
كشور خود بازگشت و مشاور وزير اطالعات 
و فرهنگ افغانستان شد. اما يك سال بعد از 
اين ســمت كناره گيري كرد و در تلويزيون 
خصوصي طلوع در مقام ويراســتار مشغول 
به كار شــد. دو دهه پايانــي زندگي زرياب 
در كابل گذشــت و او به ويرايش و انتشــار 
داســتان ها و رمان ها و جســتارهاي خود 

مشغول بود.

شمعيدرشبستاني

كارنامــه رهنــورد زريــاب مجموعه اي 
گوناگــون از داســتان كوتاه و جســتار و 
رمان اســت. او در ســال 1342نخستين 
داســتان كوتاه خود را در مجله پشــتوژغ 
)آواز پشتون( منتشر كرد. در طول سال ها 
روزنامه نگاري نيز داستان هاي بسياري از او 
در روزنامه ها و مجله هاي افغانستان منتشر 
شــد اما نخســتين مجموعه او »آوازي از 
ميان قرن ها« در سال 1363به چاپ رسيد. 
پــس از آن مجموعه داســتان هاي »مرد 
كوهستان«، »دوستي از شهر«، »نقش ها و 
پندارها«، »مارهاي زير درخت سنجد« و... 
را منتشر كرد. »گلنار و آيينه«، »چارگرد 
قال گشتم پاي زيب طال يافتم«، »شورشي 
كه آدمي زادگكان و جان وركان برپا كردند« 

و »كاكه شش پر و دختر شاه پريان« ازجمله 
رمان هاي زرياب اســت كه بيشــتر در دو 
دهه اخير منتشر شده است. »حاشيه ها«، 
»گنگ خوابديده«، »شمعي در شبستاني«، 
»چه ها كه نكرديم«، »پايان كار رويين تن« 
و... ازجمله جســتارها و مقاله هاي زرياب 
است كه در طول سال هاي گذشته منتشر 
شده. در سال هاي اخير نشر زرياب كابل، 
كه نام خود را از نويسنده بزرگ افغانستان 

گرفته، بيشتر آثار او را منتشر كرده است.

زريابدرايران

»زيبــاي زيــر خــاك خفتــه« گزيده 
داســتان هاي كوتــاه زريــاب اســت كه 
بــه انتخــاب محمدحســين محمدي، 
داســتان نويس افغان، در انتشارات سوره 
مهر منتشر شده است. »چه ها كه نكرديم« 
مجموعه اي از جستارهاي زرياب است كه 
نشر عرفان )نشر محمدابراهيم شريعتي( 

در ايران منتشر كرده است.
علي دهباشي در سلسه شب هاي بخارا در 
20بهمن 1395شــبي به افتخار رهنورد 
زرياب برگزار كرد. محمــود دولت آبادي، 
نصراهلل پورجــوادي، ســيروس علي نژاد، 
حســين فخري، منوچهر فراديس )مدير 
نشــر زرياب(، آرين آرون، يامان حكمت 
تقي آبادي و جواد ماه زاده در شب رهنورد 
زرياب سخن گفتند. وقتي نوبت به زرياب 
رسيد ســخنان خود را اينگونه آغاز كرد: 

»فرهنگيان، فرهيختگان، بانوان و آقايان، 
درودي گرم بر شما!  دوستان و بزرگاني كه 
درباره من و كارهاي من، سخن هاي بسيار 
مهرآميز و صميمانه گفتند، مرا غرقه درياي 
خجالــت كردند. من هميــن اكنون، فكر 
مي كردم كه چگونه به اين سخن ها پاسخي 
نيك دهم. ســرانجام، بدين باور رســيدم 
كه بايد بيشتر و بيشــتر كار كنم تا خودم 
را شايســته اين داوري ها و سخن هايي كه 
گفتند، بسازم«. همين سطرها نمونه اي از 

نثر درخشان و پاكيزه زرياب است.
شــماره 118بخارا )خرداد و تير ماه 1396( 

جشن نامه رهنورد زرياب است.
سيروس علي نژاد در كتاب »چند گفت و گو 
درباره تجــدد« در كنار داريوش آشــوري و 

بابك احمدي و ديگران با رهنورد زرياب نيز 
گفت و گو كرده اســت. او در ايــن گفت و گو 
ماجراي تجدد در افغانستان و داليل شكست 

متجددان را شرح داده است.
رهنورد زرياب در طول سال هاي اخير بارها 
به ايران سفر و با بســياري از نويسندگان و 
شــاعران ايران ازجمله محمود دولت آبادي 
، اميرهوشــنگ ابتهاج ، محمدرضا شفيعي 
كدكني و... ديدار كرده بود. او ارتباط نزديكي 
با نويسندگان و شاعران افغانستان در ايران 
ازجمله با محمدكاظم كاظمــي و ابوطالب 
مظفري و حلقه مجله »دَر دري« داشت. رمان 
»چارگرد قال گشــتم، پاي زيب طال يافتم« 
به عنوان اثر برگزيده بخش ويژه نهمين دوره 

جايزه جالل آل احمد انتخاب شد.

فارسيناب

آنچه رهنورد زريــاب در طول نيم قرن در 
داستان ها و مقاله هاي خود به دست داده، 
شــكلي از فارسي نويسي اســت كه كمال 
نثر فارســي افغانستان به شــمار مي رود 
و از درخشــان ترين نمونه هــاي نثر زبان 
فارسي امروز است. او هميشه گفته »تالش 
من همين بوده كه در تمامي داســتان ها 
و رمان هاي خود يك نوع فارســي ُسّچه، 
فارسي ناب، به كار ببرم« نثر زرياب نثري 
است در نهايت پاكيزگي و استفاده به اندازه 
از واژگان فراموش شده فارسي دري. نثري 
كه امروز در جغرافياي زبان فارسي سخت 
يافــت مي شــود و كمتر نظيــري برايش 
مي توان يافت. نثري كه بايد نمونه هايي از 
آن در كتاب هاي درسي همه فارسي بيايد 

و الگوي فارسي زبانان باشد.

فراترازداستاننويس

شــايد محدود كــردن رهنــورد زرياب 
به  داستان نويســي قدري جفــا در حق او 
باشد. گســتره مطالعات و تأمالت او بسيار 
فراتر از جهان داســتان بود. او در حقيقت 
شــخصيتي فرهنگي و انديشمند به شمار 
مي رفت. آثار فيلســوفان بزرگ جهان را 
به خوبي خوانده بود و چشم انداز روشني از 
ديدگاه هاي ايشان داشت. بازتاب انديشه ها 
و مطالعات او در جســتارها و مقاله هاي او 
به روشني پيداســت. او انديشمندان امروز 

ايــران را به خوبي مي شــناخت و بارها به 
ســخنان ايشــان ارجاع مي داد. آنچه او 
در سخنراني ها و جســتارهاي خود ارائه 
كرده اســت، خالصــه اي از تاريخ تجدد 
در ايران و افغانســتان و مسائلي است كه 
استعمار و قدرت هاي بزرگ و حكومت ها 
و ديدگاه هاي گوناگون بر سر فارسي زبانان 

آورده اند.

پاسدارزبانفارسي

زرياب سال هاي زيادي را به روزنامه نگاري 
گذراند و در طول نيم قرن فعاليت حرفه اي 
خود، دبير بخــش و ســردبير روزنامه ها و 
مجله هاي بســياري بــود. عالوه بــر اين، 
در مقام ويراســتار در روزنامه ها و شــبكه  
تلويزيوني طلوع مشغول به كار بود. آنچه او 
در مقام ويراستار انجام داده است، دست كم 
جلوه آشــكاري ندارد و در ميان سطرها و 
نوشته ها گم شده اســت، اما بي ترديد نثر 
روزنامه نگارانــه امروز افغانســتان مديون 
زرياب اســت. به قول محمدكاظم كاظمي 
شاعر و پژوهشــگر ارجمند افغانستان كه 
زرياب او را بسيار دوست مي داشت، »پاسدار 
واقعي زبان و ادبيات فارســي در افغانستان 

بود.« 

ازهدايتتاماركز

نويســنده اي كه رهنورد زريــاب از طريق 
داستان هاي او به داستان نويسي عالقه مند 
شــد، محمد حجازي بود. اما او پس از آن 
آثار بسياري از نويســندگان ايراني را، مثل 
بزرگ علوي، صادق چوبك، تقي مدرسي، 
غالمحسين ساعدي و... خوانده بود. زرياب 
سخت شــيفته صادق هدايت بود و او را نه 
 فقط بزرگ ترين نويسنده ايران، بلكه يكي از 
بزرگ ترين نويسندگان جهان مي دانست. از 
نويسندگان سال هاي اخير نيز آثار ابوتراب 
خسروي را بسيار دوست مي داشت. زرياب 
بارها گفته است كه خود را مديون مترجمان 
زبان فارسي مي داند كه آثار بزرگان ادبيات 
داستاني را به فارسي ترجمه كرده اند. او از 
نويسندگان بزرگ جهان بيش از همه شيفته 
گابريل گارســيا ماركز بود. زرياب در طول 
سال ها داستان نويسي حرفه اي، سبك هاي 
گوناگوني را آزموده است، خود او مي گويد: 
»در آغاز از رئاليســم سوسياليستي متأثر 
بودم. بعد هم رســيدم به يك نوع رئاليسم 
اجتماعي، بعد هم رســيديم بــه يك نوع 
ابستركت گرايي )انتزاع(، بعد هم در آخرين 
كارهاي خود رسيديم به رئاليسم جادويي«  

زنبدخشانيناتمام

محمد اعظم رهنورد زريــاب بامداد جمعه 
21 آذرماه 1399 در 76 ســالگي در كابل 
درگذشت. او ماه هاي آخر را  مشغول نگارش 
رمان »زن بدخشــاني« بود و دوست داشت 
هرچه زودتر آن را به پايان برساند . بيماري 
زرياب كار رمان را به كنــدي پيش مي برد 
 و كرونا» زن بدخشــاني« را براي هميشــه 

نا تمام گذاشت.

نگاهي به زندگي و 
كارنامه رهنورد زرياب

پايان كار روئين تن نويسنده بزرگ افغانستان

   شايد بوي گل هاي ارغوان بود
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بعضيخميده،برباالوپايينقبرها،ايستاده
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سطرهايآغازينرمان»گلناروآيينه«

يادداشت

احسانحسينينسب
نويسنده

رهنورد زرياب، نويســنده اي توانا بود اما 
مهم ترين نويسنده افغانستان نبود. يكي 
از مهم ترين   نويسنده هاي افغانستان بود 

و اين اهميت بايد در توجه بليغ او به زبان فارسي نمود مي يافت. او تا 
پيش از ظهور شبكه هاي اجتماعي براي كتابخوانان ايراني، نويسنده 
شناخته شده اي نبود، خاصه آنكه سال هاســت در ايران بازار كتاب 
نويسندگان افغان در اختيار عتيق رحيمي و خالد حسيني است كه 
از قضا آثارشان به زبان فارسي نوشــته نمي شود و در افغانستان هم 
منتشر نمي شود. در سال هاي اخير رهنورد زرياب به همت شبكه هاي 
اجتماعي به جامعه فرهنگي ايران معرفي شد حال آنكه او سال هاي 
طوالني در افغانستان به نوشتن اشتغال داشت و براي مردم افغانستان 

چهره اي شناخته شده بود.
ادبيات داستاني افغانســتان نه تنها ادبياتي پيشرو و آوانگارد است، 
نه تنها عقيم نيســت كه زايا و جوشان اســت، كه بازاري پرتحرك و 
پرمخاطب هم دارد ]پرمخاطب با مختصات بازار ايران و نه مختصات 
بازارهاي جهاني[. عالوه بر اينها نويسندگان بسياري در اين بازار آثار 
خود را عرضه مي كنند و هر سال كتاب هاي بسياري توسط ناشران 
افغان در افغانستان منتشــر مي  شود و اين همه، چه فرصت مغتنمي 
است تا دريچه ها و درها را به روي هم باز كنيم. بازاري كه به سهولت 
مي تواند در اختيار ما و در اختيار مردم افغانســتان قرار بگيرد تا از 
توليدات زباني مشــترك بهره بگيريم. رهنــورد زرياب هم در ايران 
شناخته شده نبود، چون آثارش در ايران عرضه نمي شد و چه بسيار 
نويســندگان ديگري كه اين روزها كتاب هاي مهمي به زبان فارسي 
مي نويسند و آثارشان در افغانستان منتشر مي شود و در ايران كسان 
بسياري از شناختن آنها معافند. مانند خســرو ماني، اكرم عثمان و 
حميرا قادري. آثار عتيق رحيمي و خالد حســيني هم كه در ايران 
منتشر مي شوند، به دليل رعايت نشدن قانون كپي رايت است. آثار اين 
نويسندگان افغان به زباني غير از فارسي نوشته شده، توسط ناشران 

اروپايي و آمريكايي منتشر شده  و مشمول كپي رايت نمي شود.

رهنورد زرياب در آثارش يكي از بليغ ترين نمودهاي زبان فارســي 
معاصر را به نمايش مي گذاشت. نثر درست فارسي، با استخوان بندي 
محكم و كمتــر تأثير يافته از نثر مورد پســند عوام در شــبكه هاي 
اجتماعي  شأن او را درنظر زبان دوستان بيشتر مي كرد. اما او جز اينها، 
داستان نويسي ســرآمد بود. »گلنار و آيينه« شايد يكي از مهم  ترين 
آثار اين نويســنده افغان بود كه جمع فرم مدرن داستان نويســي با 
زبان سره فارســي را در خود داشت. داســتان هاي كوتاهش، رمان 
»چارگرد قالگشتم« و مقاالت و يادداشت هاي او كه در اين سال ها 
پراكنده به دست دوستدارانش در ايران رسيده بود، گواه آن بود كه 
ما با يك زبان دوست يا زبان شناس صرف روبه رو نيستيم. زرياب يك 
داستان نويس بالفعل بود كه ظرفيت هاي خود را در داستان نويسي با 
ظرفيت هاي گسترده زبان فارسي همگرا كرده بود. او داستان نويسي 

توانا بود.
رهنورد زرياب به تنهايي براي مردم افغانستان مي توانست يك پايگاه 
اجتماعي باشــد. تحصيل در اروپا و بازگشت به وطن براي بازسازي 
آن از نظر مردم دور نمانده بود؛ چنان كه دولت آبادي در شب رهنورد 
زرياب كه در سلسله شــب هاي بخارا برگزار شد، زرياب را به همين 
علت تحسين كرده بود. براي مردم افغانستان، او بيش از يك نويسنده 
بود. مرگ، قطعيتــي انكارناپذير دارد و نامنتَظــر، خود را به زندگي 
آدميزاد تحميل مي كند. ما براي مرگ كســي مرثيه مي سراييم كه 
خاطره اي مشترك داشته باشيم يا او خاطره اي براي ما ساخته باشد 
و براي ما مردم ايران، رهنورد زرياب نويسنده شناخته شده اي نبود. 
مرگ او اما تاثر بســياري از ايرانيان را برانگيخت، چون ما ديرزماني 
ا ست مرثيه خوان زبان فارسي هستيم. براي ما كه هموطن رهنورد 
نبوديم هم فقدان او ضايعه اي بزرگ است. او رهنورد زبان فارسي بود؛ 

همراه و هم قطار ما كه زبان فارسي را دوست مي داريم.

رهنوردزريابنمادداستاننويسي
افغانستانبود؛كسيكهنيمقرنچراغ
داستاننويسيافغانستانرا،بهرغم
همهدشواريها،روشننگهداشت.زرياببامدادجمعهدر76سالگيدرگذشت
وجهاننويسندگانفارسيزبانرابهسوگخودنشاند.بهدستدادنگزارشي
ازكارنامهپربرگوبارزريابوجايگاهاودرادبياتافغانســتانوجغرافيايزبان

فارسيدرمجاليمختصرممكننيست.آنچهفراهمآمدهدرآمدياستبركارنامه
نويسندهبزرگهمزبان.باشدكهخوانندگانايرانيقدريازجايگاهبلنداورادر
زبانفارسيبشناسند.عاليهعطايي،داستاننويسافغانستانيمقيمايرانواحسان
حسينينسبكهدريكيازسفرهايزريابهمراهاوبودهانددربارهرهنوردزرياب
نوشتهاند.ازسعيددميرچيوعلياكبرشيرواني،مديراننشرهرمسوسورهمهر

نيزتكنسخههايآثارزريابرادراختيارهمشهريگذاشتند،سپاسگزاريم.

رهنوردجادهزبانفارسي
در سوگ و ستايش »رهنورد زرياب«

رهنورد زرياب يك تن بود و بي شمار
۴7سالجنگدرافغانســتان،ادبياتراهمچنانبلعيدكه
مانندبسيارشاخههايديگرجريانهايممتدبهوجودنيامد.
امايكانانسانهايييگانهكهبهطورفرديخودشاندرزيست
وحرفهشانممتدبودنرادرپيشگرفتندنامشانماندگارو
ماندنيشد؛مانندرهنوردزرياب.اوبرايمالگوييدرنوشتار
نبود.ازفضاســازيوشكلداســتانگويياشدوربودماما
گنجينهكلماتفارسياشهميشهمبهوتمميكردواهتمامش

برساختزبانيخواناوسليس..
اهميتايننامدردورانبهحاشــيهراندنزبانفارسيدر
افغانستانميدرخشد.درروزگاريكههرقدرتيبرسركار
ميآيدفارسيستيزيالگوييرفتاريميشــود،اوباصبروحوصلهكلماتراميچيندو
برزبانشاصرارميورزد.ايننامدرزمانيميدرخشدكهباديدنجناياتكمونيستهاو
دعوتببرككارملهرگزبهحزبنپيوســت...اينناموقتيمهماستكهزبانفارسيرا
پالودهخواندواصراريبركالمدري/فارسينداشت...وبسيارمواضعدرخشانديگردر
قبالموطنوزبان.مگرادبياتچههســتجزهمينكلماتيكهمادرپسمعنايآوارگي
هموارميكنيم؟ايننامنشاندادكهدرنيمقرنجنگوآوارگيبازهمميشودنوشتو
راويبودوداستانرازندهنگهداشت.زريابنويسندهبزرگيبودچونبيشكميدانست
تمدنزبانيماورايمرزهايسياسياســتوبجدوبهقدرآدمزبانفارسيبودوروزگار

مردمانشراميشناخت.اونويسندهافغانستاننبوداگرچهازمردمافغانستانمينوشت
اماگسترهازبلختانيشابورراميساخت.زريابنويسندهزبانفارسيبودواينشكوهي
فرامرزياست.خوشاقبالافغانســتانكهدرتمامادوارجنگچنيننمايندهبرحقيدر
نوشتارفارسيداشتكهاگرنداشتشــايدامروزمانندتاجيكستاننوشتارفارسيدر
افغانستاننيزازردهخارجميشدوالبدروسي،سيريليكوياچهميدانمچيزيخوشايند
جنگافروزانجايگزينكلماتشيرينفارسيميشد.روحششادونامشتاابددرخشان.

ث
عاليهعطاييمك

نويسنده

تصويريازمراسمخاكسپاريرهنوردزريابدرتپهشهدايصالحينكابل

مرتضيكاردر
روزنامه نگار
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 خليل العناني
استاد علوم سياسي دانشگاه جانز هاپكينز آمريكا

كيوسك
 5هفتــه از پرهياهوتريــن انتخابــات 

رياست  جمهوري آمريكا مي گذرد و كار آمريكا
اكنون به مراحل نهايي رســيده اســت؛ 
انتخاب رئيس جمهور از سوي مجمع انتخاب كنندگان 
آمريكا يا همان الكترال كالج. شايد تعيين تكليف كرسي 
رياست جمهوري در اين مجمع، باالخره به فضاي پرتنش 
حاكم بر آمريكا پايان دهد و دونالد ترامپ شكســت را 
بپذيــرد. قانون اساســي آمريكا بــه انتخاب كنندگان 
)الكتورها( اين قــدرت را داده تا رئيس جمهور آمريكا را 
انتخاب كنند. امروز، وقتي كه تمامي آرا شــمرده شود، 
انتظار مي رود كه 306رأي الكترال به نام جو بايدن ثبت 
شــود. هر رئيس جمهور براي پيروزي در انتخابات، به 
270رأي الكترال نيــاز دارد. ترامــپ در اين انتخابات 
232رأي الكترال كسب كرده است. توجه به اين روند، 
امسال بيش از هر زمان ديگري بوده است؛ چرا كه ترامپ 
شكســت خود را نپذيرفته و اتهام هايي درباره تقلب در 
انتخابــات مطــرح كــرده اســت. برگــزاري مجمع 
انتخاب كنندگان، گام مستحكم ديگري در مسير حركت 
به سمت روز تحليف در 20ژانويه )اول بهمن( است؛ يعني 
زماني كه جو بايدن به عنوان رئيس جمهور جديد آمريكا 
سوگند ياد خواهد كرد. مطرح شدن ادعاي تقلب از سوي 
ترامپ، جامعه آمريكا را بيش از پيش ملتهب كرده است. 
نمونه التهاب ديروز در خيابان هاي شهرهاي كوچك و 
بزرگ آمريكا، به خصوص واشنگتن، نمايان شد. چندين 
هزار نفــر از طرفــداران ترامپ در اعتــراض به نتيجه 
انتخابات، دســت به تظاهرات زدند و با مخالفان درگير 
شدند. تظاهرات در واشنگتن به درگيري هاي شبانه بين 
اعضاي يك گروه دست راستي و مخالفان چپ گراي آنها 
تبديل شد. گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس حاكي از 
آن است كه با تاريك شدن هوا، اعضاي گروه دست راستي 
موســوم به »پســران غيور« كه گروهي كاماًل مردانه و 
طرفدار ترامپ است با گشــتن در خيابان ها با نيروهاي 
چپ و همچنيــن فعاالن حقوق سياهپوســتان درگير 
شــده اند. طبق اعالم پليس، در اين درگيري ها 4 نفر با 
ضربات چاقو زخمي شــده اند. حال ايــن 4 نفر وخيم 

گزارش مي شود.
اين اعتراض ها، آخرين تالش هاي طرفداران ترامپ براي 

جلوگيري از ادامه روند انتخابات اســت. پيش از آن ها، 
ترامپ در محاكم حقوقي شــكايت هاي متعددي را به 
ثبت رسانده بود كه هيچ كدام موفق نبوده است. او البته 
نشان داده كه قصد ندارد به اين راحتي ها كاخ سفيد را 
ترك كند. همزمان با درگيري هاي خياباني او در توييتي 

نوشت: »مبارزه ما تازه شروع شده است.«
با اين حال، چشم اميد بسياري به نشست امروز مجمع 
انتخاب كنندگان آمريكاست تا شايد نتيجه آن پاياني بر 

خط بحران انتخاباتي اين كشور باشد.

مجمع انتخاب كنندگان چيست؟
بنيانگذاران آمريكا در پيش نويس قانون اساسي بر سر 
نحوه انتخاب رئيس جمهور به مشــكل برخوردند و در 
نهايت سيستم مجمع انتخاب كنندگان را ايجاد كردند. 

اين كار، مابين شيوه انتخاب مســتقيم رئيس جمهور 
و شــيوه انتخاب او توســط كنگره بود. براساس قانون 
اساسي، هر ايالت به تعداد كرســي هايي كه در كنگره 
دارد رأي الكترال كســب مي كند؛ يعني 2 سناتور و هر 
تعداد نماينده در مجلس. همه آراي اياالت به يك نامزد 

مي رسد، به جز ايالت هاي نبراسكا و مين.

ايرادهاي هميشگي آراي الكترال چيست؟
براي 2 قرن، انتقادهاي زيادي به اين سيستم وارد شده 
كه مهم ترين آنها اين است چرا كسي كه بيشترين آراي 
مردمي را آورده همچنان ممكن است بازنده باشد. 2بار 
در تاريخ اين اتفاق افتاده كه آخرين آن، شكست هيالري 
كلينتون در برابر ترامپ در سال 2016بود. پيش از آن 
هم جورج بوش جمهوريخواه در سال 2000با وجود آراي 

پايين تر مردمي نسبت به ال گور به عنوان رئيس جمهور 
انتخاب شد.

انتخاب كنندگان چه كساني هستند؟
انتخاب كنندگان رياســت جمهوري عمومــا مقامات 
منصوب، چهره هاي سياسي و يا اعضاي وفادار و قديمي 

2 حزب جمهوريخواه و دمكرات هستند. 

مجمع كجا تشكيل مي شود؟
مجمع در يك جاي مشــخص برگزار نمي شــود، بلكه 
انتخاب كنندگان هر ايالت معموال در جايي كه مجلس 
ايالتي تعيين مي كند دور هم جمع مي شوند. فناوري، 
نقش زيادي در ايــن مجمع نــدارد؛ انتخاب كنندگان 
راي شان را روي برگه و به صورت دستي مي دهند، يكي 

براي رئيس جمهور و يكي براي معاون او.

آيا انتخاب كنندگان مي توانند انتخاب ديگري داشته 
باشند؟

در 32ايالت و منطقه كلمبيا، قانون انتخاب كنندگان را 
ملزم مي كند تا به برنده آراي مردمي رأي بدهند. اعضاي 
مجمع معموال به برنده آراي مردمــي اياالت خود رأي 
مي دهند چون عموما به حزبي كه از طرف آن براي اين 
كار انتخاب شــده اند تعلق خاطر عميق دارند. در سال 
2016زماني كه 10انتخاب كننده تــالش كردند تا به 
كانديداي ديگري رأي بدهنــد، كمي غافلگيري پيش 
آمد. آنها افرادي بودند كه قــرار بود از كلينتون حمايت 
كنند، اما تصميم گرفتند در توافق با جمهوريخواهان از 
او حمايت نكنند تا همه با هم فرد ديگري را به جاي هر 2 
نامزد )كلينتون و ترامپ( انتخاب كنند. عبدالرحمن كه 
تالش مي كرد اين كار را انجام دهد بركنار شد. اما امسال 

قول داده كه به بايدن و هريس رأي بدهد.

گام بعدي چيست؟
آراي مجمع به كنگره ارسال مي شــود؛ جايي كه هر 2 
مجلس )مجلس نمايندگان و سنا( با هم تشكيل جلسه 
مي دهد و رياست آن بر عهده معاون رئيس جمهور است. 
پاكت هاي ارســالي تمامي ايــاالت و همينطور منطقه 
كلمبيا باز مي شــود و آرا جمع زده مي شوند. گام بعدي 
بعد از شمارش آرا در مجلســين و تصويب آنها، مراسم 

تحليف است.

روزنامه العربی الجديد ]قطر[

دادگاه عالی آمريكا ترامپ را 
سرخورده كرد

نگاه

روشنگري از دهانه تفنگ فرانسوي

هنوز برخي از روشــنفكران و نويسندگان عرب وجود دارند كه 
به آنچه »ارزش هاي جمهوري فرانسه« مي پندارند، وفادارند و 
از اين فيل ســفيدي كه تا كنون درباره اش زياد شنيده شده اما 
هيچ كس آن را نديده اســت دفاع مي كنند! اين گروه فرانسه را 
به عنوان »شعله روشــنگري« و »سرچشمه ارزش هاي آزادي، 
برادري و برابري« به شمار آورده و از آن دفاع مي كنند. اين در 
حالي اســت كه امانوئل مكرون، بزرگ ترين شخصيت سياسي 
فرانسه با رفتارها و مواضع خود عمال تمام اين ارزش ها را زير پا 
گذاشته است؛ از سخنان نژادپرستانه و غيرانساني درباره اسالم 
و مسلمانان گرفته تا ميزباني و حمايتش از ديكتاتورهايي نظير 
عبدالفتاح سيسي يا حتي خليفه حفتر، فرمانده شبه نظاميان 

شرق ليبي.

مفهوم »روشــنگري« نزد برخــي از مجموعه هايي كه خود را 
روشنفكران عربي يا اســالمي مي نامند در حقيقت يعني عبور 
از هويت، ميراث و تمدني كه آنان را به گذشته پيوند مي زند. از 
اين منظر، »غربي شدن« پيش شرط هرگونه حركتي به سوي 
روشنگري محسوب مي شود. البته به نظر مي رسد درك اين گروه 
از مفهوم روشنگري تنها محدود به موارد نامبرده نيست، چرا كه 
رفتارها و مواضع آنها نشان مي دهد عبور از تمام اصول اخالقي و 
انساني را نيز بخشي از مسير روشنگري به شمار مي آورند! به اين 
ترتيب شايد بتوان گفت در روزگار ما، روشنگري بدون سكوت 
در مقابل توحش بنيادگرايانه استبدادي كه مخالفانش را با اره 
تكه تكه كرده ]اشــاره به ترور جمال خاشقجي در كنسولگري 
عربستان سعودي[ يا آنان را با اتهامات مبهم سياسي در پستوي 
زندان هاي مخفي خود شكنجه مي كند ممكن نيست. همچنين 
شما بدون دفاع از عادي ســازي  روابط دولت ها با رژيم اشغالگر 
سرزمين هاي فلسطين نيز يك روشــنگر به حساب نمي آييد. 
در واقع روشنگر از اين منظر چيزي جز يك دنباله رو سياسي، 
خودباخته فرهنگي و يك انســان بي هويت نيســت. حاال بايد 
معياري جديد به تمام آنچه در وصف روشنگران عربي و اسالمي 
گفته شــد بيفزاييم؛ ايســتادن در كنار فرانســه و ارزش هاي 

جمهوري آن تحت هر شرايطي!
چند روز قبل امانوئل مكرون، به عنوان پيشــگام روشــنگري 
و روشــنگران عصر جديد براي اســتقبال از ژنرالي كه به طور 
دائم از تروريسم دولتي براي ســركوب مخالفان خود استفاده 
كرده، خون هاي بســياري ريخته و مشــروعيتش را براساس 
جنايت هاي آشــكاري بنا كرده، در كاخ اليزه فرش قرمز پهن 
كرد. عبدالفتاح سيســي، رئيس جمهور دولت كودتايي مصر 
در كنار همتاي فرانســوي خود مقابل خبرنگاران ايستاد و با 
وقاحت تمام به تشــريح ديدگاه هاي خود درباره خشــونت و 
تروريسم پرداخت. سيسي حتي مستقيما از خبرنگاران حاضر 
در آن نشست خواســت او و دولتش را با برچسب هايي نظير 
ديكتاتور و سركوبگر توصيف نكنند! درحالي كه همزمان با آن 
نشست خبري، صدها شــهروند مصری مخالف در زندان هاي 
اين كشور زير شكنجه قرار داشــتند. كار جمهوري فرانسه و 
روشنگران حامي آن به جايي رسيده كه چنين ديكتاتوري در 
اليزه كنار رئيس جمهور اين كشــور قرار گرفته و از ارزش هاي 
روشنگري و آزادي سخن بگويد. اگرچه چنين رويدادي در نگاه 
اول تعجب آور به نظر مي رســد اما با نگاهي به وضعيت فرانسه 
و رئيس جمهور اين كشــور مي توان گفت امري طبيعي است. 
مهم ترين مقام سياسي فرانسه اكنون بيش از آنكه به ارزش هاي 
دمكراسي و آزادي نزديك باشد با حمايت از سركوب معترضان 
كشورش در پوشش »حفظ امنيت ملي« شناخته مي شود. او 
در حقيقت يك دالل بحران و تاجر جنگ اســت؛ مكرون يك 

ژنرال بدون نشان نظامي است.
از منظر مكرون و هواداران عرب و مســلمان وي، روشــنگري 
براساس موارد مختلف به روش هاي گوناگوني تعريف مي شود؛ 
روش هايي كه معيار ثابت براي تعيين آنها »مصلحت« اســت. 
مكرون زماني كه مســئله مربوط به مجازات مسلمانان فرانسه 
و سركوب آنها باشد، روشنگر است. او در اين مواقع از مقوله اي 
تحت عنوان »ارزش هاي اخالقي و انساني« سخن مي گويد. اما 
زماني كه مسئله به منافع فرانسه در خارج از اين كشور مربوط 
مي شــود، تنها تفنگ و گلوله راهگشاســت و تمام ارزش ها در 
مقابل آن رنگ مي بازد. اينگونه اســت كه مكرون به صراحت و 
بدون هيچ مالحظه اي، فروش ســالح به ژنرال مصري و دولت 
كودتايي وي را بي ارتباط به مســئله حقوق بشــر مي داند. او 
در نشســت خبري كاخ اليزه بدون هيچ شــرمي در پاسخ به 
خبرنگاران گفت: فروش تســليحات به دولت مصر هيچ پيش 
شرط حقوق بشري ندارد. مكرون در اين جايگاه حتي مالحظه 
ديپلماسي و وجهه رسانه اي فرانســه را هم نكرده و به صورت 
غيرمســتقيم خطاب به ژنرال سيســي مي گويد: هــر اندازه 
مي خواهي كشــتار كن، اگر گلوله هايت هم تمام شــد ما از تو 
حمايت خواهيم كرد. اين روشنگري فرانسه، بدون شك با رايحه 

دود و باروت آميخته است.
آنچه از ســوي ديگــر مصيب بار اســت، دفاع روشــنفكران 
عرب و مســلمان از فرانســه تخيلي اســت كه در ذهن خود 
ســاخته اند؛ فرانســه انقالبي در قرن18 كه ديوارهاي زندان 
باستيل را فرو ريخت و در مسير جست وجو براي آزادي، رژيم 
سلطنتي استبدادي را ســاقط كرد. آنان فرانسه كنوني را كه 
سياستمدارانش بر سر راستگرا بودن و اتخاذ مواضع وقيحانه در 

داخل و خارج با يكديگر رقابت دارند نمي شناسند.
منبع: روزنامه العربي الجديد

مردم داشتند عادت مي كردند 
كه كمتر از خودروي شخصي گزارش

اســتفاده كنند، بيشــتر به 
محيط زيست بها بدهند، كمتر در ترافيك 
بمانند و بيشتر سوار اتوبوس و مترو شوند. 
فرهنگ اســتفاده از وســايل حمل ونقل 
عمومي بين شــهروندان در نقاط مختلف 
جهان در حال جا افتادن بود كه يكباره كرونا 
آمد و همه اين عادت ها را تغيير داد. سال ها 
بود كه مســئوالن و كارشناســان از مردم 
مي خواستند به جاي خودرو از ناوگان شهري 
به عنوان يكي از بهتريــن، كم هزينه ترين و 
سريع ترين وسايل حمل ونقل استفاده كنند، 
اما امسال با شيوع كرونا، استفاده نكردن از 
اتوبــوس و متــرو تبديل به يــك توصيه 
بهداشتي مهم براي در امان ماندن از ابتال به 

اين بيماري شده است.
كرونا حاال ماه هاست كه حمل ونقل عمومي 
را زمينگيــر كرده اســت. محدوديت هاي 
تردد و قرنطينه باعث شــده تا اســتفاده از 
ناوگان شــهري در سراسر جهان 70درصد 
كاهش پيدا كند. حتي وقتي محدوديت هاي 
قرنطينه كمتر مي شــود، اتوبــوس و مترو 
به دليــل حفظ فاصلــه اجتماعــي تنها با 
15درصد ظرفيت فعاليت مي كنند. در لندن، 
قطارهايي كه معمــوال ظرفيت جابه جايي 
800نفر را دارند، اين روزها با رعايت فاصله 
اجتماعي 2متري فقط 93نفــر را جابه جا 

مي كنند.

محبوبيت حمل ونقل عمومي
شــيوع كرونا بــه روند رونــق حمل ونقل 
عمومي پايــدار كه در ســال هاي اخير در 
خيلي از شــهرهاي جهان شــتاب گرفته 
بود، آســيب زد. به گزارش ســايت خبري 
تحليلي كانورسيشن، آمار مسافران اتوبوس 
و قطار در ليســبون با اجــراي طرح كرايه 
ماهانه 36.20پوندي در ســال گذشــته 
17درصد افزايش پيدا كــرده بود. پاريس 
با گســترش 300كيلومتري مســيرهاي 
دوچرخه سواري شاهد افزايش 54درصدي 
استفاده از دوچرخه در ســال2019 بود و 
اســتفاده از خودرو نسبت به 10سال پيش 
5درصد كاهش داشت. حتي در نيوزيلند كه 
خودروي شــخصي، پرطرفدارترين وسيله 
نقليه است، نوسازي زيرساخت ها باعث شد 
اســتفاده از حمل ونقل ريلي در آكلند طي 

5سال، 72درصد افزايش پيدا كند.
البته اين رونق در همه جــا مفيد نبود. در 
شهرهاي آمريكاي شــمالي و انگليس كه 
با كمبود مســكن روبه رو هســتند، توسعه 
حمل ونقل عمومي به اعيان ســازي مناطق 
كمتربرخوردار منجر شــد و در نتيجه نقل 
مكان اجبــاري طبقه كارگــر و اقليت هاي 

قومــي را به دنبال داشــت. در هر صورت با 
شيوع كرونا همه اين تغييرات، روند متفاوتي 
پيدا كرد و دســت اندركاران را به فكر چاره 

انداخت.

ارتقاي ايمني محيط
برخــي كارشناســان معتقدند كــه كرونا 
مي تواند فرصتي براي شــهرها باشــد تا با 
هدف كاهش تبعيض اجتماعي و توســعه 
حمل ونقل پايــدار در بلندمدت اصالحات 
اساســي در سيســتم حمل ونقل عمومي 
خود ايجاد كنند. راهــكار مهم براي حفظ 
جايگاه وسايل حمل ونقل عمومي در جامعه، 
امن سازي محيط براي استفاده مردم است.

به گزارش نيويورك تايمز، مطالعات جديد 
در اروپا و آسيا نشان مي دهد كه در صورت 
رعايت نكات بهداشــتي، متــرو و اتوبوس 
وسايل نقليه ايمني هستند و احتمال انتقال 

ويروس در اين اماكن پايين است.
بسياري از كشــورها به اجراي پروتكل هاي 
بهداشــتي منظم روي  آورده انــد؛ هرچند 
هزينه دارد و ممكن است ناوگان براي مدتي 
از سرويس خارج شود. استفاده از فيلترهاي 
فرابنفش كــه فضا را ضدعفونــي مي كند، 
راهكار ديگري است كه اكنون در خيلي از 
خطوط هوايي كه مســافران زمان طوالني 
در محيط بســته قرار مي گيرند، اســتفاده 
مي شود. در برخي كشــورها به غير از نصب 
تابلوهاي هشدار زدن ماسك، تعيين نقاط 
حفظ فاصله اجتماعي روي زمين و عرضه 
مواد ضدعفوني كننده، دماي بدن مسافران 
نيز پيش از اينكه سوار اتوبوس و مترو شوند، 
چك مي شود. راهكار ديگر توسعه شيوه هاي 
پرداخت اينترنتي و تلفني كرايه اســت تا 

تماس ها به حداقل برسد.
تعريــف ســاعت هاي كاري متنــوع، ابزار 
ديگري است كه به كاهش ازدحام مردم در 
ايستگاه هاي اتوبوس و مترو كمك مي كند؛ 
به اين ترتيب زمان تردد مسافران در طول 
روز پخش مي شود و همه در ساعت هاي اوج 
رفت و آمد صبح و عصر در خيابان ها ازدحام 
نمي كنند. از سوي ديگر، تعداد سرويس ها 

بايد افزايش يابد تا كاهش ظرفيت به دليل 
فاصله اجتماعي جبران شــود. به هرحال، 
برخي از اين روش ها پرهزينه است و براي 

كشورهاي كم درآمد مناسب نيست.

جبران كاهش درآمدها
در بيشتر شهرها، مسافر كمتر به معني درآمد 
كمتر براي ناوگان حمل ونقل عمومي است. 
اين موضوع، معضل بزرگ كســري بودجه 
را بــراي مقامات شــهري درحالي كه همه 
بخش هاي جامعه با چالش اقتصادي ناشي 
از بحران كرونا روبه رو هستند، ايجاد كرده 
اســت. ضرر و زيان ناوگان حمل ونقل ريلي 
هنگ كنگ از كرونا فقط در نيمه نخســت 
امســال 39ميليون پوند برآورد شده است. 
همچنين، پيش بيني مي شــود حمل ونقل 
عمومــي در لنــدن در 2ســال آينــده با 
6.4ميليارد پوند كسري بودجه روبه رو شود.

كاهش چشمگير مسافر، ناوگان حمل ونقل 
عمومي بيشتر شــهرهاي جهان را مجبور 
كرد كه دســت به دامــن كمك هاي مالي 
دولتي شوند. اما اصالح اساسي بودجه بندي 
حمل ونقل عمومي نياز بــه كاهش اتكاي 
آن به كرايه مســافران و ضمانت دولت هاي 
مركزي براي حمايت از ارائه ســطح اوليه و 

قابل قبولي از خدمات دارد.
حمل ونقــل عمومي پيشــرفته و به صرفه 
براي مقابله با تغييرات آب وهوايي و افزايش 
عدالت اجتماعي ضروري اســت، اما بدون 
پشــتوانه مالي محكم و پايدار امكان پذير 
نيست. خيلي از ما نمي دانيم هزينه اتوبوس 
و قطاري كه سوار مي شــويم، دقيقا از چه 
منابعي تامين مي شــود. اين منابع كه در 
شــهرهاي مختلف متفاوت است، معموال 
تركيبي از كرايه، تبليغــات، عوارض طرح 
ترافيك و كمك  دولت هاي محلي و مركزي 

است.
تخصيص اعتبار دولتــي در دوران كرونا تا 
حدي توانست شــكاف درآمدي در ناوگان 
حمل ونقــل عمومــي را جبران كنــد، اما 
براي احياي اين سيســتم براي عبور از اين 
بحران، نيــاز به بودجه بنــدي اصولي تري 

اســت. در واقع، وقتي مدل هــاي درآمدي 
فعلــي پاســخگوي سيســتم حمل ونقل 
عمومي نيست، بايد جايگزين مناسب تري 
براي آن پيــدا كنيم. نبايد اجــازه بدهيم 
پيشــرفت هايي كه در تغيير ذائقه مردم و 
روآوردن به حمل ونقل عمومي ايجاد شده 
بود به همين آســاني خنثي شــود. عواقب 
اجتماعــي حمل ونقل عمومــي ناكارآمد 
غيرقابل انكار است. تحقيقات نشان مي دهد 
كه نرخ باالي اتوبوس و مترو يا وابســتگي 
به خودروي شــخصي، فشــار روي طبقه 
كم درآمد جامعه را تشــديد مي كند. بنابر 
آمار شوراي تحقيقات اجتماعي و اقتصادي 
انگليس، بيــش از نيم ميليــون نفر در اين 
كشور به دليل نداشتن امكان خريد خودرو 
و دسترســي به حمل ونقل كارآمد - مثل 
دور بودن ايســتگاه اتوبوس و مترو - براي 
تامين نيازهاي ضروري خود مانند خدمات 

بهداشت  و درمان با مشكل روبه رو هستند.

3گام مهم
بــراي اطمينــان از بودجه پايــدار براي 
حمل ونقــل عمومي در ســال هاي آينده، 
بايد نســبت تزريق بودجه از منابع مختلف 
تغيير كند. در گام اول بايد ارائه يك سطح 
استاندارد از خدمات اساسي به مردم تضمين 
شود. درآمدهاي ثابت مانند ماليات دارايي 
و تبليغات مي تواند ايــن خدمات پايه اي را 
تامين كند. همانطور كه مقامات منطقه اي و 
محلي بايد بودجه هاي متوازني تامين كنند، 
حمايت دولت مركزي نيز يك راهكار اساسي 
براي جلوگيري از افت كيفيت خدمات است.
دومين قدم، تعيين كرايه هاي ارزان يا حتي 
رايگان است تا استفاده بيشتر از حمل ونقل 
عمومي، دسترسي اقشار كم درآمد به محل 
كار، محــل تحصيل و خدمــات عمومي را 
آسان تر  كند. كرايه گران، فشار زيادي به اين 
قشــر كه معموال جايگزين ديگري ندارند، 

وارد مي كند.
نكته آخر، نيازســنجي اقشاري است كه از 
اتوبوس و مترو استفاده مي كنند. شناخت 
نيازهاي جامعــه هدف شــامل كارگران، 
اقليت ها، كودكان، معلوالن و ســالمندان 
كمك مي كند تا بودجه حمل ونقل عمومي 
در جــا و مكان مناســب هزينه  شــود. در 
غيراين صورت، توسعه حمل ونقل عمومي 
به افزايش عدالت اجتماعي منجر نمي شود.

در شــهرهاي كرونازده، وسايل حمل ونقل 
عمومي نبايد تعطيل شــوند، بلكه بايد با 
شرايط سازگار شــوند. با افزايش دوركاري 
و انعطاف پذير شــدن ســاعت هاي كار و 
تحصيل، مردم كمتــر رفت وآمد مي كنند، 
دانش آمــوزان و دانشــجويان به صــورت 
آنالين درس مي خوانند و تعداد بيشــتري 
از مــردم در سراســر جهــان تمايــل به 
استفاده از خودروي شخصي، پياده روي و 
دوچرخه ســواري پيدا می كنند. اما مسلما  
اگر ميزان اســتفاده از حمل ونقل عمومي 
دوباره به حالت قبل از كرونا برگردد. اتوبوس 
و مترو همچنان به عنوان ابزارهاي حياتي به 
تردد در شهرها ادامه مي دهند و شهرنشيني 

بدون وجود آنها قابل تصور نيست.

 در نشست امروز مجمع انتخاب كنندگان آمريكا
انتخاب چهل و ششمين رئيس جمهور اين كشور نهايي مي شود

 توپ انتخابات آمريكا 
در زمين »الكترال كالج«

حمل ونقل شهري جهان در ايستگاه كرونا
سيستم حمل ونقل عمومي شهرهاي مختلف جهان كه به دليل شيوع كرونا آسيب جدي ديده اند، با ارتقاي ايمني و 

اصالح شيوه هاي تامين مالي دوباره احيا مي شوند 

مرا از كار بركنار كنيد

امروز سالگرد تاسيس كميسارياي عالي پناهندگان 
سازمان ملل متحد است و اين نهاد 70ساله مي شود. 
براي سازماني كه در زمينه پناهندگان فعاليت دارد و 
قرار بود پس از 3سال فعاليتش به پايان برسد، هفتادمين سالگرد فعاليت چندان 
خوشايند نيست. به همين دليل حال و هواي جشن گرفتن آن را نداريم. پس از 
جنگ جهاني دوم، يعني زماني كه دنياي متالشي شــده، بازسازي را آغاز كرده 
بود، كميســارياي عالي پناهندگان وظيفه پيدا كردن سرپناه براي پناهندگان 
اروپا را داشت. در 14دسامبر1950 كميساريا تاسيس شد اما قرار بود مأموريتش 
كوتاه مدت و غيرسياسي باشــد. اما تغيير نظام بين المللي باعث درگيري هاي 
جديدي شــد و در نتيجه تعداد پناهندگان افزايش يافت. مأموريت كميساريا 
گسترده و گسترده تر شد. سال به سال، قاره به قاره، از كميساريا درخواست مي شد 

تا به مردمي كه از جنگ گريخته  اند، كمك كند.
سال گذشته مصادف بود با 4دهه بي جاشــدگي مردم افغانستان. سال آينده 
يك دهه از آغاز درگيري ها در ســوريه خواهد گذشت. طي هفت دهه گذشته، 
جهاني كه قسم خورده بود تا دوراِن صلح را در پيش بگيرد، برعكس ثابت كرده 
كه در به راه انداختن درگيري ها بســيار خوب عمل مي كند، اما در پايان دادن 
آن ها چندان موفق نبوده اســت. همكاران كميســاريا در گذشــته و حال، به 
تغييراتي كه در زندگي افراد ايجاد كرده اند، به زندگي هايي كه حفاظت كرد ه، 
تغيير داده  و نجات داده اند، افتخار مي كنند. اما آرزوي آنها اين اســت كه كاش 
مجبور به انجام اين كارها نبودند. اگر طرفين متخاصم در مورد آتش بس توافق 
كنند، اگر بي جاشدگان بتوانند در امنيت به وطن خود بازگردند، اگر دولت ها در 
تقسيم مسئوليت اسكان مجدد با هم سهيم مي شدند، اگر كشورها به تعهدات 
خود براساس قوانين بين المللي درخصوص پناهجويان پايبند بودند، آنگاه ما در 

كميساريا نگراني كمتري داشتيم.
تقريباً يك سال پيش، تعداد كل پناهندگان، بي جاشــدگان داخلي، آوارگان و 
افراد بدون تابعيت به يك درصد از جمعيت جهان رسيد. با خودم مي گويم چه 
درصدي براي ما غيرقابل قبول اســت: 2درصد، 5درصد يا بيشتر؟ چند نفر بايد 
متحمل زيان و تحقير بي جاشدگي شــوند تا رهبران سياسي به فكر حل ريشه 
اين بحران ها بيفتند؟ بنابراين در هفتادمين سالگرد تاسيس كميسارياي عالي 
پناهندگان سازمان ملل متحد، چالش من براي جامعه جهاني اين است: مرا از 
كار بركنار كنيد. هدف خود را ساختن جهاني قرار دهيد كه در آن واقعاً نيازي به 
آژانس پناهندگان سازمان ملل نباشد زيرا در چنين دنيايي هيچ كس مجبور به 
فرار نيست. اشتباه برداشت نكنيد؛ با توجه به شرايط موجود، كار ما حياتي است، 
اما اگر شاهد سالگردهاي بسيار بيشتري باشيم، تنها نتيجه گيري اين است كه 

جامعه جهاني شكست خورده است.

 فيليپو گراندي
كميسر عالي پناهندگان سازمان ملل متحد

   منابع تامين بودجه حمل ونقل عمومي
 65درصد بودجه ناوگان حمل ونقل عمومي در لندن از كرايه مسافران تامين مي شود، درحالي كه 
نيويورك و پاريس وابســتگي كمتري به اين بخش دارند و ماليــات منطقه اي، منبع اصلي تامين 
هزينه هاي حمل ونقل عمومي در اين 2شهر است. تبليغات در هر 3شهر، سهم ناچيزي در توسعه 

خطوط اتوبوس راني و مترو دارد.
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نيويوركپاريسلندن

سمانه معظمي
روزنامه نگار

مخالفت 9 قاضــی دادگاه عالی آمريكا با 
شــكايت ايالت تگزاس برای ابطال نتايج 
انتخابت رياست جمهوی در 4 ايالت آمريكا 
موضوع گزارش نخســت روزنامه العربی 
الجديد است. به نوشته اين روزنامه، رای 
اخير دادگاه عالی را می توان تير خالص به 
سرنوشت سياسی دونالد ترامپ به شمار 
آورد چرا كه ديگر هيچ اميدی برای تغيير 
نتيجه انتخابات به ســود او باقی نمانده 

است. 
دادستان كل ايالت تگزاس از دادگاه عالی 
خواسته بود كه مانع تاييد نتايج رای گيری 
در چهار ايالت شــود چرا كه به ادعای او 
دولت های محلی پنســيلوانيا، جورجيا، 
ميشيگان و ويسكانسن مقررات رای گيری 
را بر خالف قانون اساسی تغيير داده بودند. 
به نوشته العربی الجديد، تقابل ترامپ با 
ساختار سياسی آمريكا در ماه های آينده 
بيش از پيش تشديد می شود و انتقاد علنی 
وی از دادگاه عالی در شــبكه اجتماعی 

توئيتر نيز نشانه ای از اين امر است.

جواد نصرتي
روزنامه نگار
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ژيانهمكالسيكشد

بــرخـي خـودروها درگذر زمان و با توجه به همه گيري آن در برهه  هايي از زمان 
گذشته، مجدد مورد توجه برخي كلكسيونرها قرار مي گيرد. اكنون گويا خودروي 
ژيان هم به اين صف خودروهاي كالسيك پيوســته است؛ به طوري كه اين ژيان 
را يك حساب كاربري در اينســتاگرام با قيمت 110 ميليون تومان براي فروش 

گذاشته است.
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شــهرها با وجود ســاختمان هاي زيبــا و ديگر 
دســتاوردهاي متعــدد تمدن بشــري، با 

وجود قطعيتي كه در احــداث و پايداري 
آنها در ذهن ما جا افتــاده، با وجود آن 
تصوراتي كه ما از ثبات اين بزرگ ترين 
عرصه هــاي حيات انســاني در ذهن 

داريم، با وجود وسعت بي انتها و هر چيز ديگري از اين دست 
كه مي توان در قالب مفهوم ثبات به آن دامن زد، همزمان فاقد 
ثبات الزم اند. اين فقدان ثبات، رويه ديگري از زندگي شهري 
است كه در قالب شكنندگي بيش از پيش تمدن بشري خود 
را عيان مي كند. نمونه هاي اين شكنندگي را مي توان به عنوان 
مثال در مواجهه يك شــهر با پديده هاي طبيعي و اقليمي به 
وضوح مشاهده كرد. آنجا كه به عنوان مثال با وقوع يك زلزله يا 
سيل، شهري كه تا پيش از اين براي ما تبديل به جايي با ثبات 

شده بود، به هم مي ريزد و بي ثباتي دامنش را مي گيرد.
»والريا لوئيزلي« نويسنده جوان مكزيكي در جستاري با عنوان 
»شهرهاي پرلكنت« حين بررسي مفهوم زبان و ارتباط آن با 
شهر ضمن اشاره به زلزله شــديد مكزيكوسيتي در سپتامبر 
سال 1985، مي نويسد كه بعد از اين زلزله شهر به جايي موقتي، 
گذرا و ناپايدار تبديل شد؛ شهري كه به گفته اين نويسنده با 
اين همه از هم نپاشــيده، فرونريخته، سرنگون نشده، تكان 
نخورده، نشده، نمي شــود. ولي پر است از غياب. مثل بچه اي 
كه با تقال، با تكاپو، با لكنت، مي خواهد كلمه درســت را براي 

پر كردن جايي خالي پيدا كند.
بودن در اين وضعيت، ايســتادن در فضايي مابين تاب آوري 
و ناپايداري چه تأثيري بر ذهن ما گذاشــته اســت؟ پاســخ 
»لوئيزلي« اينگونه است: »شهرها، مثل بدن هايمان، مثل زبان، 
ويراني هايي در دست ساخت اند، ولي اين خطر هميشگي زلزله 
تنها چيزي اســت كه برايمان مانده. فقط چنين صحنه اي- 
منظره اي از آوار روي آوار- اســت كه هل مان مي دهد برويم 
بيرون و دنبال آخرين چيزهاي مانده بگرديم. فقط زير سايه 
همين تهديد است كه دوباره الزم مي شود زبان را نقب بزنيم، 

كلمه درست را پيدا كنيم.« 
اگر اين تعبير درست باشد، با اســتناد به آن مي توان افزود، 
تاب آوري در مفهوم شهري آن يافتن مسير يا ساختن راهي 
است كه ما را در حد فاصل آن پايداري يا ناپايداري قرار داده 
و نجات دهد. اينكه بدانيم براي زيســتن آرام در شهري كه با 
يك زلزله يا حادثه طبيعي ديگر، به هم ريخته و آرامش اش را از 
دست مي دهد، از چه اصول و معيارهايي پيروي كنيم؛ همان 
پر كردن جاي خالي با تقال و تكاپو. اگر غير از اين باشد، چيزي 
ساخته نمي شود و هر چيزي هم كه پيش از اين ساخته شده، 
مي تواند بر اثر وقوع يك حادثه طبيعي همچون زلزله در خطر 

از دست رفتن قرار گيرد.
برنامه ريزي بر مبناي قواعد تاب آوري يعني اينكه جامعه بتواند 
در برابر حوادث مقاومت كند و نيز چنانچه حادثه اي رخ داد، 
كاركردهاي اصلي خود را حفظ كــرده و به حيات خود ادامه 
دهد و در نهايت هر چه ســريع تر و حتي بهتر از قبل به حالت 

عادي برگردد.
تداوم حيات در فرهنگ واژگان ما مفهومي آشناست. جهان 
امروز با فراتر رفتن از ميل غريزي به زيســتن با صورت بندي، 
محاســبه، برآورد و در نهايت تدوين سياست ها و برنامه هاي 
مشخص، روشمند و اصولي چارچوبي قاعده مند براي تداوم 
حيات آدمي پيدا كرده اســت. نظم زندگي در اين چارچوب 
دل بســته حوادث نيســت و تا آنجا كه امكان داشته باشد، 
تالش مي شود با اجراي درست برنامه ها از خسارات احتمالي 
در مسير حركت انسان ها جلوگيري شود. اين مسير، چيزي 
جز زندگي تك تك ما نيســت. جوامع مدرن با بهره گيري از 
برنامه ريزي هاي علمي به اين قاموس پايبند مانده اند. همين 
است كه تمدن امروز شــباهتي با تمدن هاي سنتي ندارد و 
انسان شهرنشين نيز با روياها، روايت ها و انتظاراتي بي شباهت 
به پيشينيان خود زندگي مي كند. با اين حال، تجربه بشر امروز 
نشــان داده كه اين ميل همچنان متاثر از حوادث گوناگون 
باقي مانده و اين تالش براي زيستن گاه بر اثر همين رخدادها 
متوقف مي شود. به تعبيري ديگر بشر با وجود همه پيشرفت ها 
همچنان در برابر بسياري از حوادث آسيب پذير نشان داده و 
در تالش است تا ميزان آســيب  پذيري خود را كاهش داده و 
تاب آوري اش را افزايش دهد. تاب آوري در اين معنا يعني اينكه 
يك جامعه در برابر حوادث و باليا مقاومت كند، ايمن باشد و 
اگر حادثه اي رخ داد، بتواند تداوم حيات داشته باشد و يا حداقل 
فعاليت هاي حياتي جامعه صدمه نبيند. همچنين پس از حادثه 
هر چه سريع تر با اثر بخشي بيشتر و منابع كمتر در طول زمان 

كوتاه تري به حالتي بهتر از قبل برگردد.

داوودپنهانيقصه شهر
روزنامه نگار

نيويورك:بــه زودي نخســتين  مــاوس )موشــواره ( 
رايانه اي جهان به حراج گذاشــته مي شــود. به گزارش 
اسپوتنيك، اين ماوس ســه دكمه اي در 9دسامبر1968 
 توســط داگالس انگلبارت و در نشســت هاي موسوم به
 Mother of All Demos رونمايي شد و اكنون اين قطعه 
رايانه اي تاريخي و نمادين قرار است در 17دسامبر از طريق 
حراج »RR« به فروش برسد. اين ماوس به عنوان بخشي از 

يك پروژه با بودجه ناسا ساخته شده است.

نيويورك: گوگل نتايج جســت وجوهاي سال خود را به 
 تفكيك موضوعات روند روز اعالم كرده است. به گزارش 
يورونيوز، بريتانيايي ها در جست وجوي اينترنتي مقاصد 
سفر، بيش از همه از اسپانيا سراغ گرفتند و عبارت »سفر به 
اسپانيا« رايج ترين عبارت جست وجوي سال بود. »سفر به 
ايتاليا« و »سفر به فرانسه« نيز به ترتيب در رتبه هاي بعد 
قرار داشتند. نتايج اين جست وجوها براي محققان منبع و 

آماري علمي براي تحقيق به شمار مي رود.

كپنهاگ: يك تحقيق رســمي دريافته است كه ميليون ها 
راســوي مرده اي كه بــراي جلوگيري از گســترش ويروس 
كرونا در دانمارك معدوم و دفن شدند، ممكن است آب هاي 
زيرزميني را آلوده كرده باشند. به گزارش اينديپندنت، پس از 
بيم مسئوالن دانمارك از ســرايت كرونا به وسيله راسو هايي 
كه براي پوست شان پرورش داده مي شدند، دولت اين كشور 
دستور داد 17ميليون راسو معدوم شوند. اجساد اين حيوانات 

چندي پيش به دليل باد كردن از زير خاك بيرون زد.

پكن: بــه خدمه پرواز چين توصيه شــد بــراي كاهش 
احتمال ابتال به كوويد-19 در پروازهاي چارتر به مقصد 
كشورهاي پرخطر از پوشــك يك  بار مصرف بزرگساالن 
استفاده كنند و از رفتن به توالت پرهيز كنند. به گزارش 
ديلي ميــل، اگرچه صنعــت هواپيمايي اين كشــور در 
 روزهاي آغازين همه گيري به شدت آسيب ديد، اما بازار

 پروازهاي داخلي چين به وضعيــت پيش از همه گيري 
برگشته است.

خدمهپروازچينتوالتنميروندراسوهاهمچنانانتقامميگيرندپركاربردترينواژههايگوگلحراجنخستينماوسجهان

كلماتيدرستپيداكنيم

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:المعروف اشرف سياده؛ 
كار نيك، شريف ترين سيادت ها و آقايي هاست.
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درحريمعشقنتواندمزدازگفتوشنيد
زآنكهآنجاجملهاعضاچشمبايدبودوگوش

 رمز، اشارت پنهان يا آشكار، با چشم و ابرو، لب يا دست است، چه با كرشمه و چه 
از سر ترس يا رساندن خبري و رازي. گاه نامه را هم با رمز و معما مي نگاشتند، به 
حرف يا عدد يا نشانه. حافظ از راِز دل تا رمِز اختراِن كهن آگاه است و براي سخن 

از سرِّ نهفته، از ساقي باده مي طلبد و مي گويد:
پشمينه پوِش تندخو از عشق نشنيده است بو
از مستي اش رمزي بگو تا ترك ُهشياري كند

و وقتي به او »گويند رمز عشق مگوييد و مشــنويد«، درنظرش مشكل حكايتي 
است كه تقرير مي كنند.

عطار، حقيقِت عشق را رمِز كائنات مي داند و دعوت مي كند: »گر دانايي، به لفظ 
منگر، بينديش/ آن راز كه ما به رمز، گفتيم و شديم«

نگاه باباطاهر به رمز و راز چنين است: »بال، رمزي ز باالي ته باشد/ جنون، سّري 
ز سوداي ته باشد«

موالنا كه جانش با عشق، هزار رمز گفته و مثنوي اش دفتِر رمز است؛ مي سرايد: »تا 
چند رمز گويي؟ رمزت تحير آرد/ روشنترك بيان كن، تا دل بصير باشد«

صائب در احوال عاشقانه پروانه و شــمع، رازي مي بيند: »رمزي ست به پاس ادب 
عشق، كه مرغان/ شب، نوبِت پرواز به پروانه گذارند«

بيدل بر آن است كه »نياز تا نبري، رمِز ناز نشناسي« و سفارش مي كند: »مشو غافل 
ز رمز هستي من/ شكسِت اين حباب، آغوش درياست«

خراِبآتِشرمِزمحبت

فضاي مجازي

از يك جايي به بعد تكنولــوژي دارد حرف اول 
را مي زند، انگار در تمام اركان زندگي مان نفوذ 
كرده و راه چاره اي برايمان نگذاشــته است، اما 
براي اينكه تكنولوژي بتواند حرف آخر را بزند، 
حاال حاالها بايد صبر كــرد، هنوز خيلي از ماها 
كه تكنولوژي روز و شبمان شده هم نمي توانيم 
به راحتي به آن اعتماد كنيم، هنوز هم هر وقت 
موقع خريد اينترنتي مي شود، با خودمان كلنجار 
مي  رويم كه اگر كاالي مورد نظر شبيه عكسش 

نباشد يا اگر كيفيتش مطلوب نباشد يا هزاران 
اگر ديگر و از اين مهم تــر وقتي موقع پرداخت 
آنالين مي  رسد، دست و دلمان مي لرزد كه نكند 
يك جاي كار اشتباه باشد، دوباره و سه باره آدرس 
مرورگر سايت پرداخت را چك مي كنيم و شايد 
خيلي وقت  ها از خيرش بگذريم و كفش و كاله 
كنيم تا براي خريد به بازار برويم و صد البته اخبار 

كالهبرداري هاي اينترنتي هم مزيد بر علتند.
راهنماي همشــهري كــه همــه آن را با نام 

يادداشت

اطمينانهمچنانحرفآخراست

رضايعقوبيقلعهنو
مديرعامل سازمان نيازمندي هاي همشهري

»نيازمندي هاي همشــهري« مي شناسيم، از 
سال 1373 كارش را شروع كرد و به سرعت در 
دل مخاطبانش كه نه تنها در شهر تهران بلكه 
در كل كشور بودند، جا باز كرد، كسب و كارهاي 
زيادي رونقشــان را مديــون نيازمندي هاي 
همشهري مي دانند و تا سال هاي سال تنها راه 
ارتباطشــان همين نيازمندي هاي همشهري 
بود. اگــر بخواهيم دليــل ايــن محبوبيت را 
جســت و جو كنيم، تنها به يك كلمه خواهيم 
رسيد؛ »اطمينان«. مردم به راحتي مي توانستند 
به نيازمندي هاي همشهري اعتماد و اطمينان 
داشته باشــند چون از همان روزهاي اول و با 
وسواسي مثال زدني تمام آگهي دهندگان احراز 
هويت مي شــدند و اگر تخلفي اتفاق مي افتاد، 
نيازمندي هاي همشهري هميشه پاسخگو بود.

من در اين حدود 14ماهي كــه افتخار حضور 
در اين رسانه مردمي را داشتم، بارها از مطالعه 
پرونده هــاي رســيدگي به شــكايات مردمي 
شگفت زده شدم و اگر فرصتي باشد، حتما اين 
اسناد را منتشــر خواهيم كرد تا دليل موفقيت 
يك رسانه و جلب اعتماد عمومي را بهتر درك 
كنيم. مثال آگهي دهنــده اي كه خودرويي را از 
طريق نيازمندي ها آگهــي كرده و فروخته بود 

و خريدار بعد از خريد و انتقال سند متوجه شد 
كه ماشين از سالمت مورد ادعاي آگهي دهنده 
برخوردار نبوده و با تماس با نيازمندي ها شكايت 
خود را مطرح كرد و تيــم حقوقي نيازمندي ها 
موضوع را تــا آنجا پيگيري كردنــد كه معامله 
فســخ و پول خريدار به او بازگردانده شــد و يا 
تعميركاري كــه از قطعه نامرغــوب در تعمير 
ماشين لباسشويي مخاطبش استفاده كرده بود 
و پس از شكايت مصرف كننده و پيگيري واحد 
حقوقي نيازمندي ها مجبور شد قطعه اصلي را 
بدون دريافت هيچ وجهي جايگزين كند و صدها 
نمونه ديگر كه همه اينها جزو خدمات معمول 

نيازمندي ها در اين سال ها بوده است.
حاال اما نيازمندي هاي همشــهري كه در تمام 
اين ســال ها حرف آخر را زده است، مي خواهد 
حرف اول را هم بزند و با رونمايي از اپليكيشن 
نيازمندي هاي همشــهري، خدماتي با همان 
كيفيت و اطمينــان را به مخاطبــان خود در 
بستري ساده تر، سريع تر و به روزتر ارائه كند و 
در اين مسير همچون هميشه نيازمند همراهي 
مخاطبان هميشگي خودش خواهد بود، چرا كه 
نيازمندي هاي همشهري همان نيازمندي هاي 

مطمئن شماست و همان خواهد ماند.

خانيانورحيميزاده،نامزدهاينهاييجايزهاندرسن
جايزه دوســاالنه هانس كريســتين اندرســن به نويسندگان و 
تصويرگران زنده با بررسي چند اثر از آنها اعطا مي شود. برندگان 
جايزه امسال قرار اســت در نمايشــگاه كتاب كودك بولونيا در 
سال2022 معرفي شــوند. به گزارش همشــهري، جايزه هانس 

كريستين اندرسن كه گاه نوبل كوچك هم خوانده مي شود، هر 2سال يك بار از طرف دفتر بين المللي كتاب براي نسل 
جوان )IBBY( به نويسندگان حوزه ادبيات كودك تعلق مي گيرد. امسال، هيأت داوران جايزه اندرسن نويسندگان و 
تصويرگران 33كشور را به عنوان نامزدهاي نهايي دريافت جايزه براساس كشورهاي تابعيت آنها اعالم كرد كه از ايران 
جمشيد خانيان و پژمان رحيمي زاده در اين فهرست قرار گرفته اند. تاكنون از شوراي كتاب كودك در ايران، 7نفر 
در بخش هاي نويسندگي و تصويرگري ازجمله هوشنگ مرادي كرماني، نامزد نهايي جايزه جهاني اندرسن شده اند.

راهيابي»باددوچرخهسوار«بهجشنوارهساردينيا
پويانمايــي »بــاد دوچرخه ســوار« بــه كارگردانــي نازنين 
سبحان سربندي به 2بخش رسمي بهترين فيلم كوتاه و بهترين 
فيلم انيميشن پانزدهمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كوتاه 
ســاردينياي ايتاليا راه پيــدا كرد. به گزارش همشــهري، اين 
انيميشن كه دهمين حضور بين المللي خود را در اين جشنواره 

تجربه مي كند، براساس يكي از داستان هاي كتاب »پي تي كو... پي تي كو و دو داستان ديگر« اثر فرهاد حسن زاده 
از انتشارات كانون ساخته شده است. پانزدهمين جشنواره فيلم هاي كوتاه ساردينيا )10 تا 15دسامبر2020( در 

شهر ساردينياي كشور ايتاليا، به دليل شيوع ويروس كرونا به صورت مجازي در حال برگزاري است.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

»من بيچاره بچه ام و هيچ كاره« نخســتين رمــان از مجموعه 
من بيچاره است كه »يوتا ريشتر« آن را نوشته است. اين رمان 
كودك توسط كتايون سلطاني ترجمه شــده و نشر افق آن را 
با خريد حق انحصاري انتشــار )كپي رايت( در ايران منتشــر 
كرده اســت. من بيچاره بچه ام و هيچ كاره داستاني است براي 
همه بچه ها و همه بزرگ ترهايي كه نمي دانند توي سر بچه ها 
چه مي گذرد. در بخشــي از اين كتاب مي خوانيم: مامان بزرگ 

مي گويد: »زن و شوهري كه خانه بخرند هيچ وقت از هم جدا نمي شوند.« اما 
انگار هميشه هم اين جوري نيست؛ چون مامان بزرگ خيلي زود حرفش را عوض 
مي كند و مي گويد: »ناراحت نباش عزيزدل، زندگي يعني تغيير.« حاال تكليف من 
چيست كه دلم تغيير نمي خواهد؟ مي خواهم همه چيز همين شكلي باقي بماند، 
ولي خواسته هاي من انگار هيچ اهميتي ندارند. آخر من بيچاره بچه ام و هيچ كاره! 
»من بيچاره گربه ام و هيچ كاره« هم دومين رمان از مجموعه من بيچاره است كه 
»هانا يوهانزن« آن را نوشته. اين رمان كودك را هم كتايون سلطاني ترجمه كرده و 
نشر افق آن را با خريد حق كپي رايت در ايران منتشر كرده است. در بخشي از كتاب 
مي خوانيم: »بي كس وكار بودن خيلي بهتر از داشتن خانواده اي است كه مي خواهند 
هرطور شده به سفر بروند و فكر مي كنند هر باليي كه دلشان خواست مي توانند 
سرم بياورند. خيال كرده اند من بيچاره گربه ام و هيچ كاره!« كتاب اول با شمارگان 
1100نسخه به بهاي 22هزار تومان منتشر و كتاب دوم هم با همين تيراژ به بهاي 

25هزار تومان راهي بازار كتاب شده است.

ويترين

منبيچاره

 همشهري دكان اعتبار اســت. حرف از بازار و اقتصاد نيست 
چون براي روزنامه نگار جماعت معتبر بودن يك نشانه شفاف 
و البته اين روزها بسيار كم رمق بيشتر ندارد. در روزهايي كه صاحبان رسانه هاي 
كوچك و بزرگ متأسفانه به خودشــان اين اجازه را مي دهند كه شرايط سخت 
روزنامه نگاري در ايران و بحران هاي پيش روي مطبوعات را چونان شالقي بر جان 
شريف ترين اهالي مطبوعات فرود بياورند با قطعيت مي توان از روزنامه نگاران ايراني 
اين تأييديه را كسب كرد كه همشهري همواره حرمت مراودات مالي ميان صاحب 

رسانه و جماعت قلم به دست را حفظ كرده است.
 به زبان ساده اينكه همشهري براي نفع سازمانش هيچ گاه زحمت همراهانش ولو 
در حد يك متن كوتاه يا يك فريم تصوير را ناديده نگرفته اســت و همين احترام 
كوچك ولي مهم، اعتبار همشهري را محفوظ نگه داشته است. همشهري روزنامه 

است. 
تعجب نكنيد بر تأكيد به روزنامه بودن همشــهري چون در روزگاري عمرمان را 
چوب خط مي كنيم كه بسيار روزنامه ها اصال بنا بر چاپ شدن ندارند چه رسد به 
اينكه به سليقه مخاطب شان فكر كنند. شما هم بدانيد كه روزنامه هايي هستند 
در حد نام و مجوز براي مقاصد اقتصادي. در اين آشــفته بازار همشــهري از آذر 

1371منتشر شد براي شما و هنوز هم بر همان عهد پيشين است.
 مهم ترين متر و معيار ما براي هرگونه تغيير در محتوا، جهت گيري و حتي انتشار 
يك ضميمه نگاه و سليقه و خواسته شماســت. همشهري بنگاهي پيشرو است. 
حدود يك دهه طول كشيد تا روزنامه هاي صبح تهران تمام رنگي شوند و قدر فرم 

را به اندازه محتوا درك كنند. 
زماني كه همشهري سراغ استقالل انتشار، تاسيس چاپخانه و شبكه توزيع رفت 
هنوز خيلي از روزنامه هاي كشور معطل اين بودند كه چند فرم رنگي چاپ كنند 

و چه تعداد سياه و سفيد. 
حاال در تولد همشهري حرف از پيوستن نخستين روزنامه اين مملكت به فرابورس 
جدي شده است و چشم بسته هم مي توان حدس زد اين گام بلند همشهري حاال 

حاالها برای رسانه های ديگر برداشتنی نيست.
و اينگونه است كه همشهري شما هستيم. 

همشهري سالم...

سالمهمشهری

ادامهاز
صفحهاول
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دخل و خرج همچنان با منصوري 

الگوي 
سرسختي

 ابوالقاسم سرحدي   زاده
 16آذر 1366، درباره قانون كار 

استفساريه كرد
 

   حميدرضا محمدي ����������������������

سال   ها زندان را تجربه كرده بود� 
تجربه كار مبارزاتي داشت و اصال 

به همان خاطر بود كه گرفتار شد�
او از اعضــاي ارشــد حزب ملل 
اســالمي بود كه البته عمرش به 
   3سال هم نكشيد و اشتباه يكي 
از اعضا، بالي جان همه شــد و از 
رهبر آن، كاظم موسوي بجنوردي 
تا بقيه اعضــا كه حاال محمدجواد 
حجتي كرماني، عباس آقازماني 
)ابوشريف(، جواد منصوري، عباس 
دوزدوزاني، محمدكاظم سيفيان، 
محمد پيران، سيداصغر قريشي و 
سيدمحمدعلي مولوي عربشاهي را 
بيش از ديگران   شان مي   شناسيم، 

55سال پيش به حبس افتادند�
يكي از آنها اما كــه جزايش، ابد 
شد، ابوالقاسم سرحدي   زاده بود 
كه تنها    20ســال داشت؛ كسي   كه 
رهبر حــزب، او را »الگوي ايمان، 
فداكاري، شجاعت و پايداري در 
برابر همه سختي   ها« مي   دانست 
كه »تمــام دوران جواني   اش را در 
زندان گذراند و خم به ابرو نياورد« 
زيرا »آن    چنان در آرمان   خواهي 
غرق بود كــه آزاد از تعلق دنيوي 
مي   زيســت« و در خاطراتش هم 
آورده كه »من و ســرحدي   زاده 
تقريبا از قديمي   ترين زنداني   هاي 
سياســي بوديم و به   خاطر موضع 
سرســختي كه در برابر رژيم شاه 
داشتيم مورد احترام همه - حتي 

كمونيست   ها - بوديم��� �« 
او اما پس از انقــالب، اداره جايي 
را برعهده گرفت كه    13سال، روز 
و شبش در آن گذشــت؛ »��� بعد 
از مدتي كه ]شــهيد بهشتي[ به 
رياست ديوان عالي كشور منصوب 
شدند به من گفت كه چون سابقه 
حضور در زندان داشتيد و با محيط 
آن آشنا هســتيد بهتر است به 
ســازمان زندان   ها برويد و من نيز 
رياست زندان   هاي سراسر كشور را 
برعهده گرفتم� حدود 4-3 سالي 
آنجا بودم تا سروســاماني به آن 

بدهم�
 در همين زمينــه، برخي برنامه   ها 
ازجملــه اشــتغال زندانيان و 
سوادآموزي در زندان را نيز از خود 
به يادگار گذاشــتم�« علي ربيعي 
درباره سلوكش در سازمان زندان   ها 
نوشته است: »��� همان ناهاري كه به 
زندانيان مي   دادند را با هم خورديم� 
به   طرز غريبي با زندانيان مثل يك 
دوســت و هم   بند رفتار مي   كرد��� 
آنها را مورد لطف قــرار داده و به 
مشكالت   شان رسيدگي مي   كرد«� 

سياستمدار

دفاع مقدسگزارش   یک

تهران 

 عليرضا احمدي   �������������������������������������������������
»اقتصاد سياسي منازعه« شايد مناسب   ترين عنواني 
باشد كه بتوان به   مثابه معياري براي سنجش عملكرد 
اقتصادي دولت وقت عنوان كــرد؛ دولتي كه تقريبا 
در تمام طول جنگ تحميلي زمام امور كشــور را در 
دست داشت. نخستين دولت باثبات بعد از انقالب در 
شرايطي كار خود را پس از تابستان خون   بار1360آغاز 
كرد كه با ترور شهيدان رجايي و باهنر، سومين كابينه 
جمهوري   اسالمي از حركت بازايســتاده بود و پس از 
تشكيل شوراي رياست   جمهوري، آيت   اهلل مهدوي   كني، 
نخست   وزيري را برعهده داشت و اين موضوع با دوره   اي 
از ركود همزمان بود كه از سال1356 آغاز شد و پيروزي 
انقالب اسالمي و نوســانات اقتصادي ناشي از تغيير و 

تحوالت در كشور آن را تعميق داد.
كابينه چهارم با تركيبي مشابه كابينه قبلي، ميراث   دار 
اوضاع ناهمگون 9ماه دولــت   داري مهندس بازرگان، 
حدود 16ماه رياست   جمهوري ابوالحسن بني   صدر و 
مدت كوتاهي زمامداري شهيدان رجايي و باهنر بود كه 
يكپارچگي فكري حاكميت، اين فرصت را مهيا كرد كه 
دولت درمسير سياستگذاري و برنامه   ريزي اقتصادي 
گام بردارد اما آغاز جنگ تحميلي مانع بزرگي در اين 
راه بود؛ جنگ ميان ايران و عراق عالوه بر اينكه نزاعي 
سياسي بود، چالشي اقتصادي نيز به   شمار مي   رفت كه 
طرف   هاي درگير را با مشكالت عميقي به   ويژه در حوزه 

توسعه مواجه مي   كرد.
برهمين اســاس جنگ تحميلي، سايه سنگين فشار 
تورمي، كاهش سرمايه   گذاري   ها، زيان بازار سرمايه، 
كاهش پس   اندازها و فربه   ترشــدن دولت را بر اقتصاد 
كشور گسترد كه اثرات آن تا پايان جنگ، كشور را متاثر 
كرد. دراين ميان نوسان قيمت نفت، جنگ شهرها و 
حمله عراق به مراكز و تاسيسات نفتي بيش از پيش 
كشور را در شرايط جنگي قرار داد. با وجود اين، بررسي 
اقتصاد ايران در طول جنگ نشان مي   دهد كه كشور 
در اين مدت سه دوره گونه   گون را تجربه كرد و در واقع 
مثلث »ركود- رونق- ركــود« بيانگر اوضاع اقتصادي 

كشور دراين دوره است.
دوره نخســت فعاليت دولت جنگ با ركودي همراه 
بود كه از نيمه ســال1356 آغاز شد و پيروزي انقالب 
اسالمي و آغاز جنگ تحميلي به آن دامن زد. در اين 
دوره حمله عراق به مراكز صنعتــي و تجاري عمدتا 
جنوب غربي كشور آسيب   هاي زيرساختي قابل توجهي 
به اقتصاد كشور وارد كرد. در كنار آن، كاهش چشمگير 
درآمدهاي نفتي )با وجود باال رفتن قيمت اين محصول 
در بازارهاي جهاني( به ركود اقتصادي، عمق بيشتري 
مي   داد. سقوط خرمشــهر و فشــار جنگ بر استان 
خوزستان هم دراين زمينه مؤثر بود؛ با توجه به اينكه 
اين استان تاسيسات نفتي مهمي را در خود جاي داده 
بود و بنادر آن دروازه   هاي ورود و خروج كاال در كشور 
به   حساب مي   آمد، در تيررس قرارگرفتن آنها، مشكالت 
را دوچندان مي   كرد. خروج دو بندر مهم خرمشــهر و 
امام   خميني    )ره( از چرخه اقتصادي كشور در اين دوره 

صورت گرفت.
از سوي ديگر ادامه تحريم   هاي اقتصادي ايران از سوي 
آمريكا و متحدان غربي   اش كه پس از اشغال سفارت 
آمريكا در تهران در آبان1359 انجام شد و به بلوكه شدن 
ذخاير ارزي كشور انجاميد، فعاليت   هاي اقتصادي كشور 
را به   ويژه در حوزه صنايع، تحت   تأثير قرار داد؛ چراكه 
كمبود مواد اوليه و مواد خام وارداتي و گران بودن آن 
در بازارهــاي جهاني مانند چوبي بــود كه الي چرخ 
اقتصاد كشور قرار مي   گرفت و اوضاع را وخيم   تر مي   كرد. 
ورق اين اوضــاع كه كم و بيش تــا خرداد1361ادامه 
داشت، پس از فتح خرمشــهر برگشت؛ عمليات   هاي 
موفــق چهارگانه ايران )ثامن   االئمــه، طريق   القدس، 
فتح   المبين و بيت   المقدس( در جبهه   هاي نبرد زميني 
و آزادي بخش وسيعي از زمين   هاي اشغالي ايران، عالوه 
براينكه بخش قابل   توجهي از مراكز صنعتي و اقتصادي 
كشور را از زيرآتش دشمن خارج كرد، مسير افزايش 
صادرات نفتي را نيز هموار كــرد. اين درحالي بود كه 

موازنه قوا در منطقه هم به سود ايران تغيير و اين مسئله 
به تثبيت اوضاع سياســي-اقتصادي كشور در عرصه 
نظام بين   الملل كمك شايان توجهي كرد و سبب شد 
روزنه   هاي بيشتري براي تقويت بنيه اقتصادي كشور 
گشوده شود كه بررسي آمارهاي اقتصادي اين دوره، 
گواه بهبود نسبي وضعيت شاخص   هاي اقتصادي كالن 

كشور است.
دوره بهبود نسبي اقتصاد ايران در دوره جنگ تحميلي 
تقريبا تا پايان سال1364دوام داشت اما از سال1365 
ركود، دوباره اقتصاد كشور را تحت   تأثير قرار داد؛ گره در 
نبردهاي زميني، كاهش شديد قيمت نفت، موج جديد 
و گسترده حمالت عراق به شهرها، مراكز اقتصادي و 
تاسيسات و پايانه   هاي نفتي و تشديد جنگ نفتكش   ها 
اقتصاد ايران را در شرايط بغرنجي قرار داد كه شايد يك 
اتفاق ويژه اوضاع را پيچيده   تر مي   كرد؛ در نبرد دريايي 
ايران و عراق در خليج   فارس پاي اياالت   متحده به   ميان 
كشيده شد و كار به درگيري مستقيم ايران و آمريكا در 

جنگ نفتكش   ها كشيد.
درچنين شرايطي كاهش شديد قيمت نفت، مشكالت 
اقتصادي ايران را دوچندان كرد؛ قيمت هر بشكه نفت 
ســبك ايران در بازارهاي جهاني كه در ســال1364 
حــدود 26دالر معامله مي   شــد، بــه 13/5دالر در 
سال1365رسيد و با وجود اينكه در سال1366 اندكي 
رشد كرد و به 17دالر در هربشــكه افزايش يافت، اما 
اين روند دوام نداشت و در سال1367 دوباره قيمت   ها 
شكست و نرخ هر بشكه نفت سبك ايران به 13/2دالر 
سقوط كرد و 3سال پاياني سخت را براي ايران در طول 

سال   هاي جنگ تحميلي رقم زد.
بنابراين در شرايطي كه تا پايان ســال1364 دولت 
به   دنبال ايجاد جامعه   اي مطلوب با معيارهاي مشخص 
و غالبا ايدئولوژيك بود اما از سال1365تا پايان جنگ، 
دولت مي   كوشيد تا با اتخاذ تدابير ويژه، اقتصاد كشور 
را حفظ كند؛ چراكه افت سنگين درآمدهاي نفتي در 
اين دوره دولت را درگير دواولويت اساســي »جنگ« 
و »تامين كاالهاي اساسي« كرد؛ اوضاعي كه ترجيح 
داده شد »شــرايط جديد اقتصادي« خوانده شود تا 
اينكه »شــرايط بحراني« نام بگيرد   . در ســال1365 
كل درآمد ارزي كشور حدود 6/3ميليارد دالر بود كه 
حدود 3ميليارد دالر آن صرف تامين نيازهاي جنگ 
مي   شــد و حدود 3ميليارد دالر براي تامين كاالهاي 
اساســي و ديگر نيازهاي ارزي كشــور باقي مي   ماند. 
روح   اهلل رمضاني، اســتاد بازنشسته دانشگاه ويرجينيا 
تصوير ويژه   اي از اوضاع اقتصادي كشــور در اين دوره 
به   دست مي   دهد؛ »اوضاع اقتصادي ايران چنان بحراني 
شد كه دولت در 22آبان1366 خواستار »جهاد مالي« 
مردم شــد و ايرانياني را كه نمي   توانســتند درجنگ 
شركت كنند، تشــويق كرد كه از حمايت مالي دريغ 
نورزند.«  جنگ تحميلي خسارات بسياري به اقتصاد 
كشور وارد كرد؛ در اين سال   ها بخش عمومي اقتصاد 
ايران 182ميليارد دالر، حــوزه نفت 209ميليارد 
دالر و بخش كشاورزي 252ميليارد دالر خسارت 
ديدند و رقم سرجمع خســارات نيز مطابق ارزش 
اسمي دالر در سال پس از جنگ حدود 700ميليارد 
دالر بوده است كه بخش قابل   توجهي از اين ميزان 
در 2سال پاياني جنگ به كشورتحميل شد. ازسوي 
ديگر جنگ، تبعات ديگري هم براي كشور داشت؛ 
بزرگ   ترشدن دولت، كســري مداوم بودجه، تورم 
مستمر و همچنين گسترش بيكاري ازجمله آنهاست 
كه اگرچه برخي معتقدند كه بخشي از اين معضالت 
معلول ديدگاه   هاي چپ   گرايانه ميرحسين موسوي 
و تيم اقتصادي وي است كه طرفدار اقتصاد دولتي و 
مخالف بازار آزاد بودند اما به   نظر مي   رسد كفه شرايط 
جنگي سنگين   تر باشد؛ هرچه بود دولت سازندگي 
در شرايطي در مرداد1368 فعاليت خود را آغاز كرد 
كه كشور با كسري سنگين بودجه مواجه بود، تورم، 
عامه مردم و به   ويژه طبقه متوســط را آزار مي   داد، 
زيرساخت   هاي اقتصادي كشور بايد نوسازي مي   شد 

و دولت فربه   تر شده بود.

بازار كتاب در دست كتاب   هاي تجديدچاپ است� چاپ اول 
كتاب به   دليل گراني كاغــذ و فيلم و زينك چندان مقرون 
به صرفه نيســت� 2هزار و 399عنوان كتاب چاپ اول در 
سال65 با كاهش حدود 300عنواني در سال1366 به رقم 
2هزارو94عنوان مي   رسد� در اين سال متوسط تيراژ كتاب 
با كاهشي اندك نسبت به سال گذشــته در رقم 5هزار و 
349متوقف شده است� ذبيح   اهلل منصوري و كريشنا مورتي 
بيشترين طرفدار را در بازار كتاب دارند� »خاطراتي از يك 
امپراتور« كه رماني تاريخي و 500صفحه   اي از رالف كورن 
گولد است با ترجمه و تاليف منصوري از نشر يادگار با اقبال 
روبه   رو مي   شود� متوسط قيمت كتاب، حدود 300ريال است�

ونق، رکود  رکود، ر
كارنامه اقتصادي دولت در سال   هاي جنگ، فراز و نشيب فراوان داشت

جنگ در همه جبهه ها 
 حمالت شيميايي دشمن

چهره جنگ را دگرگون كرد

 سعيد زاهدي     ���������������������������������������������������������������
ســال66 همه   جانبه جنگ گســترش يافت؛ با موشك   هاي 
اهدايي شوروي، صدام از اول تا آخر سال بارها شهرهاي مختلف 
ايران را مورد حمله قرار داد و براي نخستين بار موشك هايش به 
تهران هم رسيد. آنها سكوها و پااليشگاه   هاي نفتي و كشتي   هاي 
نفتي و تجاري ايران را هدف مي گرفتند و ايران هم اعالم كرد  
كه اگر دريا برايش امن نيســت، براي هيچ   كشور ديگري هم 
نبايد امنيت داشته باشــد. اين حرف اعالن جنگي آشكار به 
دو ابرقدرتي بود كه به نفت خليج فارس وابسته بودند. پس هر 
دو ناوهاي جنگي خود را به منطقه فرستادند. در ارديبهشت 
ماه، يك ناو شــوروي مورد حمله قرار گرفت و يكي ديگر هم 
با مين هاي دريايي آسيب ديد. در اين شرايط، يك جنگنده 
عراقي    اشتباهي به ناو استارك آمريكا حمله كرد و ناامني در 
خليج فارس تيتر يك رســانه   هاي دنيا شد. با اين پيشامدها، 
شوروي كنار نشست اما آمريكايي   ها در خليج   فارس ماندند. 
در مردادماه، ناو بريجتون آمريكايي كه براي نخستين بار يك 
كشتي كويتي را اســكورت مي كرد به مين خورد و روز آخر 
شهريور ناو آمريكايي، به كشتي تداركات ارتش ايران حمله 
كرد و گروهي را به شهادت رســاند؛ درگيري در خليج فارس 
شدت يافته بود. 16مهر، بالگردهاي آمريكايي به رزمندگان 
ايران در جزيره فارســي حمله كردند كه 8نفر شهيد شدند و 

4نفر به اسارت درآمدند. بيژن گرد و نادر مهدوي و يكي دو نفر 
ديگر هم با يك موشك    دوش   پرتاب، بالگرد آمريكايي را زدند 
و خود شهيد شــدند. هر هدفي آنها مي   زدند ايران هم پاسخ 
مي داد و برعكس. 23مهر، يك كشتي كويتي با پرچم آمريكا 
مورد حمله قرار گرفت و 27مهر آمريكايي   ها با زدن دو سكوي 
سلمان و رشادت 500ميليون   دالر خسارت وارد آوردند. در دوم 
آبان، ايراني   ها ترمينال بزرگ نفتي كويت در اسكله الحمدي را 
با موشك مورد هدف قرار دادند ولي اين   بار آمريكايي   ها تالفي 
نكردند. جنگ در دريا آرام شد اما ايران در جبهه   هاي ديگر هم 
مي   جنگيد. در موسم حج، دولت سعودي حاجيان ايراني را در 
خانه امن خدا به خاك و خون كشــيد. از سوي ديگر با دستور 
رونالد ريگان، تحريم هاي اقتصادي آمريكا عليه ايران شدت 
يافت. در اين اوضاع، وقتي ايران حلبچه را از عراق گرفت، صدام 
مردمش را به تالفي استقبال آنها از رزمندگان ايراني با بمب   هاي 
شيميايي مورد حمله قرار داد. منافقين هم در اين اوضاع با صدام 

به توافقي جديد رسيدند و رسما شدند عضو ارتش بعث.
 

تصويب قطعنامه 598
وقتي فاو فتح شــد و بعــد از كربالي4، عمليــات كربالي5 
موفقيت آميز بود، معلوم شد ايران در جبهه نبرد برتري دارد 
و قدرتمند است. در اين شرايط آنها كه دنبال پايان جنگ با 

شكست ايران بودند به اين نتيجه رسيدند، اين پاياني نيست 
كه انتظارش را مي   كشيدند؛ پس براي نخستين بار قطعنامه   اي 
را در شــوراي امنيت ســازمان ملل تنظيم كردند كه برخي 
خواسته   هاي ايران در آن ديده مي   شــد. مفاد قطعنامه598 
حاصل    9ماه تالش آمريكا، شوروي، عراق، عربستان، فرانسه، 
انگليس، آلمان و چند كشور ديگر بود تا هم ايران را راضي كنند 
و هم نگذارند ايران به پيروزي برسد. براي نخستين بار قطعنامه 
در چارچوب فصل هفتم منشور ســازمان ملل صادر    شد كه 
اين از خواسته   هاي ايران بود كه مي خواست متجاوز و غرامت 
جنگ مشخص شود. وقتي دبير كل سازمان ملل، پيش   نويس 
قطعنامه را براي ايران و عراق فرستاد، عراق نظراتش را ارائه داد 
اما ايران سكوت اختيار كرد. اگر آن زمان دستگاه ديپلماسي 
قوي   تري داشتيم و وزارت خارجه فعاالنه تر برخورد مي كرد، 
مي   توانست در مذاكرات، اصرار كند به جاي آغازگر جنگ در 
بند6 از واژه متجاوز استفاده شــود يا از تعيين غرامت سخن 
بگويد تا در قطعنامه گنجانده شده و بعدتر درباره دريافت آن 
ادعايش را مطرح كند. اما چنين نشد و لحن قطعنامه درباره 
آغازگر جنگ و خسارت آن از نظر حقوقي، تفاوتي بين متجاوز 
و طرف مورد تجاوز قائل نبود. براي خســارت هم صندوقي 
بين   الملل تشكيل شــد كه ايران و عراق سهمي مساوي در 

برداشت از آن داشتند.

  فرزانه ابراهيم زاده ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

»ظهر يكشنبه اي تابستاني بود. والك تازه آمده بود و ناهار والك   پلو با ماهي داشتيم. داشتم 
ماهي   ها را سرخ مي   كردم كه يك دفعه باران گرفت؛ آن هم وسط تابستان. خيلي زود هم بند 
آمد. سفره را انداخته بوديم كه يك دفعه صدايي وحشتناك برخاست؛ خيال كرديم دوباره 
هواپيماهاي عراقي آمده اند. تا آمدم دست بچه   ها را بگيرم تا به پناهگاه برويم، ديدم جريان 
شديد آب، درهاي خانه را شكست و... لحظه   اي بعد همه ما در تالش بوديم تا زير آن سيالب، 
دستمان را به چيزي بگيريم كه با آب كه ديوارهاي خانه را خراب كرده بود همراه نشويم؛ 
قابلمه غذا و سفره و همه زندگي مان روي آب در حال حركت بود.«؛ اين يك خاطره واقعي از 
خانواده   اي شش نفره است كه ظهر يكشنبه 4مرداد 1366در خانه شان در كوچه پشت تكيه 
باالي امامزاده صالح مي   خواستند ناهار بخورند اما سيل خانه    آنها و همسايه   هايشان را با خود 
برد. عصر آن روز مادر و يك دختر خانواده و پسر يك ساله شان پيدا شدند و 2دختر ديگر را 
پدر سرپل تجريش يافت. اين خانواده خوش   شانس   تر از 300نفري بودند كه آن روز در بازار 

تجريش و تكيه امامزاده صالح و آن حوالي بودند.
سال66 خبر تلخ كم نداشت. جنگ با شدت در جبهه    غرب و جنوب در جريان بود و روزي نبود 
كه حجله   اي سر كوچه   اي برپا نباشد. حمله    به شهرها عادي شده بود و داغ دختران مدرسه 
زينبيه ميانه هنوز تازه بود كه در آن سپيده   دم تيرماه بوي بادام تلخ در سردشت پيچيد. پس 
از آن، خبر از مكه رسيد كه زوار ايراني در مراسم برائت از مشركين در خانه امن خداوند شهيد 
شده اند. در اين ميان يكي از تلخ   ترين روزهاي تهران به   خصوص منطقه شميرانات در طول 

قرن اخير رقم خورد.
حوالي ساعت12بود كه يك دفعه رگبار و بارش تگرگي ناگهاني، مردم را در شمال تهران 
شوكه كرد. آن روز يكي از گرم ترين روزهاي ســال 66 بود و اصال انتظار نمي   رفت باران و 
تگرگ ببارد. شدت رگبار براساس آماري كه هواشناسي بعدها اعالم كرد به حدي بود كه در 
مدت 107دقيقه حدود 28ميلي   متر ثبت شد. باران كه قطع شد مردم زندگي عادي را آغاز 
كردند اما چند دقيقه از پايان باران نگذشته بود كه صداي غرش مهيبي در ميان شلوغي ظهر 
منطقه پيچيد؛ غرشي كه مردم را ترساند. نخستين و محتمل   ترين گمانه براي مردمي كه آن 
توده سياهي كه داشت از سمت باالي دربند و گالبدره به سمت ناودانك و جعفرآباد مي   آمد 
را نديدند حمله هوايي و احتمال نشنيدن آژير قرمز بود. پس بسياري به نزديك ترين پناهگاه 
رفتند و اين مرگبارترين اشتباه آنها بود. آنها زير آوار آب در پناهگاه، فرصت فرار پيدا نكردند. 
تا مدت   ها كمتر كسي مي   دانست آن روز چه اتفاقي افتاده است. حجم مصيبت آن قدر زياد 
بود كه كمتر كسي جز همان باران بي   مقدمه تابستاني دنبال مقصر ديگري نمي   گشت. اما آن 
3قطعه سنگ بزرگ كه وسط سرپل تجريش پيدايشان شد خيلي زود حرف و حديث هايي 
ساخت؛ ازجمله شكستن سدي كه مدتي پيش باالي گالبدره ساخته بودند. آنگونه كه گفته 
مي شد، باران باعث باال رفتن حجم آب شده و چون دريچه   هاي سد به موقع باز نشده بود باعث 
شكسته شدن ديواره سد و سرازير شدن آب پشت آن در مسير رودخانه گالبدره و دربند و 
ناودانك و جعفرآباد از يك سو و دربند و ظهيرالدوله از سمت ديگر شد. سيالب در مسير خود 
به سمت تجريش از هر دوسو هرچه سر راهش بود را خراب مي   كرد و با خود به سمت ميدان 
تجريش مي   برد. در كمتر از چند دقيقه، آب به تجريش رسيد و با طغيان رودخانه سرپل، تكيه 
و بازارچه تجريش زيرآب رفتند و آب از آن سو به سمت خيابان وليعصر تا نزديكي ميرداماد 
و از سوي ديگر تا پايين شريعتي پيش رفت. برخي از شاهدان عيني مي   گويند آب در مسير 
غرب تجريش تا سر توانير ادامه داشت و در مسير شرق تا دوراهي قلهك پيش رفت. اما بيشتر 

خسارت و قربانيان در ميدان تجريش و ميدان قدس گزارش شد.
به   گفته شاهدان عيني، آب مانند يك توده سياه   رنگ به سمت پايين مي   آمد و به هيچ   چيزي 
سر راهش رحم نمي   كرد. ساكنان خانه   هايي كه در كنار گالبدره بودند نخستين قربانيان 
اين سيل شدند. آن زمان وقت نماز جماعت بود و نمازگزاران مسجد همت يك دفعه با سيل 
مواجه شدند. بازماندگان مي   گويند با ورود آب به مسجد، هركس به هرچه توانست چنگ 
زد تا با آب نرود. آب فقط ديوار جنوبي مسجد را برد و همين باعث شد برخي از نمازگزاران 
نجات پيدا كنند. آب در مسير خود وارد بيمارستان شهداي تجريش هم شد؛ بيمارستاني 
كه در ساعت   هاي بعدي با وجود آسيب ديدن پزشكان و پرستاران، مركز امداد و نجات شد؛ 
هرچند بخشي از آمبوالنس   هاي اورژانس كه در خيابان دربند بودند همراه سيل رفته بودند. 
تكيه پايين تجريش كه يكي از بناهاي شاخص تاريخي شميران بود در اين سيل به   طور كامل 
تخريب شد و بخشي از اشياي آن همراه آب رفت. اما مهم   ترين چيزي كه آب آن را برد جان 
مردمي بود كه بخت آنها را آن روز به آن منطقه كشاند. بعد از گذشت سال ها هنوز آمار دقيقي 
از تعداد جان باختگان سيل66 منتشر نشده است اما گفته مي   شود 300نفر در اين حادثه 

جان خود را از دست داده اند.
بسياري از ساكنان خيابان گوگل و پشت امامزاده صالح، اعضاي خانواده و همسايگان شان را 
در پل رومي پيدا كردند. خيلي   ها مفقود شدند و تا مدت   ها بوي مرگ در آن حوالي مي   آمد. 
ميدان تجريش    2ماه بعد از اين حادثه بسته شد و عمليات پاكسازي و بازسازي ادامه داشت. 
وضعيت سرپل تجريش بعد از اين حادثه به   طور كلي تغيير كرد. سطح ميدان 20سانت باالتر 
آمد. يكي از 4قطعه ســنگ بزرگ كه از باالي كوه و همراه سيل به پايين آمد تا مدت   ها در 
مركز ميدان قرار داشت. سرانجام در سال82 شهرداري تهران اين سنگ بزرگ قاتل را به 
قسمت شمالي ميدان برد و بعد از حكاكي روي آن به   عنوان يادآوري اين حادثه سر خيابان 
جعفرآباد كه محل اصلي ورود آب به ميدان تجريش بود نصب كرد. اين حادثه مانند ساير 
حوادث، شايعات زيادي هم همراه خود داشت. از آ   نجا كه سيل از بخش شرقي گورستان 
ظهيرالدوله رد شده بود، خسارات زيادي به آن وارد كرد و بخشي از آن را به كلي از بين برد. 
گفته مي   شد تعدادي از جنازه   هاي پيدا شده متعلق به اين گورســتان بوده اند ولي منابع 
رسمي اين نقل را تأييد نكردند. در 29شهريور66 نخست   وزير وقت دستور داد تا چندين باب 
مغازه كه متعلق به ارتش بود در اختيار مردمي گذاشته شود كه محل كسب   وكارشان را در 
اين سيل از دست دادند. اين ماجرا هرچند با مخالفت ارتش روبه   رو شد اما در نهايت حرف 

دولت به كرسي نشست.

ظهر يكشنبه،  سيل تجريش
روايتي از سيل تابستاني تهران كه شميران را شخم زد

رم
ها

ت چ
دول

نه 
ابي

ا ك
ور ب

مه
س ج

رئي
ی 

گار
اد

س ي
عك

نی
يرا

ج ا
جا

ا ح
ی ب

ود
سع

س 
پلي

ی 
ير

رگ
د

چه
حلب

هر 
ی ش

اي ي
يم

ن ش
ارا

مب
ب

اد
صي

د 
حم

س: م
عك

ا-
ره

شه
گ 

جن
ثر 

در ا
دم 

 مر
گی

وار
آ

ان
ير

ا ی 
 مل

انه
بخ

كتا
ع: 

منب



  سیدمحمد حسین محمدی  ���������������������������������������������������������������

در اين زمان و زمانه درباره كســروي گفتن، بيشتر مناسب حال آن   كساني است 
كه با تاريخ مأنوس   اند. اوضاع ولي از حوالي 1311 و حداقل تا يك دهه بعد از آن، 
به   گونه ديگري بود. آرا و انديشه   هاي كسروي و نقدهاي تندوتيزي كه به مذهب 
داشت، آن   قدر پر ســروصدا بود كه زمينه فعاليت   هاي فرهنگي بسيار زيادي را 
فراهم كرد. بسياري از اين جمعيت   ها و انجمن   ها و تشكل   هايي كه در ابتدا براي 
مبارزه با آراي كسروي تشكيل   شده بودند، پس از مدتي وارد زمينه   هاي سياسي 
شدند و مسئله   شان از فعاليت ديني و فرهنگي به فعاليت سياسي تغيير پيدا كرد. 
يكي از اين چندين و چند تشكلي كه چنين سرنوشتي داشت، كانون نشر حقايق 

اسالمي بود. اين كانون كه در سال1323توسط محمدتقي شريعتي و در مشهد 
پايه   گذاري شده بود، بنا داشت تا در البه   الي سروصداهاي حزب توده و كسروي 
و فضاي بسته مذهبي، صداي ديگري باشد  . شريعتي درس حوزه خوانده بود اما 
عبا و عمامه نداشت. همين نكته كوچك شايد بتواند بخشي از شخصيت فكري او 
را نيز نشان بدهد. شريعتي در ديداري با آيت   اهلل بروجردي گفته بود با اين لباس 
بهتر مي   تواند جوانان و دانشگاهي   ها را هدايت كند. آيت   اهلل بروجردي نيز برايش 
دعا كرده بود. تمام تمركز كانون نشــر حقايق اسالمي در گام   هاي نخست صرفاً 
معطوف به مسائل فرهنگي و مذهبي بود؛ اما با شروع جنبش ملي نفت رفته   رفته، 
شريعتي قطار كانون را در ريل ديگري انداخت و كانون، از نهادي صرفاً فرهنگي 
تبديل شد به يكي از مراكز اصلي حاميان دكتر مصدق در مشهد  . تا پيش از اختالف 

ميان آيت   اهلل كاشاني و مصدق، نام شريعتي حتي در كنار نام شيخ محمود حلبي 
نيز قرار مي   گرفت. بعد از باال گرفتن اين اختالف، شريعتي همچنان مدافع مصدق 
ماند و بابت اين حمايت نيز هزينه   هاي زيادي داد. البته بايد توجه داشت كه دفاع 
شريعتي از مصدق به   معناي مقابله با كاشاني نبود، در واقع شريعتي بيش از آنكه 
به   نقد كاشاني بپردازد به اثبات مصدق مي   پرداخت. فعاليت   هاي سياسي شريعتي 
بعد از كودتاي 28مرداد دوباره روند نزولي گرفت و سبب شد تا او مجدداً به رسالت 
اوليه   اي كه براي خود تعريف كرده بود، بپردازد. او اين فعاليت را تا ســال وفاتش 
1366ادامه داد. ثمره آن زحمات آثار متعددي است كه توسط بسياري از عالمان 
همچون عالمه جعفري، سيدجالل آشتياني، شهيد مطهري، مورد تمجيد و تعريف 

قرارگرفته است و باقيات الصالحاتي است از آن استاد بزرگ.

مرد تاريخ 
محمدتقي شريعتي از نقد كسروي تا 

اثبات مصدق
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اي بهار فقید كلمات بر گلستان مخدوشي از دهاني افسرده!
»اسماعيل« رضا براهني شكل و لحن و چشم انداز تازه اي به شعر فارسي پيشنهاد مي كند كه به سرعت تقليد مي شود

شعر

آتشودوددرخليجفارس
جنگ نفتكش   ها در سال66 به اوج خود رسيد  

اقتصاد

نرخ

علیرضا احمدي  ����������������������������������������������������������������������������������������������

نخستين روز فروردين1366درحالي آغاز شد كه از چند هفته    قبل تالش   هاي جهاني 
براي برقراري صلح ميان ايران و عراق ابعاد جديدي به   خود گرفته و از ســوي ديگر در 
بيشتر مناطق جبهه   هاي زميني جنگ، ميان نيروهاي دو كشور آرامش نسبي برقرار بود 
و دوطرف درحال تحكيم و تقويت مواضع خود بودند. اما در خليج   فارس، عراق همچنان 
به حمالت خود عليه نفتكش   ها و تأسيسات نفتي كشور ادامه مي   داد تا با فشار اقتصادي، 
ايران را در موضع ضعف قرار دهد. برهمين اساس در نخستين روز فروردين نفتكش ايراني 
»اوج« در جنوب جزيره خارك مورد حمله قــرار گرفت و جنگنده   ها و هلي   كوپترهاي 
عراقي به سكوي نفتي »ابوذر« و تأسيسات نفتي »نوروز« حمله و خسارات مالي و جاني 
قابل   توجهي وارد كردند. در نخستين   ماه سال1366عراقي   ها بيش   از 6بار به نفتكش   ها و 

تأسيسات نفتي    ايران حمله كردند .
 در اين ميان فشارهاي اقتصادي بين    المللي به ايران درحال رسيدن به بي   سابقه   ترين حد 
خود در ســال   هاي اخير بود و عالوه بر كاهش قيمت نفت و تحريم خريد اين محصول، 
تحريم   هاي تسليحاتي و تامين نيازها از مجاري غيررسمي و بازار سياه فشار اقتصادي 
مضاعفي به ايران وارد مي   كرد. قطع چندماهه روابط ايران و فرانسه در تابستان1366 نيز 
سبب شد تا اين كشور از همه شركت   هاي نفتي بخواهد خريد نفت از ايران را متوقف كنند. 
در چنين شرايطي كويت با طرح تقاضاي اسكورت   كردن نفتكش   هايش در خليج   فارس 
از سوي قدرت   هاي جهاني، موج جديدي از بحران   ها را در اين منطقه كليد زد كه حتي 
تا درگيري مستقيم ايران و آمريكا نيز پيش رفت. در اين مقطع، درگيري   هاي مستقيم 
دوكشور در آب   هاي خليج   فارس با برخورد نفتكش بزرگ »بريجتون« با مين آغاز شد و 
با غرق شدن كشتي »ايران اجر« به پايان رسيد. اين چالش   ها كه با همراهي كشورهاي 
غربي و منطقه همراه بود، فشارهاي مضاعف اقتصادي به ايران وارد مي   كرد كه هم بايد به 

نياز جبهه   هاي جنگ مي پرداخت و هم مايحتاج مردم را تأمين مي كرد .

 يكي از موضوع   هايي كه در ســال1366در حوزه اقتصادي در داخل كشور مطرح شد و 
بحث   هاي دامنه   داري را به   دنبال داشت، موضوع حدود اختيارات دولت بود كه از استفتاي 
ابوالقاسم سرحدي   زاده، وزيركار و اموراجتماعي از امام   خميني)ره( درباره ميزان اختيارات 
دولت در مقابل كارفرمايان آغاز شد و با نامه رهبرانقالب و تعريف موسع از واليت   فقيه 
پايان يافت. موظف شــدن آمريكا به پرداخت 500ميليون دالر از وجوه ايران براساس 
حكم ديوان الهه در ارديبهشت، تصويب اليحه بيمه بيكاري در تيرماه، تصويب اليحه 
تشكيل كميته ملي سدهاي بزرگ و كميته ملي آبياري و زهكشي در تيرماه، تصويب 
اليحه تشكيل شركت سهامي راه   آهن جمهوري   اسالمي ايران و اساسنامه آن در مهرماه 
و تصويب اليحه افزايش سرمايه جمهوري اسالمي ايران در بانك جهاني در بهمن   ماه، از 

مهم   ترين اخبار اقتصادي سال1366 بود.

������������������������������������������������������������� مرتضي كاردر
»اي غرقــه در مرداب   هاي ســاكت، در برگ   هــاي پاييز، 
در شــبه جزاير متــروك، در بهمن   هــاي فروريخته، در 
درياچه   هاي نمك، در تپه   هاي طاســيده، در آشيانه   هاي 
پرنده، در آسمان   هاي بي   ستاره، در خورشيدهاي بي   مدار، 
در مهتابي   هاي مشــرف به خالــي، در كوچه   هاي تهي از 

قدم   هاي عاشق !
 به مدد عشق از گور بيرونت خواهم كشيد ! 

مرده باد شاعري كه راز نيزه و خون را نداند!/ زنده باشي تو كه 
راز سنگر و ستاره را هم مي   دانستي!« 

رضا براهني اگر مهم   ترين منتقد تاريخ شعر نو فارسي نباشد، 
تأثيرگذارترين   شان بوده است. نقدهاي مطبوعاتي او در دهه 
40اتفاقي در نقد شعر امروز ايران به شمار مي   رود و كتاب 
»طال در مس« كه مجموعه نقدهاي اوست، هنوز هم، فارغ از 
ارزش   هاي تاريخ ادبياتي، الگوي نقد شعر محسوب مي   شود. 
اگرچه منظومه او در مقام تحليل   گر و منتقد ادبيات منسجم 
نيست و فرازو فرود و تناقض كم ندارد، شم منتقدانه و قدرت 
تحليل او انكارناپذير اســت. او مثل خيلي از روشنفكران 
سال   هاي گذشته به ادبيات چپ   گرايانه متعهد باور دارد و 
تعهد اصلي   ترين معيار بسياري از نقدهاي او بوده است. كم 
نيستند شاعراني كه به   دليل آنچه به زعم او عدم   تعهد است، 

سخت در معرض نقدهاي ويرانگر او قرار گرفته   اند .
 رضا براهني در مقام شاعر نيز سال   هاي ســال، به   ويژه در 
شعرهايي كه رويكرد اجتماعي دارند، شاعري چپ   گراست. 
مثل همه شاعران چپ   گرا،  شعر براي او ابزار مبارزه است و 
در مقام شاعر اغلب وقتي به سياست مي   رسد، شعر را به شعار 
تبديل مي   كند. )نمونه شعرها و ســطرهاي شعارگونه در 

مجموعه »ظل    اهلل« بسيار است( 
اما همزمان خط ديگري را نيز در شعر، به   ويژه شعر عاشقانه، 
پي مي   گيرد كه از شعر نيمايي آغاز مي   شود و به شعرهاي آزاد 
مي   رسد. جز قريحه شاعر، آگاهي از ادبيات جهان و استمرار 
است كه سبب مي   شود كوشش   هاي رضا براهني در شعر به 

ثمر بنشيند و از شاعر   ـ    روزنامه   نگاران ديگر 
مثل جواد مجابي پيشي بگيرد .

» اي بهار فقيد كلمات بر گلستان مخدوشي 
از دهاني افسرده/    اي اســماعيل بلند نشو از 
رختخوابت!/    اي همسن شاه، معاصر اختناق، 
   اي شهروند شكنجه!/    اي گنجشك دربه   در در 
خانه   هاي اجاره   اي!/    اي پسر واقعي »ابراهيم« 
و »نيما« با هم/    اي بي   خانه،    اي بي   آسمان،    اي 
بي   سقف،    اي بي   زمين!/    اي سايه   نشين تنگ 

دست اين عصِر تنگ   دل/    اي شاعر نسلي تهي   دست/ گورت 
كجاست تا كه به مدد عشق تو را از اعماق آن بيرون كشم؟/ 

   اي اسماعيل!    اي برادر من، بلند نشو از رختخوابت!« 
عاشقانگي و تعهد در شعر بلند »اسماعيل« )منتشر شده در 
سال 1366( به هم مي   آميزند و يكي از ماندگارترين شعرهاي 
رضا براهني را شكل مي   دهند. اسماعيل، مرثيه عاشقانه   اي 
است در سوگ اسماعيل شاهرودي، شاعر چپ   گراي نيمايي 
كه جنون او را مي   كشاند. شعر مخاطبه   اي با شاعر درگذشته 
است و براساس تداعي   هاي آزاد ذهني شكل گرفته و آكنده 
است از سطرهاي خطابي بلند كه با حرف نداي »اي« آغاز 
مي   شــوند و توصيف   ها و تركيب   هاي اضافي بسياري كه 
قدرت شاعر را به رخ مي   كشند. اسماعيل الگويي در شعر نو 
فارسي پيشنهاد مي   كند كه براساس مخاطبه شكل مي   گيرد، 
شعرهاي خطابي در گذشته ادبيات ايران وجود داشته، اما 
بي   ترديد اسماعيل تأثيرگذارترين نمونه چنين شعري در 
شعر نو فارسي است. مهم   تر از همه اينكه رضا براهني هيچ   گاه 

به   اندازه شعر بلند اسماعيل شاعر نبوده است .
» كه بعد از انقالب هم پول از پاروي تاجرها باال مي   رود/ و كله 
پاچه، سير و سيرابي و ودكاي قاچاق يا خانگي مي   خورند/ 
در »ويدئو« فيلم   هاي هندي، »رنگارنگ«، و فيلم »پاگنده 
به آفريقا مي   رود« مي   بينند/ دلشــان مي   گيرد يا غشغش 
مي   خندند/ و هر دو سه ســاعت از حجره به شميران تلفن 
مي   كنند/... / و فشــار خون را هنوز هم بــه كمك آبغوره 
پايين مي   آورند/ و غم اصيلشان اين است كه چرا كاباره   ها 
و كافه   هاي ساز و ضربي را بســته   اند/ - و آخر آدم پولش را 

كجا خرج كند -
 و اگر گرفتار شــوند ثابت مي   كنند كه هميشــه خمس و 
زكاتشان را داده   اند/ و به فكر پول   هايي هستند كه در تيغه    

پشت فريزر پنهان كرده   اند
خوزستان! دوشندگان تو جوانان ما نبودند/ اينان بودند« 

 اســماعيل در خالل مرثيه   ها به جنگ نقب مي   زند. شايد 
جذابيت سطرهاي مرثيه در صفحه   هاي نخست شعر سبب 
شده   اند كه ســطرها و صفحه   هاي بعدي اين 
شعر بلند كمتر خوانده شوند.اسماعيل پس 
از مرثيه، شعر جنگ است و مي   خواهد به   زباني 
صريح بگويد كه دعوا بر سر نفت سبب جنگ 
بوده است. از اين جهت اسماعيل آغازگر نوعي 
شعر ضدجنگ به شمار مي   رود. عالوه بر اين، 
شعر دگرديسي آدم   ها را در سال   هاي پس از 
انقالب نشان مي   دهد و عافيت   طلبان و رياكاران 
را نكوهش مي   كند. براهني آنچه را در مقدمه 

طوالني »ظل    اهلل« نوشته حاال به شعر مي   آورد. چشم   انداز 
شعر از اين منظر نيز يگانه است .

» و يك   بار هم گفتي: »ُزَهري« مرد خوبي اســت و يك نفر 
پرسيد، شاعر خوبي هم هست؟/ و تو به سكسكه افتادي و من 
باز گمت كردم، بازيافتمت. / مسلول بودي؟ ديوانه بودي؟ 
سكته كرده بودي؟ از هند برگشته بودي و من و تو و دخترم 
و پسرت، رفتيم، »دربند« يا »دركه«/ و باهم عكس گرفتيم. 
عكس   ها افسرده   اند اسماعيل!/ انگار چشم   هاي زمان بر آنها 
گريسته   اند! عكس   هاي بعد از مرگ هستند اسماعيل!/ انگار 

عكس   هايي هستند در دست مادرهاي پسر مرده« 
در اسماعيل شمار سطرهايي كه نثر محسوب مي   شوند، مثل 
هر شعر روايي بلند ديگري، كم نيست، به   ويژه آنجا كه شاعر 
مثل گذشته به شعر سياســي روي مي   آورد، اما سطرهاي 
ماندگار درخشان آن   قدر هســت كه بار سطرهاي نثر را به 
دوش بكشد؛ سطرهايي كه فراتر از متن شعر رفته   اند و هنوز 

زمزمه مي   شوند .
 انتشار منظومه   اي بلند به   عنوان يك كتاب بيش از هر چيز 
مديون اعتمادبه   نفس رضا براهني و اقتدار و مرجعيت او در 
جامعه ادبي است. رضا براهني است كه مي   تواند انبوهي از 
تركيب   هاي وصفي و اضافي را پشت سر هم در يك سطر 
بلند بياورد و يك شعر بسيار بلند بگويد و به   عنوان يك 
كتاب مستقل عرضه كند.اسماعيل الگويي تازه در شعر 
روايي بلند است كه به   سرعت تقليد مي   شود. عليرضا قزوه 
در مجموعه شعرهاي »از نخلستان تا خيابان« نسخه   اي از 
اسماعيل را در چارچوب ادبيات انقالب اسالمي بازآفريني 
مي   كند. شاعران ديگري مثل هادي سعيدي كياسري در 
شعر بلند »خودخواني غريبه دشوار« و محمد رمضاني 
فرخاني در »اي شــبلي عزيز! تو هم؟« تحت   تأثير رضا 

براهني بوده   اند .
 اسماعيل تتمه   هاي براهني در مقام شاعر چپ   گراي متعهد 
است. كم   كم سال   هاي دگرديسي رضا براهني مي   رسد و او 
در دهه70 به شكلي ديگر در شعر پيشرو ايران ظهور مي   كند.

علي عمادي  ����������������������������������������������������������������������������������������������������
در سال66 با آنكه دولت سعي داشت با اقتصاد كوپني بازار را مهار كند اما شرايط 
جنگ و فشارهاي سياسي موجب شد بخشي از سرمايه   هاي خرد به سمت ارز و 
سكه خيز بردارد. كاهش توليد و تداوم رشد منفي اقتصاد به افزايش تورم و كاهش 
ارزش پول ملي منجر شد كه البته اين نزول ارزش پول هيچ شباهتي به اين روزها 
نداشت. در آن ســال مثال هر شــانه تخم مرغ 40تومان و هر سيخ كباب كوبيده 

20تومان قيمت داشت .
 تورم در ســال 66بــا 4واحــد افزايــش بــه 27.7رســيد. حداقل دســتمزد 
كارگر نيز پس از 2 ســال ثبات بــا 5.5درصــد افزايش بالغ بــر 2280تومان در 
   مــاه مي   شــد. درحالي   كــه حداقــل حقــوق در ســال58 براســاس دالر در 
بــازار آزاد، بيش از 121دالر   ماه مي   شــد، حداقل حقوق در ســال66 براســاس 
 دالر بــازار آزاد، بالغ بــر 23دالر مي   شــد. قيمت هــر دالر آمريكا در آن ســال

99 تومان بود و هر سكه تمام بهار طال با 73درصد افزايش نسبت به سال قبل 11هزار 
و 257تومان معامله مي   شد. با تصميم اوپك در آن سال قيمت نفت چند دالري باالتر 
از بازار آزاد تعيين شد و به مدد همين فروش نفت، رشد اقتصاد نفتي حدود 2دهم 
درصد بود وگرنه آمارها حكايت از رشد اقتصادي منفي 4.1درصد بدون نفت داشت. 
در اين سال باوجود ركوردشكني صادرات غيرنفتي كه از مرز يك ميليارد دالر عبور 

كرد اما همچنان سهم واردات بيشتر بود تا تراز تجاري كشور هم منفي شود .

  نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شــهري در ســال1366در 
دسترس نيست اما يافته   هاي اين طرح درباره خانوارهاي روستايي هم حكايت از 
افزايش حدودا 20درصدي هزينه   ها دارد. هزينه متوسط خانوار روستايي در اين 
سال حدود 7هزار و 570تومان در    ماه بود كه 55.5درصد آن مربوط به هزينه   هاي 

خوراكي و دخاني و 44.5درصد صرف اقالم غيرخوراكي مي   شد .

در بين هزينه   هاي خوراكي و دخاني بيشترين سهم با 29.8درصد مربوط به هزينه آرد، 
رشته، غالت، نان و فراورده   هاي آن بوده اســت. )1253تومان در ماه(  هزينه مربوط به 
گوشت با 26.6درصد )1118تومان در ماه(، شــير و فراورده   هاي آن وتخم پرندگان با 
14.9درصد )627تومان در ماه(، ميوه   ها وسبزي   ها با 10.4درصد )435تومان در ماه( 
ودخانيات با 5.8درصد )243تومان در ماه( ازهزينه   هاي خوراكي به   ترتيب درمراتب بعدي 
قرار داشتند. بيشترين افزايش دراقالم هزينه   هاي خوراكي ودخاني نسبت به سال قبل، 

مربوط به هزينه   هاي دخانيات با 57.7درصد بود .
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي كشور در سال1366 به قیمت بازار )میلیارد ريال(

متوسط درآمد و هزينه خانوارهاي روستايي در سال1366

ركوردشكنيهايارزوسكهطال
دخل و خرج خانوار روستايي در سال1366

روحت
شاد!

   شروان امیرزاده     ��������

ماهنامه فكاهيون، شماره 
64، تير 1366.

درصد افزايش نسبت به سال قبلخانوارهاي كل كشورخانوارهاي روستاييخانوارهاي شهريگروه هزينه
3985.42324.56309.918.7خوراكي ها، آشامیدني ها و دخانیات

823.2426.31249.531.1پوشاك و كفش
2582.4617.13199.510.4مسكن، سوخت و روشنايي

471.1274.6745.722.9مبل و اثاث منزل
405.1131.5536.628.4بهداشت و درمان

607.9184.5792.517.1حمل ونقل و ارتباطات
143.748.7192.312.8خدمات آموزشي، فرهنگي و تفريحي

13.7-148.0115.4263.4ساير كاالها و خدمات
9166.84122.613289.417.3جمع

درصد تغییرسال 66سال 65هزينه و درآمد ساالنه  )تومان(
18.2+404 ،65050 ،42هزينه هاي خوراكي و دخاني

20.7+439 ،50940 ،33هزينه هاي غیرخوراكي
19.3+843 ،15990 ،76كل هزينه هاي خانوار
27.2+320 ،85672 ،56كل درآمدهاي خانوار

فکاهی

شهردرجنگ
موشك باران تهران و شهرهاي ديگر در 

سال1366زندگي مردم را تحت   تأثير قرار داد  
  مرتضي بركتي     ������������������������������������������������������������
از میانه اسفند66 و با آغاز موشك باران شهرها از سوي 
رژيم بعث عراق، روزي نبود كه تهران و ديگر شهرها مورد 
هدف قرار نگیرد� حمالت سنگین موشكي مدارس شهرها 
را تعطیل كرد و تلويزيون براي محصالن و دانش   آموزان، 
برنامه آموزشي پخش مي كرد� زير پوست وقايع جنگ 
تحمیلي عراق بر ايران رخدادهايي در جريان بود كه از 
جبهه نبرد در مرزها به شهرها كشیده شد و مردم كه تا 
ديروز جوانان خود را براي دفاع از میهن و اعتقاد مكتبي 
به جبهه   ها مي   فرستادند حاال اما در خانه   هاي خود بدون 
اطالع مورد حمله موشك و بمباران هوايي قرار مي   گرفتند� 
كامال واضح بود كه ايران در پدافند موشــكي و مواجهه 
هوايي در برابر رژيم بعثي عراق مشكالت زيادي داشت كه 
موشك   ها و بمب هاي آنها به تهران هم مي   رسیدند� در آن 
روزهاي سال بسیاري از خانواده ها، شهرهاي محل سكونت 
خود را ترك مي   كردند و به مناطقي مي رفتند كه از شر اين 

حمالت در امان بمانند�
عراق از نخستین روز آغاز جنگ با ايران در آخرين روز 
تابستان 1359، تجاوز به خاك ايران را با حمالت هوايي 
گسترده به پايگاه   هاي نظامي و مكان هاي مهم كشور در 
دســتور كار قرار داد� به گمان آنها به داليل زياد ازجمله 
ضعیف شدن توان نظامي ارتش به   خصوص نیروي هوايي، 
ايران نمي   توانست در برابر حمالت هوايي عراق تاب آوري 
داشته باشد و به همین دلیل مهم   ترين دلیل برتري خود را 
از دست مي   داد� اما در همان ابتداي جنگ، در يك حمله 
برق آسا بیش از 100جنگنده ايران به خاك عراق حمله برد 
و توان هوايي ايران را به رخ آنها كشید� در سال   هاي بعد 
همواره نیروي هوايي ايران با همه مشكالتي كه در تامین 
قطعات و مهمات جنگي براي مقابله با تجاوز عراق داشت، 
توانست در بسیاري موارد برتري خود را در موازنه نبرد 
حداقل به   صورت پدافندي حفظ كند اما در سال   هاي64و 
65مشكالت تامین قطعات هواپیما و مهمات جنگي و از 
سوي ديگر برخي مسائل ازجمله فرسودگي بسیار زياد و 
صدماتي كه به هواپیماهاي جنگي ايراني وارد شد، از توان 
هوايي ايران كاست� درست در نقطه مقابل، تجهیز عراق به 
هواپیماهاي جنگي پیشرفته سوخو22، میگ23، میراژ و��� 
باعث شد كه عراقي   ها بتوانند تا حدودي در آسمان ايران 
تردد كنند� البته خلبانان نیروي هوايي ايران با رشادت و 
هوش مثال زدني، حماسه   هاي زيادي در هدف قرار دادن 
میراژهاي فرانســوي كه وارد خاك ايران شده بودند، 
آفريدند� در آن سال   ها عراقي ها به موشك اسكاد بي  با 
برد 300كیلومتر دست يافتند� اين موشك ها    را شوروي    
در اختیار عراق گذاشت� با استفاده از اين موشك ها عراق 
مي   توانست برخي از شهرهاي نوار مرزي ايران را هدف قرار 
دهد� البته عراق به   دلیل داشتن توپخانه دوربرد، بارها و 
بارها در جنوب كشور شهرهاي اهواز و دزفول را گلوله باران 
مي   كرد به   صورتي كه شــهر دزفول روزي نبود كه يا با 
هواپیما يا موشك و يا گلوله توپ دوربرد، مورد اصابت قرار 
نگیرد� ايران در مقابله توانست با مشكالت بسیار از لیبي 
موشك اسكاد بي    بگیرد و براي مقابله در برابر تجاوز متعدد 

عراقي    ها، باالخره بغداد را با اسكاد بي     مورد هدف قرار داد� 
مسئله   اي كه براي صدام بسیار گران تمام شد� شلیك 
اسكاد بي    از سوي ايران البته با كارشكني طرف لیبي و 
مشكالتي كه در استفاده و تامین آن به   وجود آمد متوقف 
شد كه در خاطرات آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، محسن 
رفیقدوست و برخي از همكاران شهید تهراني مقدم - 
فرمانده موشكي وقت سپاه - اشاراتي به آن شده است� 
ايران در آن سال   ها براي تامین موشك به كره   شمالي، چین 
و سوريه نیر رفت و توفیقاتي را نیز براي گرفتن موشك يا 
سیستم   هاي پدافند هوايي از اين كشورها به   خصوص چین 
كسب كرد و تا حدود زيادي توانست فرسودگي و مشكالت 
خود در زمینه پدافند يا آفند موشكي را برطرف كند� با اين 
حال اما در سال1366يك اتفاق مهم و البته عجیب رخ داد 

كه مي   توان آن را نقطه عطف جنگ شهرها نامید �
 عراق و صدام در عطش و هیجان حمله به تهران و اصفهان، 
با دســت بردن در برد 300كیلومتري موشك اسكاد بي 
    و ســبك كردن كالهك انفجاري آن و افزايش سوخت، 
توانستند تهران را نیز زير حمله موشكي خود ببرند� اين 
موشك به نام صدام »الحسین« نام گرفت� در اين سال 
بیشترين حمالت موسوم به جنگ شهرها از سوي عراق به 
ايران انجام شد؛ تهران بیش از 140بار، قم 25بار و اصفهان 
20بار مورد حمله قرار گرفت و بنا بر آمار، بیش از دوهزار 

ايراني با پرتاب موشك هاي اسكاد به شهادت رسیدند�
در مقابل ايران توانست با موشك   هايي كه از كره   شمالي و 
چین گرفته بود بیش از 80بار به مراكز نظامي و عملیاتي و 
برخي از شهرهاي عراق به   خصوص بغداد حمله كند� تمركز 
اصلي عراق در جنگ شــهرها از بین بردن روحیه مردم 
و ايجاد ناامني در میان ايراني   ها بود ولي تا حدود بسیار 
زيادي نتیجه عكس داد و حس يكدلي و میهن دوستي 

را باال برد�

آخرين نوروز جنگي
مردم ســال67 را با حمله هوايي دشمن شروع كردند 
درحالي   كه مردم پاي تلويزيون مشــغول تماشــاي 
گفت   وگوي مجري برنامه ســال تحويل با محســن 
يوسف بیك، بازيگر برنامه هوشیار و بیدار بودند، صداي 
آژير قرمز همه را راهي پناهگاه كرد� اين اتفاق تازه   اي در 
سال66 نبود و مردم مي دانستند كه دشمن براي نوروز از 
حمالت موشكي و هوايي به شهر   ها دست برنخواهد داشت� 
سال 66سال اوج حمالت هوايي به شهر    هاي ايران بود و 
زمستان و نوروز آخرين پرده جنگ شهر   ها� نوروز آن سال 
همه    چیز در شهرها رنگ و بوي جنگ داشت� از خريد شب 

ی عید تا برنامه   هاي تلويزيوني تا ويژه نامه   هاي مطبوعات�
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بيمارستان فارابي؛ پيشروي به سمت زمين   هاي قلعه
طرح توسعه »مريضخانه فقرا« افتتاح شد

معماری 

پرويز دهداري، مرتضي كرماني مقدم را به   خاطر تحقير بازيكن نپالي، از زمين بيرون كشيد تا ايران 10نفره بازي كند
ورزش 

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

تهران آرام آرام از زير خاكســتر جنگ دارد ســر بيرون مي   آورد و 
كارگاه   هاي عمراني و ساخت   وســاز يكي يكي دارند از دل خاك 
پايتخت جوانه مي   زنند. طرح تبديل مراكز و مكان   هايي كه به هر 
دليل از 1357 ديگر وجود نداشتند آغاز شده و »قلعه« كه ابتداي 
سال1357 به   دليل آتش   سوزي ديگر برهوتي بود در دل شهر، يكي 
از مهم   ترين گزينه   ها بود. شهرداري تصميم می گيرد كه مخروبه 
اين محله بدنام را به پاركي عمومــي بدل كند و نهايتا هم همين 
مي   شود، اما تكه   اي از اين زمين داستاني جداي از پارك رازي پيدا 
مي   كند: اتصال به بيمارستان فارابي براي توسعه آن. دستور هيأت 
دولت اين است: »كليه اراضي ای كه بر اثر تخريب خانه   هاي قلعه 
ايجاد شده به دانشكده پزشكي دانشگاه تهران واگذار مي   گردد تا 
براي توسعه فعاليت   هاي بيمارستان    فارابي و تأسيس مركز پزشكي 
مورد استفاده قرار گيرد«. دكتر حسن عارفي، رئيس دانشگاه تهران، 
صبح امروز در يك گفت   وگو با »بخش دانشگاهي اطالعات« اظهار 

داشت: »ما از مدت ها پيش در فكر توسعه بيمارستان فارابي بوديم 
تا بتوانيم عالوه بر ارائه خدمات »چشم پزشــكي« كه از اين نظر 
بيمارستان فارابي در درجه اول قرار دارد، امكانات درماني نيز براي 
بخش وسيعي از مردم جنوب   شهر تأمين كنيم. به همين منظور 

تقاضا كردم تا اين زمين   ها به بيمارستان فارابي اختصاص يابد«.
اما خود بيمارســتان فارابي كه يكي از مهم   ترين بيمارستان   هاي 
چشم پزشكي ايران اســت تاريخچه يك قرني دارد. حاج معدل 
شيرازي زمين اين بيمارســتان را كه باغي بود پايين   تر از باغ شاه 
در سال 1300خريد و در اختيار شهرداري قرار داد تا آسايشگاهي 
در آن برپا كنند. اندكي بعد اين محل به كارخانه شعربافي تبديل 
شد و بعدها دوباره به مريضخانه فقرا اختصاص يافت. حياط اين 
بيمارســتان در همه   گيري تيفوس در اختيار بيماران قرار گرفت 
و درنهايت در 1324 كاركرد آن به بيمارســتان چشم پزشــكي 
تغيير كرد. 7سال پس از واگذاري زمين   هاي قلعه به بيمارستان، 
ساختمان جديد آن در سال1366 با 23هزار مترمربع زيربنا، توسط 

نخست   وزير وقت افتتاح شد.  

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

احتماال هيچ مربي   اي در تاريخ فوتبال، تيمش را به   خاطر مراعات حال خانواده 
يكي از بازيكنان رقيب 10نفره نكرده اســت؛ هيچ مربي   اي، جز مرحوم پرويز 
دهداري. سرمربي تيم ملي فوتبال در ميانه دهه60 كه نامش به   خاطر اصول و 
اتيكت   هاي سفت و سخت اخالقي   اش در تاريخ فوتبال ماندگار شده، در سال66 
در كاتماندو دقيقا اين كار را كرد. ايران در بازي   هاي مقدماتي جام ملت   هاي آسيا 
در نپال به ميدان رفته بود و 3 بر صفر از ميزبان جلو بود. مرتضي كرماني مقدم، 
بازيكن جوان ايران در آن ســال كه عملكرد خوبي هم در اين بازي داشت،    در 
انتهاي بازي با دريبل   هاي متوالي يكي از بازيكنان تيم ميزبان را سر كار گذاشته 
بود. اين كار، چنان از نظر دهداري غيراخالقي آمد كه بالفاصله دســتور داد تا 

كرماني مقدم، از زمين بيرون بيايد. از آنجا كــه ايران تمامي تعويض هايش را 
كرده بود، با خروج كرماني مقدم ايران 10نفره شــد. كرماني   مقدم كه هميشه 
از دهداري به   خاطر اخالق   مــداري   اش تمجيد مي   كند بعدا درباره اين تعويض 
عجيب گفته است: »3 بر صفر از حريف جلو افتاده بوديم، در گوشه زمين من و 
مجيد نامجومطلق شروع به پاسكاري كرديم، بازيكن نپال را چندبار دريبل كردم 
و دوباره به سمت دروازه خودمان برگشتم كه پرويز دهداري مرا از زمين بيرون 
كشيد. پس از تعويض مرا كنار خود روي نيمكت نشاند و گفت: »اين رفتاري كه 
در زمين انجام دادي دور از انصاف و جوانمردي بود، شايد خانواده بازيكن نپال 
امروز در ورزشگاه حضور داشت كه تو قصد تحقيرش را داشتي«. من متوجه رفتار 
اشتباه خود شدم و وقتي سوت پايان مسابقه از سوي داور زده شد به وسط زمين 

رفتم و از بازيكن نپال عذرخواهي كردم«. 

 سال هويت  تازه گرافيك ايران
نخستين دوساالنه طراحي گرافيك ايران برگزار شد

دورهمي   ها از سال1363 آغاز شد و رفته   رفته تا سال1366 ادامه 
پيدا كرد. محل قرارها رســتوران ســورن در تهران بود و هدف؛ 
يافتن راهي براي ايجاد يك تشكل صنفي. تحول   هاي اجتماعي 
و سياسي مانع تداوم فعاليت   ها و نمايشگاه   هاي طراحي گرافيك 
شــده بود و طراحان و فعاالن اين حوزه، پس از تجربه نمايشگاه 
»50سال گرافيك ايران« در سال1355- كه هنوز هم مانندش 
تجربه نشــده اســت- به   دنبال فرصتي براي اعالم حضور بودند. 
كشــور درگيرودار جنگ بود و آن بدنه نحيف هنر نيز در خدمت 
اهداف و اولويت   هاي ناشي از شرايط جنگ. اما قرارهاي رستوران 
ســورن از آينده خبر مي   داد. نخستين حاصل اين گپ   وگفت   ها و 
قرارها در سال1364، انتشار نخستين تعرفه   بهاي كارهاي طراحي 
گرافيك بود. ســال1366 نقطه   عطفي در تاريخ طراحي گرافيك 
در ايران است؛ برگزاري نخستين نمايشــگاه دوساالنه طراحان 
گرافيك ايران در موزه هنرهاي معاصر تهران كه موجب برگزاري 
مرتب و سلسله   وار اين رويداد بعد از اين سال شد. اين نمايشگاه با 
149شركت   كننده و بيش از 500اثر، نخستين گردهمايي بزرگ 
طراحان پس از انقالب بود. مرتضي مميــز از علي   اصغر محتاج، 
مدير هنري انتشارات سروش، درخواســت كرد كه با استفاده از 
امكانات انتشارات، كتاب اين نمايشگاه را منتشر كند. اين مجلد 
كه با تالش   هاي محتاج و فريده شهبازي تنظيم شد به   خوبي بيانگر 

تفكرات و سطح كيفي آثار طراحان گرافيك در آن دوره است.
امراهلل فرهادي در كتاب يادنامه مميز مي   نويسد: »دستاورد مهم 
رايزني   ها، تعامالت شخصي و پيگيري   هاي بي   وقفه و مستمر مميز-
كه گويا پاياني نداشت- گردآوري آثار بيش از 120طراح و برگزاري 
نخستين نمايشگاه دوساالنه با همكاري انتشارات »سروش« بود 
كه هم به   منظور ارائه تعريفي روشن و هم با هدف ترسيم جايگاهي 
درخور براي طراحي و طراحان گرافيك ايران، به يك قدرت   نمايي 
پرغوغاي هنرمندانه شبيه بود و كار كرد. در اين نمايشگاه، تمامي 
فضاهاي موزه هنرهاي معاصر تهران و حتي سرازيري راهروهاي 
زيباي آن هم از چسباندن آثار طراحان در امان نماند. بي   هيچ شائبه 

و ترديدي، اين نمايشگاه حاصل كوشش   هاي بي   امان و َعلَم   داري 
مرتضي مميز بود كه با همكاري دوستان و شاگردانش به ثمر رسيد 
و بي    او شايد سال   ها بعد هم چنين اتفاقي نمي   افتاد! همگان از نتايج 
اين جشن و شادماني هويت   بخش ســرخوش بودند«. كارهاي 
نمايشگاه در بخش   هاي پوستر، نشــانه، روي جلد، تصويرسازي، 
صفحه   آرايي، سرنامه، بروشور، تقويم، كارت و آگهي تجاري تقسيم 
شــده بودند. نمايشــگاه يك بخش ويژه براي پوسترهاي جنگ 

تحميلي درنظر گرفته بود.
 هيأت داوران دوساالنه:

مهدي فيروزان )مديرعامل انتشارات سروش(
مهندس بهشتي )مديرعامل بنياد فارابي(

كامران كاتوزيان )مدير هنري و متخصص تبليغات(
پوران طاهباز )متخصص روابط   عمومي( 

سيدي )متخصص امور چاپ و گراور( 
اسامي طراحان برگزيده در اين دوساالنه به اين شرح بود:

ابوالفضل عالي - به   عنوان بهترين طراح برگزيده ســال در بخش 
پوستر )مجموعه آثار( 

محمدحسين حليمي - به   عنوان بهترين طراح برگزيده سال در 
بخش روي جلد

فريده شــهبازي- به   عنوان بهترين طراح برگزيده سال در بخش 
تصويرسازي )مجموعه آثار( 

مهنوش مشيري - به   عنوان بهترين طراح برگزيده سال در بخش 
صفحه   آرايي )مجموعه آثار( 

 فاطمه ملك   افضلي- به   عنوان بهترين طراح برگزيده سال در بخش 
نشانه )مجموعه آثار(

محمدعلي بني   اســدي، برنا بديعي، مصطفي گودرزي و مهدي 
كريمخاني به   عنوان طراحان جواني كه آثــاري ارزنده ارائه كرده 
بودند، انتخاب شــدند و به هريك مبلغ 150000ريال از طرف 

انتشارات سروش اهدا شد.
منتخبين طراحان شركت   كننده در نمايشگاه:

پرويز محالتي، حسن ســيدمحمودي و ليال فقهي براي طراحي 
بهترين اعالن 

علي   اكبر صادقــي، بهروز موســوي و ليال فقهي بــراي بهترين 
تصويرسازي 

تابش ميرميراني، نجم   الدين فرخ   يار، ژاله چاه   كوتاهي و فرشــيد 
مثقالي براي بهترين صفحه   آرايي 

ابراهيم حقيقي، شهرام شهميري و مهنوش مشيري براي بهترين 
طراحي روي جلد كتاب 

مهرو نونهالي، مسعود سپهر و علي خسروي براي بهترين طراحي 
نشانه

 منتخبين موزه هنرهاي معاصر تهران:
جالل شباهنگي براي كوشش در ارائه تكنيك و شيوه   هاي جالب 

فني در آثار گرافيكي
فرشيد مثقالي و علي   اصغر محتاج براي كوشش در ارائه روش   ها و 

بيان هنرمندانه در آثار خود
تشويق اسداهلل چهره   پرداز، آرمن استپانيان، امراهلل فرهادي، عباس 
سارنج و احمد قلي   زاده براي كوشش   هاي هنرمندانه   اي كه هر يك 

از جهاتي در آثار خود ارائه كرده بودند.
منتخبين ستاد تبليغات جنگ:

جمال خرمي   نژاد براي طراحي پوستر »لبيك يا امام«
محمد خزائي براي طراحي پوستر »نصرت    الهي«

حميد شريفي براي طراحي پوستر »جمال آفتاب«
احمد قلي   زاده براي طراحي پوستر »لبيك«5

مجيد قادري براي طراحي پوستر »شماره 17«
مصطفي گودرزي براي طراحي پوستر »زائرين«

ابوالفضل عالي براي طراحي مجموعه پوسترهايي كه به نمايشگاه 
ارائه كرده بود.

منتخبين مجله فيلم براي بهترين اعالن   هاي سينمايي:
محسن سيد   محمودي براي طراحي پوستر فيلم »تنوره ديو«
ابراهيم حقيقي براي طراحي پوستر فيلم »گزارش يك قتل«

وارونگي آب و هوا
صدور پروانه ساختماني بعد از 6سال توقف، از سر گرفته شد 

مهاجرت جنگي، چهره تازه   اي به شهرهاي ايران داد

يک سال، يک خبر

سريال

همشهری

دور از مركز

به   جاي گوشت و مرغ، قارچ بخوريد! 
جايگزين گياهي براي سفره ايراني

مزرعه حيوانات
خونه مادربزرگه و هزار قصه   اش

تدارك مسكن و شغل براي آوارگان جنگ

 محمد سرابی    �����������������������������������������
در ســال1366 نخســتين آثار وارونگي هوا 
)وارونگي دما( در تهران بــروز كرد. در نيمه 
دي   ماه، روابط   عمومي شهرداري اعالم كرد كه 
با استقرار يك توده هواي سرد و سنگين روي 
شهر تهران و ســكون و حالت فرونشيني آن، 
هواي تهران آلوده   تر خواهد شد و از شهرونداني 
كه بيماري    هاي قلبي و تنفسي دارند خواست 
از تــردد در خيابان   هاي مركــزي خودداري 
كنند. يك   ماه بعد، در بيست وششمين جلسه 
شوراي   عالي فضاي ســبز تهران هشدار داده 
شــد كه درصورت ادامه پيدا كردن آلودگي 
هوا حتي درختان و فضاي سبز به   زودي نابود 
مي   شوند. يكي از نكات بيان شده در اين نشست 
آلودگي جوي   هاي خيابان وليعصر در اثر ورود 
فاضالب   هاي منازل بود. سيل مشهور پايتخت 

هم در مرداد اين سال رخ داد.
با اين حال مشــكالت پايتخت و شــهر   هاي 
بزرگ بيــش از آلودگي و وارونگــي آب وهوا 
بود. بي   نظمي در زمينه مسكن و ساخت   وساز 
باعث سوءاستفاده   هاي فراوان شده بود. ابتداي 
اين ســال مهلت اجراي قانون اراضي شهري 
ســال1360 تمام و صدور پروانه ساختماني 
كه قبال محدود بود، دوباره شروع شد. شهردار 
تهران اعالم كرد مالكان اراضي داير، باير و موات 
كه از مزاياي قانون قبلي استفاده نكرده باشند 
مي   توانند به شرط سپردن تعهد به شهرداري 
مبني بر نداشتن مسكن مناسب، حداكثر تا 
هزار مترمربع پروانه ساختماني دريافت كنند.

در هميــن ايام، دادســراي عمومــي تهران 
اعالم كرد يك شــبكه بزرگ جعل سند براي 
امالك وابستگان به رژيم سابق كشف شد كه 
اراضي ممنوع المعامله را در مناطق حكيميه، 
تهرانپارس، شــمس   آباد و نياوران به فروش 
مي   رساندند. در اين پرونده 40نفر دستگير و 
200برگ سند مربوط به 130هزار مترمربع 
زمين و 12كارخانه كشف شد. اين شبكه جواز 
ســاختمان هم تهيه مي   كرد و ساخت   وساز با 

روش   هايي مانند تعاوني انجام مي   شد.
مدتي بعد، احكام شــركت زيســت خاور كه 
از سال1364 به   دليل سوءاســتفاده مالي در 
حال رسيدگي بود، صادر شد. اين شركت كه 
از ســال54 در حال ساخت بناي 16طبقه   اي 
در مشهد بود بعد از انقالب با پرداخت حدود 
20ميليون تومان رشوه به بانك 300ميليون 
تومان وام گرفته بود. نزديك به 30نفر بازداشت 
شدند و تخلف   هايي كشــف شد كه يك سند 
جعلي 7ميليون  توماني كمك به جبهه يا سند 
جعلي ديگري درباره ســاخت يك مسجد در 
ميان آنها قرار داشــت. متهمان به انفصال از 

خدمت، زندان و استرداد اموال محكوم شدند.
با ادامه يافتن مشــكل ترافيك در شــهر   ها، 
وجود يك سازمان تخصصي مرتبط احساس 
مي    شد. سازمان ترافيك شــهرداري تهران و 
اصفهان تشكيل شد و شهر   هاي مشهد، اروميه 
و همدان نيز درصدد تشكيل سازمان ترافيك 
بودند. نخستين كار اين ســازمان در تهران 
برگزاري ســمينار و بعد تالش براي تشكيل 

دوره كارشناسي ارشد مهندسي حمل   ونقل و 
برنامه   ريزي شهري بود.

در تهــران 15هزار انــواع تاكســي، 7هزار 
ميني   بوس و 1200اتوبوس حركت مي   كردند 
كه تعداد اتوبوس   ها به نسبت نياز كم بود، زيرا 
به   گفته مديرعامل سازمان ترافيك، در سال57 
نيمي از مردم از حمل   ونقل عمومي استفاده 

مي   كردند كه در سال66 به 80درصد رسيد.
بيشتر شدن حمالت موشكي به شهر   ها باعث 
شد كه شوراي   عالي شهرسازي و معماري ايران 
در    ماه مرداد، ساخت پناهگاه در ساختمان   هاي 
مسكوني و عمومي شهري را الزامي كند. اين 
پناهگاه   ها بايد در مقابــل بمب   هاي انفجاري 
معمولي مقاومت مي   كردند و تعيين جزئيات 
فني در مدت    3ماه به وزارت مســكن سپرده 
شــد. اين وزارتخانــه در همين ســال طرح 
2ساله اي براي آماده   ســازي    16هزار هكتار 
زمين در شهر   هاي مختلف ارائه كرد كه در آن 
به 400هزار خانــوار، زمين همراه با آب، برق، 

آسفالت و فاضالب داده مي   شد.

مرضيه ثمره حسيني  ���������������������������������������������������������
در جنگ تحميلي عراق عليه ايران، بيشــتر از 127شــهر مورد تهاجم 
قرار گرفتند كه در ميان آنها، بيشــترين خرابي و آســيب به شهرهاي 
خوزستان، ازجمله آبادان، اهواز و دزفول وارد شد. زير بمباران نيروهاي 
بعثي، خانه   ها،پااليشگاه   ها و مراكز صنعتي زيادي ويران شدند. راهي جز 
مهاجرت براي آوارگان نماند و بسياري از آنها مجبور شدند كه در مناطق 
دور از جنگ استان خوزستان ساكن شوند. بنياد امور مهاجرين جنگ 
تحميلي كه با هدف كمك به مهاجرين جنگ   زده تشــكيل شده بود، 
اقدامات بسياري در جهت اسكان و اشــتغال اين افراد، به   ويژه در استان 

خوزستان انجام داد. در سال1366، اين بنياد در راستاي اشتغال   زايي براي 
مهاجرين، كارخانه توليد پوشاك »مهاجر« را افتتاح كرد. »اين كارخانه 
كه در زميني به مساحت 2500مترمربع و زيربناي 550مترمربع احداث 
شده بود، 80ميليون ريال هزينه دربرداشت و توليد ساالنه آن 600هزار 
تكه لباس بود.« همچنين، در اين سال بيش از 2100واحد مسكوني به 
مهاجرين واگذار شد و كار احداث 1600واحد ديگر نيز از سوي بنياد آغاز 
شد. پرداخت وام مسكن به   صورت قرض   الحسنه تا سقف 2ميليون ريال 
و اهداي 2400دســتگاه چرخ خياطي به   صورت رايگان به خانواده   هاي 

بي   سرپرست از ديگر اقدامات بنياد امور مهاجرين بود.

اي بهار فقيد كلمات بر گلستان مخدوشي از دهاني افسرده!
»اسماعيل« رضا براهني شكل و لحن و چشم انداز تازه اي به شعر فارسي پيشنهاد مي كند كه به سرعت تقليد مي شود

 معراج قنبري

سالكمكاري
زمستان62، روايتگر آدم   هايي 
بود كه ناخواسته درگير جنگ 

شده بودند

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

جنگ و تحريم   ها، كار خودشان را كرده بودند؛ گراني بود و كمبود كاغذ. اين روزهاي سخت، 
باعث شده بود نويسنده   ها كم   كارتر از قبل شوند. »زمستان 62« نوشته اسماعيل فصيح، اثري 
   زاده همين فضا بود. در اين كتاب كه بعضي آن را بهترين داستان فصيح مي   دانند، مانند بيشتر 
كتاب   هاي قبلي او، »جالل آريان« راوي قصه بود. داستان فصيح را مي   توان در ژانر ادبيات 
جنگ دسته   بندي كرد. در اين كتاب نگاه فصيح به جنگ تحميلي، از جنس دفاع   مقدس نبود. 
فضا و ديالوگ   هاي رمان، روايتگر نگاه آدم   هاي دور از جنگ است كه ازقضا گرفتار تغيير و 
تحوالت ناشي از انقالب و جنگ در ايران شده   اند؛ آدم   هايي كه بيشترشان درنهايت تنها راه 
نجاتشان را رفتن از ايران مي   دانستند. از همان ابتداي داستان، آريان با عينك اينكه هرچه 
در اين مملكت اتفاق مي   افتد، غيرمنطقي و سرشار از حماقت است، قصه را روايت می كند 

و فصيح هم اتفاقات داســتان را طوري مي   چيند كه تأييدكننده نگاه آريان باشند. روايت 
داستان روان و خوشخوان است و فصيح با تركيب پيرنگ سفر با جست   وجو، خواندن قصه را 
جذاب   تر كرده است. »در آن سوي مه« از داريوش عابدي هم اثر ديگري از ادبيات جنگ بود. 
داستان   هاي اين مجموعه    به خوبي پرداخته شده بودند و روايتگر قصه   هاي متفاوتي از جنگ 
تحميلي بودند. روايت زندگي مردم معمولي، به دور از ماجراهاي آن روزهاي ايران، موضوع 
داستان   هاي تعدادي از نويسندگان آن سال بود. »غريبه و اقاقيا« از علي    اصغر شيرزادي و 
مجموعه   داستان »بازنشستگي« از محمد محمدعلي، داستان   هايي روايتگر زندگي مردم 
عادي، مانند كارمندان و كارگران هستند. بيشتر داستان   هاي شيرزادي، ساخت و پرداخت 
قابل   قبولي دارند. داستان   هاي بازنشستگي محمدعلي هم داستان   هايي پرداخته هستند كه 
از زياد بودن مصالح رنج مي   برند. محمدعلي در بعضي از آنها به اندازه يك رمان بلند، شخصيت 

و قصه وارد اثرش كرده، اما درنهايت كار را با يك داستان كوتاه ختم كرده است. »شهربندان« 
از جواد مجابي اثري در نقد روشنفكري بود. اين داستان برخالف اثر محمدعلي، مي   توانست 
داستان كوتاه خوبي باشد، اما بدون داشتن مصالح الزم، تبديل به يك رمان شده بود و همين 
موضوع، از جذابيت آن كاسته بود. مجموعه    داستان »تپه هاي سبز« نخستين اثر نويسنده    
جوان آن روزها، فرخنده آقايي هم داستان   هايي در شرح زندگي زنان طبقه متوسط جامعه 
داشت. اين داستان   ها نثري ساده داشتند و تازه   كاري نويسنده آنها از قصه   ها بيرون مي   زد. 
سال1366، با وجود تعداد محدود داستان   هاي منتشرشده   اش، اثر چاپ   شده   اي از ادبيات 
انقالبي هم داشت. »سياه    چمن« از اميرحسين فردي، روايتگر خيزش اهالي يك روستا عليه 
خان آن روستا بود و درنهايت روستاييان در آستانه انقالب، موفق مي   شدند ظالم محل زندگي 

خود را شكست دهند و بيرون كنند.

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

 زمزمه گراني و نايابي گوشت از سال65 آغاز شد. ستون 
خوانندگان روزنامه   هاي آن زمــان، همگي از قيمت 
گوشت و نبودن آن گله داشتند و دولت در يك اقدام 
عجيب، مردم را دعوت به خوردن قارچ به   جاي گوشت 
كرد تا آب   ها از آسياب بيفتد. توجيه مسئولين هم اين 
بود كه قارچ به اندازه گوشت قرمز پروتئين الزم بدن را 
تامين می كند و قيمت ارزان   تري هم دارد. اما با ورود به 

سال66، مرغ نيز به جرگه نايابان و گران   ها پيوست و 
حاال عالوه بر گوشت قرمز، ناياب شدن مرغ هم دالالني 
را پرورش داده بود كه اين موجود زبان بسته را با قيمتی 
گزاف، زيرميزي و يا عيان، به فروش برسانند و كوپن را 
دور بزنند. گاليه   هاي مردم از قيمت سرسام   آور گوشت 
سفيد از همه جا بلند بود و مسئوالن هم وعده   هايي براي 
كنترل بازار و مبارزه با گرانفروشــان و محتكران دائما 
به سمع و نظر مردم مي   رســاندند، اما در عمل چيزي 

ديده نمي   شد.

محمد مسعود  احدی    ���������������������������������������������������������������������

يكي از سياست   هاي مديران وقت صداوســيما در دهه60، تلطيف فضا 
براي كودكاني بود كه كودكي   شان، تحت   الشــعاع جنگ تحميلي قرار    
گرفته    بود. در آن بازه زماني، بهره   گيري از نويسندگان و كارگردانان زبده 
عرصه فيلمسازي كودك، به توليد تعداد زيادي مجموعه تلويزيوني منجر 
شد كه بســياري از آنها با اقبال بي   نظيري از سمت كودكان و همچنين 
بزرگساالن مواجه شدند. »خونه مادربزرگه« يكي از همين سريال   هاي 
ديدني در آن دوران بود. مرضيه برومند كه پيش از اين مجموعه موفق 
»مدرسه موش   ها« را ساخته بود، در سال1366 پيشنهاد ساخت سريالي را 
براساس داستان »مهمان    هاي ناخوانده«، نوشته منوچهر احترامي دريافت 
كرد. برومند در همين اثنا با پيرزن مهربان و خوش   زباني به نام ننه حليمه 
در بندرانزلي آشنا شد كه از حيوانات زيادي در حياط خانه   اش مراقبت 
مي   كرد كه همين آشنايي، برومند را برآن   داشت تا تغييراتي در طرح اوليه 
داستان ايجاد كند و با الهام از ننه حليمه، شخصيت مادربزرگه را خلق كند 
و آن را در محوريت داستان قرار دهد. از نقاط قوت اين سريال مي   توان به 
ظاهر عروسك   هايش اشاره كرد كه با دقت و مهارت خاصي ساخته شده 
   بودند. عادل بزدوده كه به   همراهي كامبيز صميمي   مفخم سرپرســتي 

ساخت عروســك   ها را برعهده   داشت، مي   گويد كه ظاهر عروسك   ها 
را براساس شخصيت     آنها ساختيم و ســعي كرديم  چهره هركدام 
منطبق با پيامي باشد كه به بيننده منتقل مي   كنند. هنگامه مفيد، 
آزاده پورمختار، بهرام شاه   محمدلو، فاطمه معتمدآريا، هرمز هدايت، 
ايرج طهماسب، مسعود كرامتي و رضا بابك ازجمله صداپيشگان و 
عروسك   گردانان مجموعه بودند. ترانه خاطره   انگيز خونه مادربزرگه، 
توسط هنگامه مفيد و مرضيه برومند سروده شده و بهرام دهقانيار 

موسيقي آن را ساخته است.
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حاشيه صوتي ديدني 
روند رو به رشد موسيقي فيلم

تهران، ميزبان كتاب ايران

موسيقی

نمايشگاه

��ندا�زندي������������������������������������������������������������������

انتشارات »شباويز« از همان آغاز كارش در نيمه نخست 
دهه1360بنا را بر نوآوري گذاشــت. فريده خلعتبري، 
مؤسس انتشارات شــباويز، به كتاب به   عنوان كااليي 
تجاري نگاه نمي   كرد و اهل رقابت با ناشران ديگر نبود. 
سوداي معرفي ادبيات ايران و كتاب   هايش را به جهانيان 
در سر داشت و با ســال   ها تالش توانست به اين هدف 
دست يابد. پيش از اينكه انتشارات شباويز را راه بيندازد، 
براي تحصيل به انگلستان رفته بود و پس از بازگشت به 

ايران، به همراه صادق سميعي، انتشــارات »كتابسرا« را راه انداخت و 
بعد از يك ســال و نيم آنجا را ترك گفت و با مشاركت چند نفر ديگر 
شباويز را تاســيس كرد. مجموعه 2جلدي »ســرزمين سالطين« از 
نخستين آثار اين انتشارات براي بزرگســاالن و »ماهي و مرواريد« از 

نخستين كتاب   هاي آن براي كودكان بود. از ديگر آثار 
مهم شباويز مي   توان به كتاب 2جلدي »نام گل سرخ« 
نوشته امبرتو اكو، كتاب 2جلدي »كهنسالي« سيمون 
دوبوار و »ذن و فن نگاهداشت موتوسيكلت« اشاره كرد 
كه در زمان خودشــان كتاب   هاي پرفروش و محبوبي 
محسوب مي   شدند؛ خصوصا كتاب ذن و فن نگاهداشت 
موتوسيكلت كه در ســال1369 منتشر شد و يك سال 
پيش از آن، در سال1368، در صحنه   اي از فيلم »هامون« 
داريوش مهرجويي به نسخه انگليسي اين كتاب اشاره 
شده بود. كتاب   هاي اين انتشارات به واسطه قطع متفاوت 
و طرح جلدي كه داشتند، به راحتي از ســاير كتاب   ها تشخيص داده 
مي   شدند. روند كار و تمركز شــباويز كم   كم به سمت ادبيات كودك و 
نوجوان رفت و به جاي ترجمه آثار خارجي، كاري كرد كه كتاب هايش 

از فارسي به ديگر زبان   ها ترجمه شود.

 روزنامه خوانی در سنگر
انتشار »اطالعات جبهه«

مطبوعات

محمدناصر�احدی�������������������������������������������������������������������������

جنگ در دهــه 60بخش مهمــي از اخبار را به خــود اختصاص 
مي   داد و روزي نبود كه روزنامه   اي بــدون پرداختن به خبرهاي 
جبهه منتشر شود. چگونگي انتشار اخبار جنگ به قدري اهميت 
داشت كه به نوشته حسين شهيدي در كتاب »روزنامه    نگاري در 
ايران؛ از رسالت تا حرفه«، سپاه پاســداران كالس خبرنويسي و 
گزارش   نويسي تشكيل داد. آن   طور كه شهيدي نوشته، در دوران 
جنگ دســت كم 39خبرنگار در جبهه   ها شهيد شدند. همه اينها 
نشــان مي   دهد كه جنگ و خبر چه رابطه نزديكــي با هم دارند. 
اما اطالع   رساني و انتشــار اخبار تنها به پشت جبهه نبرد محدود 
نمي   شــد و از 19ارديبهشت 1366مؤسســه اطالعات با انتشار 
ويژه   نامه »اطالعات جبهه« مرزهاي خبررساني را تا درون سنگرها 
توســعه داد. اين ويژه نامه كه در جبهه   هاي جنوب و غرب توزيع 
مي   شد، 10ريال قيمت داشــت. مطالب اين ويژه   نامه تركيبي از 
گزارش    هاي ميداني با هدف اطالع   رساني و يادداشت   هاي پرشور 
و احساس براي تقويت روحيه رزمندگان بود. ويژه   نامه اطالعات 

جبهه به مدت 2سال منتشر شد.

تيغ بر ابريشم 

دو اجرا از يك نمايشنامه

سينما 

تئاتر

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

تدبير مديران براي حمايت از فيلم   هاي خوب، بــه تدوين مقررات و 
ضوابطي منجر مي   شود كه نتيجه   اش اعمال درجه بندي فيلم   هاست. 
فيلم   هاي اكران66 به 4گروه الف، ب، ج و د تقسيم مي   شوند. فيلم   هاي 
الف و ب در شرايطي بهتر و حمايتي گسترده   تر اكران مي   شوند. شرايط 
براي فيلم   هاي ج دشوار و براي فيلم   هايي كه د گرفته   اند بسيار دشوارتر 
اســت. درجه   بندي فيلم   ها كه ظاهرا به پيشنهاد عبداهلل اسفندياري، 
مســئول بخش فرهنگي بنياد فارابي تبديل به ضابطه شــده بود از 
همان سال اول ضعف هايش را نشان داد. درجه بندي تبديل به رانتي 
شــد كه دولت آن را در اختيار هر فيلمي كه مي   پسنديد قرار مي   داد و 
اين امتياز را از هر فيلمي كه دوست نداشت سلب مي   كرد. مروري بر 
درجه بندي برخي فيلم   هاي اكران 66عبرت   آموز است: گروه الف: آن 
سوي مه )منوچهر عسگري نسب(، اجاره   نشين   ها)داريوش مهرجويي(، 
پرواز در شــب )رســول مالقلي پور(، تيرباران)علي اصغر شادروان(، 
دستفروش)محسن مخملباف(، شيرسنگي )مسعود جعفري جوزاني(، 
گذرگاه )شــهريار بحراني(، گزارش يك قتــل )محمدعلي نجفي(، 
ميهماني خصوصي )حسن هدايت( و ناخدا خورشيد )ناصر تقوايي(. 
فيلم   هايي چون بي   بي چلچله )كيومرث پوراحمد(، حماسه دره شيلر 
)احمد حسني مقدم(، طلسم )داريوش فرهنگ(، شبح كژدم )كيانوش 
عياري(، هواي تازه )تورج منصوري(، دست نوشته   ها )مهرزاد مينويي( 
درجه كيفي ب گرفتند. فيلم   هايي چون تيغ و ابريشم)مسعود كيميايي(، 
بگذار زندگي كنم )شــاپور قريب(، ترنج )محمدرضا اعالمي(، حريم 
مهروزي )ناصر غالمرضايي(، جدال )محمدعلي سجادي( و مأموريت 
)حسين زندباف( جزو فيلم   هاي رده ج بودند و در فهرست نگون بختان 
د اين فيلم   ها جلب توجه مي   كرد: گنج )محمدعلي سجادي(، مزدوران 
)جهانگير جهانگيري(، مالقات )خسرو معصومي( و سازمان چهار )حسن 
جوانبخش(. فروش عجيب و غريب بگذار زندگي كنم نشان مي   دهد كه 
گاهي اوقات حتي با درجه   بندي ج هم نمي   شود از پس ملودرام خاله 

زنكي برآمد. در عوض درجه   بندي و زمان نامناسب اكران، بر گيشه فيلم 
تيغ و ابريشم نخستين فيلم اكران شده كيميايي در بعد از انقالب، تأثير 
گذاشت تا نتواند هزينه توليدش را بازگرداند. در سالي كه حمله به فيلم 
كيميايي در رسانه   ها يك وظيفه محسوب مي   شد، همسويي منتقدان و 
روزنامه   نگاران با مديران جالب توجه به   نظر مي   رسيد. اتفاق مهم سال66 
اقبال عمومي نســبت به فيلم اجاره   نشــين   ها بود؛ كمدي اجتماعي 
خوش پرداختي كه در سال سخت جنگ و مشكالت ناشي از آن لبخند 
بر لب سينماروها مي   آورد. دستفروش هم به جهش دوباره مخملباف 
بعد از توفيق بايكوت، همچون اثري از كوبريك مورد توجه منتقدان قرار 
گرفت. مخملباف مصاحبه معروف    5ساعته   اش را هم در همين سال با 
هفته نامه سروش انجام داد و اعالم كرد كيميايي طاغوتي است و با او در 
يك النگ شات هم حاضر نمي   شود، بيضايي هميشه دوست دارد نقش 
دوم را بازي كند و... در سالي كه ناخدا خورشيد و شبح كژدم بهترين   هاي 
سينماي ايران بودند و در ششمين جشنواره فيلم فجر نمايش شايد 
وقتي ديگر بهرام بيضايي اتفاق مهمي محسوب مي   شد، سينماي پس 
از انقالب به مرور ژانر اختصاصــي   اش را درمي يافت. ژانر دفاع   مقدس 
در سالي كه جنگ به شهر   ها كشيده شــده بود با پرواز در شب رسول 

مالقلي   پور رسما متولد شد.

مهرداد�رهسپار���������������������������������������������������������������������������
  از رويدادهاي جالب پاييز ســال1366، در فاصله اواخر آبان و اوايل 
آذر، دو اجراي همزمان از يك نمايشنامه در مجموعه تئاترشهر است. 
قطب الدين صادقي در سالن اصلي تئاترشهر، همزمان با آتيال پسياني 
در سالن چهارســو، نمايش »آژاكس« تراژدي مشهور سوفوكل را به 
صحنه مي آورند. در همان سال اين دو كارگردان به مجله نمايش دعوت 
مي شوند تا به بهانه اجراي اين نمايش درباره تفسير و انتخاب اين متن 
مصاحبه كنند. قطب الدين صادقي يكي از داليل اجراي اين نمايش را 
آموزش جوانان، دانشــجويان و بازيگران غيرحرفه اي تئاتر و آشنايي 
آنها با تراژدي يونان مي داند. و مي گويد كه با اجراي اين نمايش ها بايد 
به تقويت تئاتر كمك كرد. اما هنگامي كه از آتيال پسياني مي پرسند 

آيا اين نمايش ارتباطــي با زمان دارد، در پاســخ مي گويد: »منطبق 
 شــدن آن را بر زمان كه نمي دانم. آن را به   عهده تماشاگران بگذاريم. 
اما علت انتخاب شدن اين نمايشنامه اين است كه متن را دوست دارم. 
به   خاطر عشقي كه در عصيان آژاكس عليه منطق هست. منطق دودوتا 
چهارتايي دمكراســي يونان«. بازيگران نمايــش صادقي را جمعي از 
بازيگران غيرحرفه اي و دانشــجويان تئاتر تشكيل مي دهند. ازجمله 
شهره لرستاني، شهرزاد بارفروش، كيومرث كمالي نيا، فرزين فرهنگ، 
سعيد محبي، نيما فكرو، جهانبخش لك، حميدرضا هدايتي، افشين 
خورشيدباختري، حسن خليلي فر و ديگران. در نمايش آتيال پسياني نيز 
حسن شاه حسيني، داوود افخم، علي نوتاش، محمود ولي نژاد، سوسن 

عيوضي، منيژه توفاني، فاطمه نقوي و خودش بازي داشتند.
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آويختن »شباويز« از درخت نشر 
از »ذن و فن نگاهداشت موتوسيكلت« تا ادبيات كودك 

نشر

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

با مرور و بررسي موســيقي    متن فيلم   هاي 
ايراني سال   هاي مياني دهه60، سال1366را 
مي   توان مقطع مناسبي براي تحليل كيفي 
اين عرصه تازه درنظر گرفت. باگذر از بحث 
پركاري آهنگســازان موسيقي فيلم در اين 
دوره )به   دليل انگشت   شماري آهنگسازان(، 
با نگاهي به كيفيت آنها چنين به   نظر مي   رسد 
كه بيشتر آهنگسازان اين عرصه همچنان 
از زاويه عادت شــده و مهارت   يافته    خود در 
زمينه ساخت موســيقي براي »ترانه«، به 
موسيقي فيلم نگريسته و بي   توجه به كاركرد 
و معيارهاي ارزيابي و ارزش   يابي »موسيقي 
فيلم«، در حال مرور يا تجربه   ورزي ســليقه 
خاص خود در كار آهنگســازي براي كالم 
بوده   اند. نكته جالب    توجه بهره   گيري سينماي 
ايران از همين نگرش و رويكرد خاص است؛ 
آنجا كه مهارت آهنگسازان در خلق قطعات 

جلوه   مند، منجر به افزايش غلظت و چه بسا 
سرريز عاطفه لحظات فيلم مي   شد تا از اين 
راه موسيقي فيلم به دستاويزي براي جبران 
كمبودهاي ســاختاري و اجرايي فيلم بدل 
شود. در اين ميان آهنگســازي بابك بيات 
براي فيلم »شــايد وقتي ديگر« تجربه   اي 
همچنان ارجمند و ارزشمند در خلق، ساخت 
و پرداخت موســيقي بر مبنــاي يك تفكر 
منســجم و پيوند خورده با جهان معنايي 
فيلم به شمار مي   آيد. همچنان كه در مورد 
فيلم »پاييزان« استفاده فريدون شهبازيان از 
ترانه   اي در فضاي پاپ شهري را هم مي   توان 
بازگشتي به اين سنت سينماي قبل از انقالب 
در دوران تــازه   اش )پس از تشــكيل بنياد 
سينمايي »فارابي« در سال1362( معرفي 
كرد. »هراس«، »كاني    مانگا« و »ترن« )مجيد 
انتظامي( »پرنده كوچك خوشــبختي« و 
»ســرزمين آرزوهــا« و »ســايه   هاي غم« 
)كامبيز روشن   روان«(، »وكيل اول«)فريدون 

شــهبازيان(، »گمشدگان«، »شــكار« و 
»ايســتگاه« )بابك بيات(، »پرستار شب« 
و »شــاخه    هاي بيد« )فرهاد فخرالديني(، 
»محموله« و »شناسايي« )ناصر چشم   آذر( 
ديگر نمونه   هاي شاخص اين عرصه در اين 

سال هستند.

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

14آبــان ســال1366 در محــل دائمي 
نمايشگاه   هاي بين   المللي تهران با سخنراني 
رئيس   جمهور آيت   اهلل خامنه   اي، نخستين 
نمايشــگاه كتاب تهران آغاز بــه   كار كرد. 
شعار اين دوره كه همزمان با هفته وحدت 

برگزار شــد »فرهنگ و تمدن اســالمي« 
بود. 180ناشــر داخلي و 50ناشر خارجي 
از 23كشــور كتاب   هاي چاپــی خود را در 
غرفه   هاي ايجاد شده در سالن   هاي نمايشگاه 
بين   المللي عرضه كردند. سيدمحمد خاتمي، 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، صباح زنگنه را 

به   عنوان رئيس اين نمايشگاه معرفي كرد.

اولين نمايشگاه بين   المللي كتاب تهران در 
محل نمايشگاه   هاي بين   المللي افتتاح شد

�خداحافظي�سلطان�
علي�پروين�بي�سر�و�صدا�و�بدون�بازي�
خداحافظي�فوتبال�را�كنار�گذاشت

سعيد�مروتي�����������������������������������������������������������
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كه�آنها�براي�آخرين�بار�پرويــن�را�داخل�زمين�
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بازيكنان�پرسپوليس�در�تاريخ�ثبت�شود�

ورزشكار 

��علی�اكبر�شيروانی�����������������������������������������������������������
 سيدمهدي شجاعي از دانشگاه به روزنامه و مجله رفت و 
از مجله   ها و روزنامه   ها به داستان   نويسي رسيد. شجاعي 
بــه رســم روزگارش و اقتضاي عالئقش، نويســنده   اي 
همه   فن   حريف بود؛ داستان   نويســي مي   كرد، فيلمنامه 
مي   نوشــت، سرپرســتي دايره   المعارف برعهده داشت، 
سردبير و مدير مسئول بود و نشر تأسيس كرد. در اين همه 
خط سيري از نثر و زبان شاعرانه با برداشت خاصي از نثر 

صوفيانه در آثارش به چشم مي   خورد؛ شيوه   اي كه مي   توان 
آن را تصوف اجتماعي نام گذارد. زبان شجاعي در نسبت 
با ديگر وامداران تصوف، خيال   انگيزتر اســت و استحكام 
دوره   هاي مياني نثر صوفيانه را ندارد و پيوندش با مضامين 
اجتماعي دشوار است، اما او نبض زمانه را در دست داشت و 
زبانش سكه رايج شد و به همان اندازه كه زبان از محيطش 
تأثير پذيرفته است، به   عنوان نويسنده   اي شهير بر دوره و 
زمانش مؤثر بوده است. نمونه   هاي برجسته نثر شجاعي 

در 2دهه 60 و    70زاده مي   شود و گويي با تغيير زمانه زبان 
همراهي نمي   كند و كمتر اثر درخوري از او مي   بينيم.

»سرت را اگر روي پايم بگذاري، دســتم را اگر در ميان 
موهايت گم كني، چشم   هاي بسته   ات را اگر به من بدوزي، 
كالم مرا شــايد بهتر دريابي. صــداي دلخراش خمپاره 
مي   خواهد نگذارد كه تو حرف   هايم را بشنوي. اين جاده 
قلوه   كن    شده از گلوله   هاي نابيناي دشمن، اين تكان   هاي 
بي   وقفه و ناگزيز آمبوالنس، غرش گاه و بي   گاه هواپيماها 

و هلي   كوپترها، ريزش بي   امــان گلوله   ها، نمي   گذارند كه 
گوش تو صداي مرا دريابد. اما من با تو ســخن مي   گويم، 
رساتر از هميشــه و تو حرف   هايم را مي   شنوي، روشن   تر 
از هر روز، به يقين. زبان گاليه ندارم، كه زبان گاليه دل را 
مكدر مي   خواهد و من دلم از تو روشن و صافي و زالل است. 
اما چرا چنين شد؟ تو دور از چشم من چه كردي، تو پنهان 
از من با خدا چه گفتي كه دست خدا تقدير را اينگونه رقم 

زد؟ اكنون كه گذشته است كتمان نكن، بگو.« 

تا نيستان
زبان شجاعي در نسبت با ديگر 

وامداران تصوف، خيال   انگيزتر است

نثر

آغاز درجه بندي فيلم   ها و اكران فيلم   هاي مهرجويي، كيميايي و تقوايي 
براي نخستين بار پس از انقالب

قطب الدين صادقي و آتيال پسياني در تئاترشهر
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