
نمي گذاريم پايان تحريم ها  به تأخير بيفتد

آرزوهاي بعد از كرونا

رؤياي زندگي در جهان بدون كرونا، بدون ماســك و مواد ضد عفوني كننده و بدون 
آغوش  هاي سرد. اين  رؤيا دست يافتني است و اگر همه تالش كنيم آن روز نزديك 
است؛ روزي كه روزنامه ها تيتر بزنند: »كرونا رفت و دنيا مهربان تر از هميشه شد«، 
»قشنگ ترين روز دنيا«، »مهربان ترين روز دنيا«، »شــادترين روز دنيا« و آرزوي 

ما اين است كه اينگونه كرونا را تيتر كنيم؛ براي آخرين بار. صفحه 12 را بخوانيد.

چالش توزيع واكســن كوويد-19 شركت فايزر به سراســر جهان به دغدغه مهم 
دولتمردان تبديل شده است. از آنجايي كه اين واكسن بايد در دماي منفي 70درجه 
سانتي گراد نگهداري شود، حمل ونقل جهاني آن به ويژه از طريق هوايي مانعي بر سر 
راه برخي كشورهاي در حال توسعه ايجاد كرده است. ايران نيز به عنوان كشوري كه 
در حال دست و پنجه نرم كردن با انواع تحريم هاي آمريكاست به لحاظ دسترسي 
به اين واكسن دچار مشكل است. تا جايي كه »مصطفي قانعي« رئيس كميته علمي 
ستاد مقابله با كرونا گفته اســت ايران هواپيما و امكانات حمل ونقل الزم مرتبط با 

واكسن آمريكايي فايزر را ندارد.  صفحه 11 را بخوانيد.

دردسرهای انتقال واکسن
مسئوالن مي گويند به خاطر نداشتن امكانات لجستيكي زنجيره سرد 
واكسن فايزر را نمي خرند، اما جابه جايي واكسن واقعا سخت است؟

 اگر فردا پايان همه گيري كرونا در ايران اعالم شود
نخستين كاري كه مي كنيد، چيست؟
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تمساح ها 
تهران را دوست ندارند

صفحه9

فرد و خانواده، ســازمان و جامعه 
هر يك در مواجهه با بحران هاي 
انسان ســاخت  يــا  طبيعــي 
واكنش هــاي گوناگون نشــان 
مي دهنــد و هــر يــك تبعات 
متفاوتــي را تجربــه مي كنند. 
بحــران كرونا كــه از حيث اثرگــذاري يكي از وســيع ترين 
دامنه هاي تأثيــر را در قياس با انــواع بحران هاي پيش آمده 
در ســال هاي اخير در كل دنيا دارد، در عمل شرايط را براي 
افراد، مشــاغل و كشورها پيچيده كرده اســت. در اين ميان، 

واكنش هاي هر يك از اين مخاطبان نســبت بــه اين بحران، 
متفاوت بوده اســت. اين تفاوت ناشــي از تفاوت در شناخت 
خود و وضع موجود، شــناخت نقاط ضعــف و قوت خود و نيز 

انعطاف پذيري و توان بازسازي افراد و جامعه است.
جامعه ايران در شــرايط حاضر با توجه به مشكالت عديده اي 
كه به سبب شرايط تحريمي با آن مواجه است، محدوديت هاي 
زيادي را از حيث دسترســي به منابع تجربه مي كند. از سوي 
ديگر وابســتگي اقتصاد كشــور به نفــت و محدوديت هاي 
پيش آمده در دســتيابي به منابع مالي حاصــل از فروش آن، 
وضعيت اقتصادي كل جامعه را شــكننده كرده است. در اين 
شــرايط، توان مقابله با شــوك هاي اقتصادي ناشي از شيوع 
كرونا براي بسياري از خانواده ها و به تبع آن جامعه چندان زياد 

نيست. ناگزير و با توجه به شرايط موجود، 
امكان اعمال محدوديت هاي جدي انجام 

فعاليت هاي اقتصادي براي دولت فراهم نيســت كه اين خود 
سالمت جامعه را با مخاطرات جدي مواجه كرده است. 

آيا صــادرات روزانــه 2ميليون 
 و300هزار بشــكه نفــت خام و 
ميعانات گازي در ســال1400، 
يك روياســت؟! اگــر تحريم ها 
برداشته نشــود، پاسخ اين سؤال 
يك كلمه است: »بله«. حاال اين 
نوشــته را با اين فرض بخوانيد كه برجــام احيا و تحريم هاي 
نفتي و بانكي برداشته شــود آن وقت ايران با چه موانعي براي 
باز پس گيري بازارهاي نفتي اش روبه روست. چه راه حل هايي 

پيش رو دارد.
برخي چاه هاي نفتي به خاطر كاهش توليد ناشي از اثر  تحريم ها، آسيب ديده است. هر چند با الهام از تجربه 1
تحريم هاي قبلي و نبســتن كامل چاه ها، اين آسيب كمتر از 
گذشته اســت اما رســاندن توليد نفت خام به سطح بيش از 
3ميليون و950هزار بشكه )بيشترين توليد مستمر نفت خام 

در سال هاي اخير( كار ساده اي نيست.
وضعيت بازار نفت خراب است و تقاضا امسال حدود  10ميليون بشكه افت كرده است. پيش بيني مي شود 2
سال2021، حدود 6ميليون بشكه در روز، از اين تقاضا برگردد. 
اما همچنان نسبت به سال2019، وضعيت تقاضا بد است. پس 

رقابت براي گرفتن بازارها سخت تر است.
برنامه كاهش توليد كشــورهاي  اوپك و غيراوپك، قرار است از  ماه 3

را  بشــكه اي  700هــزار  5ميليون و كاهــش   آوريــل 
اعمال كند. 

نگاهيادداشت
رضا زندي ؛  روزنامه نگار و تحليلگر حوزه نفتزهرا صدراعظم نوری ؛ عضو شوراي شهر تهران

چطور مي توانيم 2ميليون و300هزار  تاب آوري در عصر کرونا
بشکه نفت صادر کنيم؟

ادامه در 
صفحه3

ادامه در 
صفحه17

بازگشت 34باغ به عرصه عمومي شهر
 شهردارتهران در مراسم افتتاح بوستان سليمانيه: در اين دوره مديريت شهري  17باغ تملك
و تبديل به بوستان شده و 17باغ ديگر تا پايان اين دوره به عرصه  همگاني تبديل مي شود

پــس از بانــك مركــزي، مركز 
پژوهش هاي مجلس هم پيش بيني 
كرد كه اقتصاد ايران امسال از ركود 

خارج خواهد شد

 سيگنال دوم 
خروج از ركود

به دنبال انتشار 2گزارش رئيس كل 
بانك مركزي و پژوهشــكده پولي و 
بانكي مبني بر خروج اقتصاد ايران از 
ركود و آغاز دوباره رشد اقتصاد، مركز 
پژوهش هاي مجلس هم در گزارشي 
مســتقل برآورد كرد؛ اقتصاد ايران 
امسال بعد از 2سال ركود، نيم درصد 
رشــد خواهد كرد. بازوي پژوهشي 
مجلس همچنين رشــد غيرنفتي 
اقتصاد را در سال جاري 0.8درصد 
برآورد و تأكيد كرد مهم ترين عامل 
اثر گذار بــر اقتصاد ايــران در نيمه 
نخست سال جاري شــيوع ويروس 
كرونا بوده كــه عمدتا بر بخش هاي 
خدماتي و صنايع كوچك اثر گذاشته 
اســت درحالي كه تحريم ها عمدتا 
بخش نفت و صنايــع بزرگی مثل 
خودروســازي را متأثر كــرده بود. 

صفحه 4را بخوانيد.

همشهري ديروز در سالگرد تأسيس  
و همزمان با آغاز بيست و نهمين سال 
حياتش، ميزبــان شــهردار تهران، 
معاونانــش و همچنين حجت نظري،  
عضو شوراي شــهر تهران بود. جلسه 
هفتگي شــهردار و معاونانش ديروز 
در ســاختمان روزنامه همشــهري 
برگزار شــد. بعد از پايان اين جلسه، 
پيــروز حناچــي در جمــع مديران 
موسسه همشــهري حضور يافت.  او 
در اين نشســت  گفت: امتياز روزنامه 
همشهري در ابتداي كار، چاپ رنگي 
و پرداختن بــه موضوعات اجتماعي و 
شهري بود كه ويژگي  متفاوتي را نشان 

داد.   صفحه آخر را بخوانيد.

  برای فروش 2ميليون و 300هزار بشكه نفت، راه حل هايی داريم كه پارسال نداشتيم
   وقت پرداختن به حاشيه سازي ها را نداريم، پاسخ ندادن ما دليل بر ضعف نيست

   آدمی نيستم كه8 سال دولت را در اختيار بگيرم و بعد هم بروم و مرتب مصاحبه كنم 
   به دولتی كه وسط ميدان جنگ است  حمله نكنيد  

رئيس جمهور ديروز در نشست خبری با حضور نمايندگان رسانه ها :

ات
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صفحه 2 را بخوانيد

پيروز حناچــي، حجت نظري و 
تعدادي از معاونان شهردارتهران 
ديــروز در ســالگرد انتشــار 
همشهري مهمان روزنامه بودند

مهمانان ويژه در 
سالگرد همشهري

3
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به دولتي كه وســط ميدان 
جنگ است حمله مي كنيم و 
چرا به بقيه حمله نمي كنيم؟

االن كسي جرأت مي كند در 
اين كشور به غير از دولت به 

كس ديگري توهين كند

اردوغانشعرزيادميخواند
روحاني در پاسخ به سؤال همشهري درباره آينده روابط ايران و تركيه با توجه به شعرخواني اردوغان در 
آذربايجان گفت: روابط ايران و تركيه روابط بسيار مهمي است. روابط سياسي و اقتصادي داريم. در مسائل 
منطقه بحث مي كنيم و در مذاكرات آستانه با هم هستيم. البته مسئله تماميت ارضي، ايران و جايگاه ايران 
هم اهميت ويژه اي دارد. حق مردم ايران اســت كه در يك جمله اي حساسيت به خرج دهند و نظرشان را 
اعالم كنند. تماميت ارضي براي ما مهم است. آنچه براي من مهم بود اين بود كه خود وزير امور خارجه تركيه 
تلفني به صراحت به آقاي ظريف گفت كه آقاي اردوغان چنين قصدي را اصال نداشــته است. سخنگوي 
رياست جمهوري تركيه و سفير تركيه هم همين را تأكيد كرد. اين شعر چندپهلوست و وابسته به اين است 
كه كجا بايستيد بخوانيد. اين شعر را در ايران بخوانيد يك جور است، خارج از ايران بخوانيد يك جور ديگر 
معنا مي شود. اين يك شعر چندپهلوست. واقعيت اين است كه مقامات تركيه به ما مي گويند آقاي اردوغان 
چنين قصدي را نداشته است. خود آقاي اردوغان هم در همان سخنراني تأكيد كرده كه ما در مسائل منطقه 
بايد چندجانبه كار كنيم. ايران، تركيه، روسيه، آذربايجان و ارمنستان بايد با هم فعاليت كنيم. ما بايد قبل و 
بعد صحبت آقاي اردوغان را كنار هم قرار بدهيم. يعني كل سخنراني را در كنار هم قرار بدهيم. من با سابقه اي 
كه طي ۷سال گذشته با آقاي اردوغان دارم و مذاكرات بسيار زيادي كه داشتيم بعيد مي دانم چنين قصدي 
داشته باشد كه به ملت ما و تماميت ارضي ما توهين كند. البته حق آنهايي كه معترض شدند طبيعي است 
كه حساسيت خود را به ميهن دوستي خودشان نشان دهند؛ بنابراين با اين بيان صريحي كه مقامات تركيه 
رسما به ما گفتند كه چنين قصدي در كار نبوده است. ايشان مي خواسته بگويد مردم آذربايجان از آزاد شدن 
سرزمين هايشان خوشحالند. حاال يك شعري هم خوانده كه معموال آقاي اردوغان شعر زياد مي خواند و 
وقتي سخنراني مي كند از حافظ و سعدي و موالنا مرتب شعر مي خواند. با توضيحاتي كه دادند ما مي توانيم از 
مسئله عبور كنيم. حساسيت مردم ما بسيار مهم است. همه دنيا بايد بدانند كه ميلي متر ميلي متر سرزمين 
ما برايمان بسيار مهم است و همه در سخنراني هايشان بايد به اين حساسيت ايران و اهميت مسئله تماميت 

ارضي توجه بيشتري كنند.

ث
مك

مردمبهاهدافمارأيدادند
روحاني در بخشي از سخنان خود در پاســخ خبرنگاري كه به تقابل مجلس و دولت اشاره كرده بود 
گفت: ما كه اهل تقابل با قوه ديگر نيستيم. وظيفه همه ما را قانون اساسي مشخص كرده، وظايف دولت 
معلوم است. مبنا و معيار ما فقط قانون اساسي است. در چارچوب قانون اساسي با 2 قوه ديگر تعامل 
مي كنيم. از آنها هم توقع داريم در چارچوب قانون اساسي با ما تعامل كنند، از قواي ديگر چيزي فراي 
قانون اساسي نمي خواهيم، منتها يك اهداف مهمي داريم، آن اهداف مهم بايد مدنظر همه ما قرار 
بگيرد، اهدافي كه مردم ماها را براي آن اهداف انتخاب كردند، براي اينكه آن مسائل را حل و فصل 
كنيم، در بحث ها و تبليغات انتخاباتي  مرتب همين ها را مطرح كرديم كه مي خواهيم به نفع مردم اين 
كارها را بكنيم و بر آن مبنا رأي گرفتيم. رئيس جمهور گفت: باز هم اين نكته را تأكيد مي كنم كه ما در 
شرايط جنگ هستيم و همه بايد به فرمانده ميدان كمك كنند براي حل مشكالت و نبايد فرماندهي 

ميدان تضعيف شود.

ث
مك

رئيس جمهور با اشاره به گذشت 7سال وچند ماه از دولت 
تدبير و اميد و فرصت باقيمانده 7ماهه تا پايان اين دولت 
گفت: بار مسئوليت اداره كشور در سخت ترين شرايط 
يك قرن گذشــته بر دوش اين دولت گذاشــته شد و با 
توجه به همزماني جنگ اقتصادي و شيوع ويروس كرونا، 
سخت ترين روزها و ماه هايي است كه بر مردم عزيز كشور 
ما مي گذرد و دولت در سخت ترين شرايط بار مسئوليت 

را براي اداره كشور بر دوش دارد.
روحاني با بيان اينكه ايران در ســال95 باالترين رشد 
اقتصادي را در عرصه جهاني داشت، گفت: در طول اين 
7سال در بسياري از زمينه ها آنچه به مردم وعده داديم 
عمل كرديم. وعده ما به مردم اعتدال، تعامل سازنده با 
جهان، برداشتن تحريم ها از دوش مردم و رساندن مردم 

به حقوق حقه خودشان بود.

كارهاي بزرگ در پيش است
رئيس جمهور با بيان اينكه تا پايان اين دولت بهره برداري 
از طرح هاي مهم ريلي آغاز مي شــود، گفــت: يكي از 
افتخارات اين دولت تحول در حمل ونقل ريلي ازجمله 
واگن سازي، لكوموتيوسازي و توليد خطوط ريلي است. 
استان هاي همدان، كرمانشاه، آذربايجان غربي و گيالن 
را به خطوط ريلي وصل كرديم و تا پايان اين دولت درياي 
خزر را به خطوط ريلي در گيالن و كاســپين را به رشت 

متصل خواهيم كرد.
روحاني افزود: تالش ما اين است كه چابهار را به زاهدان 
متصل كنيم. تا پايان امسال چابهار به ايرانشهر و زاهدان 
و يكي از شهرهايي كه مدنظر ماست متصل خواهد شد و 
مابقي خط ريلي را هم تالش مي كنيم تا پايان اين دولت 
تكميل كنيم. رئيس جمهور گفت: يكــي از طرح هاي 

بسيار مهم نيز طرح گوره به جاسك 
به عنوان يك طرح استراتژيك است 
كه نفت را از خليج فارس به درياي 
عمان براي صادرات مي آوريم. اين 
طرح اســتراتژيك تا پايان دولت 
افتتاح خواهد شد و يك بخش از آن 
نيز اوايل سال آينده افتتاح مي شود.

روحاني به طرح هاي دولت در حوزه 
محيط زيست اشــاره كرد و گفت: 
طرح بســيار مهم احيای درياچه 
اروميه تا پايان سال افتتاح خواهد 

شد و تونلي كه بايد آب ها را به درياچه اروميه متصل كند، 
چند كيلومتري باقي مانده كه احتماال بهمن و اسفند به 
اتمام خواهد رسيد و همه تالش ما اين است طرح هاي 

مهمي كه داريم، تا پايان اين دولت به اتمام برسانيم.
رئيس جمهور اجراي انتخابات سال1400 را كار بزرگ 
پيش روی دولت دانست و گفت: اميدواريم اين انتخابات 
شكوهمند و با حضور همه احزاب و گروه ها و با يك رقابت 

بسيار خوب برگزار شود.
وي در ادامه به موضوع شــيوع كرونا اشاره كرد و افزود: 
همه تالش ما اين است كه موج سوم را امروز كنترل كنيم، 
تالش بعدي اين است كه وارد موج چهارم كرونا نشويم و 
مسئله تهيه واكسن و انجام واكسيناسيون در يك زمان 

نزديك چه با خريد و چه با توليد واكسن در داخل است.
رئيس جمهور با بيان اينكه اميدوارم در اين مدت بتوانيم 
به اهدافي كه داريم، دســت پيدا كنيم، گفت: وقت اين 
كار را نداريم كه به حاشيه سازي ها توجه كنيم، بسياري 
از حرف ها زده مي شود و پاســخ ندادن ما دال بر جواب 
نداشتن ما و يا ضعف نيست بلكه به خاطر اين است كه 

فرصت نداريم.
وي تأكيد كرد: فرصت دولت براي اين اســت كه تا روز 
آخر به مردم خدمت كند و خدمات ارائه نمايد و يكي از 
آن خدماتي كه دولت به شدت دنبال مي كند، شكستن 
تحريم است و بســيار اميدوار اســت كه در اين زمينه 
گام هاي خوبي بردارد؛ به اين دليل كه جنگ اقتصادي 
ترامپ شكست خورده و اين را همه دنيا معترف هستند 

كه اين جنگ با شكست مواجه شده است.

مي خواهند پايان تحريم ها را به تأخير بيندازند
به گزارش همشهري،روحاني در بخش ديگري از نشست 
خبري خود گفــت: ما همه تالشــمان را انجام داديم تا 
برجام زنده بماند تا به موقع مناسب، دومرتبه برجام نقش 
خودش را در كشور بتواند ايفا كند. در برجام به حقوق مان 
دست يافتيم و البته مقصود اين نيســت كه مذاكرات 
و توافقي كه انجام شــده، بي نقص است؛ بي نقص فقط 
خداست و همه  چيز در دنيا نقص و عيب و ايراد و اشكال 
دارد و ممكن اســت در اين توافق هم ايراد و اشكاالتي 
باشد، اما به طور نسبي يك توافق بسيار مهم تاريخي بوده 
و در تاريخ ايران حتما بي سابقه است و در تاريخ منطقه 
نيز ســراغ ندارم كه يك كشور با 6كشــور بزرگ بتواند 
مذاكره كند و در شرايط تحريم، موفقيت به دست بياورد.

 روحاني در ادامه به موضوع پايان تحريم ها اشــاره كرد 

و گفت: پايان تحريم بدان معنا ست كه مردم به يكي از 
حقوق حقه خودشان دست يافتند و پايان تحريم از طرف 
آمريكا به اين معنا ست كه تروريسم اقتصادي و جنايت 
متوقف شده است و جنايتكار اگر روند جنايتش را متوقف 
كرد، منتي بر سر طرف مقابل كه عليه او جنايت مرتكب 
شده، ندارد، اما آن كس كه مورد هجمه قرار گرفته، اگر 
يك ســاعت و يك روز زودتر به حقش برسد، اين حق 

طبيعي اش است.
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه دولت نخواهد گذاشــت 
عده اي بخواهند پايان تحريم را به تأخير بيندازند، افزود: 
عده اي هســتند مي خواهند پايان تحريــم را به تأخير 
بيندازند، ما يك دقيقه و يك ساعت هم به اين رضايت 
نخواهيم داد و در برابر آنها خواهيم ايستاد، تحريم بايد 

بشكند و اين حق مردم است. 

 بودجه مشكل ندارد
در روزهاي گذشــته واكنش هاي 
مخالفي از مجلس در مورد اليحه 
بودجــه اي كه دولــت به مجلس 
داده است، شنيده مي شود، حتي 
زمزمه رد كليــات اليحه بودجه از 
پارلمان هم شــنيده شده است. 
حســن روحاني كه در روز تقديم 
اليحه بودجه به مجلس نرفته بود، 
ديروز از اليحه دولتش دفاع كرد و 
گفت: ما نقطه ضعف براي اليحه 
بودجه1400 قائل نيستيم و آنهايي كه نقطه ضعف قائل 
هستند، نقطه ضعف را بگويند. ما براي بودجه نقطه قوت 
قائليم و بودجه1400 به بهترين صورت تنظيم شــده 
است كه البته طرح اشكاالت حق آنها ست. رئيس جمهور 
افزود: ما نفــت را در اين بودجــه 2ميليون و300هزار 
بشــكه با ميعانات درنظر گرفتيم و اين نفت و ميعانات 
توليد و تامين خواهد شــد. در جلسه دولت به صراحت 
يك بار ديگر هم گفتــم و االن هم به مــردم مي گويم 
كه ما ســال آينده به طور متوســط تا پايان سال روزي 
2ميليون و300هزار بشكه نفت و ميعانات گازي توليد 
مي كنيم و به فــروش خواهيم رســاند، بنابراين هيچ 

مشكلي در اين زمينه نداريم 
روحاني گفت: ما يك بودجه خوب تهيه كرديم كه  نيمي 
از اين بودجه را اجرا مي كنيم و نيمي از بودجه را دولت 
بعدي اجرا مي كند؛ يعني تا مرداد ما مجري اين بودجه 
هستيم و تقريبا 5 ماه و كمي كمتر از آن را دولت بعدي 
اجرا مي كند. به نظر من، بودجه داراي نقاط قوت هم براي 
حمايت از اقشار كم درآمد و هم براي توسعه كشور است 

و هم تكيه كافي بر ماليات دارد و در كوچك شدن دولت 
و فروش سهام دولت در بازار كه يك رقم قابل مالحظه در 
بودجه اســت، به نظر من بودجه بسيار خوبي تهيه شده 

است و بقيه امور به عهده مجلس است.

هميشه مسئول بودم
رئيس جمهور همچنين در پاســخ به ســؤال خبرنگار 
روزنامه اصولگراي جوان كه معتقد بود بودجه بر مبناي 
رفع تحريم ها نوشته شده و اگر تحريم ها رفع نشود، حجم 
زيادي از كســري بودجه روي دولتي كه قرار است در 
سال1400 روي كار بيايد، تحميل مي شود، گفت: اينكه 
براي دولت بعد مشكل درست كرديم يا نه، اين تفكر را 
كامال از ذهن پاك كنيم، من آدمي نيســتم كه در نظام 
نبوده باشم و 8سال بيايم و دولت را در اختيار بگيرم و بعد 
هم يك جايي بروم و مرتب مصاحبــه كنم. من اينطور 

آدمي نيستم.
اين بخش از ســخنان حســن 
روحاني در شبكه هاي اجتماعي 
تعبير بــه كنايه او بــه محمود 
احمدي نژاد رئيــس دولت هاي 
نهم و دهم شــد؛ سياستمداري 
كه اين روزها مشــغوليت اصلي 
او مصاحبه است. روحاني ديروز 
در ادامه ســخنانش گفت: من از 
اول در نظام بــودم، از روز اول كه 
انقالب و نهضت شــروع شده، از 

ســال41 در نهضت بودم و بعد از انقالب هم هميشــه 
مسئول بودم. براي من نظام و كشور مطرح است نه اين 

دولت و آن دولت.
روحاني گفت: بودجه اي كه دولت به مجلس ارائه مي كند، 
براي كسب مجوز است؛ يعني از مجلس مي خواهد اجازه 
بگيرد براي اينكه 2ميليون و300 الي 500هزار بشــكه 
نفت بفروشــد، برمبناي تحليل بودجه نمي نويسيم، بر 
مبناي واقعيات بودجه مي نويسيم. راه حل هايي كه امسال 
داريم و پارسال نداشــتيم. البته همه  چيز را نمي توانيم 
پشــت بلندگو توضيح دهيم كه چه اقداماتي مي كنيم. 
2ميليون و300هزار بشــكه كه مي گويم برمبناي توان 
فعلي مان اســت. اگر توان ما 2ميليون و800هزار بشكه 

بود، در بودجه 2ميليون و800هزار بشكه مي نوشتيم.

به دولتي كه وسط جنگ است حمله نكنيد
رئيس جمهور در پاسخ به ســؤال خبرنگار فارس كه از 
او درباره نقش ســوءمديريت ها در وضعيت فعلي كشور 
پرسيد گفت: مي گويند مديريت چقدر نقش دارد. تحريم 

و جنگ اقتصادي چقدر نقــش دارد؟ مخالفين دولت 
چقدر نقش دارند؟ چرا اين را نمي گوييد؟ آن چنددرصد 
است؟ درصد آن كجا رفت؟ مگر مي شود در اين شرايطي 
كه هستيم، در وسط ميدان جنگ، نقص و عيبي نداشته 
باشيم؟ حتما نقص و مشكل داريم. بايد همه ما را ياري 
كنند، بايد مجلس و قوه قضاييه و نيروهاي مسلح ما را 
ياري كننــد و همه مردم و همه بايد كنار هم باشــيم و 

تنهايي نمي توانيم.
روحانــي گفت: بارهــا گفته ايم در يــك ميدان جنگ 
به تنهايي نمي شــود جنگ را اداره كرد. ما 8سال جنگ 
تحميلي داشــتيم، نيروهاي مسلح به تنهايي توانستند 
اداره كنند؟ نتوانســتند؛ بلكه همه مــردم آمدند، همه 
كمك كردند، بسيج آمد و مردم آمدند فداكاري كردند 
و ما در جنگ موفق شــديم، واال موفق نمي شــديم و 
شكست مي خورديم.رئيس جمهور افزود: »همانطور كه 
من مي گويم اگر شكستن تحريم امكان پذير باشد يك 
دقيقه تأخير آن گناه و جرم اســت، نقص مديريت هم 
همينطوراست و اگر بتوانيم نقص مديريت را يك دقيقه 
زودتر رفع كنيم، وظيفه ماست و اگر تأخير بيندازيم گناه 
و جرم اســت. مگر قوه قضاييه و قوه مقننه ما بي اشكال 
است؟ مگر نيروهاي مســلح ما بي اشكال هستند؟ اصال 
شما يك نهاد بي اشــكال پيدا كنيد. نقطه نظر من اين 
است كه چرا فقط به دولت حمله مي كنيم؛ به دولتي كه 
وسط ميدان جنگ اســت حمله مي كنيم و چرا به بقيه 
حمله نمي كنيم؟ اگر كســي به دولت توهين و فحاشي 
كرد و تهمت زد چرا تشويق مي شود؟ االن كسي جرأت 
مي كند در اين كشــور به غير از دولت به كس ديگري 
توهين كند؟ مثال به قوه قضاييه و نيروي مسلح توهين 
كند؟ جــرأت مي كند؟ اگر جرأت مي كنــد، بفرماييد. 
فردا اين كار را مي كنــد، پس فردا 
ببينيد چه مي شود. بعد از 24ساعت 
ببينيد چند نفر احضار مي شوند. اما 
به دولت هرچه فحاشي بكنند باز آنها 
را تشويق مي كنند، مقام باالتر پيدا 
مي كنند، محبوب تر مي شوند و آنها 

را تشويق  مي كنند.«
او با اشاره به مشكالت فعلي كشور 
گفت: »4عامل دارد كــه اين 4تا را 
بايد با هم بگوييم؛ مشكل ساختاري 
يك بخش اســت، جنگ اقتصادي 
يك بخش است، همكاري مخالفان دولت با آنهايي كه در 
بعضي از زمينه ها مخالف نظام هستند يك نقص هست 
و نواقصي هم در مديريت وجود دارد كه همه اينها بايد 

مدنظر قرار بگيرند.«

برنامه موشكي ايران قابل مذاكره نيست
روحاني در بخش ديگري از نشست خبري در پاسخ به 
سؤال خبرنگار رويترز كه درباره اميد دولت دوازدهم به 
اصالح سياست هاي ترامپ در دولت بايدن پرسيد، گفت: 
»معتقديم شرايط در دولت آينده آمريكا تغيير خواهد 
يافت. آن شــرايط قبلي باقي نمي ماند. حتي اگر ترامپ 
هم مي ماند تغيير مي كرد، حاال كــه آقاي بايدن پيروز 
اين انتخابات شده، تغيير خواهد كرد. عالقه مند هستيم 
روابط را با كشورهاي اروپايي و غربي و با همسايگانمان 
گسترش دهيم و بر اين مبنا تالش مي كنيم. همانطور كه 
قبال هم گفته ام رسيدن به اين مسئله ساده و آ سان است. 
اگر طرف مقابل، 1+5 آماده باشد به سال2017 برگردد، 
ما هم آماده هستيم و اين كار در زمان كوتاهي عملياتي و 
اجرايي خواهد شد.« رئيس جمهور همچنين در پاسخ به 
سؤال خبرنگار ان بي سي نيوز هم كه درباره شروط بايدن 
براي بازگشت به برجام پرسيد، گفت: »آقاي بايدن من 
نشنيدم كه بگويد كه اگر بخواهم برگردم بايد يك توافق 
ديگر و قوي تري داشته باشيم. اين حرف ترامپ است و 
حرف بايدن نيست. ترامپ همين را مي گفت، مي گفت 
اين توافق را قبول نداريم و بايــد برگرديم به يك توافق 

قوي تر.«
وي افزود: »هيچ پيش شــرطي را نخواهيم پذيرفت از 
هيچ كس. نه برجام قابل مذاكره است و نه اينكه بخواهيم 
برجام را از نو پهن كنيم روي ميز مذاكره و ماده به ماده 
بحث كنيم. برجام قبال مذاكره شــده و روي آن توافق 
شده است. عين اين برجام را يا همه اجرا مي كنند يا اجرا 

نمي كنند؛ اگر اجرا كردند ما هم اجرا مي كنيم.«
رئيس جمهور خطاب به خبرنگار ان بي ســي نيوز گفت: 
»مسائل ديگري كه نام برديد مسائل موشكي و منطقه اي 
هيچ ارتباطي به مسئله هسته اي ندارد. اينها را قبال با ما 
صحبت كرده بودند. همــان موقع كه 1+5 با ما صحبت 
مي كرد در برجام همه اينها را بحث كردند، ماه ها آمريكا 
بحث مي كرد كه مسئله موشكي را به توافق وارد كند؛ رد 
كرديم و گفتيم قابل مذاكره نيست. ماه ها بحث مي كردند 
كه مسائل منطقه  هم وارد شود، همه اينها بحث شده و 

رد شده است.«

   مشكالت كشور 4 عامل دارد؛ مشكالت ساختاری، جنگ اقتصادی، 
همكاری برخی مخالفان دولت با مخالفان نظام و نواقص مديريتی

   برنامه موشكی ايران قابل مذاكره نيست،
هيچ پيش شرطی را درباره برجام نخواهيم پذيرفت 

در حاشيه سياست

   ماجراي مباحثه هاشمي رفسنجاني 
و رهبر معظم  انقالب درباره آمريكا

ســيدمرتضي نبوي، عضو مجمع تشــخيص 
مصلحت نظــام در گفت وگو بــا خبرگزاري 
تسنيم به ذكر خاطره اي از ديدار اعضاي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام با رهبر معظم انقالب در 
سال91 اشاره كرده و گفته است: مرحوم آقاي 
هاشمي رفسنجاني از زمان رياست جمهوري 
كه رئيس شوراي عالي امنيت ملي هم بودند، 
بحث هايي را با مقام معظم رهبري داشــتند و 
چنين نظري را پيگيري مي كردند كه مشكالت 
را با ارتباط با آمريــكا حل كنيم. وي مي گويد: 
در ســال91 كه دوره جديد مجمع تشخيص 
مصلحت نظام بود، همه اعضــا خدمت رهبر 
معظم انقالب رســيديم. بعد از آنكه جلســه 
رســمي تمام شــد، از آنجايي كه پيش از آن، 
آقاي هاشــمي در مصاحبه اي با يك فصلنامه 
مواضعي درباره مذاكره و رابطه با آمريكا گرفته 
بودند كه موجب سوءاستفاده در داخل و خارج 
شده بود، حضرت آقا در آن جلسه تذكر دادند 
و خطاب به آقاي هاشمي فرمودند »اين موضع 
شما سبب سوءاستفاده دشمن شد.« مرتضي 
نبوي گفت: جالب اينجاســت كه خود آقاي 
هاشمي در اين ديدار اذعان مي كرد و البته جاي 
ديگري هم گفته بود كه با امام)ره( درباره - فكر 
مي كنم - 7موضوع صحبت كردم و گفتم »اين 
مسائل بايد در زمان حيات شما حل شود.« مثال 
درباره عربســتان و جنگ و... بود. خود آقاي 
هاشمي مي  گويد امام به بقيه موضوعات اعتنا 
كردند اما درباره رابطه با آمريكا كاري نكردند؛ 
يعني تغيير موضع ندادنــد. اين عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام مي گويد: مقام معظم 
رهبري در ادامه نكته بسيار مهمي گفتند كه 
به نظرم تعيين كننده است، ايشان اشاره كرد 
كه درباره مســئله نحوه مواجهه بــا آمريكا از 
همان دوران رياســت جمهوري آقاي هاشمي 
مباحثاتي وجود دارد. آقا اشــاره كردند كه در 
زمان رياست جمهوري آقاي هاشمي اين بحث 
در شــوراي عالي امنيت ملي - كه خود آقاي 
هاشمي رياســتش را به عهده داشت - مطرح 
شده بود. صورت مذاكرات براي آقا مي آيد كه 
در آن منافعي در رابطه با آمريكا قيد شده بود. 
آقا گفتند كه با آقاي هاشمي در اين باره جلسات 
متعددي صحبت شــده و حتي صداي آقاي 
هاشمي هم همانطور كه خودش مي داند، ضبط 
است كه در شــوراي عالي امنيت ملي گفته اند 
»آيت اهلل خامنــه اي در رد مواضع ما در زمينه 
نحوه عمل در برابر آمريكا استدالل هايي دارد 
كه ما جواب آن اســتدالل ها را نداريم.« نبوي 
گفته است: آقاي هاشمي در همين جلسه اين 
نقل قول آقا را تأييد كردند، يعني گفتند كه بله، 
من اين حرف را زده ام. آقا بر همين اساس ادامه 
دادند پس مشخص است كه اين حرف هاي ما 
بر مبناي استدالل است نه بر مبناي عصبيت و 
عصبانيت و پايبندي به امور موهوم و اين را خود 

آقاي هاشمي هم مي دانند.

   فرزندان مسئوالن نظام در داخل 
تحصيل كنند

سعيدرضا عاملي، دبير شــوراي عالي انقالب 
فرهنگــي در گفت وگو با ايلنــا، در واكنش به 
تحصيل فرزندان مديران ايرانــي در خارج از 
كشور، گفت: فرزندان مســئوالن كشور نبايد 
از مزيت تبعيض  آميز برخوردار باشند. در عين 
حال مورد تبعيض هم نبايد قرار گيرند. اگر از 
بورسيه مي خواهند اســتفاده كنند، حتما در 
يك رقابت ملي بايد شركت كنند. البته ترجيح 
اين است كه فرزندان مســئوالن ارشد كشور 
از بورسيه اســتفاده نكنند. وي ادامه داد: اگر 
فرزندان مديران در نظام رقابتي امتحان دهند و 
به اين واسطه به خارج از كشور بروند، حتي اگر 
پدرشان هم مقام مسئول باشد، طبيعتا از نظام 
رقابتي به خارج از كشور رفته اند، اما همانطور 
كه گفتم، ترجيح اين است كه فرزندان مديران 
ارشــد نظام از اين امكان ولو در قالب رقابتي 
نيز اســتفاده نكنند. دبير شواري عالي انقالب 
فرهنگي گفت: يكي از محورهايي كه در قرارداد 
25ساله ايران و چين روي آن تأكيد شده، براي 
تبادل دانشــجويي و اســتفاده از فرصت هاي 
تحصيلي در چين در حوزه هوش مصنوعي و 
فناوري هاي نو است. اين خألها را اگر بتوانيم 
با سفر دانشجويان داوطلب حل كنيم، بسيار 

مناسب است.

   آيت اهلل يزدي خانــه خود را وقف 
كرده است

آيت اهلل احمــد جنتي، دبير شــوراي نگهبان 
در بيان خصوصيات مرحــوم آيت اهلل محمد 
يزدي به مقاوم بودن ايشان اشاره كرد و گفت: 
ايشــان نترس بود و از ميــدان در نمي رفت و 
تحت هيچ يك از تهديدات هم قرار نمي گرفت؛ 
ايشان هميشه براي دفاع از نظام اسالمي آماده 
و ســينه اش ســپر بود. به گزارش ايسنا، دبير 
شــوراي نگهبان افزود: افرادي هستند وقتي 
پست و مقامي دارند به فكر خودشان و دنياي 
خودشان هســتند؛ اما آيت اهلل يزدي اصال در 
اين وادي ها نبود و االن هم همانگونه كه اطالع 
داريم، خانه و كتابخانه خود را وقف كرده است و 
ظاهرا اين وقف را با وارثان خود هماهنگ كرده 
و رضايت آنها را نيز جلب كرده بود كه آنها نيز 

ناراحت نشوند.

نميگذاريمپايانتحريمهابهتأخيربيفتد
روي خط انتخابات

كافه مجلس

خبر آخر

  با حفظ احترام متقابل، مستقل مي آيند!
دبيركل حزب موتلفه اسالمي گفته احتمال اينكه اين تشكل در انتخابات 
رياست جمهوري 1400 نامزدي از خود را داشته باشد، فراوان است اما 
معتقديم دولت آينده براي موفقيت بايد دولتي حزبي باشد، نه شخصي. 
به گزارش ايلنا، اسداهلل بادامچيان در نشست خبري درباره فعاليت ها و 
اقدامات اصولگرايان براي انتخابات آتي، گفت: »در ابتداي ماه محرم چند 
جلسه با دوستان شوراي ائتالف با حضور بنده و مهندس باهنر داشتيم و 
بحث وحدت مطرح شد كه بعد معلوم شد كه بعضي دوستان عالقه مند 
هســتند كه با حفظ احترام متقابل، تنها و مستقل به صحنه بيايند.« 
بادامچيان ادامه داد: »از سوي ديگر جامعه روحانيت حدود 2ماه قبل 
بيش از 40 حزب اصولگرا را دعوت كرد و سازوكار جديدي ايجاد شد كه 
از هر 8 حزب يك نماينده در اين شورا حضور داشته باشد و اسم اين شورا 

هم »شوراي وحدت« خواهد بود.«

  انتخابات پستي به قانون نياز دارد
سخنگوي شــوراي نگهبان درباره برگزاري انتخابات به صورت پستي 
به دليل شيوع كرونا، گفت: به دليل اينكه اخذ رأي يك كار مهم و حياتي 
در ســالمت انتخابات اســت، اگر بخواهد به صورت پستي يا اخذ رأي 
الكترونيك از راه دور و يا شيوه  هاي مختلف ديگر انجام شود، بايد اين 
اقدام تبديل به قانون در مجلس شود. به گزارش خبرگزاري دانشجو، 
عباسعلي كدخدايي درباره الكترونيكي شدن انتخابات 1400 نيز گفت: 
اگر پيشنهادهايي براي نحوه برگزاري انتخابات و اخذ رأي وجود داشته 
باشد، بايد از طريق وزارت كشور اين پيشنهادها به شوراي نگهبان ارائه 
شود و بعد از ارائه از سوي وزارت كشور، شوراي نگهبان مي تواند اعالم 

نظر كند كه آيا اين شيوه امكان پذير است يا نه.

  اولين كانديداي رسمي 1400 به ديدار مراجع رفت
سردار حسين دهقان با سفر به اســتان قم با چند تن از مراجع تقليد و 
آيات عظام در اين شهر ديدار كرد. به گزارش ايلنا، اين ديدارها در فاصله 
كمتر از يك ماه از زمان اعالم رسمي كانديداتوري وزير دفاع پيشين  براي 

انتخابات رياست جمهوري صورت مي گيرد.

  رونمايي از نهاد اجماع ساز اصالح طلبان
اصالح طلبان در جلسه شــوراي هماهنگي، از نهاد اجماع ساز جديد 
براي انتخابات 1400 كه با حضور 30 حزب و 10 شــخصيت حقيقي 
تشكيل مي شــود، رونمايي كردند. به گزارش اعتمادآنالين، براساس 
مصوبه شــوراي هماهنگي، اصالح طلبان در انتخاباتــي آزاد، قانوني، 
رقابتي، عادالنه و در تراز قانون اساسي كشور و با حضور كانديداي واحد 
اصالح طلب مورد تأييد نهاد اجماع ساز اصالح طلبان، شركت خواهند 
كرد. بنا بر تعريف اين شورا، »نهاد اجماع ساز«، جبهه اي مركب از احزاب 
اصالح طلب است كه تا انتخابات1400 مســئوليت تصميم گيري در 
جريان اصالحات را با تأييد رئيس دولت اصالحات عهده دار خواهد شد. 
يداهلل طاهرنژاد، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران درباره نشست 
اخير شــوراي هماهنگي جبهه اصالحات به تسنيم گفته كه اين نهاد 
اجماع ساز در حوزه فعاليت هاي انتخاباتي، جايگزين هر دو نهاد قبلي 

يعني شوراي سياستگذاري و شوراي هماهنگي خواهد شد.

  اصولگرايان، جريان واحد انتخابات 1400
محمد مهاجري، فعال سياسي اصولگرا درباره آرايش صحنه انتخابات 
رياســت جمهوري 1400 به نامه نيوز گفــت: اصولگرايي جريان واحد 
شــركت كننده در اين انتخابــات خواهد بود، چــون اصالح طلبان يا 
كانديداي شاخصي نخواهند داشت يا حتي اگر كانديداي شاخص هم 
داشته باشند، پايگاه اجتماعي قابل قبولي براي حمايت از او به ميدان 
نمي آيد، بنابراين خودبه خود ميدان انتخابات در دســت اصولگرايان 
خواهد بود. وي با اشاره به مشاركت حداقلي مردم در انتخابات مجلس، 
افزود: تداوم چنين فضايي براي انتخابات رياست جمهوري مثل شمشير 
دو  دم مي ماند؛ چراكه هرچند مانع پيروزي نامزد اصالح طلبان مي شود، 
اما وزن ســبد آراي نامزد پيروز اصولگرايان نيز به طور معناداري كم و 

حدود 10 تا 12ميليون رأي خواهد بود

  شكايت از نماينده شازند
معصومه پاشايي بهرام، نماينده مرند و جلفا در مجلس در گفت وگو با 
برنا گفت: نمايندگان استان هاي شمال غربي خواستار شدند تا اظهارات 
احمدي بيغش در هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان بررسي شود و هيأت 
رئيسه هم، مطرح كرد كه نسبت به اين موضوع ورود مي كند. احمدي 
بيغش بايد تنبيه شود. اين نخستين بار نيســت كه چنين اظهاراتي 
را دارد. در نشســت قبلي مجلس محمود احمــدي بيغش خطاب به 
نماينــدگان آذري زبان مجلس گفت: رگ غيــرت اين همه نماينده 

آذربايجان كجاست؟ چرا پاسخ اين گستاخ عثماني را نمي دهيد. 

  دستور براي تعيين تكليف خودروهاي توقيف شده 
  سيدكاظم موســوي، نايب رئيس كميسيون اقتصادي در گفت وگو با 
فارس درباره نشست اعضاي اين كميسيون با ابراهيم رئيسي، رئيس 
قوه قضاييه گفت: در اين نشست درباره بالتكليف ماندن خودروهاي 
مردم در پاركينگ ها مباحثي مطرح شد و اعضاي كميسيون اقتصادي 
نسبت به اين موضوع انتقاد كردند كه مشــخص نيست چرا و به چه 
دليل اموال و دارايي هاي مردم بالتكليف رها شــده و بايســتي ناجا و 
قوه قضاييه اين موضوع را بررســي كرده و تعييــن تكليف كنند و در 
همين راستا حجت االسالم  رئيســي به معاونت حقوقي قوه قضاييه و 
دادستان هاي سراسر كشور دستور دادند تا با همكاري نيروي انتظامي 
خودروهاي رها شده و توقيفي در پاركينگ شهرستان  هرچه سريع تر 

تعيين تكليف شود .

حسن روحاني، رئيس جمهور در يك نشست خبري كه به دليل شرايط كرونا، متفاوت تر از نشست هاي خبري 
مرسوم كه پرتعداد و متراكم بود، برگزار مي شد؛ از دستاوردهاي ۷ســاله و برنامه ۷ماهه دولت گفت. اگرچه 
موافقان و مخالفان دولت چشم دوخته اند كه سرنوشــت بزرگ ترين دستاورد دولت در ۷سال گذشته يعني 
برجام چه خواهد شد و آيا براي بار دوم در 2دولت روحاني ديوار تحريم ها فرو خواهد ريخت، روحاني عالوه بر اين 
كار ويژه، به ماموريت هاي ديگر دولتش در حوزه هاي عمراني، محيط زيستي و به ويژه در بحث جلوگيري از موج 
چهارم كرونا و تامين واكسن اشاره كرد و به مخالفانش كنايه زد كه دولت كارهاي بزرگي در پيش دارد؛ »به همين 
دليل وقت اين كار را نداريم كه به حاشيه سازي ها توجه كنيم. بسياري از حرف ها زده مي شود و پاسخ ندادن ما دال 

بر جواب نداشتن ما يا ضعف نيست؛ بلكه به خاطر اين است كه فرصت نداريم.« او در عين حال به مردم اطمينان 
داد: »دولت نمي گذارد عده اي پايان تحريم را به تأخير بيندازند و به يك دقيقه و يك ساعت تأخير انداختن هم 

رضايت نخواهد داد.« اين جمله روحاني شايد در تكميل افشاگري اخير محمدجواد ظريف وزير امور خارجه 
مطرح شد كه در گفت وگو با سايت انتخاب گفته بود: بعضي دوستان به آمريكا »گرا« مي دهند كه با ما بهتر 

مي توانيد كار كنيد و دولت روحاني در قدرت نمي ماند و نبايد با اين دولت مذاكره كند.

در 7 ســال گذشــته در 
بســياري از زمينه ها آنچه 
به مردم وعــده داديم عمل 
كرديــم. وعده ما بــه مردم 
اعتدال، تعامل ســازنده با 

جهان بود

  نامه مقامات امنيتي آمريكا به بايدن
ده هــا مقام امنيتــي ســابق آمريكا در نامــه اي به جــو بايدن، 
رئيس جمهور منتخب، در مورد نحوه بازگشــت آمريكا به برجام 
نكاتي را مطرح كرده اند. شخصيت هايي مثل وزير سابق دفاع، مدير 
سابق سيا، و سفراي سابق آمريكا در عراق و افغانستان، پاي اين نامه 
را امضا كرده اند. در جمع بندي اين نامه ادعا شده كه تعهد فوري 
آمريكا براي پيوســتن مجدد آمريكا به برجام، مستلزم بازگشت 
كامل ايران به اين توافق براي جلوگيري از دستيابي اين كشور به 

سالح هسته اي و كاهش خطر جنگ است.
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   جزئياتي از بوستان سليمانيه
يكي از لوكيشن هاي جذاب سريال شهرزاد، كوشك وثوق الدوله بود؛ عمارتي كه با فضاي سبز جلوي آن و معماري خاص 
و آيينه كاري هاي بي نظير سردرها با نمايش خانگي  شهرزاد، پيش از پيش سر زبان ها افتاد. اين سريال، توجه خيلي ها 
را به عمارت 150ساله نخست وزير قاجار و پهلوي يعني وثوق الدوله جلب كرد. در سال97 شهرداري و شورا، با همكاري 
بنياد مستضعفان براي حفظ فضاي سبز و تبديل آن به يك  عرصه همگاني، خريداري اين ملك را دستور كار قرار دادند 
تا عمارت و باغي كه در سريال شهرزاد، خانه باغ بزرگ آقا )در اين سريال نقش بزرگ آقا را علي نصيريان بازي مي كرد( 
بود به عنوان يك بوستان عمومي در اختيار شهروندان منطقه14 و محله  نبرد قرار گيرد. به گفته محمد ساالري، رئيس 
كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران، باغ سليمانيه در گذشته هاي دور 1222اصله درخت داشت كه 
7۶9اصله از اين درختان خشك يا كنده شده و تبديل آن به بوستان، در حفظ مابقي درختان بسيار مؤثر خواهد بود. 

در زير اطالعات ديگري از اين بوستان آمده است:

له۴۵۳
تعداد درختان موجوداص

زار2۳
مترمربع مساحت باغه

ال1۵0
قدمت كوشك وثوق الدولهس

ســليمانيه يكي از باغ هاي قديمي در 
منطقه1۴ تهران و حوالي خيابان نبرد گزارش

شمالي، با حضور پيروز حناچي شهردار 
تهران، محسن هاشمي رفسنجاني رئيس شوراي شهر، 
احمــد مســجدجامعي عضو شــوراي شــهر، زهرا 
صدراعظم نوري عضو شوراي شهر و تعدادي از مديران 

شهري  براي استفاده عموم افتتاح شد.
عمارت وثوق الدوله داخل باغ، قدمتي 15۰ساله دارد 
و آن را حســن خان، معروف بــه وثوق الدوله از رجال 
دوره قاجار ســاخته اســت. آنطور كه در كتاب هاي 
تاريخ آمده،اين بنا ويالي تابســتاني وثوق الدوله بوده 
است. بخش هايي از سريال شهرزاد نيز در اين عمارت، 

فيلمبرداري شده است.

اضافه شدن 34باغ به فضاي سبز شهر 
پيروز حناچي، شــهردار تهران، در مراسم افتتاح باغ 
ســليمانيه گفت: »طي دوره جديد مديريت شهري 
تا كنون 1۷باغ در تهران به فضاي ســبز تبديل شده و 
تا پايان اين دوره مديريت شهري، 1۷باغ ديگر نيز به 
باغ هاي داخل محدوده شهر تهران اضافه خواهد شد. 

هدف اين است كه باغ ها در مناطقي انتخاب شوند كه 
سرانه فضاي سبز آنها پايين است. بخشي از اين باغ ها 
سال ها متروك بودند كه با تصميمات مديريت شهري 

اتفاق هاي خوب در حال شكل گيري است.«
حناچي گفت: »يكي از دستاوردهاي اين دوره شوراي 
شــهر، تعيين راهبردهاي درست و توسعه فضاي سبز 
اســت كه تهران به آن نياز دارد و برعكس اتفاقاتي كه 
افتاده اســت، تالش مي شــود باقيمانده ظرفيت هاي 
زيست محيطي شهر تهران حفظ شود. يكي از كارهاي 
خوب در اين دوره از مديريت شهري اين بود كه در خزانه 
حساب جدايي براي توسعه فضاي سبز درنظر گرفته 
شد و عوارضي كه از قطع اشجار گرفته مي شود، خاص 
توسعه فضاي سبز هزينه مي شود. اين شيوه تخصيص 

بودجه براي پاركينگ ها هم در حال رخ دادن است.«
شهردار پايتخت با بيان اينكه باغ هاي ديگري هم در 
مناطق مختلف )مثل يك باغ بزرگ در منطقه۶( وجود 
دارد كه براي تملك در حال مذاكره هستيم و اميدوارم 
به نتيجه برسيم، افزود: »يكي از خصيصه هاي اين باغ 
توجه به باغ سازي  ايراني است كه به دليل وجود كوشك 
و تناسباتش اين ظرفيت را داشته است. يكي از نكات 
ديگر در اين باغ مناسب سازي براي معلوالن است. اين 
كار را ما به طور كامل انجام مي دهيم و تا كامل نشود، 

آن را افتتاح نمي كنيم.«

تهران، باغ شهر بوده است
رئيس شوراي شــهر تهران نيز در مراسم افتتاح باغ 
سليمانيه گفت: »تهران در گذشته يك باغ شهر بوده 
است؛ به طوري كه در ســال1۳۳9 اداره باغات تهران 
تاسيس شد، اما طي سال هاي گذشته به تدريج باغ ها 
تخريب شــدند. 1۰۰هزار قطعه باغ در تهران وجود 
داشت كه در طول ســال ها بخش مهمي از آن از بين 
رفت و به جاي آن ســاختمان ها به وجود آمدند و در 
عين حال تالش شد پارك و فضاي سبز هم در تهران 

ساخته شود.«
به گفته محســن هاشمي رفســنجاني، تهران قبل از 
انقالب 2۰۰پارك داشــته اســت، اما اكنــون باالي 
22۰۰پارك دارد. او اضافه كرد: »در بودجه شهرداري 
تهران بين 15۰۰ تا 1۷۰۰ ميليارد تومان براي فضاي 
سبز هزينه در نظر گرفته شده. بايد توجه داشت عمده 
اين هزينه صرف كاركنان مي شود، اما بايد كاري كنيم 
كه با هزينه هاي مناسب در آينده كسي نتواند به فضاي 

سبز تهران چشم طمع داشته باشد.«
هاشــمي ادامه داد: »اينجا يك مجموعه 25هكتاري 
بوده؛ بخشــي از آن كه در اختيار بنياد مســتضعفان 
بوده تهاتر شده است و امروز شاهد فضاي سبز بسيار 
مناسبي در 2هكتار آن هستيم كه مي تواند ادامه يابد. 
نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت، انتظار مردم از 

خبر

دوچرخه شوخي ندارد

متوسط سرعت يك انسان در پياده روي، 
حدود 5 تا ۶كيلومتر در ســاعت است. 
يك دوچرخه ســوار حداقل 18كيلومتر 
در ساعت سرعت دارد و اين يعني ۳برابر يك انسان پياده. در همين 
حال تعادل يك دوچرخه بســيار كمتر از وقتي است كه راه مي رويم. 
تعادل هرچند نخستين موضوعي است كه يك دوچرخه سوار - در هر 
سني - ياد مي گيرد؛ اما همچنان مهم ترين موضوعي است كه با آن سر و 
كار دارد. نازك بودن الستيك دوچرخه به نسبت موتورسيكلت و سبك 
بودن اين وسيله، حفظ تعادل را سخت تر مي كند و همزمان، ارتفاع زين 
به گونه اي تنظيم مي شود كه حداقل نوك پاي دوچرخه سوار به زمين 
مي رسد. همه اينها كه گفته شد يعني حفظ تعادل يك دوچرخه، بسيار 
سخت است و احتمال زمين خوردن، خيلي زياد. كوچك ترين اشاره به 
دوچرخه سوار در حال حركت يا حتي تغيير مسير ناگهاني مي تواند او را 
به زمين بزند؛ آن هم درحالي كه سرعتش ۳برابر يك انسان پياده است 

و طبيعتا مي تواند جراحات بيشتري را منجر شود.
ايسنا چند روز پيش يك گزارش درباره شــوخي رانندگان خودرو و 
موتورسيكلت با دوچرخه سواران منتشر كرده بود. احتماال خيلي از 
دوستان دوچرخه سوار من با اين موضوع روبه رو شده اند كه برخي از 
شهروندان وقتي يك نفر را روي دوچرخه مي بينند، احساس مي كنند 
حتما بايد چيزي بگويند و حتي بدتر، وارد فاز »شــوخي« شوند. اين 
شوخي مي تواند هل دادن، گرفتن، توليد صداي ناگهاني يا پيچيدن 
جلوي دوچرخه ســوار باشــد. هركدام از اين كارها يعني سرنگوني 
دوچرخه سوار در كف خيابان و اين افتادن به احتمال زياد بدون آسيب 
جسمي نخواهد بود كه در مواردي حتي منجر به نقص عضو يا مرگ 

دوچرخه سوار شده است.
درست كه ما به عنوان يك دوچرخه سوار بايد از وسايل ايمني مانند كاله 
و دستكش استفاده كنيم؛ اما باز هم نمي توان انتظار ايمني صددرصد 
داشت. شوخي با يك دوچرخه سوار، شــايد براي آن فرد، لذتي چند 
ثانيه اي داشته باشد؛ اما مي تواند مرگ يك انسان را به همراه بياورد. 

لطفا با دوچرخه سوارها شوخي نكنيد. اين كار، خطر جاني دارد.

14روز تنفس در هواي ناسالم تهران 
اين روزها هــواي پايتخت كيفيت الزم را ندارد و بيشــتر از هر زمان 
ديگري نياز به هواي سالم احســاس مي شود. كيفيت هواي تهران از 
ابتداي آذرماه تاكنون 1۰روز در شرايط قابل قبول و 1۴روز در شرايط 
ناســالم براي گروه هاي حساس قرار داشته اســت. در 2روز گذشته 
شاخص ميانگين 1۳۴ بوده است؛ يعني شرايط ناسالم براي گروه هاي 
حساس و قرارگرفتن درمرز ناســالم براي همه شهروندان. براساس 
پيش بيني هاي انجام شده در شركت كنترل كيفيت هوا، صبح ديروز 
عدم وزش باد مؤثر و انباشت آالينده ها همراه با آغاز تردد خودروها و 
افزايش غلظت ذرات معلق سبب شــد كه در بيشتر مناطق كيفيت 
هوا در محدوده ناسالم و ناســالم براي گروه هاي حساس قرار گيرد. 
به گزارش همشهري، پيش بيني مي شــود در اواخر وقت سه شنبه با 
افزايش غلظت ذرات معلق ناشي از ترافيك شبانگاهي و كاهش كيفيت 
هوا در برخي مناطق پرتردد مواجه خواهيم بود اما اين آلودگي نسبت 

به دوشنبه شب گذشته شدت كمتري خواهد داشت.
با توجه به آلودگي هوا در تهران و احتمال افزايش غلظت ذرات معلق 
كمتر از 2.5ميكرون توصيه مي شود كه افراد از ترددهاي غيرضروري 
خودداري كنند. همچنين الزم اســت كه افراد مبتال به بيماري هاي 
قلبي يا ريوي، سالمندان، كودكان و زنان باردار فعاليت هاي طوالني 
يا سنگين خارج از منزل خود را كاهش دهند. براساس اين گزارش، 
به دليل جلوگيري از شيوع ويروس كرونا و ايجاد تغييراتي در ساعت 
اجراي طرح ترافيك، افزايش تــردد خودروها در محدوده هاي طرح 
ترافيك و ســكون نســبي هوا طي روزهاي اخيــر، افزايش غلظت 
آالينده هاي جوي قابل پيش بيني بود اما به دليل جلوگيري از شيوع 
بيماري و افزايش احتمال ابتال به آن درصورت اســتفاده از وســايل 
حمل ونقل عمومي، نمي توان جلوي تردد خودروهاي شخصي را گرفت 

و يا طرح ترافيك را سختگيرانه تر اجرايي كرد.
از اين رو به شهروندان اكيدا توصيه مي شود كه از ترددهاي غيرضروري 
با خودروهاي شخصي خودداري كنند و در صورت استفاده از خودروها 
يا موتورسيكلت هاي شخصي در اين ايام، از سالم بودن آن و داشتن 
معاينه فني اطمينان حاصل كنند. از سوي ديگر نياز است كه عموم 
افراد از انجام هرگونه فعاليتي كه منجر به تشديد آلودگي هوا مي شود 
خودداري كنند. ازجمله اين فعاليت ها مي توان به روشن كردن آتش 
در معابر، سوزاندن الستيك، عمليات قيركاري و عمراني و... اشاره كرد.

نيم درصد جريمه ها به اسقاط 
موتور های فرسوده تخصيص يابد

رئيس كميته محيط زيست و خدمات شــهری شورای شهر تهران با 
سميه رفيعی، نماينده تهران و رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس 
شورای اسالمی ديدار و گفت وگو كرد. به گزارش همشهري، سيدآرش 
حسيني ميالني در اين ديدار، با ابراز نگرانی نسبت به گازوئيل سوزی و 
مازوت سوزی صنايع و پااليشگاه های اطراف تهران گفت: »شورای شهر 
از سازمان محيط زيست درخواست كرده اطالعات مربوط به نوع سوخت 
مصرفی صنايع و پااليشگاه های مستقر در حريم شهر تهران را منتشر 
كند اما اين كار به موقع انجام نشده است. اكنون با حمايت و همراهی 
مجلس فرصت خوبی است تا اطالع رسانی مناسب درباره محيط زيست 
انجام شود.« او ادامه داد: »يكی از موضوعات مهم شهر تهران وجود تعداد 
زياد موتورسيكلت های فرسوده در سطح شهر تهران است. روند اسقاط 
موتورسيكلت و اتومبيل فرسوده عمال متوقف شده و ديوان عدالت اداری 
هم آيين نامه اسقاط موتورسيكلت را ابطال كرده است. پيشنهاد ما آن 
است كه نيم درصد از جرايم راهنمايی و رانندگی با تصويب مجلس به 
نوسازی ناوگان موتوری و از رده خارج كردن موتورسيكلت های فرسوده 
اختصاص پيدا كند.« سميه رفيعی در ادامه اين جلسه، با بيان اينكه 
آلودگی هوا و شيوع ويروس كرونا شرايطی را ايجاد كرده اند كه نمی توان 
به آنها بی توجه بود، گفت: »بودجه در نظر گرفته شده برای حفاظت 
از محيط زيست و توسعه حمل و نقل عمومی شبيه به شوخی است. 
فرسوده بودن ناوگان اتوبوسرانی و موتورهای سيكلت و همچنين كافی 
نبودن بودجه برای اسقاط و جايگزين اتوبوس ها و موتورسيكلت های 

جديد موجب شده پيشرفت مورد انتظار رخ ندهد.« 

ميثم قاسمي
شهروند دوچرخه سوار

   علي محمد مختاري، مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز تهران 
افتتاح بوستان سليمانيه يكي از سلسله اقداماتي است كه سازمان فضاي سبز شهرداري تهران براي اهالي 
منطقه14 و تنوع بخشي زندگي در اين محله و احياي باغ هاي تهران انجام مي دهد و افتتاح آن بدون همكاري 

و كمك ساير نهادها به ويژه بنياد مستضعفان امكانپذير نبوده است. اين بوستان با 
بودجه اختصاص يافته براي تملك باغ هاي شخصي و اخذ عوارض قطع اشجار 
ساخته شده است. تخصيص اين بودجه، آغاز يك حركت است و منشأ تحوالت 
زيادي مي شود. اين اتفاق در هماهنگي با اقدامات مهم شهرداري تهران است 

و در ادامه لغو مصوبه برج باغ بوده است. باغ وثوق الدوله زماني بين مزارع 
محصور بوده، اما امروز وسط بافت مسكوني است. طراحي قسمت 

شمالي اين باغ براساس الگوي باغ ايراني است.

باغ سليمانيه براساس باغ ايراني طراحي شده است
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    پريسا اميرقاسم خاني 
خبر نگار

تاب آوري در عصر كرونا
از طرفي فشار رواني ناشي از شرايط موجود، چه از حيث  ادامه از 

ابعاد اقتصادي و چه تهديد موجود براي سالمت افراد نياز صفحه اول
تك تك افراد جامعه به تاب آوري رواني در اين شــرايط را بيشتر كرده است. 
به عبارتي الزم است كه تمامي افراد جامعه بر فشارهاي روحي و رواني شرايط 
موجود غلبه كرده و با عبور از اين شرايط، براي بازيابي تعادل رواني خويش 
تالش كنند. در كنار اين مسئله نمي توان از نياز به تاب آوري فيزيكي و حفظ و 
بازيابي ســالمت جســمي كه اين روزها در معرض تهديــد جدي بيماري 

كروناست نيز غافل شد.
به طور كلي به نظر مي رسد كه پاندمي بيماري كوويدـ 19، افراد و به تبع آن 
جامعه را همزمان از حيث اقتصادي، رواني و فيزيكي تحت تأثير قرار داده و 
براي عبور از اين بحران، الزم است كه در هر سه اين عرصه ها، افراد و جامعه 
خود را بازسازي و بر اين شرايط غلبه كنند. نكته حائز اهميت در مواجهه با 
شرايط موجود اين است كه همانگونه كه بيماري كرونا در هر فرد به شكلي و 
در سطحي از شدت ظهور مي كند، تأثير اين بيماري بر اقتصاد و سالمت روان 
افراد نيز همين قدر گوناگون و متنوع است، و همانگونه كه نسخه واحد براي 
درمان اين بيماري يافت نشده، امكان تجويز راهكارهاي واحد براي تاب آوري 
اقتصادي و رواني نيز وجود ندارد. از طرفي، با توجه به جهانشمولي اين بيماري، 
به عدد مردم دنيا شيوه مواجهه با اين بيماري به وجود آمده است كه به طور 
كلي تا امروز روشي كه بهترين نتيجه را داشته باشد نه تنها براي افراد كه حتي 
در ميان كشورها نيز شناسايي نشده است. به اين ترتيب، به نظر مي رسد كه 
جهان براي مديريت اين بحران در تمامي ســطوح فردي و سازماني و حتي 

كشوري راهي پرفراز و نشيب پيش رو دارد.
با وجود اين، نبايد از تالش ايستاد و از امكان عبور از اين تنگنا با كمترين تبعات 
منفي نااميد بود. استفاده از تجربيات پيشين در مواجهه با انواع بحران ها نشان 
مي دهد كه آدمي ظرفيت زيادي براي فائــق آمدن بر ناماليمات دارد. يكي 
از مهم ترين ابزارهاي انسان براي مواجهه و سپس غلبه بر بحران ها تكيه بر 
شناخت از توانمندي هاي خود است كه مي توان اين را به جوامع نيز بسط داد. 
به عبارتي با شناخت آنچه به صورت بالقوه در فرد يا جامعه وجود دارد و تمركز 
بر اين نقاط قوت، مي توان به دنبال راهكاري براي مواجهه با شرايط شكننده 
فعلي بود. به عنوان نمونه، تجربه قرن ها زندگي مردمان در خاورميانه نشان 
مي دهد كه اين منطقه با شرايط سياسي، اقتصادي و جغرافيايي ويژه اي كه 
دارد، انسان هايي منعطف در مقابل انواع تغييرات را پرورش داده است. اين 
انعطاف و توان باالي سازگاري با شرايط كه الزمه حفظ حيات ما و پيشينيان 
ما در مواجهه با ناماليمات اين منطقه بوده است از ما مردماني با توان باالي 
»تصميم گيري و عمل در لحظه« ساخته و باعث شده كه ما در قياس با مردم 
بخش هاي ديگر دنيا، از برهم خوردن شــرايطي كــه برنامه هاي بلندمدت 
براساس آنها تدوين مي شــوند، كمتر آســيب ببينيم؛ به طوري كه تفاوت 
معنادار شرايط جامعه ما با ساير جوامع در مواجهه اوليه با بيماري كرونا در 
هفته ها و ماه هاي اول كه در بسياري از كشورها منتهي به قحطي مايحتاج 
ضروري افراد يا درگيري براي دستيابي به اين اقالم شد، قابل انكار نيست. يا 
به عنوان نمونه اي ديگر مي توان از نوع زندگي جمعي ما ياد كرد كه با وجود 
محدوديت هاي پيش آمده به سبب شــيوع كرونا و كاهش درآمد افراد، اين 
همبستگي عمومي بين اعضاي خانواده يا محله در كشور ما امكان حمايت 

عاطفي و اقتصادي از آسيب ديدگان كرونا را افزايش داده است.
 به هر روي با توجه بــه آنچه تا امــروز در مورد ويــروس كوويد-19براي 
دانشمندان روشن شده اســت، هنوز تصوير واضحي از شيوه و زمان از ميان 
رفتن اين ويروس وجود ندارد و الزم اســت كه افراد و جوامع، خود را براي 
مواجهه طوالني تري با اين بيماري و تبعات آن آماده كنند و با شرايط موجود 
تا حد امكان سازگار شوند تا وضعيت عدم تعادل اقتصادي، رواني و فيزيكي 

كم آسيب تري را تجربه كنند.

ماموران آتش نشاني در اطراف درياچه چيتگر اثري 
از تمســاح پيدا نكردند. محيط بانــان مي گويند جست وجو

تمساح اگر در اين منطقه وجود داشت، حتما تا حاال 
ديده مي شد. قايقراني كه از ۶سال قبل تا حاال در اطراف درياچه 
نگهباني مي دهد هم تا حاال تمساحي در اينجا نديده است. اواخر 
آذر هوا آنقدر ســرد شــده كه احتمال ديدن پنگوئن در درياچه 

چيتگر بيشتر از تمساح است!
صبح روز دوشنبه 8تيم ۳نفره آتش نشان از ۳ايستگاه، در ساحل 
درياچه به گشتزني پرداختند. 5قايق با ۳سرنشين هم روي سطح 
آب حركت مي كردند، اما اثري از تمساح پيدا نشد. نزديك ظهر 
يك پهپاد مجهز به دوربين حرارت سنج به پرواز درآمد. دوربين 
اين پهپاد هم جانور زنده بزرگي را تشخيص نداد و تنها موجوداتي 
كه روي آب ديده مي شــدند، اردك هايي بودند كه به دنبال هم 
شنا مي  كردند. ورود به محدوده درياچه ممنوع است كه مديريت 
بهره برداري از درياچه شهداي خليج فارس، دليل آن را بازسازي 
بعضي از مسير ها عنوان كرد. كارگران در حال ترميم سيمان بين 
سنگفرش ها و مرمت كفپوش و فضاي سبز هستند. در ضلع شمالي 

درياچه نيرو هاي آتش نشاني مستقر شده اند.
محمد ديبا، مدير منطقه يك عمليات سازمان آتش نشاني تهران 
كه عمليات جســت وجو را هدايت مي كنــد، مي گويد: »نيرو ها 
تجهيزات مهار حيوانات وحشــي را همراه داشتند و با بي سيم با 
يكديگر ارتباط برقرار مي كردند، اما در گشتزني ها چيزي مشاهده 
نشد.« البته عمليات جست وجو در درياچه خليج فارس همچنان 
و طي روزهاي آينده ادامه دارد. طبق اعالم سازمان آتش نشاني، 

قرار است دستگاهي به نام سونار از شيراز به تهران آورده شود تا 
كار اسكن كل درياچه براي بررسي زيست هرنوع موجود آبزي، 

دوزيست و خزنده به دقت انجام شود.
تنها چيزي كه احتمال وجود حيواني به جــز پرنده و ماهي را 
نشان مي داد، چند رد پنجه روي ســنگ هاي خز گرفته ديواره 
درياچه بود. با يك قايق براي ديدن آنها مي رويم. در چند ديواره 
سنگي مي شود آثار پنجه را درست روي شيب سنگ ها و جايي 
كه دائم با امواج آب خيس مي شود، ديد. بعضي ۳ناخن و بعضي 
۴ناخن دارند. اين اثر پنجه پرنده نيســت؛ چون پرنده ها آنقدر 
سنگين نيستند كه بتوانند اين خراش ها را ايجاد كنند. ممكن 
است اثر پنجه سگي باشد كه وقتي درون آب افتاده سعي كرده 
خود را بيرون بكشد، اما چرا در چند نقطه مختلف اين اثر به وجود 
آمده است. ممكن است رد پنجه الك پشــت هايي باشد كه در 
درياچه زندگي مي كنند. »آقا صفر« كه قايق را با دقت هدايت 
مي كند، ۶سال اســت در اين مجموعه كار مي كند. او مي گويد، 
الك پشــت هاي نســبتا بزرگي ديده، اما تا به حال تمساح به 

چشمش نخورده است.
جالل ملكي، مسئول روابط عمومي آتش نشاني كه به چيتگر آمده 
است، مي گويد: »آتش نشاني تا كنون حيوانات وحشي مختلفي 
مانند مار را در منازل مسكوني يا در فضاي شهري گرفته است، اما 
تا امروز گزارشي از مشاهده تمساح در درياچه نداشته ايم؛ با اين 

حال عمليات جست وجو را انجام مي دهيم.«
۶ سال قبل و بعد از آبگيري درياچه چيتگر مشخص شد كه اين 
حجم عظيم آب فقط با تصفيه خانه تميز نمي ماند. رشد جلبك ها، 
بعضي گياهان آبزي و موجودات زنده كوچك باعث بوي نامطبوع 
و افزايش حشرات شده بود. به توصيه كارشناسان چند نوع آبزي 
مانند سوف و اردك ماهي در درياچه رها شدند تا چرخه زيست بوم 

 شهردارتهران در مراسم افتتاح بوستان سليمانيه: در اين دوره مديريت شهري  17باغ تملك
و تبديل به بوستان شده و 17باغ ديگر تا پايان اين دوره به عرصه  همگاني تبديل مي شود

بازگشت 34باغ به عرصه عمومي شهر
مديريت شهري و مجموعه اقداماتي است كه تهران را 
به شهر زندگي تبديل كند. در اين مجموعه اقدامات 
فضا هاي مناســب شهري مانند باغ ســليمانيه نقش 
مثبتي ايفا مي كنند، اما شهروندان براي استفاده از اين 
فضاها، نيازمند سيستم حمل ونقل عمومي، فراغت و 
آرامشي هستند كه متأسفانه ما در تحقق آن با مشكل 

مواجه هستيم.«

حفظ باغ ها در مناطق كم برخوردار 
در ادامه مراســم ديروز، زهرا صدراعظم نوري، رئيس 
كميسيون سالمت و محيط زيست شوراي شهر تهران 
گفت: »از كارهاي خوبي كه شوراي پنجم مصوبه كرد، 
اين بود كه شهرداري موظف شد عوارض و جريمه هاي 
ناشــي از قطع درختان را براي تملك باغ ها و اراضي 
مشجري كه در مناطق كم برخوردار ۷، 8، 1۰، 11، 12 
و 1۷ است، در حساب مســتقلي ذخيره كند تا از اين 
منابع مالي براي هزينه هاي جاري و گل و گياه استفاده 
نشود. در همين ارتباط، طي ۳سال و نيم اخير تعداد 
1۷قطعه در اين مناطق و مناطق ديگر تملك شد و قرار 

است تا پايان سال1۴۰۰ تعداد 1۷قطعه شناسايي شده 
ديگر تملك شود.« 

به گفته نوري امسال 2۰1ميليارد تومان جريمه از قطع 
درختان حاصل شده و در مجموع بيش از ۴۰۰ميليارد 
تومان جريمه هايي بوده كــه از قطع درختان دريافت 
شــده اســت. درحالي كه در گذشــته اين درآمدها 
صددرصدي نبوده اســت، اكنون با ســامانه اي شدن 
سيستم كميسيون ماده۷ و نظارت شورا و كميسيون، 
كامال جريمه هاي ناشي از كسر و خشك شدن درختان 
در حساب مستقل وصول مي شود و تمام منابع حاصل، 

صرف تملك باغ ها مي شود. 
نوري به همشــهري گفت: دربين سال هاي9۳ تا 9۶ 
ساالنه ۴5۰۰ملك بررسي شد كه درمجموع 12هزار 
درخت خشك و قطع شده بود و چند ده ميليارد تومان 
جريمه محاسبه شد كه تنها 15درصد آن وصول شد. 
اما سال هاي 9۷ به بعد به خصوص سال 9۷ و 98 به طور 
متوسط 2۷هزار پرونده بررسي شد و بيش از۶۷۰هزار 
پرونده وجود داشت كه در آنها با كاهش قطع درختان 

و خشك كردن روبه رو بوديم.«

درياچه چيتگر فقط پرنده و ماهي دارد
 ديروز ردپايي از تمساح در درياچه شهداي خليج فارس پيدا نشد 

اما قرار است عمليات آتش نشانان ادامه پيدا كند

محمد سرابي
خبرنگار

در آن شــكل بگيرد. ماهي هاي كوچــك از گياهان و ماهي هاي 
بزرگ تر از آنهــا تغذيه مي كنند. پرنده هــاي مهاجر و مقيم اين 
درياچه هم خزه ها يا مواد غذايي را كه مردم براي آنها مي ريزند، 
مي خورند. مأموران شيالت ماهي ها را آورده اند و هر فصل يك بار 
براي بازديد از درياچه مي آيند، اما مدتي اســت كه بازديد انجام 
نشده است. مردم هم ممكن است ماهي هاي خانگي خود را درون 
اين آب بيندازند و گونه هاي خاصي را به آن اضافه كرده باشند، ولي 
بچه تمساح براي رشــد نيازمند اقليم متفاوتي است و نمي تواند 

مدت زيادي بدون ديده شدن در اين درياچه زندگي كند.
آتش نشــان ها ســگ آموزش ديده زردرنگي هم دارند كه آن را 
»زومبه« نام گذاشته اند. حيوان حين گشتزني آرام است و چيزي 
حس نكرده تا پارس كند. اعضاي گروه هاي گشــتزني وسايلي 
مانند تبر همراه دارند، اما نيازي به استفاده از آن نيست. 2مأمور 
محيط بان كه به كنار درياچه آمده اند، آتش نشــان ها و ديگران 
درباره هويت موجود احتمالي بحث مي كنند. همه ماسك به صورت 
زده اند تا جلوي انتقال كرونا را بگيرد. يكي از محيط بان ها مي گويد 
تمساح دوزيست اســت و اگر در درياچه وجود داشته باشد بايد 
روز ها چند ساعت روي ماســه ها آفتاب بگيرد. پس تا حاال حتما 

بار ها ديده مي شد. 
رئيس كميته محيط زيست و خدمات شــهري شوراي اسالمي 
شهر تهران مي گويد: »برخي متخصصان در ارزيابي اوليه اعالم 
كرده اند تمساح در برودت زير ۴درجه تلف مي شود. ديگر اينكه 
چون خزندگان خونسرد هستند بايد ساعاتي ناگزير از آب بيرون 
بيايند كه پس از گذشت 2هفته از اين شبهه، حتما رويت مي شد.«

سيد آرش حسيني ميالني، مي افزايد: »در هر صورت آنچه اهميت 
دارد، آن است كه به لحاظ تنوع زيستي اين درياچه پايش شود كه 

متأسفانه اينگونه نيست.«
ظاهرا مدتي قبل براي نخســتين بار زني ادعا كرده كه تمساح را 
ديده است. عكسي كه از شنا كردن تمساح در تاريكي شب منتشر 
شده هم واضح نيست. احتمال دارد كسي تمساح خانگي خود را 
در درياچه رها كرده باشد، اما تحمل هواي سرد براي اين حيوان 
خزنده كه در آب و هواي گرم زندگي مي كند، خيلي ســخت يا 
ناممكن است. درياچه چيتگر در روز سرد و ابري آذر ماه آرام است. 
اردك   ها دسته دسته روي آب حركت مي كنند و نسيم موج هاي 

كوچكي درست كرده است.

درياچه پرنده ها
بعضي از شــايعات مي گويند كه پرنده يــا پرنده هايي در هنگام 
شنا روي ســطح آب ناگهان به پايين كشيده و ناپديد مي شوند؛ 
مشابه تصويري كه از شكار اين حيوانات در طبيعت وحشي ديده 
مي شود. جانور شكارچي از زير آب به طعمه نزديك مي شود و در 

يك لحظه آن را بين 2فك خود مي گيرد و به زير مي كشد.
در درياچه چيتگر چند نوع پرنده زندگي مي كنند؛ كاكايي هاي 
مهاجر كه در پاييز و زمستان از مناطق ســرد شمالي به اينجا 
مي آيند، مرغابي هاي كله ســبز كه امســال براي نخستين بار 
مشاهده  شده اند، اردك هاي ســفيد كه از طرف شهروندان رها 
 شــده اند و باكالن يا قره غاز كه از بقيه بزرگ تر است. از بين اين 
پرنده ها، قره غاز شيوه غذا خوردن متفاوتي دارد و در ميانه شنا 
كردن ناگهان به عمق آب فرومي رود و از فاصله دورتري بيرون 
مي آيد. شايد تماشاي اين صحنه براي كســي كه تجربه اي از 
ديدن محيط و رفتار طبيعي حيوانات ندارد، شبيه صحنه شكار 

تمساح باشد.

فيلم عمليات 
جست وجو در 

درياچه چيتگر را 
با اسكن اين كد 

ببينيد
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تأثير كرونا بر صنايع كوچك
 اقتصاد ايران در حالي قدم در سال1399 گذاشت كه متحمل 2سال رشد اقتصادي منفي، عمدتا ناشي از 
جهش قيمت ارز و مديريت نامناسب كسري بودجه در سال هاي 1397 و 1398 شده بود. درحالي كه بروز 
نشانه هايي از رشد اقتصادي مثبت در ماه هاي پاياني سال1398 از تخليه اثرشوك هاي داخلي و خارجي 
بر اقتصاد حكايت داشت با شيوع ويروس كرونا از ابتداي اسفندماه1398 اقتصاد متحمل شوك جديدي 
شد. براساس اعالم مركز آمار، رشد اكثر زيربخش هاي خدمات در بهار1399 متأثر از شيوع ويروس كرونا 
منفي شده است. بخش خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي با منفي 63درصد، بخش بازرگاني، رستوران و 
هتلداري با منفي 6.7درصد و بخش خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي با منفي 6.1درصد رشد، 
مهم ترين بخش هاي متأثر از شيوع ويروس كرونا بوده اند. همچنين بانك جهاني و صندوق بين المللي پول 
پس از وقوع شوك كرونا پيش بيني خود از رشد اقتصادي كشور را تعديل كرده و رشد اقتصادي سال1399 را 
تحت تأثير شيوع ويروس كرونا به ترتيب منفي 5.5 و منفي 4.5درصد پيش بيني كردند. نشريه اكونوميست 
نيز رشد اقتصادي كشور را در سال1399 منفي12درصد پيش بيني كرده است. با وجود اين گزارش ها به زعم 
مركز پژوهش هاي مجلس نهادهاي بين المللي در برآورد آثار شيوع ويروس كرونا بر بخش حقيقي اقتصاد 
ايران دچار بيش برآوردي شــده اند. با اين حال مركز پژوهش هاي مجلس تأييد مي كند، مهم ترين عامل 
اثرگذار بر اقتصاد ايران در نيمه اول سال99 شيوع ويروس كرونا بوده است. بزرگ ترين ويژگي شيوع اين 
ويروس آن بود كه اثرگذاري آن بسيار متفاوت از اعمال تحريم ها بود. درواقع درحالي كه تحريم ها عمدتا 
بخش نفت و صنايع بزرگی مثل خودروســازي را متأثر كرده بود با اين حال شيوع ويروس كرونا عمدتا بر 
بخش هاي خدماتي و صنايع كوچك اثرگذاربود. با توجه به سهم زياد اين بخش ها در اشتغال كشور هرچند 
انتظار نمي رود درنتيجه شيوع ويروس كرونا ارزش افزوده اقتصاد كاهش شديدي داشته باشد با اين حال 

به نظر مي رسد آثار رفاهي آن بسيارقابل توجه خواهد بود.

برآورد رشد اقتصادي سال98 و پيش بيني رشد اقتصادي سال1399 - ارقام به درصد
سال 1399سال 1398شرح

2.82.1كشاورزي

1.6-35-نفت

2.18.6-معدن

1.86.4-صنعت

2.64.2آب، برق و گاز

14.6-6.2ساختمان

0.70-خدمات

6.90.5-توليد ناخالص داخلي

0.50.8-توليد ناخالص داخلي بدون نفت
ث

مك

   مجلس تصميم بگيرد
همزمان با اين چالش، محمدباقر نوبخت، رئيس ســازمان 
برنامه و بودجه گفت: منابع بودجه ســال آينده 841هزار 
ميليارد تومان است كه اين رقم از جمع منابع ماليات، نفت و 
اوراق تشكيل مي شود، اما مجلس مي تواند اعالم كند مقدار 
فروش نفت در بودجه كاهش يا رقم ماليات افزايش يابد. او 
كه براي گفت وگو با نمايندگان به كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس رفته بود، اعالم كرد: ديدگاه نمايندگان بيشتر درباره 
نگاه  واقع بينانه به تأمين منابع بودجه معطوف بود و اعالم 
كردند بايد مقدار فروش نفت در اليحه بودجه14۰۰ كاهش 

يابد و عدد قابل قبولي به جاي آن ذكر شود.

گفت وگو 

كارشناس بازار هاي مالي در گفت وگو با همشهري 
پيش بيني كرد؛

مزد ترس در بازار طال
بهاي هر اونس طال در بازار جهاني بعد 
از كشف واكسن كرونا پرقدرت ترين 
موتور افزايشي خود يعني نگراني از 
ريسك هاي اقتصادي را از دست داد 
و با وجود نوسان هاي بسيار درمجموع 
در مسير كاهش قرار گرفت. همزمان در 

بازار داخلي فلز زرد، بعد از يك ماه كاهش مداوم و ماليم، هفته اي 
طاليي براي طال و سكه رقم خورد و سكه بعد از مدت ها پرسه در 
كانال 11ميليوني، تا حوالي 13ميليون باال رفت؛ اگرچه اين افزايش 
ماندگار نبود. درگفت گو با حسين اسدي نيا، كارشناس بازارهاي 
مالي، از چشم انداز بازار طال در ايران و جهان در سال2۰21 و ادامه 

روند حركتي تا پايان سال ميالدي جاري پرسيده ايم.

چشم انداز بازار طالي جهاني در سال 2۰21را چگونه 
مي بينيد؟

بازار طــالي جهاني به دليل كاهــش تقاضا فعال رونــد نزولي دارد و 
تحليلگران و عمده فروشان جهاني، كه عمدتا در سوئيس فعالند، در 
انتظار اين هستند كه ببينند با پايان سال ميالدي جاري وضعيت بازار 
جهاني به  چه صورت خواهد بود. كارشناســان بازار سوئيس و لندن 
معتقدند به تغيير شرايط در سال ميالدي جاري چندان اميدي نيست 
و بايد منتظر ماند و ديد با آغاز ســال جديد آيا تقاضا در بازار جهاني 
رشد خواهد داشت يا خير. در هر صورت اكنون تقاضا در بازار جهاني 
به شدت كم شــده و اين كاهش تقاضا ناشــي از كاهش ريسك هاي 

جهاني است.
منظور از ريسك هاي جهاني دقيقا چه عواملي است، 
آيا كشــف واكســن كرونا را عامل كاهش ريسك هاي جهاني 

مي دانيد؟
هم كشف واكســن كرونا و هم رفتن آقاي ترامپ از مهم ترين عوامل 
كاهش ريسك هاي جهاني است. از سوي ديگر به طور كلي تنش هاي 
جهاني كاهش يافته و هم اكنون تنش هاي زيادي در ســطح جهاني 
ديده نمي شــود. مشــكل روابط خارجي ايران ممكن است در سال 
جديد و با روي كار آمدن آقاي بايدن كاهش پيدا كند، مشكل قفقاز 
فعال تاحدودي حل شده، در خليج فارس فعال تنشي مشاهده نمي شود 
و در آمريكاي التين و آســيا هم شــرايط تنش زايي حاكم نيســت. 
مشكالت بين چين و آمريكا نيز كاهش پيدا كرده و به طور كلي فعال در 
عرصه جهاني شاهد كاهش ترس هستيم. همين كاهش ترس موقتا 
عمده فروشان را به اين نتيجه رسانده كه فعال در مدت زمان باقي مانده 
از امسال تغييري در تقاضا و بهاي اونس ايجاد نخواهد شد. هم اكنون 
بهاي اونس 1837دالر اســت و نمي توان افزايش چنداني را براي آن 
متصور بود جز اينكه نهايتا به 1850دالر برسد. اين تنها به دليل كاهش 
ترس، كاهش تنش ها و اميدواري به رونق جهاني اســت كه در يك 
كالم كاهش تقاضا را رقم زده است. به اين ترتيب تا پايان سال2020 

كارشناسان، رونقي را در بازار فيزيكال طال انتظار ندارند.
بازار طالي داخلي را در 3 ماه باقي مانده از ســال99 

چگونه مي بينيد؟
در بازار طالي داخلي هم در حقيقت تا مســتقر نشــدن آقاي بايدن 
نمي توان انتظار تغيير شرايط داشت اما آنچه قابل پيش بيني است اين 
است كه تا مدتي پس از آغاز به كار بايدن طال همچنان كاهشي خواهد 
بود و زماني كه ماه عسل جمهوري اســالمي و آمريكا تمام شود، طال 
دوباره كف سازي  مي كند و براي يك حركت رو به باال آماده مي شود. اما 
فعال جو كلي در ايران هم نمي تواند رو به باال باشد. در حال حاضر عمدتا 
شانس تغيير قيمت به نفع كاهش هاي ماليم به سمت پايين است تا 

افزايش هاي شديد به سمت باال.
در بازار جهاني، كشف واكسن كرونا حركت اونس به 
سمت باال را متوقف كرد. آيا كشــف واكسن ايراني مي تواند اثر 

مشابهي بر بازارهاي داخلي داشته باشد؟
به عقيده من به هيچ عنوان تأثيرگــذار نخواهد بود. بازار داخلي طال 
عمدتا تحت تأثير قيمت دالر به ريال است و ميزان تقاضا و قيمت ها در 
بازار ارتباطي با مسئله ترس و ريسك ناشي از كرونا ندارد. پيش بيني 
من اين است كه سكه مي تواند حوالي 10ميليون تومان كف سازي  كند 
ولي اين كف ها چندان ماندگار نيست و جو قيمتي بازار طالي داخل 
در بلندمدت رو به باال خواهد بود. ســكه اگر به 10ميليون تومان هم 
برسد ما در نهايت بعد از مدتي افزايش قيمت سكه و همچنين طال و 

دالر را خواهيم داشت.

مقاومت سكه در برابر افت
در روزي كه افت بهاي انس جهاني با شــدت بيشــتري ادامه يافت 
و در نخســتين روزكاري هفتــه كاهــش 12دالري را تجربه كرد، 
بازار داخلي طالي كشور شــاهد نوسان هاي بســيار كم دامنه بود. 
به گزارش همشهري، روز دوشــنبه حركت قيمت ها در بازار طال با 
شيب بســيار ماليم رو به باال بود اما انواع ســكه جز سكه امامي كه 
همچنان در برابر ســقوط به كانال 11ميليونــي مقاومت مي كند، 
كاهش قيمت داشــتند. براساس قيمت هاي ســايت اتحاديه طال و 
جواهر تهران تا ســاعت17:30 روز گذشــته هر قطعه سكه امامي 
بــا قيمــت 12ميليون و60هزار تومان معامله شــد كه نســبت به 
آخرين قيمت روز يكشــنبه تفاوتي نداشت. ســكه بهار آزادي هم 
در 11ميليون و500هزارتومان ثابت ماند اما نيم ســكه و ربع ســكه 
150هزار تومان و سكه گرمي 50هزار تومان كاهش قيمت داشتند. 
هر قطعه نيم ســكه روز دوشــنبه 6ميليون و250هــزار تومان، هر 
قطعه ربع ســكه 4ميليون و250هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي 
2ميليون و400هزار تومان قيمت خورد. ديــروز همچنين هر گرم 
طالي 18عيار در بازار طالي تهران با قيمت يك ميليون و123هزار 

تومان معامله شد.

قيمت طال و ارز در بازار آزاد تا ساعت17 ديروز
قيمت )تومان(نوع دارايي

4.865.000مظنه تهران 

1.123.000طالي 18عيار )گرم(

12.060.000سكه طرح جديد

11.500.000سكه طرح قديم

6.200.000نيم سكه

4.250.000ربع سكه

2.400.000سكه يك گرمي

به دنبــال انتشــار 2گــزارش 
رئيــس كل بانــك مركــزي و 
پژوهشكده پولي و بانكي مبني بر 
خروج اقتصاد ايران از ركود و آغاز 
دوباره رشــد اقتصاد، مركز پژوهش هاي مجلس هم در 
گزارشي مستقل برآورد كرد؛ اقتصاد ايران امسال بعد از 
2سال ركود نيم درصد رشد خواهد كرد. بازوي پژوهشي 
مجلس همچنين رشد غيرنفتي اقتصاد را در سال جاري 
0.8درصد برآورد و تأكيد كرد مهم ترين عامل اثر گذار بر 
اقتصاد ايران در نيمه نخست سال جاري شيوع ويروس 
كرونا بوده عمدتا بر بخش هاي خدماتي و صنايع كوچك 
اثر گذاشته است درحالي كه تحريم ها عمدتا بخش نفت 

و صنايع بزرگ مثل خودروسازي را متأثر كرده بود.
به گزارش همشــهري، تجربه دو ســال رشد اقتصادي 
منفي متأثــر از جهش قيمت ارز و مديريت نامناســب 
كسري بودجه دولت، درسال هاي 1397 و 1398 سبب 
شــد تا اقتصاد ايران 11درصد نســبت به سال1396 
كوچك تر شــود اما روز يكشــنبه عبد الناصر همتي، 
رئيس كل بانك مركزي اعالم كرد:رشد اقتصادي بدون 
نفت در 6ماه اول ســال جاري، نســبت به دوره مشابه 
ســال قبل، مثبت 1.4درصد و رشد اقتصادي با نفت در 
6ماه اول سال، نســبت به دوره مشابه سال قبل، مثبت 
1.3درصد بوده است. روز دوشــنبه مركز پژوهش هاي 
مجلس هم در تازه ترين گزارش خــود از خروج اقتصاد 
ايران از ركود خبر داد. مركز پژوهش هاي مجلس برآورد 
كرده اقتصاد ايران پس از تجربه دو سال ركود در سال99 

از رشد منفي يا ركود خارج خواهد شد.
براســاس بررســي هاي مركز پژوهش هاي مجلس از 
عملكرد اقتصاد در 6 ماه اول سال1399 و روندهاي قابل 
تحليل تا پايان سال، رشد اقتصادي 0.5 صفر درصد، رشد 
اقتصادي بدون نفت 0.8 صفر درصد، رشــد كشاورزي 
2.1درصد، رشــد نفت منفي 1.6درصد، رشد صنعت 
6.4درصد، رشد آب، برق و گاز 4.2درصد، رشد بخش 
ساختمان منفي 14.6درصد و رشد بخش خدمات صفر 

درصد برآورد شده است.

پيش بيني رشد بخش كشاورزي
 نتايج بررســي هاي مركز پژوهش هاي مجلس نشــان 
داده هرچند تخصيــص ارز ترجيحي بــه ذرت، جو و 

ساير نهاده هاي دامي به سركوب قيمت اين محصوالت 
به همراه گندم به عنوان كاالي جانشــين منجر شده و 
انگيزه پايين كاشــت اين محصوالت به خصوص گندم 
به دليل پايين بودن قيمت تضمينــي، به كاهش قابل 
توجه توليد اين محصول استراتژيك و برآورد رشد منفي 
2درصدي غالت در سال1399 منجر شده، با اين حال با 
درنظر گرفتن پيش بيني هاي وزارت جهادكشاورزي براي 
توليد اقالم مختلف محصوالت كشــاورزي، رشد بخش 
كشاورزي در سال جاري 2.1درصد خواهد بود. در دهه 
اخير كه اقتصاد ايران نوسان هاي قابل توجهي داشت و 
بسياري از بخش هاي اقتصادي دوره هاي ركود را تجربه 
كرده اند، بخش كشــاورزي ازجمله معدود بخش هايي 
بوده كه به رشــد مثبت خود ادامه داده است. حتي در 
سال هاي 1391 و 1392 كه اقتصاد ايران ركود ناشي از 
تحريم هاي اقتصادي را تجربه كرد، رشد اين بخش بسيار 
بود. دليل اين موضوع به وضعيت بارندگي و شرايط آب 
و هوايي برمي گردد كه مهم ترين عامل مؤثر بر عملكرد 

بخش كشاورزي بوده است.

پيش بيني رشد بخش نفت
مركز پژوهش هاي مجلس در تحليل خود تأكيد كرده 
با اعمال تحريم هاي آمريكا، رشد بخش نفت خام و گاز 
طبيعي از زمستان سال1396 منفي شد و درسال هاي 
1397 و 1398 به ترتيب رشدهاي منفي14 و منفي35 
درصدي را تجربه كرد. همچنين رشد اين بخش در 3 ماه 
اول سال1399 براســاس اعالم مركز آمار ايران منفي 
14.3درصد بوده است. با اين حال براساس شواهد آماري 
از گزارش ماهانه اوپك به نظر مي رسد با تخليه كامل اثر 
تحريم ها بر اين بخش رشــد آن در ادامه سال از دامنه 
منفي خارج شده و مثبت شود. توليد نفت ايران در بهار و 
تابستان1399 به ترتيب 1958 و 1945 هزار بشكه در 
روز بوده كه با درنظر گرفتن مصرف 1.7ميليون بشكه اي 
نفت خام در داخل به معناي صادرات 250هزار بشكه اي 
نفت خام است. بااين حال بررسي آمار توليد و صادرات 
در ماه هاي مختلف فصل تابستان2020 نشان مي دهد 
صادرات نفت روندي صعودي به خود گرفته و پيش بيني 
مي شــود رشــد منفي توليد اين بخــش از فصل پاييز 
سال1399 متوقف شــود. طبق برآورد مركز پژوهشي 
مجلس رشد بخش نفت در 12 ماه سال جاري به منفي 

1.6درصد مي رســد كه در مقابل نــزول 35درصدي 
سال98 حاكي از رشد قابل توجه ارزش افزوده اين بخش 

در سال جاري دارد.

پيش بيني رشد بخش صنعت
مركز پژوهش هاي مجلس با بررسي شاخص مقدار توليد، 
شاخص مديران خريد و همچنين شاخص توليد صنايع 
بورس مي گويد: در  6 ماه اول امسال ميزان توليد بخش 
صنعت داراي رشد بوده است. بر اين اساس رشدبخش 
صنعت در سال جاري 6.4درصد پيش بيني مي شود. با 
اين حال شاخص موجودي مواداوليه نشان دهنده كمتر 
شــدن موجودي مواداوليه نســبت به  ماه قبل از آن در 
همه ماه هاي نيمه اول سال1399 است كه اين موضوع 
درخصوص تأمين موارد اوليه صنعت نگران كننده است 
و درصورت جدي شدن مي تواند رشد پيش بيني شده 

اين بخش را مورد تهديد جدي قرار دهد.

پيش بيني رشد بخش ساختمان
مطابق گــزارش مركز پژوهش هاي مجلس شــواهد 
موجود از پروانه هاي ســاختماني صادر شده در نيمه 
دوم سال1398 و برخي شاخص هاي مرتبط با توليد 
و فروش نهاده هــا و مصالح ســاختماني در نيمه اول 
سال1399 نشان دهنده رشــد منفي سرمايه گذاري 
در بخش ســاختمان است و بر اين اســاس رشد اين 
بخش منفي 14.6درصد پيش بيني مي شــود. با اين 
حال نتايج بررسي ها نشان مي دهد در فصل هاي اخير، 
همواره شاخص نســبت قيمت يك مترمربع زيربناي 
واحد مسكوني به هزينه هاي ســاخت يك مترمربع 
زيربناي واحد مســكوني باالتر از يك بوده و درنتيجه 
سرمايه گذاري در ساخت وساز صرفه اقتصادي داشته 
اســت. اينكه باوجود صرفه اقتصادي آمار پروانه هاي 
ســاختماني نشــان از ركود اين بخش دارد مي تواند 
ناشي از جذابيت ساير دارايي ها )طال، دالر، سهام و...( و 
همچنين افزايش شديد نااطميناني در اقتصاد در نيمه 
نخست سال1399 باشد. به نظر مي رسد در نيمه دوم 
سال1399 باتوجه به ثبات نسبي انتظارات نسبت به 
نرخ ارز جذابيت ساير بازارهاي دارايي همچون گذشته 
نباشد كه اين موضوع مي تواند به شروعي براي رونق 
اين بخش مبدل شده و رشد برآورد شده در نيمه دوم 

را تا حدي تعديل كند.

پيش بيني بخش خدمات
 نتايج بررسي ها نشان مي دهد با وجود تأثير قابل توجه 
شيوع ويروس كرونا بر بخش خدمات با اين حال با سپري 
شــدن ماه هاي ابتدايي شــيوع ويروس كرونا، كاهش 
درآمد اصناف به ميزان قابل توجهي كاهش يافت. ارزش 
تراكنش هاي اصناف مختلف نيز مؤيد اين موضوع است. 
براساس برآوردهاي فعلي با توجه به عملكرد 6 ماه اول 
اقتصاد و پيش بيني عملكرد آن تا پايان سال، رشد بخش 

خدمات در سال1399 صفر درصد برآورد مي شود.
رشــد اين بخش وابســتگي بااليي به رشــد ساير 
بخش هاي اقتصــادي دارد. براســاس اعالم مركز 

آمار رشــد اين بخش از فصل ســوم سال 1397 تا 
بهار1399 همواره منفي يا نزديك به صفر بوده است 
كه عمده ترين زيربخش هاي منفي كننده رشد اين 
بخش، بخش هاي عمده فروشي و خرده فروشي و 
امور عمومي بوده اند. دليل اصلي رشــد منفي اين 
بخش كاهش قدرت خريد خانوارها و كاهش مصرف 
خصوصي و همچنين منفي شدن رشد هزينه هاي 
جاري دولت در اثر كاهش قابــل توجه درآمدهاي 
نفتي است. با اين حال با شيوع ويروس كرونا و اعمال 
محدوديت ها اين بخش بسيار بيشتر ازساير بخش ها 
تحت تأثير قرار گرفت. با اين حال به نظر مي رسد با 
توجه به شواهد موجود رشد اين بخش در ادامه سال 

مثبت خواهد بود.

سيگنال دوم خروج از ركود 
پس از بانك مركزي، مركز پژوهش هاي مجلس هم پيش بيني كرد كه اقتصاد ايران امسال از ركود خارج خواهد شد

تجارت

انرژی

زنگنه: صادرات 2/3میلیون بشکه نفت عملی است

چنــد روز پس از گــزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس و ترديد اين 
نهاد وابســته به مجلس نسبت به 
افزايش صادرات نفــت ايران به 
بيش از 2ميليون بشــكه نفت در روز، با برداشته شدن 
تحريم ها، بيژن نامدار زنگنه، وزيــر نفت با رد اين ادعا 
اعالم كرد: اگر تحريم نباشد و منابع محدودي كه براي 
احياي چاه هاي نفت نياز اســت تامين شود، صادرات 

2.3ميليون بشكه نفت در روز قابل تحقق است.
بــه گــزارش همشــهري، ديــروز حســن روحاني، 
رئيس جمهور در يك نشست خبري با خبرنگاران بارها 
تأكيد كرد دولت ســال آينده روزانه 2.3ميليون بشكه 
نفت در روز چه در بازار داخلي و چــه در بازار خارجي 
خواهد فروخت؛ با اين حال منتقدان همچنان مي گويند 
امكان ندارد. موضوعي كه هفته پيش آتش آن را مركز 
پژوهش هاي مجلس زير نظر عليرضا زاكاني از چهره هاي 
شاخص اصولگرا و مخالف برجام روشن كرد و او گفت: 
حتي اگر بودجه ســال آينده بر مبناي صادرات روزانه 
2ميليون بشــكه نفت در روز هم بســته شود، با فرض 
شرايط غيرتحريمي، بعيد است ايران بتواند اين ميزان 
نفت صادر كند، زيرا ميزان ظرفيت توليد مخازن نفتي 

جوابگو نيست.
همشهري در گزارشــي مســتند و تحليلي مبتني بر 
آمارهاي رســمي هفته پيش اعالم كرد: ايران تا پيش 
از خروج آمريكا از برجام روزانه 3ميليون و 849بشــكه 
نفت در روز توليد مي كرد كــه از اين ميزان 2ميليون و 
325هزار بشكه در روز صادر مي شــد و بازگشت نفت 
ايران بــه بازارهــاي جهاني درصورت برداشته شــدن 
تحريم ها تدريجي خواهد بود. امــا ارتباط دادن ناتواني 
ايران در افزايش سريع صادرات خود به ضعف در ظرفيت 

توليد مخــازن نفتي، يك ادعاي صرف اســت. ارزيابي 
همشهري نشــان مي دهد بعيد اســت ايران نتواند در 
صورت برداشته شدن تحريم ها روزي بيش از 2ميليون 

بشكه نفت صادر كند.

پاسخ صريح زنگنه
وزير نفت ديروز پاســخ مركز پژوهش هاي مجلس و 
مخالفــان را داد و گفت: به عنــوان وزير هرگز كاري 
را كــه نمي توانم انجــام دهم نمي گويــم؛ صادرات 
2.3ميليون بشكه عملي اســت و بازار آن هم وجود 
دارد. قيمت نفــت هم نخواهد افتاد. بــه گفته بيژن 
زنگنه، اوپك حساســيت و تعهد الزم را براي حفظ 
قيمت دارد و ســازوكار الزم هم تعبيه شــده است. 
براي افزايش توليد نفت از كســي اجازه نمي گيريم. 
زنگنه تأكيد كرد: هزينه هــا در اليحه بودجه1400 
نســبت به ميزان تحقق درآمدهــاي نفتي تعيين 
شده و انتقاد نمايندگان نسبت به ميزان تعيين شده 
نيســت؛ بلكه آنها نگــران اين موضوع هســتند كه 
درصــورت برداشته نشــدن تحريم هــا دولت چه 
اقدامــي مي خواهد انجام دهد. او افــزود: در صورت 
برطرف نشــدن تحريم ها به روند عادي، كار خود را 
طبق گذشته ادامه مي دهيم، البته در اليحه بودجه 
ســال1400 پيش بيني شــده كه اگر ميزان فروش 
2.3ميليون بشكه نفت در روز تحقق پيدا نكرد، چه 
كاري انجام دهيم. من در جلسه كميسيون برنامه و 
بودجه و محاسبات مجلس حضور يافته و به سؤاالت 
نمايندگان در اين مورد پاســخ دادم و مبناي تعيين 
رقم 2ميليون و 300هزار بشكه نفت در روز را تشريح 
و اعالم كــردم چه پيش نيازهايي وجــود دارد و كل 

توليد و ميزان مصرف داخلي و صادرات چقدر است.
وزير نفت ضمن دفاع از طرح فــروش نفت در داخل، و 
گنجانده شــدن آن در اليحه بودجه1400 گفت: طرح 
فروش نفت در داخل با هدف اخــذ مجوز از مجلس در 
قالب اليحه بودجه ارائه شــده تا در صورت لزوم دولت 
بتواند از اين امكان بهره بگيرد. زنگنه با اشاره به مخالفت 
قبلي مجلس با تصويب اين موضوع در جلســه شوراي 
هماهنگي اقتصادي ســران قوا اعالم كرد: مجلس حق 
تصميم گيــري را دارد، ما هم با نماينــدگان صحبت و 
تعامل مي كنيم. بحث بررسي بودجه در مجلس كار يك 
يا 2روز نيست و ما تالش مي كنيم تا درباره اين مسائل 

به يك نگاه واحد برسيم.

گزارش

2گشايش ضد كرونايی براي بازار كار
كارفرمايان 12رسته شغلي مشمول امهال پرداخت حق بيمه آذر و دي 99 شده  اند و تأمين اجتماعي نيز 

در حال راه  اندازي پرداخت غيرحضوري مستمري و غرامت دستمزد كروناست
كارگروه مقابله با پيامدهاي 
اقتصادي كرونا، كارفرمايان 
12رســته شــغلي را در 
فهرست مشــموالن امهال 
حق بيمه در ماه هاي آذر و دي99 قرار داده است. 
از سوي ديگر ســازمان تأمين اجتماعي نيز در 
تالش است پرداخت غيرحضوري مقرري بيمه 
بيكاري و غرامت دســتمزد ايام بيماري كرونا را 
اجرايي كند و دســت كارگران مبتال به كرونا را 

بگيرد.
به گزارش همشــهري، با تشــخيص كارگروه 
مقابله با پيامدهاي اقتصادي كرونا، كارفرمايان 
12رسته شغلي مشمول امهال حق بيمه كارفرما 
در ماه هاي آذر و دي شده اند و الاقل از اين منظر 
قدري ميدان عمل كارفرمايان براي حفظ نيروي 
كار شاغل بازتر شده اســت. همزمان خبرهايي 
نيز از تالش براي فراهم كــردن امكان پرداخت 
غيرحضوري غرامت دستمزد ايام كرونا مي رسد 
كه در صورت اجرايي شدن، عمال شرايط را براي 
قرنطينه خودخواسته كارگران مبتال به كرونا و 

قطع زنجيره شيوه اين بيماري مهيا مي كند.

مصوبه بيمه اي ستاد مقابله با كرونا
ســتاد ملي مقابله با كرونــا در چهل وهفتمين 
نشســت خود در راســتاي حمايت از فعاالن 
اقتصادي و كسب وكارهاي به شدت آسيب ديده 
از كرونا، اســتمهال حق بيمه 2مــاه آذر و دي 
كارفرمايان مشــاغل غيردولتي آسيب ديده از 
كرونا يا به اجبار تعطيل شــده توســط سازمان 
تأمين اجتماعي و به تشخيص كارگروه مقابله 
با پيامدهــاي اقتصادي كرونــا را تصويب كرد. 
براســاس اين مصوبه از محــل منابع مربوط به 
كرونا، تسهيالت ويژه با بازپرداخت يكساله در 
اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار مي گيرد و 
ميزان و شرايط تسهيالت مذكور توسط كارگروه 
مقابله با پيامدهــاي اقتصــادي كرونا تعيين 
مي شــود. مصوبه مذكور به جز توليدكنندگان 
شامل حال همه كسب وكارهاي آسيب ديده يا 

تعطيل شده مي شود.
حاال با تشــخيص كارگروه مقابله با پيامدهاي 
اقتصــادي كرونا، 12رســته شــغلي شــامل 
كسب وكارهاي غيرتوليدي و بيشتر آسيب ديده 
از كرونا، به عنوان مشــموالن امهال حق بيمه 
كارفرما در 2 ماه آذر و دي معرفي شــدند. اين 
كسب وكارها براســاس تعداد روزهاي تعطيلي 
و شــدت آســيب از بحران اقتصادي كرونا در 
يك ســال اخيــر، اولويت ســنجي شــده اند و 
كارفرمايان اين 12رسته شغلي مي توانند سهم 
كارفرما از حق بيمه كارگر بــراي ماه هاي آذر 
و دي را با تأخير و بدون ترس از جريمه شــدن 

پرداخت كنند.

كسب وكارهاي مشمول امهال حق بيمه
طبق اعالم پايــگاه اطالع رســاني و پايش آثار 
اقتصادي كرونا، »مراكــز تفريحي، باغ وحش ها 
و شهربازي ها«، »شركت هاي حمل ونقل مسافر 
برون شــهري« و »مراكز عرضــه گل و گياهان 
زينتــي و ماهيــان زينتي« در صدر فهرســت 
12رسته شغلي آســيب ديده قرار گرفته اند كه 
مي تواننــد از مزاياي امهال حــق بيمه كارفرما 

استفاده كنند.
همچنين در اين فهرســت، »مراكز ورزشــي، 
باشــگاه ها و مراكز ورزشــي آبي و استخرها«، 
»آرايشــگاه هاي مردانه، آرايشــگاه هاي زنانه و 
ســالن هاي زيبايي«، »نمايشــگاه هاي تجاري 
اعــم از عمومــي، تخصصــي و بين المللي« و 
»قنادي ها، شيريني پزي ها، مراكز عرضه آبميوه 
و بستني فروشي« نيز مشمول امهال حق بيمه 

سهم كارفرما شناخته شده اند.
از سوي ديگر كارفرمايان »مراكز فرهنگي، هنري 
و رســانه اي )غيرديجيتال(، موزه ها، سينماها و 
تئاترها«، »مراكز پذيرايــي، تاالرهاي پذيرايي، 
رستوران ها، قهوه خانه ها، چايخانه ها، مراكز تهيه 
و طبخ غذا« و »مراكز آموزشــي، آموزشــگاه ها 
و مهدكودك ها )به غيراز مدارس، دانشــگاه ها 
و مؤسســات آموزش عالــي(« نيز به واســطه 
آســيب جدي كرونا به فعاليت هاي معمول اين 
كســب وكارها، مي توانند از امهــال حق بيمه 

ماه هاي آذر و دي بهره مند شوند.
بر اساس تشخيص كارگروه مقابله با پيامدهاي 
اقتصادي كرونــا، »مراكز حوزه گردشــگري« 
شــامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مسافرخانه ها، 
مهمانپذيرها، مهمانســراها، مراكز بومگردي، 
مراكز اقامتي، مراكز پذيرايي، خدمات بين راهي، 
مجتمع هاي جهانگردي و گردشگري، زائرسراها، 
دفاتر خدمات مســافرتي، گردشگري، زيارتي و 
آژانس هاي مسافرتي و همچنين »مراكز فروش 
انواع پوشــاك، كيف و كفش، خرازي، خياطي، 
مراكز فروش لــوازم كادويي، لوازم آرايشــي و 
بهداشــتي، اســباب بازي، لوازم التحرير، مراكز 
توزيع صنايع دستي، مراكز فروش فرش و موكت، 
لوازم خانگي، پارچه، پــرده، مبلمان و تزئينات 
داخلي ساختمان، آتليه و عكاسي« نيز مشمول 
امهال حق بيمه ســهم كارفرما در ماه هاي آذر و 

دي هستند.

پرداخت غيرحضوري مستمري و استعالجي 
كرونا

در كنار تمهيدات ستاد مقابله با كرونا براي كمك 
به حفظ اشتغال كســب وكارهاي آسيب ديده 

از كرونا، ســازمان تأمين اجتماعي نيز از تالش 
براي پرداخــت غيرحضوري مســتمري بيمه 
بيكاري و غرامت دستمزد ايام بيماري كرونا خبر 
داده است. مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي 
مي گويد: در آينده نزديك برقراري مقرري بيمه 
بيكاري و پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري 
مربوط بــه كرونا به صورت كامــاًل غيرحضوري 
و از طريق تبــادل اطالعات بين دســتگاه هاي 
ذيربط انجام مي شــود و حتي نيــازي به ثبت 
درخواســت در ســامانه خدمات غيرحضوري 
نيز نخواهد بود. به گزارش همشــهري، پيش از 
اين كارگــران مبتال به كرونا بايــد تا 2 ماه براي 
دريافت غرامت دســتمزد ايام بيكاري دوندگي 
مي كردند و به همين دليل برخــي از كارگران 
براي معطل نماندن معيشــت خود و همچنين 
به دليل ترس ازدســت دادن شغل و بيكارشدن، 
با پنهان كــردن بيماري خود بــه فعاليت ادامه 
مي دادند و با اين كار خطر ابتالي ديگر كارگران 
افزايش پيدا مي كرد. حاال اما، آنگونه كه مصطفي 
ساالري، مديرعامل تأمين اجتماعي مي گويد؛ با 
اجرايي شــدن فرايند پرداخت غيرحضوري اين 
سازمان، اطالعات بيمه شدگان تأمين اجتماعي 
كه تست كرونای آنان مثبت باشد از طريق ستاد 
ملي مقابله با كرونا به ســازمان تأمين اجتماعي 
اعالم مي شود و اين سازمان بدون اينكه نيازي به 
ثبت درخواست از سوي اين افراد باشد، بالفاصله 
غرامت دستمزد ايام بيماري آنان را براي مدت 
2هفته حسابشــان واريز مي كند. البته ساالري 
از امكان پرداخت غيرحضوري غرامت دستمزد 
ايام بيماري به بيمه شــدگان تأمين اجتماعي 
درباره تمامي بيماري ها خبر داده و گفته است: 
اين خدمت درصورتي به صــورت غيرحضوري 
قابل ارائه اســت كه تجويز استراحت پزشكي از 

طريق سامانه نسخه الكترونيك انجام شود.

قطع زنجيره كرونا در كارگاه ها
رئيس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران 
معتقد اســت: با فراهم شــدن امكان پرداخت 
غيرحضوري غرامت دستمزد ايام كرونا، كارگران 
ديگر نگران از دست دادن شــغل خود به دليل 
ابتال به كرونا نخواهند بود و به اجبار، براي تأمين 
معاش خود به فعاليت معمول ادامه نخواهند داد. 
ناصر چمنــي، پرداخت غيرحضــوري مقرري 
بيمه بيــكاري و غرامت دســتمزد ايام بيماري 
كرونا را بر رفــع دغدغه جامعــه كارگري مؤثر 
مي داند و به ايسنا مي گويد: با اين اقدام سازمان 
تأمين اجتماعي كه به نوعي حمايت از نيروهاي 
كار بيكارشــده از كرونا يا مبتال به كروناســت، 
زنجيره شيوع كرونا در محيط هاي كاري به واسطه 

قرنطينه افراد مبتال قطع مي شود.
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با وجود قيمت باالي برنج ايراني،  بازار
واردات برنج نيز از ابتداي امسال 
درگير مشكالت و موانع بسياري 
ازجمله تخصيص ارز و مشكالت 
گمرك بوده و حاال تأخير در ارائه استاندارد، جديدترين 
مشكل واردكنندگان اســت. برنج ازجمله كاالهايي 
است كه در 10 ماه اخير بيشــترين افزايش قيمت را 

تجربه كرده است.
براساس گزارش هاي مركز آمار كشــور قيمت برنج 
ايراني در آبان امسال در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 
37.2درصد افزايش داشته و برنج خارجي در همين 
بازه زماني 143.9درصد افزايش قيمت داشته است. 
برنج هاي ارزان وارداتي از فروردين امسال تا همين ماه 
قبل هم قيمتشان دوبرابر شده و اگر گزارش مركز آمار 
را مالك قرار دهيم، قيمت هركيلوگرم برنج خارجي 
از 10هزار و 300 تومان در ماه ابتدايي سال به 22هزار 
و 840تومان در آبان ماه رسيده است. در همين مدت 
برنج ايراني هم از كيلويي 23هزار و 900به 31هزار و 
800تومان افزايش قيمت يافته است. اما مشاهدات 
خبرنگاران همشهري نشان مي دهد قيمت ها در كف 
بازار خيلي بيشتر از اين هاست. نرخ بيشتر انواع برنج 
ايراني مدت هاست كه از 31هزار تومان اعالمي مركز 
آمار فاصله گرفته و به 40هزار تومان نزديك شده است. 
قيمت هر كيلوگرم برنج ايراني در اغلب فروشگاه هاي 
خواربار باالي 35هزار تومان اســت البته اگر عمده و 
باالي 50كيلو خريد كنيد شــايد بتوانيد زير 35هزار 
تومان چيزي بخريد. قيمت برنج خارجي هم اين روزها 
به 27هزار تومان رسيده و اگر خريدار خوش شانسي 
باشيد ممكن است برنج هندي و پاكستاني را با قيمت 

22هزار تومان هم پيدا كنيد.

افزايش توليد بدون كاهش قيمت
نياز ساالنه كشور به برنج 3ميليون تن است كه نيمي 
از اين تقاضا را توليدكنندگان داخلي تامين مي كنند. 
شاليكاران حاال از افزايش توليد و كاهش نياز به واردات 

هم مي گويند. مديركل دفتر امور غالت و محصوالت 
اساســي معاونت امور زراعت وزارت جهادكشاورزي 
هفته گذشته اعالم كرد: طبق آمارها امسال 2 ميليون 
و 600 هزارتن برنج ســفيد در سطح زيركشت 800 
هزار هكتار توليد شــد كه اين ميزان توليد در كاهش 

واردات مؤثر است.
 افزايش توليد داخلي در شرايطي كه به دليل افزايش 
نرخ ارز واردات با مشــكالت فراواني همراه شده، خبر 
بسيار خوبي اســت، مشــروط بر اينكه رشد توليد و 
فراواني محصول در بازار را با كاهش قيمت هم رديف 
بدانيم؛ اتفاقي كه با توجه به صحبت هاي معاون وزير 
جهاد به نظر نمي رســد در بازار برنج شاهد آن باشيم، 
چراكه فرامك عزيزكريمي در گفته هاي خود به رشد 
40درصدي هزينه هاي توليد نيز اشــاره كرده است؛ 
چيزي كه به گفته او، قيمت انواع برنج را تا 27درصد 

و ارقام پرمحصول را تا 50درصد افزايش خواهد داد.

برنج ايراني؛ 50هزار تومان 
 گفته هاي معاون وزير جهادكشاورزي نشان مي دهد با 
ورود محصول برداشت جديد به بازار بايد خود را براي 
برنج 50هزار توماني آماده كنيم. اين در حالي است كه 
بخش زيادي از مصرف كنندگان كه چيزي در حدود 
6دهك درآمدي را تشــكيل مي دهند با قيمت هاي 
كنوني هم دستشان به برنج ايراني نمي رسد. واردات 
ســاالنه 1.2تا 1.5ميليون تن برنج از هند و پاكستان 
و به فروش رفتن كل محصول وارداتي در بازار كشــور 
نشان مي دهد كه بسياري از مردم با صرف نظر از برنج 
گران ايراني، به مصرف كننده دائم برنج خارجي تبديل 
شده اند اما از ابتداي امسال با سياست هاي جديد بانك 
مركزي براي اعطاي ارز بــه واردات، قيمت انواع برنج 
خارجي نيز به شدت افزايش يافته است. چالش هاي 
ميان واردكنندگان و بانك مركزي درحالي بازار برنج 
را از تعادل خارج كرده كه تورم و افزايش قيمت ديگر 
كاالها توان مصرف كننــدگان را نيز براي خريد بيش 
از پيش كاهــش داده و در اين ميان خــأ واردات راه 

با اقدامات ستاد تنظيم بازار براي رشد 
عرضه، قيمت خرده فروشي مرغ كاهش يافته، اما 

نرخ تخم مرغ سير صعودي دارد. علت چيست؟
اظهارنظر در مورد نرخ مــرغ در حيطه وظايف اين 
اتحاديه نيســت، اما دولت حتي قيمت مرغ را نيز با 
رشد عرضه اين محصول با نرخ دولتي و مصوب ستاد 
تنظيم بازار به زور پايين نگه داشــته است. از سوي 
ديگر، افزايش قيمت و باال مانــدن نرخ مرغ انگيزه 
مرغداران براي جوجه ريزي و رشد توليد را افزايش 
داده و ممكن است تا يكي، دو ماه آينده شرايط بازار 
مرغ تثبيت شــود، اما مطمئناً با روند كنوني تامين 
نهاده هــا، مرغداران نيــز از جوجه ريزي خودداري 
كرده و قيمت ها افزايش مي يابد. مشــكل آن است 
كه با وجود تكاليف دولت بــراي تامين 100درصد 
نهاده هاي توليد طيور با نرخ مصوب و الزام مرغداران 
به عرضه مرغ و تخم مرغ با نرخ مصوب ستاد تنظيم 
بازار، مرغداران ناچار به تامين نهاده هاي توليد با نرخ 
بازار آزاد هستند و نهاده هاي دولتي عرضه شده نيز با 
مشكالتي در زمينه كيفيت، بارگيري و... مواجه بوده 

و دير به دست مرغداران مي رسد.
يعني نهاده هــاي دولتي به موقع در 

اختيار مرغداران قرار نمي گيرد؟
در زمينه بارگيري مشخص نيست كه اين نهاده ها 
يك روزه يا 40روزه بارگيري مي شود. عالوه بر آن، 
متأسفانه رانندگان نيز هنگام بارگيري اين نهاده ها 
عالوه بر اينكــه كرايه حمــل را افزايش مي دهند، 
هزينه اي بابت پشــت  بارنامه هم بــه ازاي هر كيلو 
بار حدود 100تومان دريافت مي كنند و درصورتي 
كه مرغدار از پرداخت اين هزينــه خودداري كند، 
حواله اين نهاده ها را بارگيري نمي كنند. از ســوي 
ديگر به فرض اينكه اگر امروز  100درصد حواله هاي 
سويا به نرخ مصوب را بدهند نيز مرغداران بايد 10تا 
12درصد اين نهاده را براي تكميــل جيره غذايي 
مرغ ها از بازار آزاد تهيه كنند. آقايان اعالم مي كنند 
كه بايد در جيره غذايي مرغ 18تا 20درصد ســويا 
افزوده شود، اما مشخص نيســت مرغداراني كه در 
جيره غذايي 30درصد سويا استفاده مي كنند بايد 
بقيه اين ســويا را به جز خريد از بــازار آزاد، چگونه 
تاميــن كنند. اگر ايــن سياســتگذاران مي توانند 
معجزه اي كــرده و فرمولي مؤثر بــراي جيره مرغ 
بنويســند، اين فرمول را ارائه كنند تا مرغداران نيز 

آن را رعايت كنند.
تعيين نرخ مصوب تخم مرغ با لحاظ 
هزينه تمام شده و حضور توليد كنندگان صورت 

نگرفته است؟
نرخ مصوب هر كيلوگرم مرغ در مرغداري 12هزار 
تومان تعيين شــده، اما پيش شرط اين نرخ مصوب 
تامين 100درصدي كنجاله ســويا و ذرت به نرخ 
دولتي براي مرغداران و كنترل قيمت بقيه نهاده هاي 
توليد بوده است. ســتاد تنظيم بازار هم در مصوبه 
چندي پيش خود نرخ مصوب هر كيلوگرم ذرت را 
از هزار و 350به 1500و سپس به هزار و 700تومان 
و قيمت كنجاله ســويا را از 2هزار و 700به 3هزار 
و 220تومان افزايش داده اســت. مگر مي توان در 
نامعادله قيمت نهاده ها و فــروش محصول نهايي، 
يك طرف معادله را كه نرخ نهاده هاســت، افزايش 
داد و انتظار فروش محصــول نهايي يعني تخم مرغ 
با نرخ مصوب قبلي را داشــت. مرغداران مشــكلي 
براي تعيين و اجراي نرخ مصــوب جديد تخم مرغ 
با توجه به قيمت مصوب جديــد نهاده هاي دولتي 
ندارند. حتي در آخرين نشستي كه چند ماه پيش با 
مسئوالن ستاد تنظيم بازار داشتيم، قيمت تمام شده 
14هزار و 800توماني هر كيلوگرم تخم مرغ با تامين 
100درصدي نهاده هاي توليد به نرخ مصوب دولتي 
را قبول كردند، اما وقتي نهاده را با نرخ مصوب تأمين 
نكرده و مرغدار ناگزيــر به فروش تخم مرغ با قيمت 
كمتر از هزينه تمام شده توليد مي شود، توليد كننده 

مي تواند چه كاري انجام دهد.
مصوبات دولت براي تخصيص ارز و 
تسهيل روند ترخيص نهاده ها از گمركات كشور، 

موجب بهبود شرايط نشده است؟
با اين مصوبات، شرايط تامين نهاده ها بهتر شده، اما 
ترخيص نهاده از گمــرك و بارگيري و حمل آن به 
واحدهاي مرغداري زمان بر است و اينگونه نيست كه 
اگر مرغدار امروز حواله گرفت، فردا 100درصد اين 
نهاده تامين شود. حتي نهاده تخصيص يافته اي كه 
مرغدار مي خرد ممكن است 10روزه يا 2ماهه تحويل 
شود. از ســوي ديگر، اكنون متأسفانه شاهد تقلب 
بسيار وحشتناكي براي حمل و تحويل حواله برخي 
نهاده ها مانند كنجاله سويا در مسير هستيم؛ چراكه 
اين نهاده ها باكيفيت بسيار پاييني به دست مرغدار 
مي رسد؛ به خصوص در انواع سويا كه از كارخانه هاي 
ايراني به مرغداران تحويل مي شــود، فروش آب به 
جاي كنجاله سوياســت؛ يعني مرغــداري كه بايد 
ســويا را با 10تا 12درصد رطوبت خريداري كند، 
مجبور است اين نهاده را با رطوبت 16تا 18درصدي 
تحويل بگيرد؛ يعني درواقع به جاي سويا 5تا 6درصد 
آب به مرغدار مي فروشند. برخي حواله هاي سوياي 
مرغداران مربوط به سوياي وارداتي در حجم كمتر و 

برخي ديگر مربوط به كارخانه هاي داخلي است كه 
دانه هاي روغني را وارد و تبديل به ســويا مي كنند. 
متأسفانه سوياي توليد داخل هنگام بارگيري كمتر از 
16تا 18درصد رطوبت نداشته و عالوه بر آن پروتئين 
اينگونه سويا نيز بسيار پايين است و اينطور نيست كه 
هر آشغالي را به جاي كنجاله سويا با حواله به مرغدار 
بدهند. وقتي قيمت نهاده هــاي توليد طي يك ماه 
اخير 20تا 25درصد افزايش يافتــه چگونه انتظار 

عرضه تخم مرغ با نرخ مصوب قبلي را دارند.
با اين شــرايط، قيمت تمام شده هر 

كيلوگرم تخم مرغ در مرغداري چقدر است؟
درصورت تأمين 100درصــدي نهاده هاي توليد با 
نرخ مصوب دولتي، قيمت تمام شــده هر كيلوگرم 
تخم مرغ در واحدهاي مرغــداري حداقل 15هزار 
تومان و هر شانه 2كيلوگرمي بيش از 30هزار تومان 
خواهد بود. همچنين با توجه به ممنوعيت صادرات 
تخم مرغ اين شرايط موجب مي شــود تا مرغداران 
تحمل زيان روزانه 3هزار تومان در هر كيلوگرم نهاده 
را نداشته و ناگزير به فرستادن مرغ هاي تخم گذار به 
كشتارگاه خواهند شد كه عواقب آن تا چند ماه آينده 
با كاهش توليد و افزايش بيشــتر قيمت تخم مرغ 

آشكار خواهد شد.
با اين روند، حداقل نرخ خرده فروشي 

هر شانه تخم مرغ بايد چقدر باشد؟
اتحاديه، كاري به نرخ خرده فروشي تخم مرغ در بازار 
نداشته و مبناي قيمت خرده فروشي تخم مرغ، نرخ 
عرضه آن در ميادين ميوه و تره بار اســت. عالوه بر 
آن، از ســال 86بارها به مسئوالن ستاد تنظيم بازار 
پيشنهاد داده ايم تا غرفه هايي براي عرضه مستقيم و 
از توليد به مصرف تخم مرغ با قيمت تمام شده واقعي 
تخصيص دهند كه به جايي نرســيد. نمي خواهند 
مشكالت بازار حل شــود و حتي اكنون كه مرغدار 
را ناگزير به فروش تخم مرغ به نرخ مصوب 12هزار 
توماني مي كننــد، مجوز فروش ايــن محصول به 
قيمت هر كيلوگرم 14هزارو500تومان در ميادين 
را مي دهند و ســود2هزار و 500توماني را به جيب 
دالل مي ريزند. متأسفانه در بازار خرده فروشي وقتي 
قيمت يك كاال افزايش يافت، ديگر كاهش نمي يابد؛ 
حتي درصورتي كــه امروز نرخ عمده فروشــي هر 
كيلوگرم تخم مرغ به 10هزار تومان كاهش يابد نيز 
خرده فروشان اين محصول را كمتر از 15هزار تومان 
نمي دهند. مگر زماني كه هــر كيلوگرم تخم مرغ را 
به نرخ 6هزار و هر شانه 2كيلويي را 12هزار تومان 
از مرغدار خريداري مي كردنــد، اين محصول را به 
نرخ هر شــانه كمتر از 30هزار تومان در بازار عرضه 
مي كردند؟ وقتي دولت همه اختيارات را از اتحاديه 
و توليدكنندگاني كه 98درصد آنها خصوصي و تنها 
2درصد دولتي هستند، گرفته و 98درصد تصميمات 
در اين صنعت توســط دولت اتخاذ مي شــود، چه 
توقعي از اين مرغداران براي تنظيم بازار دارد. دولت 
تشكل هاي صنفي را كنار گذاشته و خود همه كاره 

بازار مرغ و تخم مرغ شده است.
آيا مرغداران درخواست اصالح نرخ 
مصوب تخم مرغ با توجه به قيمت مصوب جديد 

نهاده ها را به ستاد تنظيم بازار نداده اند؟
بارها اين درخواست را مطرح كرديم و به قول معروف 
» زبانمان مو درآورده است«، اما هيچ پاسخي از اين 
مسئوالن دريافت نكرديم. مشكل فقط افزايش قيمت 
نهاده هاي طيور نيســت، بلكه مرغدار از قيمت يك 
ساعت بعد كارتن و شانه تخم مرغ، مكمل، واكسن 
و... هم خبر ندارد. قيمت واكســن از 2هزارو900به 

10هزار تومان افزايش يافته است.
با اين وضعيت، چشــم انداز حداقل 
قيمت خرده فروشــي تخم مرغ تا پايان امسال 

چگونه خواهد بود؟
هيچ چشم انداز مثبتي براي كاهش قيمت تخم مرغ 
در چند ماه آينده با توجه به قيمت و شرايط تامين 
نهاده ها وجود ندارد. اگر وضعيت تامين نهاده ها و نرخ 
مصوب تخم مرغ بهبود يابد، مرغدار انگيزه الزم براي 
جوجه ريزي و توليد بيشتر را خواهد داشت و اگر اين 
شرايط ادامه يابد، هيچ مرغداري كه مرغ تخم گذار را 
به كشتارگاه فرستاده، انگيزه اي براي جوجه ريزي 
نخواهد داشت و مطمئن باشيد با اين شرايط توليد 
و قيمت، حداقل نرخ خرده فروشي هر شانه تخم مرغ 
در بازار كمتر از 35هزار تومان نخواهد بود. مرغدار 
كه بايد كارتن 2هزار توماني را به نرخ 7هزار تومان يا 
شانه 60هزار توماني را به نرخ 160هزار تومان و ساير 
نهاده هاي توليد را به نرخ بــازار آزاد خريداري كند، 
چگونه قادر به ادامه توليد و عرضه محصول خود با 

نرخ مصوب ناعادالنه ستاد تنظيم بازار خواهد بود.

دبير انجمن واردكنندگان برنج در گفت وگو با همشهري:

ناصر نبي پور، سخنگوي اتحاديه سراسري مرغداران در گفت وگو با همشهري 
درباره داليل باال ماندن نرخ تخم مرغ توضيح مي دهد

با وجود مصوبات دولت براي تخصيص ارز و ترخيص نهاده هاي دام و طيور از گمرك،  گفت وگو
گاليه هاي مرغداران از كمبود و گراني نهاده ها و ناهماهنگي سياست هاي ستاد تنظيم 
بازار براي گراني نرخ مصوب كنجاله سويا و ذرت و تثبيت قيمت مصوب تخم مرغ ادامه 
دارد. درحالي كه متوليان تنظيم بازار طي چند هفته اخير با رشد عرضه مرغ تازه و 
منجمد به نرخ دولتي و نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار زمينه كاهش قيمت خرده فروشي اين محصول را تا 
كمتر از 24هزار تومان فراهم كرده اند، اما همچنان واحدهاي خرده فروشي هر شانه تخم مرغ 2كيلوگرمي 
در بازار را بنا بر سايز و كيفيت به نرخ 33تا 37هزار تومان به مشتريان عرضه مي كنند و توزيع اين محصول 
در ميادين ميوه و تره بار نيز به شدت كاهش يافته است. با ناصر نبي پور، رئيس اتحاديه مرغ تخم گذار استان 

تهران و سخنگوي اتحاديه سراسري مرغداران ميهن گفت وگو كرده ايم. برنجخارجيارزانميشود

 نوسان نرخ هر شانه تخم مرغ
در محدوده 35هزار تومان

  حل مشكل كمبود روغن
در سوپرماركت ها

2ماه پيش كمياب شدن روغن در سوپرماركت ها  سوپرماركت
به يكباره بحراني را در بازار اين محصول غذايي 
ايجاد كرد و نگراني هايي را باعث شد. قفسه هاي 
خالي روغن در سوپرماركت هاي محلي و حتي 
فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي به صحنه اي تكراري تبديل شده بود و با 
وجود وعده هايي كه براي رفع سريع اين مشــكل داده شد، حل آن 

مدت ها بيش از يك ماه طول كشيد.
 بسياري از سوپرماركت ها براي بيش از 3 هفته تنها روغن سرخ كردني 
عرضه مي كردند و از انواع ديگر روغن خبري نبود. بيشتر فروشگاه ها، 
راهكار مديريت فروش را در كاهش تعداد مجاز خريد  دانســتند و به 
خريداران بيشتر از يك يا 2 قوطي روغن نمي فروختند. كمبود عرضه 
كه به كاهش واردات مواداوليه و افت توليد نسبت داده شد، افزايش 
قيمت را نيز به همراه داشــت و مخصوصا در روغن جامد، قيمت يك 
حلب روغن جامد را به بيش از 2برابر رساند. حاال به نظر مي رسد مشكل 
تا حد زيادي حل شده و قفسه هاي خالي ســوپرماركت ها دوباره پر 
شده است؛ اما اين بازگشــت با افزايش قيمت روغن براي سومين بار 
همراه شــد. ابتداي آذرماه كارخانه هاي توليد روغن، مجوز افزايش 
نرخ محصوالت شان را براي سومين بار در طي امسال دريافت كردند 
و بعد از پشت سر گذاشــتن بحران كمبود، حاال قيمت هاي جديدي 
روي روغن ها خورده اســت. نرخ انواع روغن از ابتــداي آذرماه بين 
10تا13درصد افزايش يافته و به طور مثــال؛ روغن ذرت 1.8ليتري 
گلدن مايز از 99هزار و 500به 110هزار تومان رسيده است. اختالف 
قيمت در برندهاي مختلف خيلي زياد نيســت، اما در همه مارك ها 
قيمت روغن ذرت چندين برابر گران تر از روغن آفتابگردان اســت. 
بررسي اجمالي قيمت انواع روغن ها نشان مي دهد كه قيمت هر ليتر 
روغن ذرت به طور ميانگين 40هزار تومــان و ميانگين قيمت روغن 
آفتابگردان 10هزار تومان اســت. آفتاب، بهار، غنچه، الدن، سمن، 
گلدن مايز، اويال، نينا، اصيل و طبيعت برندهاي اصلي روغن در بازار 
هستند كه در بين اين برندها قيمت روغن هاي غنچه، نينا و طبيعت 

مناسب تر از بقيه به نظر مي رسد.

قيمت برخي از انواع روغن مايع در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند

73.000ذرت- 1.8ليتريالدن طاليي
9.650سرخ كردني- 810ميلي ليتريغنچه
42.000مخلوط سرخ كردني- 1.3ليتريسمن
32.200سرخ كردني كم جذب- 2.7ليتريبهار

17.700سرخ كردني بدون پالم- 1.35ليتريآفتاب
17.700سرخ كردني بدون پالم- 1.35ليتريغنچه

110.000ذرت خالص پلي اتيلن- 1.8ليتريگلدن مايز
22.400آفتابگردان ويتامينه- 1.8ليترياويال
16.464آفتابگردان ويتامينه آبي- 1.35ليتريالدن

14.994آفتابگردان امگا-با ويتامين E -1.5ليتريآفتاب

 قيمت 7 نوع پنير
در ميادين ميوه و تره بار تهران

ساده ترين و سنتي ترين صبحانه ايراني ها نان و  تره  بار
پنير و چاي شيرين اســت اما همين صبحانه 
ساده هم اين روزها چندان كم هزينه درنمي آيد. 
مهم ترين و البتــه گران ترين جزء اين صبحانه 
نوستالژيك بدون شك پنير است كه قيمت انواع آن از ابتداي امسال 

پابه پاي ديگر اقالم لبني افزايش يافته است. 
محصوالت يارانه اي ازجمله پنير 3بار افزايش رســمي نرخ مصوب را 
طي امسال شاهد بودند و انواع غيريارانه اي هم كه قيمت گذاري شان به 
شركت هاي توليدكننده واگذار شده در 10 ماه گذشته نرخشان بيش 
از 100درصد افزايش داشته است. نسل قديم بيشتر طرفدار پنيرهاي 
سنتي مثل ليقوان و تبريز بودند و هنوز هم طرفداران اين پنيرها كم 
نيستند. البته بيشترين رشد قيمت هم مربوط به همين نوع از پنير 
است. شركت هاي لبني انواع بسته بندي شده اين نوع پنيرها را هم در 
كنار پنيرهاي پاستوريزه در بازار عرضه كرده اند. قيمت ها بسته به وزن 
اين محصوالت، متنوع است اما مقايسه قيمت ها نشان مي دهد هر كيلو 
پنير ليقوان بين 95تا 100هزار تومان قيمت دارد. بســته بندي هاي 
شــركتي معموال وزن هاي كمتر از يك كيلوگرم دارند. پنير ليقوان 
كاله با وزن 200گرمي 13هزار تومان قيمت خــورده و پنير ليقوان 
400گرمي دامداران 35هزار تومان قيمــت دارد. برند پاك هم پنير 
ليقوان بز را به بازار فرستاده كه هر بسته 300گرمي آن 27هزار تومان 
قيمت گذاري شده است. انواع پنيرهاي سنتي را مي شود به صورت فله 
و باز هم از مغازه هاي لبنياتي خريداري كرد اما قيمت در اين بخش هم 
چندان كم نيست و كمترين قيمت آن براي هر كيلوگرم 60هزار تومان 
است. ميادين ميوه و تره بار هم انواع محصوالت لبني ازجمله پنيرهاي 
باز و بسته بندي را در غرفه هاي خود ارائه مي كنند و مقايسه قيمت ها 
نشــان مي دهد نرخ هاي پايين تري براي اين محصوالت تعيين شده 
است. براساس تازه ترين نرخنامه سازمان مديريت ميادين شهرداري 
تهران، قيمت 7 نوع پنيــر در ميادين ميوه و تره بــار پايتخت اعالم 
شد. به گزارش همشهري، پنير ســوپر ليقوان با قيمت هر كيلوگرم 
60هزار تومان، گران ترين و پنير سفيد پاستوريزه كم چرب با قيمت 
هركيلوگرم 23هزار تومان، ارزان ترين پنير عرضه شــده در ميادين 

ميوه و تره بار هستند.

قيمت انواع پنير در ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران )تومان(
قيمت هر كيلوگرم مشخصاتنوع محصول
60.000گوسفنديسوپر ليقوان

51.000گوسفندي-درجه يكليقوان
41.000مخلوط ممتازتبريز
39.000درجه يكتبريز

31.500پاستوريزهالكتيكي
24.500پاستوريزه پرچربسفيد
23.000پاستوريزه كم چربسفيد

پــس از هفته ها رشــد ديروز  بورس
شاخص كل بازار سهام با نزولي 
سنگين مواجه شــد و معادل 
2درصــد افت كرد و بــه كانال 
يك ميليون و 400هزار واحد بازگشــت. با اين حال 
تحليلگران بــا تكيه بــر عوامل بنيــادي مي گويند 
نزول هاي فعلي مقطعي است. اين روز ها تحليلگران 
حرفــه اي در انتظار انتشــار گــزارش عملكرد 9 ماه 
شركت ها هســتند كه پيش بيني مي شــود با رشد 

سودآوري شركت ها همراه باشد.
به گزارش همشهري، در مبادالت روز دوشنبه شاخص 
كل بورس تهران 31هزارو 500واحد افت كرد. با وجود 
نزول شاخص در مبادالت ديروز ارزش كل معامالت 
در محدوده باالي 20هزار ميليارد تومان حفظ شــد 
و جمع كل ارزش معامالت به 21هزارو 581ميليارد 
تومان رســيد كه نشــان مي دهد نبايد منتظر تداوم 
روند نزولي در بازار سهام بود زيرا الزمه نزول سنگين 
شاخص كاهش شديد ارزش معامالت است. تحليلگران 
با تكيه بر عوامل بنيادي بر اين باورنــد كه روند بازار 
ســهام در بلندمدت صعودي خواهد بود. با اين حال 
به نظر مي رسد در كوتاه مدت بازار سهام براي يك دوره 

مقطعي تحت تأثير عرضه هاي اوليه قرار بگيرد.

تكيه برعوامل بنيادي
يكي از داليل رشد بازار ســهام از 20آبان ماه تاكنون 
رشــد قيمت مواد خام از جمله، نفت، فلــزات پايه و 
محصوالت پتروشيمي در سطح جهان بوده است كه به 
افزايش قيمت سهام شركت هاي صادرات محور منجر 
شده است. هم اكنون قيمت محصوالت پتروشيمي در 
سطح جهان به دليل بهبود چشم انداز رشد اقتصادي 
جهان در حال افزايش است ضمن اينكه قيمت مس 
در بازار هاي جهاني به محــدوده 7770دالر، قيمت 
روي به 2812دالر و هر انس طال به 1821دالر رسيده 
است. هر بشكه نفت برنت در محدوده 50دالر معامله 
مي شود و نفت خام WTI نيز به محدوده47دالر در هر 
بشكه رسيده است. بررسي بازارهاي رقيب نيز نشان 
مي دهد نرخ هر دالر آمريكا در محدوده 26هزار تومان 
معامله مي شود. قيمت ســكه نيز 12ميليون تومان 

گزارش شده است.
با چنين شرايطي برآورد ميزان سود آوري شركت هاي 
بورس نشــان مي دهد جمع كل درآمد شركت هاي 
بورس نسبت به پارسال 60درصد افزايش يافته و اغلب 
تحليلگران بر اين باورند كه با انتشار گزارش عملكرد 

9ماهه شــركت ها رقم سود شــركت ها با رشد هاي 
بيشتري مواجه مي شــود. هم اكنون جمع كل درآمد 
شركت هاي بورس در محدوده 190هزار ميليارد تومان 
است و پيش بيني مي شود اين سود با افزايش بيشتري 
مواجه شود. با تكيه بر چنين آمارهايي كارشناسان بر 
اين باورند كه حتي اگر نــزول فعلي بورس براي چند 
هفته دنباله دار شود اما اين نزول ها مقطعي است و بازار 
سهام در يك دوره بلندمدت با رشد مواجه خواهد شد 
زيرا همه عوامل بنيادي نشــان مي دهد بازار سهام از 
بنيان هاي سودآوري بيشتري نسبت به ساير بازار هاي 

موازي برخوردار است.

چشم انداز كوتاه مدت
تحليلگران تكنيكي مي گويند: درصورت تداوم نزول 
شاخص در چند روز آينده، اين احتمال وجود دارد كه 
نزول براي چند هفته ادامه يابد اما در بلندمدت شاخص 
بورس دوباره روند صعــودي اش را پي خواهد گرفت. 
تحليلگران بنيادي هم تقريبا هم نظرند و بر اين باورند 
كه احتماال بازار ســهام ظرف هفته جاري تحت تأثير 
عرضه هاي اوليه قرار خواهــد گرفت اما در بلندمدت 

بنيان هاي الزم براي رشد مهياست.
چنان كه تحليل يك شــركت مشاورسرمايه گذاري 
نشــان مي دهد؛ چهارشــنبه اين هفته 13درصد از 
سهام شــركت فرآوري معدني اپال كاني پارس براي 
نخســتين بار عرضه خواهد شــد و با توجه به اينكه 
حداكثر 700ســهم به قيمت 1480تومان به هر نفر 
تعلق خواهد گرفت، نقدينگي بيشــتري براي خريد 
اين عرضه اوليه نسبت به عرضه هاي قبلي الزم خواهد 
بود كه اين موضوع مي تواند بر افزايش حجم عرضه ها 
در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه دامن بزند بنابراين 
نمي توان انتظار داشت شــاخص كل بورس در چند 
روز آينده با رشــد مواجه شــود اما توجه به اينكه از 
هفته آينــده گزارش هاي ماهانه و فصــل پاييز از راه 
مي رسد مي توان انتظار داشت شركت هايي كه شرايط 
بنيادي مناسب و ظرفيت سود آوري خوبي دارند مورد 
توجه ســهامداران قرار خواهند گرفت، و اين موضوع 
مي تواند به ورود نقدينگي تازه در بورس منجر شــود 
و زمينه عبور شاخص كل بورس تهران را از محدوده 

يك ميليون و 600هزار واحد فراهم كند.

چشم انداز بلندمدت
با وجود آنكه انتظار مــي رود در كوتاه مدت روند بازار 
سهم نزولي باشــد اما تحليلگران با استناد بر عوامل 

بنيادي و ميزان سود آوري شركت هاي بورس بر اين 
باورند كه روند بازار ســهام در بلندمدت به طور مثال 
تا پايان ســال صعودي خواهد بود. احســان رضاپور، 
كارشناس بازار ســرمايه در تحليل داليل نزول بازار 
سهام در مبادالت ديروز گفت: بازار سهام در دوره اي 
است كه پس از هردوره رشد با يك دوره نزول مواجه 
مي شود اما اين موضوع به سهام همه شركت ها تسري 
پيدا نمي كند و بيشتر به اخبار شركت ها باز بر مي گردد. 
او افزود: اين وضعيت موقتي است و با انتشار گزارش 
عملكرد آذرماه شركت ها كه به نظر گزارش هاي خوبي 
خواهد بود، روند شاخص بهتر خواهد شد. سهامي كه 
وضعيت بنيادي خوبي دارند و گزارش آذرماه و 9 ماه 
خوبي داشته باشــند به آرامي با افزايش كف قيمتي 
مواجه خواهند شد. او تأكيد كرد: موضوع تامين كسري 
بودجه ممكن است براي برخي شــركت ها حواشي 
ايجاد كند؛ بنابراين برخي ســعي مي كنند در خريد 
عجله نكننــد، اما در مجموع ايــن موضوع نمي تواند 
موجب روند نزولي بازار حتي در كوتاه مدت شود. اين 
كارشناس بازار سرمايه توضيح داد: بازار با نزديك شدن 
به گزارش عملكرد آذرماه و پيش بيني عملكرد 9 ماه 
شركت ها اگر جو منفي از بيرون به آن تحميل نشود 
شاهد بازگشت قيمت ها خواهد بود به نحوي كه باالتر از 
سقف هاي قبلي شكل خواهد گرفت. مصطفي صفاري، 
كارشناس ديگر بازار سرمايه هم گفت:حال بازار سرمايه 
خوب است و نوسان هاي كوتاه مدت، جاي نگراني ندارد. 
وقتي خبري در بازارهاي رقيب نيست و نرخ بهره بانكي 
هم تغيير نخواهد كرد، بازار سرمايه چشم انداز مثبتي 
دارد. ضمن اينكه به زودي گزارش هاي عملكرد 9 ماهه 
شركت ها منتشر خواهد شد و از آنجا كه 9 ماهه اول 
سال، تورمي بوده، شكي نيست كه گزارش هاي خوبي 
از شركت ها خواهيم ديد و بازار سرمايه ما با انتشار اين 

گزارش ها جذاب تر خواهد شد.
به گفته او، در روز هاي آينده سهام شركت هاي صادرات 
محور با اقبال بازار مواجه خواهند شد؛ زيرا ريسك هاي 
سيستماتيك اين شــركت ها كاهش پيدا كرده و اين 
شركت ها، پتانسيل تحقق سودهاي مناسب تر را دارند.

عقبگرد سنگين بورس؛ روي موج انتظار
در شرايطي كه حرفه اي ها منتظر انتشار گزارش عملكرد 9ماهه شركت ها هستند، شاخص 

كل بورس تهران ديروز با 2درصد نزول به كانال يك ميليون و 400هزار واحد بازگشت

سوءاســتفاده و اعالم نرخ هاي »دلبخواهــي« را باز 
كرده است. دولت البته ماه پيش با توزيع برنج از محل 
ذخاير راهبردي تالش كرده تا شرايط را در بازار برنج 
ساماندهي كند اما اين هم راهكار موقتي بيش نيست.

واردات برنج ارزان از آمريكاي جنوبي 
گراني نرخ ارز، مانع بزرگي بر سر راه واردات برنج كيفي 
از هند و پاكستان اســت. قيمت اين نوع برنج در بازار 
كمتر از 27هزار تومــان كنوني نخواهد بود. به همين 
دليل انجمن واردكنندگان برنج راهكار واردات برنج 
ارزان تر، از كشورهاي ديگري مثل تايلند يا كشورهاي 
آمريكاي جنوبي را پيشنهاد داده است. اين پيشنهاد از 
سوي دولت پذيرفته شده و قرار است سه شنبه همين 
هفته وزارت صمت با حضور نمايندگان دستگاه هاي 
مرتبط در اين زمينه تصميم گيري كند. دبير انجمن 
واردكنندگان برنج كه به نتايج جلسات پيش رو در اين 
زمينه خوش بين است حاال از مشكل جديدي مي گويد 
كه اين بار به دليل تأخير ســازمان استاندارد در اعالم 

كدهاي استاندارد برنج ايجاد شده است.
مسيح كشاورز در گفت وگو با همشهري در اين زمينه 
مي گويد: مشــكل جدي تر ما درحال حاضر اين است 
كه استاندارد 127برنج در زمينه ويژگي هاي فيزيكي 
با واقعيــت برنج هاي وارداتي منطبق نبود و از ســال 
قبل واردات را دچار مشــكل و حتي توقف كرده بود 
كه در نهايت بــراي جلوگيري از كمبــود در بازار با 
امضاي 3وزير اين اســتاندارد تعليق شد و قرار بر اين 
بود كه طي يكسال گذشــته اين جداول اصالح شود. 
اما متأسفانه در برگزاري جلســات و رفع اين مشكل 
كاهلي كرد تــا زماني كه خود انجمــن براي رفع اين 
مشكل پيگيري هايي را آغاز كرد. به گفته وي، سازمان 
اســتاندارد هنوز به اصالحيه جديد نرســيده و هنوز 
با اســتناد به اســتانداردهاي قبلي واردات با مشكل 

مواجه مي شود.

قيمت برنج به زير 20هزار تومان مي رسد
افزايش نرخ ارز نيمايي مشكلي است كه باعث مي شود 
واردات برنج از هند و پاكســتان گران تمام شود. دبير 
انجمــن واردكنندگان برنج، با اشــاره به اين موضوع 
تنها راه تنظيم بازار برنــج را واردات برنج پرمحصول 
و ارزان تر از ديگر كشــورها مي داند و اميدوار اســت 
دستگاه هاي مرتبط با موضوع ازجمله وزارت بهداشت 
كه بايد براي انواع جديد برنج وارداتي مجوز صادر كند، 
در انجام مراحل كار شــتاب بيشتري داشته باشند تا 
واردات بيش از اين به تعويق نيفتــد. واردات با توجه 
به نياز كشور بسيار از برنامه عقب اســت و از ابتداي 
ســال تاكنون نزديك به 600هزار تن واردات انجام 
شده است. كشاورز، آغاز واردات را منوط به رفع موانع 
پيش رو مي داند و اعالم مي كنــد كه درصورت عبور 
از مشكالت كنوني ازجمله اصالح جداول استاندارد، 
واردات از 3هفته آينده آغاز شــود. »بــا آغاز واردات 
قيمت انواع برنج وارداتي جديد در بازار به زير 20هزار 
تومان خواهد رسيد«. اين قولي است كه دبير انجمن 
واردكنندگان برنج مي دهد. شايد اخبار خوشي از بازار 

برنج در راه باشد.
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تصميم غيرمنتظره محمود فكري در بازي با شهرخودرو، استفاده 
از بازيكن جواني به نام سبحان خاقاني بود كه خيلي هم زود با زدن 
نخستين گل بازي، جواب اعتماد كادرفني را داد. نكته جالب اما 
به شادي گل خاقاني مربوط مي شد؛ جايي كه او »هيس« نشان 
داد و بعد از بازي هم گفت: »منظورم به يك عده خاص بود.« حاال 
معلوم نيست خاقاني از دست مربيان تيم هاي قبلي اش شاكي 
اســت يا هدف ديگري دارد، اما به هر حال به اين بازيكن سابق 
سياه جامگان و تراكتور گوشزد مي كنيم كه خيلي زود وارد هيس 
نشان دادن و كارهايي از اين قبيل شده است. او آشكارا استعداد 
دارد، اما اي كاش اجازه مي داد عرقش خشــك شود و بعد دنبال 

اين مسايل باشد. حاال 4 تا بازي كن تا بعد ببينيم چه مي شود.

بگذار عرقت خشك شود، بعد!

تازه مي خواستيم براي درخشش عليرضا بيرانوند برابر تاتنهام 
7 شب و 7 روز جشن و پايكوبي داشــته باشيم كه كلوپ بروز 
بي معرفت همه  چيز را خراب كرد. در نخســتين بازي بيرانوند 
براي آنتورپ در ليگ بلژيك، اين تيم با 2گل برابر بروژ شكست 
خورد و نمايــش عليرضا هم طوري بود كه ســرمربي تيم بعد 
از پايان مسابقه گفت: »اشــتباه كردم او را بازي دادم. « به اين 
ترتيب به نظر مي رسد دوره دوم نيمكت نشــيني هاي بيرو در 
بلژيك شروع مي شود. اين در حالي است كه هنوز عليرضا داشت 
جزئيات مكالمه اش با ژوزه مورينيو در آن چند ثانيه منتهي به 
عكس سلفي را براي نشــريات مختلف تعريف مي كرد. فوتبال 
اما بي رحم است و اگر در باد ديروز بخوابي، امروز را بدجوري از 

دست مي دهي. اين درس جديد بيرانوند بود.

عجب پايان تلخي داشت

به سالمتي پرسپوليس براي برگزاري فينال ليگ قهرمانان آسيا 
به قطر رفت و از ته دل اميدواريم سرخپوشان با كاپ قهرماني به 
ايران برگردند. هم اكنون اما اگر افشين پيرواني عزيز صداي ما 
را مي شنود، خواستيم به او يادآوري كنيم اين همان قطر است 
كه روزهاي اول برگزاري بازي ها برايش ابراز تأسف مي كرديد. 
البته نيت شما خير بود؛ مي خواســتيد براي ناكامي احتمالي 
مقدمه چيني كنيد، اما خوشبختانه پرسپوليس فيناليست شد 
و ســرمربي تيم تان طوري از قطري ها تشكر كرد كه صدايش 
به ماركا در اسپانيا هم رسيد. كشــوري كه شما برايش تأسف 
مي خورديد، ميزبان تيم هاي شرقي هم شد و قرار است سوپرجام 
آفريقا و جام جهاني باشگاه ها هم آنجا برگزار شود. مهم اما اين 
است كه شــما به نشــانه تعصب اعتراض كنيد و بچه هاي زير 

15سال براي تان فن پيج بزنند.

اين همان قطر است آقاي پيرواني!

نكته بازي

شايد براي پرسپوليســي ها بهتر بود كه 
در فينال ليگ قهرمانان آســيا با ويسل 
كوبه ژاپن مالقات كنند، اما نهايتا اولسان 
هيونداي كره جنوبي باال آمد؛ تيمي كه كال 
بهتر از نماينده ژاپــن بود و در نيمه نهايي 
هم نمايش با كيفيت تري ارائه داد. اولسان 
پيروزي هاي مقتدرانه اي داشته و درست 
مثل پرسپوليس از زمان برگزاري متمركز 
مســابقات در قطر، روند بسيار مطلوبي را 
پشت سر گذاشته اســت. آنها در مراحل 
حذفي قبلي هم نمايندگان چين و استراليا 
را راحت از مقابل برداشتند و برابر ويسل 
كوبه هم بدشــانس بودند كه كار به وقت 
اضافي كشــيد. همه اينها قبول؛ اما رصد 
بازي نيمه نهايي اولسان برابر ويسل كوبه 
يك نكته را آشكار مي كند؛ اينكه مدافعان 
تيم كره اي زير فشار ممكن است به اشتباه 
بيفتند. البته آنهــا در كل تورنمنت تنها 
7گل خورده انــد و در كنار پرســپوليس 
صاحب يكي از بهتريــن خطوط دفاعي 

ليگ قهرمانان هستند، اما دست كم 3 نوبت 
پيش آمد كه در بازي نيمه نهايي، پيگيري 
و سماجت مهاجمان تيم ژاپني منجر به 
خلق موقعيت صددرصد گلزني شد. به اين 
ترتيب به نظر مي رسد كليدواژه »تعقيب 
توپ« براي سرخ ها بسيار مهم خواهد بود. 
هر كدام از عناصر تهاجمي پرســپوليس 
كه به ميــدان مي روند – اعــم از مهدي 
عبدي يا آرمان رمضاني و حتي عاليشاه، 
سيامك نعمتي و بشار رسن- بايد تا آخرين 
لحظه توپ را دنبال كنند و مترصد اشتباه 
احتمالي بازيكن حريف باشند. به هر حال 
اولسان 7 بازي فشرده انجام داده و مسابقه 
آخرش هم 120دقيقه طول كشيده است. 
طبعا آنها نسبت به پرسپوليس خسته تر 
هســتند و همين ممكن اســت ضريب 
اشــتباهات تيم كره اي را باال ببرد. به طور 
قطع كادرفني پرسپوليس هم در روزهاي 
باقي مانده روي اين مسئله آناليز كافي را 

خواهد داشت.

كليدواژه؛ تعقيب توپ
ضعف بزرگ اولسان هيونداي كه در نيمه نهايي فاش شد

 عاليشاه: با جام برمي گرديم
 كاپيتان دوم پرسپوليس اعتقاد دارد تيم امسال

  از تيم 2 سال پيش هم آماده تر است

قرعه كشي مرحله يك هشتم پاياني ليگ قهرمانان اروپا بعدازظهر ديروز 
انجام شــد و 2 تا 3 بازي مرگ البه الي قرعه ها افتاد. اتلتيكو مادريد كه 
عادت دارد مدافعان عنوان قهرماني را قرباني كند و فصل قبل اين بال را سر 
ليورپول آورد، يكي از 2 قرعه سختي بود كه مي توانست نصيب تيم هاي 
صدرنشين گروه هاي مختلف شود. قرعه به نام چلسي افتاد كه البته مدافع 
عنوان قهرماني نيســت ولي 2 فصل قبل قهرمان ليگ اروپا شده. ديگر 
جدال سخت بين پاري سن ژرمن و بارســلونا روي خواهد داد. بارسايي ها 
از اينكه جاي التزيو نبودند و ســهم بايرن مونيخ نشدند، خوشحال بودند 
اما ناگهان ديدند به ديگر فيناليست فصل قبل اين رقابت ها برخورده اند. 
پاري سن ژرمن يكي از 2 مقصدي است كه براي فصل آينده مسي پيش بيني 
مي شود. پاريسي ها پريشب بازي حساس مقابل ليون را باختند و نيمار را 
هم به دليل مصدوميتي طوالني از دست دادند. نيمار كه هر ساله در همين 
حوالي مصدوم مي شود، اين بار توسط هموطن خودش، تياگو مندز مصدوم 
شد و مندز بالفاصله پس از بازي به دليل هجوم هواداران نيمار مجبور به 
بستن كامنت پست هايش در اينستاگرام شد. اين صدمين بازي نيمار براي 
تيم پاريسي بود و او اين بازي را با چشمان گريان و درد مچ پا به پايان برد. 
به نظر مي رسد بهبودي او ماه  ها طول بكشد. نيمار فرصت داشت تا نقشي 
را كه در كام بك خوردن پاريس از بارسا داشت و باعث حذف تيم فعلي اش 
شد، جبران كند. پيش از انتقالش به فرانســه در بازي فصل 2016-17 
بهترين بازيكن مسابقه  اي تاريخي بود كه بارسا توانست به لطف او شكست 
4 بر صفر بازي رفت را با برد 1-6 تالفي كند. ديدار دو مربي صاحب سبك 
آلماني در اين مرحله هم بايد جالب باشد. يورگن كلوپ كه 2 ماه ژوتا و تا 

پايان فصل فان دايك را به دليل مصدوميت در اختيار ندارد، بايد با استاد 
تاكتيك تازه از راه رسيده اي به نام ناگلزمان مبارزه كند. بازي ليورپول با 
اليپزيش شطرنج اين 2 مربي خواهد بود. مهدي طارمي هم كه دوباره در 
جام حذفي و در بازي با توندال موفق به گلزني شده، بايد منتظر فرصتي 
باشد تا در تركيب پورتو مقابل يوونتوس پرستاره به ميدان برود. اگر اين 
اتفاق بيفتد، او پس از رحمان رضايي و مهدي مهدوي كيا سومين بازيكن 
ايراني خواهد بود كه روبه روي اين تيم بازي مي كنــد. او در جام جهاني 
مقابل رونالدو بازي كرده بود. در ساير قرعه ها طبق معمول منچسترسيتي 
ساده ترين حريف را براي خودش برداشت و حريف مونشن گالدباخ شد. 
سيتي در مراحل گروهي هم معموال در ساده ترين گروه قرار مي گيرد. رئال 
مادريد هم كه طبق قانون نمي توانست با 3 اسپانيايي كه در گروه هاي خود 
دوم شده بودند روبه رو شود و تنها نگران قرعه اليپزيش بود، به آتاالنتا خورد 
كه به نظر قرعه مناسبي است. 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 هشتم نهايي در روزهاي سه شنبه 
19اسفند، چهارشنبه 20اسفند، سه شنبه 26اسفند و چهارشنبه 27اسفند 
برگزار خواهد شد. قرعه كشي يك چهارم نهايي و نيمه نهايي نيز روز جمعه 

29اسفند 1399برگزار خواهد شد.
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سيتي و رئال با قرعه ساده روبه رو شدند، قرعه 
مرگ به نام اتلتيكو- چلسي و پاريس- بارسا افتاد

منچستريونايتد كه با بدشانسي و اهمال از ليگ اروپا بيرون انداخته شد 
و به ليگ قهرمانان اروپا رفت، با ســخت ترين قرعه ممكن روبه رو شد. 
در قرعه كشــي ديروز بعدازظهر يونايتد بدشانسي آورد كه به تور دوم 
الليگا يعني رئال سوسيداد خورد. ديگر تيم انگليسي يعني آرسنال هم 
كه روزهاي تيره اي را با آرتتا ســپري مي كند و به رده پانزدهم جدول 
ليگ برتر سقوط كرده، حريف بنفيكا خواهد شد كه قرعه سختي است. 
قرعه تاتنهام ساده تر است؛ ولفسبورگر اتريش. منچستر فصل قبل تا 
نيمه نهايي همين رقابت ها پيش رفته و به سوياي هميشه قهرمان باخته 
بود. آرسنال 2 فصل قبل به فينال رسيد و به چلسي باخت و تاتنهام هم 

در همان فصل در فينال ليگ قهرمانان حاضر بود. بيرانوند هم كه پس 
از درخشش در اين رقابت ها مقابل تاتنهام در ليگ بلژيك عملكردي 
ضعيف مقابل كالب بروخه داشــت، با آنتورپ بايد به مصاف گالسكو 
رنجرز برود كه هدايت آن به عهده استيون جرارد اسطوره اي است. صادق 
محرمي در تركيب دينامو زاگرب حريف كراسنودار روسيه خواهد شد. 
ميالن با زالتان كه آن موقع از بند مصدوميت رهايي يافته مقابل ستاره 
سرخ بلگراد بازي خواهد كرد. گرانادا - ناپولي و ليل - آژاكس هم بازي 

جذابي بايد باشد.
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   قرعه بد انگليسي ها

اخيرا فوتي هاي فوتبال زياد شــده اند. بعد از 
مرگ ناگهاني مارادونا، نوبت پائولو روســي 
بود كه در همان ســنين 60 سالگي فوت كند. 
حاال بعد از آقاي گل جام جهاني۱۹۸2 مربيان 
فوتبال در صف مرگ ايســتاده اند. ديروز و 
پريروز 2 سرمربي سرشناس دار فاني را وداع 
گفتند. اولي اتو باريچ بود كه مرگ او از سوي 
رسانه هاي كرواسي بيماري كوويد-۱۹ اعالم 
شــده و دومي ژرار هوليه معروف كه مرگش 
ربطي به كرونــا ندارد. باريچ در ســال هاي 
2002تا 2004سرمربي تيم ملي كرواسي و در 
سال هاي ۱۹۹۹تا 200۱سرمربي اتريش بود و 
ســابقه هدايت تيم هايي مثل دينامو زاگرب، 
راپيدوين، اشــتوتگارت و فنرباغچه را هم 
داشت. او ۸۸سال داشت. اما ژرار هوليه در روز 
مرگ ۷۳ساله بود. هوليه تا سال2004 به مدت 
6سال ســرمربي ليورپول بود اما محبوبيت 
زيادي در اين تيم نداشت هر چند به چندين 
جوان آينده دار مثل اســتيون جرارد ميدان 
و آنها را پــرورش داد. او ابتدا بــا روي ايوانز 
مشتركا در اين سمت فعاليت مي كرد اما ايوانز 
مدتي بعد حذف شد. يك جام يوفا و چند جام 
داخلي )صد البته ليگ برتــر نه( حاصل كار 
6ساله او در اين باشگاه بود. او ليون را هم 2بار 
و پاري سن ژرمن را هم يك بار قهرمان فرانسه 
كرد. در مقطعي هم سرمربي تيم ملي فرانسه 
و استون ويال بود. استون ويال را به دليل بيماري 
رها كرد. هوليه مدت ها با مشكل قلبي مبارزه 
مي كرد. ۳هفته قبل عمل جراحي آنوريســم 
آئورت انجام داده بود و خبرنگار اكيپ گفته 
يك بار از هوليه پيغامي با اين مضمون گرفته: 
»دارم با بيماري مبارزه مي كنم ولي مي خواهم 

از اين وضعيت بيرون بيايم.«

مرگ 2مربي در 2روز 

اميد عاليشاه، هافبك تهاجمي پرسپوليس كه سال ها تجربه بازي 
در اين تيم را دارد در غياب احســان پهلوان و وحيد اميري شانس 
بااليي براي بازي كردن مقابل اولســان هيونداي دارد. كاپيتان دوم 
پرسپوليس در گفت وگو با همشهري از آمادگي و روحيه باالي تيم 

براي اين مسابقه مي گويد.

 شرايط تيم براي بازي مقابل اولسان هيونداي چگونه است؟
شرايطمان خوب اســت و تنها هدف ما اين است كه با كســب جام به تهران 
برگرديم. مي خواهيم با جان و دل بازي كنيم و همه بچه ها هم قســم شده اند 

بهترين عملكرد خود را به نمايش بگذارند تا انتظارات هواداران برآورده شود.
 دوست داشتي براي بازي فينال ويسل كوبه ژاپن صعود 

می كرد يا اولسان؟
هم تيم ژاپني و هم تيم كره اي براي ما قابل احترام بودند و فرقي هم نمي كرد 
كدام يك به فينال صعود كنند. مطمئنا هر دوي ايــن تيم ها از قدرت بااليي 
برخوردار بودند كه توانستند تا نيمه نهايي باال بيايند. در ضمن براي تيمي كه 
مي خواهد قهرمان آسيا شود ديگر تفاوت ندارد كدام تيم در فينال رقيبش باشد.

  خيلي از بازيكناني كه 2 سال قبل در فينال ليگ قهرمانان 
حضور داشتند مانند خودت و سيدجالل حسيني، نوراللهي، رسن، 
كاميابي نيا و رادوشويچ االن هم عضو تيم هستند و به نظر تجربه كافي 

براي موفقيت در مسابقه فينال را داريد. نظر خودت چيست؟
االن تمام بازيكنان حاضر در تيم به خوبي مي دانند در چه شرايط مهمي هستيم 
و همگي درك مناسبي از فينال ليگ قهرمانان آسيا دارند. البته همانطور كه 
شما اشاره كرديد تجربه فينال 2 سال قبل هم هست. تك تك بازيكنان به خوبي 
مي دانند چه فرصت مناسبي است تا نام خود را در تاريخ ثبت كنند. آنها مي دانند 

چشم 40ميليون هوادار به ماست.
 باتوجه به اينكه در فينال 2 سال قبل هم همراه پرسپوليس 
بودي، به نظرت آن تيم شــرايط بهتري براي قهرماني داشت يا تيم 

فعلي؟
آن موقع بنا به محروميت نقل وانتقاالتي كه داشتيم نتواستيم بازيكني جذب 
كنيم و در 2 بازي رفت و برگشت فينال فشــار زيادي به ما وارد شد. يعني هم 
بازيكن كم داشتيم و هم انرژي بچه ها تخليه شده بود. اما االن وضعيت مان خوب 

است و ان شاءاهلل بتوانيم شرايط متفاوتي را رقم بزنيم.
 به عنوان يك بازيكن تهاجمي ممكن است اين فرصت را 
پيدا كني كه در فينال گل بزني و اگر اين اتفاق بيفتد 
نامت در تاريخ باشــگاه ثبت خواهد شد. به ثبت 

چنين موفقيتي فكر كرده اي؟
در چنين مســابقه مهمي اهميت ندارد چه كسي گلزني 
كند. من اعتقاد دارم در چنين رويدادي موفقيت هاي 
شخصي حائز اهميت نيســت بلكه موفقيت تيمي 
مالك است. براي اينكه افتخار قهرماني و گلزني 
در فينال ليگ قهرمانان آسيا براي يك 
نفر نيست بلكه براي كل تيم است. 
همه تيم هم تــالش مي كنند كه 

عنوان  مهمي به دست بياورند. پس نمي توان چنين 
چنين موفقيتي را به پاي يك نفــر، 2 نفر يا چند نفر 
نوشت. موفقيت براي همه است و بايد به پاي همه 
نوشته شود. براي همين بايد بگويم من در فينال 
به دنبال موفقيت هاي شخصي نيستم. ان شاءاهلل 
تيم موفق شــود و با گرفتن جام قهرماني آن را 

تقديم هواداران كنيم.

رشــيد مظاهری با ارائه يكی ديگر از نمايش های عالی اش در جريان بازی با شهرخودرو، مهره ای 
تاثيرگذار برای استقالل بود. او بارها مهاجمان حريف را در شرايط تك به تك ناكام گذاشت تا استقالل 
به اولين برد خارج از خانه دست پيدا كند. كلين شيت مظاهری در اين بازی، سومين كلين شيت او 
طی 4بازی برای استقالل بود. رشــيد طی 4بازی فقط يك گل دريافت كرده و با اين آمار در جمع 
بهترين گلرهای ليگ بيستم قرار دارد. دروازه بان جديد استقالل طی اين 4بازی 6مهار موفق داشته 
و در واقع 85/7درصد از شوت های شليك شده به سمت دروازه اش را مهار كرده است. او با اين عملكرد 
توانسته نمره7/05 را از ســايت متريكا دريافت كند و يكی از 4گلری باشد كه ميانگين نمرات شان 
باالتر از 7 است. رشيد مظاهری فصل گذشــته با مهار 70/1درصد شوت ها و ثبت 14كلين شيت، 
نمره6/84 را از متريكا گرفته بود و به اين ترتيب می توان مشاهده كرد كه در اين فصل –الاقل تا اين 
مقطع- عملكرد بهتری نسبت به فصل گذشته داشته است. ميانگين گل خورده رشيد در تراكتور 
0/8گل در هر بازی بود كه در استقالل فعال به 0/25گل در هر بازی رسيده است. مظاهری در كل 
ســال های فوتبالش هم در مجموع 176بازی انجام داده، 75بار كلين شــيت كرده و ميانگين گل 

خورده اش 0/88گل در هر بازی بوده است.

   رشد رشيد در استقالل
آمار مظاهری از 0/۸۹گل خورده  در هر بازی به 0/25 رسيده است

  قدرت نمايي خريدها
  5 نكته در مورد پيروزي مهم استقالل در مشهد

بهروز رسايلي| اســتقالل با پيروزي2 بر صفر برابر 
شهرخودرو در مشــهد، مجالي پيدا كرد تا از انبوه 
حواشــي اين چند وقت اخير، از داستان درگيري 
گلرها و پرخاشــگري محمود فكري تا غائله فرشيد 
اســماعيلي خالص شــود و نفسي بكشــد. حاال 
آنها يك پنجم از مســابقات ليگ برتر را پشــت سر 
گذاشته اند و فعال در صدر جدول قرار دارند؛ هرچند 
پرسپوليس با 2 بازي كمتر شــانس رسيدن به اين 

تيم را دارد.
1  بازي مشهد را بايد روز قدرت نمايي خريدهاي 
جديد دانســت. 6 بازيكن تــازه وارد آبي ها در اين 
مســابقه از ابتدا به ميدان رفتند. رشيد مظاهري، 
محمدحســين مرادمنــد، محمد نــادري، مهدي 
مهدي پور، ســبحان خاقاني و احمد موسوي اين 6 
نفر بودند. به اين ترتيب چهره استقالل كاماًل نسبت 
به فصل گذشته تغيير كرد. بخش زيادي از اتفاقات 
مهم بازي هم توســط همين نفرات رقــم خورد؛ از 
گل گرهگشاي خاقاني تا اخراجي گرفتن مرادمند 

از تيم حريف.
2   بين نفرات تازه وارد به طور مشخص بايد به رشيد 
مظاهري اشاره كرد. دروازه بان جديد استقالل كه در 

مسابقات قبلي هم بد عمل نكرده بود، در اين ديدار به 
وضوح نشان داد كه چرا انتقالش به جمع آبي پوشان 
حياتي بوده است. اگر پارسال بود شايد استقالل با 
همين نمايش از يك تيم 10نفره شكست مي خورد و 
يك الم شنگه درست و حسابي راه مي افتاد، اما رشيد 
مظاهري تفاوتش با حسيني را نشان داد. او در مشهد 
چند مهار خوب برابر مهاجمان كم دقت شهرخودرو 

و مخصوصا احمد الجبوري داشت.
3   بدون ترديد سورپرايز محمود فكري استفاده از 
سبحان خاقاني بود. او آبان امسال با عقد قراردادي 
5ساله به استقالل پيوست و 90درصد هواداران اين 
تيم تا قبل از بازي يكشــنبه حتي در جريان حضور 
اين بازيكن در جمع آبي پوشان نبودند. فارغ از اينكه 
سبحاني نمايش خوبي داشت و گل اول بازي را هم 
زد، محمود فكري با اين تصميم نشان داد جسارت 
اعتماد به جوانان را دارد و اين بســيار ارزنده است. 
سرمربي استقالل در روزهاي سختي اين تصميم را 
گرفت و همين مسئله نشان مي دهد بقيه بازيكنان 

گمنام هم مي توانند شانس بازي داشته باشند.
4   مهدي قائــدي بيش از حد خــودش را تحت 
فشار قرار داده است. ناكامي او در گلزني هنوز شكل 

فاجعه بار پيدا نكرده كه قرار باشد هر بازي به تصاوير 
گريه كردن او پيوند بخورد. مهاجم ريزنقش استقالل 
نسبت به عملكرد فصل قبل خودش تنها 2 گل عقب 
است. قائدي پارسال تا پايان هفته ششم تنها 2 گل 
به نفت مسجدسليمان و گل گهر سيرجان زده بود. 
به عالوه نبايد فراموش كنيم او شــيخ دياباته را هم 
به عنوان زوج مكمل و اصلي اش در ميدان نمي بيند و 
قطعا اگر مهاجم ماليايي برگردد، شرايط مهدي هم 
بهتر خواهد شد. همچنين نيازي به بازگويي نيست 
كه ارســالن مطهري كماكان از فرصت هايش براي 
فيكس ماندن در تركيب استقالل استفاده نمي كند 
و با اين شــرايط دليلي ندارد بعد از بهبودي شيخ، 

همچنان از مطهري در تركيب اصلي استفاده شود.
5   نهايتا بايد به ويراني خط دفاعي استقالل اشاره 
كنيم. اينكه علي كريمي جدا شده و مسعود ريگي 
هم در اين بازي حضور نداشــت قبول؛ اما استقالل 
وحشتناك به تيم هاي رقيب موقعيت گل مي دهد. 
اصال تك به تك 20متري در مسابقه اي كه شما يك 
بر صفر جلو هســتي و تيم حريف هــم يك بازيكن 
كمتر دارد، بي معني اســت. باوركردني نيست كه 
استقالل در 2 ديدار اخيرش برابر نفت و شهرخودرو 
حدود 10موقعيت مسلم گلزني در اختيار رقبا قرار 
داده است. واضح است كه اگر تيم فرصت طلب تري 
روبه روي آبي پوشان باشــد، استقالل با اين ساختار 
دفاعي نمي تواند جان سالم به در ببرد. تا دير نشده، 

فكري بايد كاري انجام بدهد.

لحظه مصدوميت نيمار در بازي پاريس مقابل ليون،او كه ستاره بازي معروف به »ريمونتادا« در سال 20۱۷ بود، ممكن است تكرار آن بازي را از دست بدهد



7 سياست سه شنبه 25 آذر 99  شماره 8111  2 3 0 2 3 6 0 8

با وجود اينكه معاون حقوقي 
رئيس جمهــوري از موافقت مجمع

رهبــر معظــم انقــاب بــا 
درخواست دولت براي تمديد مهلت بررسي 
لوايح FATF در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام خبر داد، اما به نظر مي رســد مناقشه 
طوالني مدت FATF در مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام همچنــان در روزهاي آينده 
ادامه داشته باشــد. برخي اعضاي مجمع از 
بازگشت لوايح اظهار بي اطاعي كرده و برخي 
ديگر هم از همين حاال مخالفت خود را عيان 

كرده اند. لعيا جنيدي دربــاره نامه دولت به 
مقام معظم  رهبري به ايرنا گفت: »در اين نامه 
همراه با ارائه پيشنهاد حقوقي براي پوشش 
دادن برخــي دغدغه هاي اعضــاي محترم 
مجمع و تبيين برنامه اقــدام فعلي و برخي 
تحوالت ازجمله اصاحيه برخي از توصيه هاي 
گروه اقدام، درخواست تمديد مدت رسيدگي 
به لوايح باقيمانده مربوط به معاهدات به عمل 
آمد كه ايشــان ضمن موافقت، موضوع را به 

مجمع محترم ارجاع دادند.«
هفته گذشته محســن رضايي، دبير مجمع 

تشــخيص مصلحت نظام در نشست خبري 
خود از تاش دولت بــراي بازگرداندن لوايح 
FATF به مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
خبــر داده بــود. او گفته بود كــه دولت در 
اين باره به مقام معظم رهبري نامه نوشــته 
اســت. با اين حال، 2عضو مجمع از موافقت 
رهبري با بررسي دوباره لوايح FATF اظهار 
بي اطاعي كردند. احمد توكلي در اين باره به 
ايسنا گفت: هر زمان كه اين موضوع به طور 
قطع به مجمــع تشــخيص مصلحت نظام 
اباغ شــود به ما اعضا نيز گفته خواهد شد. 
آيت اهلل محســن مجتهدشبســتري، ديگر 
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام هم 
به تسنيم گفته:»بررســي مجدد FATF در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام ممكن نيست؛ 
مگر اينكه حكم يا دستور باالتري اباغ شود 

كه تا امروز به ما اباغ نشده است.«

FATF پروژه ناتمام الحاق به
موضوع پيوســتن ايران به FATF يا »گروه 
ويژه  اقدام مالي« طي 4ســال گذشــته در 
دستور كار نهادهاي قانونگذاري و تصميم گير 
در جمهوري اسامي ايران بوده است؛ الحاق 
ايران به FATF مســتلزم تصويــب لوايح 
چهارگانه بود كه از ميان آنها، اليحه »اصاح 
قانون مبــارزه با تامين مالي تروريســم« و 
اليحه »اصاح قانون مبارزه با پولشــويي« 
تاكنون تعيين تكليف شده و به تصويب نهايي 
رسيده اند. اما حجم مخالفت هاي سياسي با 

2اليحه پالرمو )الحاق ايران به كنوانســيون 
مبارزه با جرايم سازمان يافته( و CFT )اليحه 
الحاق دولت ايران به كنوانســيون مقابله با 
تامين مالي تروريسم( تاكنون مانع از تصويب 
آنها شده؛ تا جايي كه مهلت يكساله مجمع 
براي بررسي اين لوايح، سال گذشته به پايان 
رسيد و پس از چند جلســه مذاكره نهايتا از 
دستور كار خارج شــد. 2اليحه مورد اشاره 
پس از تصويب در مجلــس و عدم تأييد آنها 
در شــوراي نگهبان، با اصرار دوباره مجلس 
به مجمع تشخيص مصلحت نظام )به عنوان 
مرجع رســيدگي كننده به اختافات ميان 
مجلس و شــوراي نگهبان( ارجاع شده بود. 
اعضاي مجمع تشــخيص مصلحت نظام در 
آخرين جلسه خود در اواخر اسفندماه 97به 
درخواســت نمايندگان دولت از اعام نظر و 
رأي گيري درباره ايــن اليحه امتناع كردند. 
خواسته دولتي ها از آن جهت بود كه در آن 
فضا، اليحه شانســي براي تصويب نداشت و 
 CFT »به همين دليل آنها »ادامه باتكليفي
را به »رد« آن ترجيح دادنــد. مخالفت ها با 
تصويب پالرمو و CFT پس از آن تشديد شد 

كه اتحاديه اروپا درباره ثبت اينستكس)ابزار 
پشتيبان تبادالت تجاري( بيانيه اي را صادر 
كرد كه در بند پاياني آن از ايران خواسته بود 
تا در راســتاي اجراي تعهدات خود، قوانين 
مرتبط با FATF را تصويب و اجرا كند. گروهي 
از مسئوالن و مقامات ايراني معترض به بيانيه 
اتحاديه اروپا، اين درخواست را مداخله جويانه 
ارزيابي كرده و اعام داشتند كه اين اتحاديه 
به جاي اجراي تعهدات خــود در برجام، در 
پي بهانه جويي درباره موضوعات غيرمرتبط 
با برجام اســت. همين استدالل موجب شد 
كه تعدادي از اعضاي مجمع تشــخيص كه 
پيش تــر از موافقان تصويب لوايــح بودند، 
به مخالفان آن تبديل شــوند. بررســي ها و 
مذاكرات پيرامون 2اليحــه FATF با وجود 
تأكيد و اصرار دولت براي تصويب آن، درحالي 
از دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام 
خارج شد كه بنا بر گفته مقامات كشورمان، 
كشورهاي دوســت و همكار با ايران مانند 
چين، روســيه، هند و تركيه و عراق به ايران 
 FATF هشــدار داده بودند كه روابط خود با
را حفظ كند. سيدعباس موسوي، سخنگوي 

پيشين وزارت امورخارجه در اين باره گفته 
بود: »عدم پيوستن ايران به اين روند، موانعي 
را بر ســر مبــادالت مالي و بانكــي ايران با 
كشورهاي دنيا و حتي كشــورهاي دوست 
به وجود مي آورد؛ چراكه آنها وارد اين مكانيزم 
شده اند و مقررات مربوط به آن را پذيرفته اند. 
طبق آن مقررات، وقتي مي خواهند با بانكي 
كار كنند، بررسي مي كنند كه آيا بانك هاي 
متناظر آنها به اين روند پيوســته اند يا نه، تا 

در معرض مشكل يا مسئله اي قرار نگيرند.«
ششــمين و آخرين ضرب االجل گروه ويژه 
اقدام مالي)FATF( به ايــران براي تصويب 
اســتانداردهاي الزم جهــت پيوســتن به 
كنوانسيون هاي مرتبط در اسفندماه 98در 
حالي به پايان رســيد كه پالرمو و CFT در 
ايران به تصويب نرسيده بود. بر اين اساس، 
FATF در نشســت خود در دوم اسفند98با 
صدور بيانيه اي از بازگردانــدن نام ايران به 
ليســت ســياه به دليل عدم پيوســتن به 
2كنوانسيون CFT و پالرمو خبر داد و به همه 
كشورها توصيه كرد كه اقدامات احتياطي در 
ارتباط با ايران را به طور كامل به اجرا درآورند.

معاون رئيس جمهور از موافقت مقام معظم رهبري با درخواست دولت براي بررسي دوباره 
لوايح FATF خبر داد

   عكس: سايت مجمع تشخيص مصلحت نظام/ آرشيوي

 FATF بازگشت 
به مجمع در دوران پساترامپ

روي خط ديپلماسي

  ايرانيان 444جنگ تحميلي را دفع كرده اند
وزير امور خارجه كشورمان در پيامي به اقتدار و مقاومت متحدانه ملت 
ايران در برابر جنگ هاي متعدد طي تاريخ چند هزار  ساله آن پرداخت. 
به گزارش ايســنا، محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان در 
پيامي توييتري نوشت: در طول تاريخ چند هزار ســاله و پرافتخار ما، 
تمام ايرانيان- فارغ از نژاد، گويش و اعتقاد- متحد و در كنار هم بيش از 
444 جنگ تحميلي عليه خود را دفع كرده اند. بي دليل نيست كه ايران 

كهن ترين كشور تداوم دار در تمدن بشري است.

  بورل: انتظار معجزه نداشته باشيم
جوزپ بورل، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا با نگارش يادداشت 
9 صفحه اي درباره مســائل مختلف بين المللي شامل برجام، مواضع 
»دولت جو بايدن«، روســيه، چين، تركيه و ليبي اظهارنظر كرد. به 
گزارش فارس، او تأكيد كرد كه »ما بايد راهي را براي باز گشت آمريكا به 
توافق هسته اي پيدا كنيم و همچنين راهي براي ايران كه به طور كامل 
از اين توافق پيروي كند«. اين مقام ارشد اروپايي معتقد است »پيروزي« 
جو بايدن در انتخابات رياست جمهوري آمريكا باعث افزايش اميدها به 
تقويت چندجانبه گرايي اســت، اما اتحاديه اروپا »نبايد انتظار داشته 

باشد كه معجزه هايي رخ خواهد داد«.

  فشار به  بايدن
به رغم گفته  جو بايدن  و مشــاورانش درباره قصد آنها براي بازگرداندن 
آمريكا به توافق هسته اي ايران در دولت جديد آمريكا، خبرگزاري فارس 
به نقل از نشريه صهيونيستي »اسرائيل هيوم« نوشت: چند تن از مشاوران 
نامزد دمكرات كه در آستانه ورود به كاخ سفيد قرار دارد، تاش مي كنند 
تا وي را براي اتخاذ رويكردي در قبــال ايران متقاعد كنند كه برخي از 

مولفه  هاي سياست فشار حداكثري دولت ترامپ در آن حفظ شود.

  در احضار سفرا چه گذشت
سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سؤالي درباره 
جزئيات احضار سفراي فرانســه و آلمان به دليل مواضع اروپا پيرامون 
اعدام روح اهلل زم، متهم امنيتي گفت: در اين دو ديدار مديركل اروپاي 
وزارت خارجه به سفراي آلمان و فرانسه يادآور شد با كدامين استاندارد، 
تعليم ســاخت بمب هاي آتــش زا، برنامه ريزي بــراي درگيري هاي 
خياباني، همكاري با دولت ها و سرويس هاي اطاعاتي خارجي با هدف 
براندازي ساختار سياسي ايران و معاونت در اقدامات مجرمانه مسلحانه، 
ژورناليسم نام دارد؟ و يا براســاس كدام  تعريف يك ژورناليست تحت 
رصد، حفاظت و در همكاري با سازمان امنيت داخلي فرانسه و در ارتباط 
نزديك با موساد قرار مي گيرد، مبادرت به جمع آوري گسترده اطاعات 
حســاس ملي ازجمله نظامي كرده و آنها را در اختيار ســرويس هاي 

اطاعاتي كشورهاي خاص قرار مي دهد؟/ همشهري

  حذف صفحه مجعول در سايت فائو 
به دنبال اســتفاده از نام مجعــول عربي به جاي عبــارت بين المللي 
خليج فارس در سازمان فائو )غذا و كشاورزي ملل متحد(، با پيگيري هاي 
چندين هفته اي تيم كارشناسان مركز مطالعات خليج فارس، ارسال 
صدها برگ سند انگليسي و اعتراضات انجام شده، در نهايت صفحات 
بخش انگليسي و عربي فائو كه از عبارت هاي جعلي عليه ايران استفاده 

شده بود، حذف شد. / همشهري

  بوليوي به دنبال بازگشايي سفارتش در ايران
روليگو مايتا، وزير خارجه بوليوي در بيانيه اي اعام كرد كه اين كشور 
قصد احياي روابط با مكزيك، كوبا، آرژانتين، نيكاراگوئه و ايران را دارد. 
به گزارش ايسنا، وي اظهار كرد كه بوليوي به دنبال بازگشايي سفارت 
در ايران بوده و اين اقدامي حياتي عليه سياست خارجي دولت آمريكا 

محسوب مي شود.

سيدعباس عراقچي، معاون سياسي وزير 
امور خارجه كه به عمان سفر كرده است ديپلماسي

در ديدار با ســيدبدر البوسعيدي وزير 
خارجه اين كشور با اشاره به اهميت رايزني هاي مستمر 
مقامات دوكشور، برگزاري نشست كميته مذكور را در 
مقطع كنوني حائز اهميت برشــمرد. براساس گزارش 
كانال اخبار معاون سياسي وزارت خارجه، عراقچي با 
اشاره به جايگاه مهم عمان در سياست خارجي ايران از 
نقش و رويكــرد متوازن اين كشــور در قبال تحوالت 
منطقه اي و بين المللي تقدير كرد. وزير خارجه عمان نيز 
با اشــاره به زمينه ها و ظرفيت هاي موجــود در روابط 
دوكشور، بر توســعه بيش از پيش مناسبات فيمابين 
به خصوص در حوزه اقتصادي و تجاري تأكيد كرد. وي 
با اشاره به اهميت گفت وگو پيرامون مسائل منطقه، ابراز 
اميدواري كرد در شرايط جديد بين المللي، زمينه تفاهم 

در بين كشــورهاي منطقه هر چه بيشتر فراهم شود. 
سيدبدر البوسعيدي مرداد ماه امسال جايگزين يوسف 
بن علوي وزير خارجه كهنه كار عمان شد كه 23سال در 

اين مسئوليت حضور داشت.
سيدعباس عراقچي، معاون سياسي وزارت امور خارجه 
كشــورمان در دومين مقصد ســفر منطقه اي خود، 
ديروز بــراي برگزاري هفتمين دور كميته مشــترك 
مشورت هاي راهبردي ايران و عمان وارد مسقط شده 
بود. كميته مشترك مشــورت هاي راهبردي از سال 
1390 با تصميم و موافقت وزراي امور خارجه دو كشور 
ايران و عمان جايگزين كميته مشورت هاي سياسي شد.

كميته مشــورت هاي راهبردي با هدف ارتقای سطح 
مذاكرات، تصميم سازي  و تعيين نقشه راه براي تمامي 
بخش هاي روابط دو كشور تشكيل مي شود و تاكنون 
6دور در سطح معاونين وزراي خارجه به صورت متناوب 

بحــران جايگزينــي و 
خالي ماندن كرسي هاي احزاب

ارشد احزاب و تشكل هاي 
سياسي بعد از درگذشت شخصيت اول 
ايــن تشــكل ها و احــزاب، يكــي از 
رنج هاي عظيم كار سياسي و تشكياتي 
در ايران است كه در چند سال اخير و در 
پي فوت نامداران اين عرصه، عيان شده 
اســت. چنان كه بعد از فــوت آيت اهلل 
مهدوي كني، آيــت اهلل محمديزدي و 
حبيــب اهلل عســگر اوالدي، جامعــه 
روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه 
علميه قم و جبهه پيــروان خط امام و 
رهبري، ديگر  آن برندگي و تأثيرگذاري 
گذشته را به دســت نياورده و نخواهند 

آورد.
اگرچه اين كرســي ها در ظاهر خالي 
نمانده اند، اما چهره يا فردي كه جايگزين 
شده است، نه از نظر سياسي توانمندي 
آن چهره درگذشته را داشته و نه از چنان 
مقبوليتي برخوردارند كه بتوانند چون 
گذشته تشكل را منسجم و تأثير گذار 
در كنار هم نگه  دارند. به همين ســبب 
بيراهه نيست  اگر بگوييم درپي فقدان 
چهره هاي مؤثر تشكياتي و سياسي، 

گروه ها و احزاب سياســي بــا بحران 
جايگزيني مواجه شده اند. عدم آموزش 
نيروي انساني و كادر سازي  براي استمرار 
فعاليت سياسي تشكل ها اساسي ترين 
عاملي است كه ســبب بروز اين بحران 
شده  و هر تشــكل را وراي خاستگاه و 
ريشه سياسي اش با چالش روبه رو كرده 
است؛ بحراني كه بعضا به كوچك شدن 
دامنه تأثير گذاري آن تشكل انجاميده 
 و بعضا هــم منجر به چند پاره شــدن 
آن به مرور زمان شــده است؛ چالشي 
كه حاال با فوت آيــت اهلل محمد يزدي 
سرنوشت و سرانجام جامعه مدرسين را 
به محاق برده است و از زماني كه آيت اهلل 
محمد تقي مصباح يــزدي پدر جبهه 
پايداري در بستر بيماري به سر مي برد، 
اين ابهــام را براي عاقبــت اين جريان 

بازطرح مي كند.

جامعه روحانيت مبارز بدون آيت اهلل 
كني 

جامعه روحانيت مبارز تشكلي ديني، 
روحاني، فرهنگي، سياسي و اجتماعي 
است كه در ســال 56 با انگيزه اي ديني 
و با شعار حفظ دســتاوردهاي انقاب 

اسامي ايران شــكل گرفت. فضل اهلل 
محاتي نخستين دبير جامعه روحانيت 
مبارز بود و طي سال هاي 56 تا60 اين 
مســئوليت را بر عهده داشت. پس از او 
آيــت اهلل محمدرضا مهــدوي كني به 

دبيركلي جامعه روحانيت مبارز رسيد.
اما با درگذشــت آيــت اهلل گزينه هايي 
همچون محمدعلي موحدي كرماني، 
اكبر هاشمي رفسنجاني، علي اكبر ناطق 
نوري و حسن روحاني براي دبيركلي اين 
نهاد مطرح شدند. در نهايت محمدعلي 
موحدي كرماني به اتفــاق آرا  دبيركل 
جامعه روحانيت مبارز شد. اگرچه او از 
مؤسسان جامعه روحانيت بود و از ابتدا 
تاكنون به عنوان يكي از اعضاي شوراي 
مركزي فعاليت داشــته ، اما از سال 93 
تاكنون اين تشــكل تأثيرگذار سياسي 
نتوانسته به روال ســابق در همگرايي 
نيروهاي انقابي به ويژه در جناح راست 

نقش آفرين باشد. 

وضعيت مبهم جامعه مدرسين 
جامعه مدرســين حــوزه علميه قم را 
جمعي از علما و استادان حوزه علميه 
قم، با محوريــت چهره هايي همچون 
حســينعلي منتظــري و همراهــي 
آذري قمي و رباني شيرازي و هاشمي 
رفســنجاني در ســال 1340 تأسيس 
كردند. در پيش از انقاب فعاليت هاي 
اين جامعه بيشــتر در جهت مبارزه با 
سلطنت بود، اما پس از انقاب مشاركت 
در جهت تأســيس و پس از آن تثبيت 
جمهوري اســامي را پيــش گرفت. 
اين تشــكل از تشــكل هاي نزديك به 
اصولگرايان اســت. با گذشت بيش از 

نيم قرن بعد از تاســيس آن، تغييرات 
و تحوالت سياســي صورت گرفته اين 
تشــكل نيز از اثر گذاري دهه  اوليه اش 
دور شده اســت و  اعضاي داخل آن به 
طيف بندي هاي درون گروهي ســوق 
پيدا كرده اند. اوج ايــن طيف بندي ها 
همزمان با يازدهميــن دوره انتخابات 
رياســت جمهوري باعث چند دستگي 
 ميــان روحانيــون برجســته جامعه 
مدرســين حوزه علميه شــد و تبعات 
منفي عميقــي روي رونــد كاري اين 

تشكل گذاشت. 

جبهه پيروان و فقدان عسگر اوالدي 
جبهــه پيــروان ائتافــي از 17 گروه 
سياســي اصولگرا در ايران معروف به 
جريان راست است كه دبيركلي اش را 
حبيب اهلل عسگراوالدي برعهده داشت. 
پس از درگذشت وي، نايب رئيس اين 
جبهه يعني محمد رضا باهنر، رياست 
اين تشكل سياســي را برعهده گرفت. 
همچنين ســيدكمال الدين سجادي، 

سخنگوي اين تشكل سياسي است.
در دوراني كه حبيب اهلل عسگراوالدي 
در رأس اين جبهه حضور داشت، جبهه 
پيروان در معادالت سياسي كشور به ويژه 
در انتخابات رياست جمهوري نقش ويژه 
داشت. اين جبهه به عنوان يكي از اضاع 
اصولگرايي، داراي ســهم در تحوالت 
جريان اصولگرا و راست بود. با اين حال، 
بعد از درگذشت عســگراوالدي تقريبا 
17تشكل ذيل اين جبهه، در تحوالت 
سياســي اگر نگوييم به حاشيه رفتند، 
اما نقش و تأثيرگذاري سابق خود را از 

دست دادند.

اصولگرايان؛درگيربحرانتصميمسازي

   بررسي لوايح در فضاي پساترامپ
حال پس از گذشت نزديك به 2سال از آخرين جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لوايح 
مرتبط با FATF، روز گذشته معاون حقوقي رئيس جمهور از موافقت رهبري با بررسي مجدد اين لوايح 
در اين مجمع خبر داد. اين خبر در حالي اعالم مي شود كه در پي شكست دونالد ترامپ و پيروزي جو 
بايدن در انتخابات رياست جمهوري آمريكا، دولت براي احياي دوباره برجام و بازگشت اياالت متحده 
به تعهدات خود در اين توافقنامه اميدوار است. بازگشــت دوباره آمريكا به برجام و كنار گذاشتن 
سياست فشار حداكثري از سوي آمريكا و لغو تحريم ها مي تواند نويدبخش شكل گيري دور تازه اي 
از تعامالت ايران با جامعه بين المللي باشد. در اين صورت پيوستن ايران به FATF و تصويب لوايح 
باقيمانده مي تواند در برقراري روابط مالي و بانكي ايران با نهادهاي مالي بين المللي و كاهش فشارهاي 
اقتصادي مؤثر واقع شود؛ به همين جهت است كه دولت براي بررسي دوباره لوايح پالرمو و CFT اصرار 
دارد. در همين راستا هم لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس جمهور هفته هاي گذشته از تشكيل يك 
كارگروه مشترك با نهادهاي ذيربط براي پيگيري لوايح و پاسخ به سؤاالت و ابهامات اعضاي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام خبر داده بود. اعالم اين خبر در حالي است كه پيش تر و در آذرماه 2سال 
گذشته، به دنبال باال گرفتن اختالفات بر سر رفع ايرادات 22گانه شوراي نگهبان به اليحه مبارزه با 
تامين مالي تروريسم، دولت و شوراي نگهبان با تشكيل كارگروه ويژه اي سعي كردند مسير رسيدن 
به تفاهم براي حل ايرادات وارده به CFT و در نهايت پيوستن ايران به FATF را هموار كنند. اين 
كميته 8عضو داشت كه شامل 3نماينده از مجلس، يك نماينده از سوي شوراي نگهبان، يك نماينده 
از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام و 3نماينده از سوي دولت مي شد. تركيب كارگروه اخير مورد 

اشاره معاون رئيس جمهور، احتماال همان تركيب قبلي باشد.

    جبهه پايداري و پدر خواندگي مصباح 
جبهه پايداري انقالب اسالمي، جرياني اعتقادي - سياسي است كه پس از وقايع انتخابات 
دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و ماجراي خانه نشيني 11روزه محمود احمدي نژاد 
در تابستان 90 اعالم موجوديت كرد. مرتضي آقاتهراني، غالمحسين الهام، صادق محصولي، 
علي اصغر زارعي، كامران باقري لنكراني، محمداســماعيل كوثري و مهدي كوچك زاده 
ازجمله مؤسسان اين تشكل هستند  كه وجه مشتركشان حمايت از محمود احمدي نژاد 
در انتخابات 84 و 88 و شاگردي آيت اهلل محمد تقي مصباح يزدي است. يكي از ويژگي هاي 
جبهه پايداري اين است كه بايد چند نفر از فقها مثل شوراي نگهبان بر مصوبات آن نظارت 
داشته باشــند. از اين رو 3نفر از فقيهان عادل، زمان شناس، عالم و آشنا به نظرات و مباني 
فكري واليت فقيه در شوراي فقاهتي جبهه پايداري حضور دارند تا دقيقا رفتار و كارهاي 
آنها را با ميزان واليت فقيه تطبيق دهند؛ عاملي كه به نظر مي رسد از بروز اختالف نظرها در 
اين تشكل تاحدودي جلوگيري مي كند. هر چند دبيركلي اين تشكل را از زمان تاسيس، 
مرتضي آقاتهراني بر عهده دارد، اما بيش از آنكه اين تشكل به جبهه پايداري شهره باشد، 
به جريان نزديك به مصباح يزدي و پدر خواندگي او بر اين جريان شهره است. به همين دليل 
به نظر مي رسد  عدم حضور آيت اهلل مصباح كه اين روزها در بستر بيماري به سر مي برد، در 
سرنوشت و سرانجام سياسي اين جمع تأثيرگذار باشد. اين تشكل در انتخابات 92 و 96 راه 
خود را از جريان اصولگرايان سنتي جدا كرد؛ مسئله اي كه باعث شد همين تشكل متهم به 
شكست اصولگرايان در آن انتخابات به خصوص انتخابات 92 شود، با اين حال پايداري ها در 

انتخابات مجلس با اصولگرايان وحدت كردند.

در برخي پرونده ها مانند هســته اي و تبادل زندانيان تور عراقچي از كابل به مقصد مسقط 
بين ايــران و آمريكا نقش آفريني كرده اســت؛ با اين 
حال توســعه روابط بين عمان و رژيم صهيونيستي در 
آخرين ماه هاي حيات ســلطان قابوس پادشاه قبلي 
عمان روابط دو كشور را به سردي كشاند ؛ پس از استقرار 
سلطان هيثم به عنوان پادشاه جديد عمان، محمد جواد 
ظريف، وزير خارجه ايران با حضور در مراسم آغاز به كار 
سلطان هيثم براي توسعه مناسبات تهران و مسقط ابراز 
خوش بيني كرده بود. عمان در زمان دولت احمدي نژاد 
ميزبان مذاكرات محرمانه هسته اي بين ايران و آمريكا 
بود؛ مذاكراتي كه در نهايت در زمان دولت روحاني به 
برجام ختم شد و حاال در آســتانه روي كار آمدن جو 
بايدن به عنوان رئيس جمهور آمريكا، سفر عراقچي كه 
در قضيه برجام، مذاكره كننده ارشــد هسته اي ايران 
بوده مهم ارزيابي مي شــود. عراقچي پيش از سفر به 
عمان به افغانستان رفته و با مقامات افغانستاني درباره 

همكاري هاي دوجانبه ديدار و تبادل نظر كرده بود.
در پايتخت هاي دوكشــور برگزار شده است. ششمين 
دور كميته مذكور در مهر مــاه 1397 در تهران برگزار 

شده بود. عمان ازجمله كشــورهاي شوراي همكاري 
خليج فارس اســت كه با ايران روابط دوســتانه دارد و 
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بیشترین اعتبار جاده ها از آن آذربایجان غربی
برنامه توسعه و بهسازي راه هاي روستايي در مجموع 
كل اســتان ها، 11ميليون و 154هزار و 480ميليون 
ريــال اعتبــار را به خود اختصــاص داده اســت كه 
آذربايجان غربي با 734هزار و 15ميليون ريال بيشترين 
اعتبار اين بخش را دارد و در مقابل، اردبيل هيچ اعتباري 
در اين زمينه دريافت نكرده اســت. خراسان رضوي، 
فارس، سيستان و بلوچســتان و گيالن در رتبه هاي 
بعدي بيشترين اعتبار بعد از آذربايجان غربي قرار دارند.

بیشترین اعتبار عشایری برای خوزستان
در برنامه ساماندهي عشــاير در مجموع يك ميليون 
و 240هزار و 64ميليون تومــان اعتبار براي مجموع 
اســتان هاي داراي جمعيت عشــايري درنظر گرفته 
شده است. در اين ميان خوزستان با جذب 370هزار و 
500ميليون ريال بيشترين اعتبار اين حوزه و قم با رقم 
1316ميليون ريال كمترين اعتبار را داراست. البته بايد 
توجه داشت استان هاي بدون جمعيت عشايري، هيچ 

اعتباري دريافت نكرده اند.

جزئیات اعتبار خدمات شــهري، روســتایي و 
عشایری

در فصل توسعه و خدمات شهري، روستايي و عشايري 
4ميليون و 716هزار و 180ميليــون ريال اعتبارات 
عمراني براي ارائه خدمات شهري و روستايي، 9ميليون 
و 874هزار و 183ميليون ريال براي بخش حمل ونقل 
و 8ميليون و 717هزار و 530ميليون ريال براي برنامه 
ساماندهي كالبدي شــهري و روستايي درنظر گرفته 
شــده اســت. در برنامه خدمات، تهران با اعتبار يك 

ميليون و 525هزار و 705ميليون ريال رتبه نخست و 
يزد با اعتبار 290هزار و 250ميليون ريال رتبه دوم را 
دارد. آذربايجان شرقي در اين بخش فاقد اعتبار است. 
همچنين در برنامه حمل ونقل خوزستان با يك ميليون 
و 926هزار و 836ميليون ريال بيشــترين و بوشهر با 
يك ميليــون و 59هزار و 188ميليــون ريال دومين 
رتبه اعتباري اين بخش را دارد. همچنين چهارمحال و 
بختياري و خراسان شمالي به ترتيب با 70هزار و 777و 
57ميليون و 656هزار ميليــون ريال كمترين اعتبار 
بخش حمل ونقل را دارا هستند. اما در بخش كالبدي كه 
به طور مستقيم با اجراي طرح هادي روستاها در ارتباط 
است، خوزســتان با يك ميليون و 313هزار ميليون 
ريال و فارس با 769هزار و 876ميليون ريال رتبه هاي 
نخست و استان هاي خراسان شمالي و زنجان با 81هزار 
و 556و 61هزار و 647ميليون ريال، رتبه هاي آخر اين 

رديف اعتباري را در اختيار دارند.

البرز و کمترین اعتبار آب 

در برنامه ارائه خدمات آب شــهري و روستايي براي 
مجموع استان ها، 15ميليون و 175هزار و 337ميليون 
ريال اعتبار قيد شده است كه از اين ميان البرز با 59هزار 
و 469ميليون ريال كمترين اعتبار و خوزستان به عنوان 
استاني با مشــكالت عديده در بخش آب آشاميدني 
روستايي و شهري با اعتبار 2ميليون و 903هزار ميليون 

ريال، بيشترين اعتبار را داراست.

اعتبار اندك بهداشت روستایي 
در فصل بهداشت و در رديف برنامه بهداشت روستايي 
به ويژه در اين روزهاي كرونايي، براي مجموع استان ها 
فقط يك ميليون و 523هزار و 343ميليون ريال درنظر 
گرفته شــده اســت. در اين رديف آذربايجان غربي با 
210هزار و 520ميليون ريال بيشترين اعتبار و پس از 
آن كرمان با 183هزار و 388ميليون ريال دومين رتبه 
اعتباري را دارند. همچنين گلستان و اردبيل به ترتيب 
با 66385و 1080ميليون ريال، جزو قعرنشينان اين 

بخش هستند.

دیگر منابع اعتباري کدامند؟
اما اين همه اعتبارهايي نيســت كه نصيب روســتاها 
مي شود. مطابق بند »د« تبصره يك ماده واحده كليات 
بودجه 1400كشور، وزارت نفت از طريق شركت تابعه 
ذيربط موظف است از محل سهم 14و نيم درصدي كه 
از صادرات نفت و ميعانات گازي دريافت مي كند تا سقف 
)15هزار ميليارد ريال( به گازرساني در روستاها، تكميل 
طرح هاي نيمه تمام گازرساني روستاها، تداوم گازرساني 
به روستاهاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان 
جنوبي، جنوب كرمان و شهرستان هاي خور و بيابانك 
اقدام كند. همچنين مطابق بند »ه« تبصره 4اين ماده 
واحده دولــت درصورت اجازه از مقــام معظم رهبري 
براي برداشــت دولت از صندوق توسعه ملي به صورت 
تســهيالت ارزي-ريالي مي تواند تا سقف 100ميليون 
يورو براي طرح هاي آبرســاني روســتايي و عشايري و 

توسعه شبكه هاي آن برداشت كند.

تسهیالت در راه روستاها
از سوي ديگر جزء 4 بند »ب« تبصره 16، بانك مركزي 
را مكلف كرده است تا مبلغ 10هزار ميليارد ريال براي 
توانمندسازي، پرداخت تســهيالت و خريد انشعابات و 
توسعه تاسيســات خانگي، كارگشايي امور كسب و كار 

خرد روســتايي و همچنين صندوق هاي اعتباري خرد 
زنان روستايي با پيشــنهاد معاونت توسعه روستايي و 
مناطق محروم معاون اول رئيس جمهوري براي پرداخت 
به متقاضيان روستايي اختصاص دهد. همچنين در بخش 
اعتبارات متفرقه، با موضوع  سازمان امور شهرداري ها و 
دهياري هاي كشور، از محل اعتبارات تملك دارايي هاي 
ســرمايه اي 950هزار ميليون ريال بــراي پرداخت به 

دهياري ها و خريد ماشين آالت معين شده است.
   

اگر ساكن يكي از روستاهاي ايران هستيد، الزم نيست 
كاغذ و قلم به دست بگيريد تا با جمع و كسر اين اعداد 
متوجه شــويد دولت براي شــما چقدر پول گذاشته 
است. در چند رديف براي طرح هاي توسعه و آباداني از 
سوي ستاد مشترك سپاه پاسداران به ويژه در مناطق 
محروم، سازمان مركزي تعاوني روستايي ايران، اتحاديه 
مركزي فرش دستباف روستايي ايران، طرح هاي تعادل 
بخشي و در بخش هاي زيادي از اعتبارات ساير بخش ها 
مانند كشاورزي، آبخيزداري و گردشگري، روستاها در 
برش هاي اســتاني و ملي ديده شــده اند. اما در نهايت 
بررســي تأثير اين اليحه و بودجه هــاي درنظر گرفته 
شده بر بهبود معيشت و رفاه روستاييان را بايد به زمان 

واگذار كرد.

اليحه بودجه 1400به شكل مستقيم اعتباراتي را براي بخش حمل ونقل، جاده، بهداشت، طرح هادي و خدمات 
عمومي درنظر گرفته كه در اين ميان بهداشت روستايي آن هم در زمانه كرونا كمترين اعتبار را دارد

پيگيري

بازگشت ردیف توسعه 
سیستان وبلوچستان به بودجه 

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي سيســتان و بلوچستان با بيان 
اينكه در اليحه بودجه رديف توســعه اين اســتان تعيين شده است، 
مي گويد: » اين رديف در سال 94حذف شــده بود كه با تالش فراوان 
مجددا به اليحه اضافه شــد. بر اين اســاس، رديف زيرســاخت هاي 
توســعه شــرق و غرب در قالب جزء 32 رديــف 550000به رديف 
ايجاد زيرساخت هاي توسعه شــرق و غرب كشور و توسعه سيستان 
و بلوچســتان تغيير نام داد.« به گزارش همشهري، مهرداد عرب اول 
مي افزايد: »اعتبار درنظر گرفته شــده براي اين رديف در سال جاري، 
76ميليارد تومان بود كه در اليحه 1400به 106ميليارد تومان رسيده 
اســت.« وي مجموع اعتبارات تملك دارايي و ســرمايه اي در اليحه 
1400براي سيستان و بلوچستان را 3500ميليارد تومان اعالم مي كند 

كه نسبت به سال گذشته رشد 72درصدي داشته است.
عــرب اول درباره ويژگي بودجه اســتان ها در اليحــه 1400توضيح 
مي دهد: »يكي از اين ويژگي ها ارائه برش استاني است. حدود 49درصد 
از بودجه عمومي دولت مربوط به استان هاست. سال گذشته اعتبارات 
هزينه اي نداشــتيم، اما امسال بنا بر اين اســت كه اعتبارات جاري و 
هزينه اي اســتان ها هم در اليحه ثبت و ضبط شود. « رئيس سازمان 
مديريت و برنامه ريزي سيستان و بلوچستان ويژگي دوم در اليحه براي 
استان ها را اعطاي اختيارات ويژه به شوراي برنامه ريزي و توسعه مي داند 
و مي گويد:   »هر آنچه در اســتان اتفاق مي افتد از طريق اين شوراست 
و هر اندازه كه اختياراتش بيشتر باشــد، قدرت تصميم گيري و رفع 
چالش ها راحت تر خواهد بود. در سال 99كل اختيارات مان 31درصد از 
اعتبارات بود، اما در اليحه 1400اين اختيار به 44درصد رسيده است. «

او ويژگــي بعدي را افزايــش 69درصدي اعتبارات تملــك دارايي و 
سرمايه اي استان ها اعالم و اظهار مي كند:  »افزايش اعتباراتي كه براي 
تقسيم و توزيع به استان ها و شــوراي برنامه ريزي و توسعه دادند در 
اليحه 1400به تمركززدايي منجر خواهد شد، زيرا بهترين مسير براي 
تحقق تمركززدايي اين است كه منابع درآمدي در اختيار استان ها قرار 

بگيرد تا خودشان بتوانند تصميم بگيرند. «
عرب اول ادامه مي دهد:  »ويژگی ديگر بودجه استان ها در اليحه 1400، 
توجه به اعتبارات مرتبط با مناطق كمتر توســعه يافته است. يكي از 
رديف هاي مهمي كه در اين حوزه وجود دارد، اعتبارات متوازن است. در 
سال گذشته كل اعتبارات اين بخش كه در قانون بودجه آمده 14/5هزار 
ميليارد تومان بود كه امسال به 28هزار ميليارد تومان رسيده است و 

934درصد رشد را نشان مي دهد.«
رئيس ســازمان مديريت و برنامه ريزي سيســتان و بلوچستان ادامه 
مي دهد : »رويكرد اعتبار توسعه متوازن در استان ها بدين صورت است 
كه شهرستان هايي كه شاخص هاي توسعه شان زير متوسط كشوري 
است به گونه اي مديريت شوند تا براساس قانون تا پايان برنامه ششم 
توسعه و يا يك مقطع زماني مشخص بتوانند خود را به متوسط كشور 

نزديك كنند كه اين رشد اعتبار بسيار مهم و مؤثر است.«

   بار اصلی توسعه روستاها بر دوش شركت های دولتی 
یك کارشناس اقتصادي درباره سهم روستاها از بودجه عمومي به همشهري مي گوید: »چند عنوان اصلي مانند گازرساني، 
آبرساني، برق رساني به روستاها و مانند آن به شكل کلي در اعتبار عمومي شرکت ها مانند شرکت گاز، شرکت توزیع برق 
و ... درنظر گرفته مي شود.« هادي حق شناس  با بیان اینكه در الیحه بودجه ۱۴۰۰ کمتر از یك چهارم از مجموع ۱۰۴ هزار 
میلیارد تومان بودجه عمراني کشور به عنوان اعتبار استاني بین ۳۱ استان توزیع مي شود، مي افزاید:  »از این مبلغ براي 
برنامه هاي مختلف در طول سال اعتباراتي مشخص مي شود، اما باید توجه داشت در مجموع سهم روستاها فقط اعدادي 
نیست که با عنوان روستا یا عشایر در الیحه مي بینید. توسعه روستا با توجه به ماهیت هر منطقه در گرو توسعه طرح هاي 
جهادکشاورزي ازجمله طرح هاي آبخیرداري و آبخوان داري، جاده سازي، اشتغال زایي، دامپروري و موارد مشابه است.«

استاندار گلستان با ذکر این موارد تأکید مي کند استخراج عددي به عنوان سهم روستا از بودجه عمراني کشور اقدامي 
پیچیده است، اما از آنجایي که الیحه هاي بودجه باید براساس اسناد توسعه کشور تهیه شود، الزم است که مسیر توسعه 

روستاها مانند سایر بخش ها در این اسناد قابل ردیابي و پیگیري باشد.

الیحه بودجه عمومــي ۱۴۰۰، چند هفته 
است از سوي دولت به مجلس تقدیم شده 
تا از ســوي نمایندگان مورد بررسي قرار 
گیرد. گرچه به گفته کارشناسان اقتصادي و استانداران، همه دستگاه هاي اجرایي 
و ستادي استاني، طي یك سال گذشته باید وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه را 
براي تعیین اعتبار مكفي تكمیل طرح ها متقاعد مي کردند، اما این روزها در فرصت 
اصالح و بازبیني الیحه زمان چكش کاري آخر و چانه زني هاي نهایي است. یكي 
از بخش هاي مهم الیحه، توسعه روستایي است که معموال از بخش هاي متفاوتي 
اعتبار جذب مي کند. الیحه بودجه به دو شكل غیرمستقیم )سهم نهفته در دل 

بودجه دستگاه هاي اجرایي( و مستقیم )اعتبار تعیین شده در بخش ماده واحده 
کلیات و اعتبارات استاني تملك دارایي هاي سرمایه اي که دستگاه هاي گوناگون 
را مكلف به هزینه در بخش هاي توسعه و آباداني روستاها کرده است( تأثیر دارد. 
بررسي کامل الیحه نشان مي دهد اولویت مدیریت کالن در اعتبارات ۱۴۰۰در حوزه 
روستاها، بهسازي جاده هاي روستایي و حمل ونقل، ساماندهي عشایر، گسترش 
خدمات به روستانشینان، اجرا و تكمیل طرح هاي هادي، ساماندهي آب آشامیدني 
و بهداشت روستایي است. در بخش اعتبارات تملك دارایي هاي سرمایه اي استاني 
یا همان اعتباراتي که با نام توسعه عمراني مي شناسیم در 7برنامه از مجموع فصل- 

برنامه هاي تعریف شده، ردیف بودجه اي با نام روستا و عشایر اختصاص دارد.

اعتبار اندك بهداشت روستايي در بودجه 1400

ستاره حجتي
خبر نگار
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 اين روزها حرف و سخن از 
محیط
شــايعه وجود تمســاح  در زيست

درياچه چيتگر به اوج خود 
رسيده و افكار عمومي منتظر بررسی های 
کارشناســان در اين خصوص اســت. در 
گزارش پيش رو شرايط مهم براي حيات 
اين خزنده بررســي شــده و اينكه اقليم 

زندگي تمساح بايد چگونه باشد.

تمساحوتهران؟
احتمال زندگــي گونه هاي کروکوديل به 
5دليل در تهران صفر اســت. نوع تغذيه، 
دوزيســت بــودن، دماي ســرد تهران، 
اســترس محيطي و آب هاي تصفيه شده 
شهري داليل اين ادعا هستند. آنگونه که 
کارشناســان حيات وحش به همشهري 
اعالم کرده اند، تمســاح اغلب شــب ها و 
در اطراف رودخانه به منظور تهيه غذا به 
شكار مي پردازد و از ماهي ها، پرندگان و 
پســتانداران تغذيه مي کند؛ مواردي که 
به ندرت ممكن است در درياچه چيتگر 
وجود داشــته باشــند. مرضيه روستايي 
کارشــناس حيات وحش در گفت وگو با 
همشهري اعالم کرده که دوزيست بودن 
تمســاح در تمام گونه هاي شناخته شده 
جهان اثبات شده اســت. اين جانور بايد 
روزانه 3تا 8ساعت در ساحل به استراحت 
بپــردازد و خــروج چنيــن موجــودي 
از درياچــه چيتگر، به راحتي با چشــم 

غيرمسلح قابل رصد است.
نكته ديگر که روســتايي اعالم کرده، دماي 
بسيار ســرد محل مورد ذکر در غرب تهران 
اســت. اين دما به هيچ وجه براي زيســت 
تمساح قابل تحمل نيست و بيشتر از 10 روز 
در آب اين درياچه دوام نمي آورد. از ســويي 
نبايد فراموش کرد که يك تمساح بالغ در روز 
دست کم به 500 گرم گوشت نياز دارد و شكار 
را بعد از گرفتن به طور کامــل با آرواره هاي 
قوي مي فشارد و سپس آن را کامال به داخل 
آب مي برد يا اينكه آن را در جوار رودخانه يا 
برکه مخفي مي کند. همچنين ساختار دندان 

تمساح براي جويدن مناسب نيست، اما شيره 
گوارشي آنها در عرض چند دقيقه مي تواند 

هر چيزي را ذوب کند.
تمساح به دليل خاصيت تطبيق پذيري اش 
طي قرن هاي اخير توانســته با کمترين 
تغيير در طول تاريخ به حيات خود ادامه 
دهد. تنها دشمن طبيعي آن انسان است. 
تمساح هم زنده خوار است و هم الشه خوار. 
بنابراين خوردن غذا هاي گنديده به لحاظ 

اسيدي بودن معده آن را به بيماري مبتال 
نمي کند. به همين دليل مي توان با احداث 
اســتخر هاي عميق تغذيه اين حيوان را 
تامين کرد. البته تمساح موجودي است 
که در برابر استرس و تهديدهاي اطراف 
بسيار حساس است و کمترين تهديدي از 
سوي عوامل خارجي نظير انسان براي او 
آزاردهنده و گاه کشنده است. نكته ديگر 
درباره شرايط زيست تمساح آنكه محدوده 

زيست وي بسيار وسيع است و طول برکه 
آبي را هر روز بارها شنا مي کند تا هرگونه 
مزاحم در محدوده قدرتش را از بين ببرد.

از سويي طبق گفته جانورشناسان، وجود 
آب هاي تصفيه شــده شهري که درياچه 
چيتگر از آن تغذيه مي شود، به هيچ وجه 
براي زندگي يك تمساح مناسب نيست و 
وي به آب هاي گل آلــود نياز دارد. تغذيه 
تمساح ها نيز بايد در شرايط شكار انجام 

شــود و اين جانور در شرايط باغ وحشي، 
نمي تواند عمر زيادي داشته باشد.

پسرعموهايجنوبي
يكي از خانه هاي جهاني گونه ای از تمســاح 
در جنوب شــرقي ايــران قــرار دارد. اين 
تمســاح های پوزه کوتاه که با نام »گاندو« 
شناخته مي شوند اگرچه ازجمله گونه هاي 
ارزشــمند حيات وحش ايران هســتند اما 

مانند بســياري از حيوانات وحشي ايراني، 
در معرض تهديد نســل قرار دارند به طوري 
که از ســال 2015طبــق اعــالم اتحاديه 
جهانــي حفاظت از طبيعــت )IUCN( در 
گروه حيوانات آسيب پذير قرار گرفتند. اين 
حيوان با آنكه درمواردی به کودکان حمله 
کرده است اما براي مردم جنوب شرق کشور 
با برکت و ارزشمند است. اهالي سيستان و 
بلوچســتان وجود گاندو را نعمت مي دانند 
و معتقدند هرجــا گاندو باشــد آب فراوان 
وجود دارد. اين حيوان بــا حفر کانال هايي 
که چندين متر عمق داشــته و طول آنها تا 
15 متر مي رسد هم پناهگاهي براي زندگي 
و استراحت خود در ساعت هاي گرم روز تهيه 
مي کند و هم از تبخير آب جلوگيري کرده و 
با ذخيره آب در کانال ها به حفظ آب برکه ها 
و تاالب ها در فصل هاي گرم و ايام خشكسالي 
کمك مي کند به هميــن دليل مردم بومي 
عالقه زيادي به اين حيوان دارند و معتقدند 

که هر جا گاندو باشد آب فراوان است.
پژوهش هاي انجام شده نيز اثبات کرده که 
اين گونه جانوري با حفر کانال هاي متعدد 
زير زمين آب برکه ها را به زيستگاه خود 
منتقل و از تبخير آن جلوگيري مي کند. 
مهم تريــن محل زندگي آنهــا هم اکنون 
منطقه حفاظت شــده اي با همــان نام 
»گاندو« است که در محدوده باهوکالت 

دشتياري قرار دارد.
براســاس آخرين سرشــماري اداره کل 
حفاظــت محيط زيســت سيســتان و 
بلوچســتان هم اکنون تعــداد گاندوها يا 
تمســاح هاي پوزه کوتاه ايرانــي به 200 
سر رسيده اســت. اين درحالي است که 
جمعيت ايــن حيوان در سراســر جهان 
از 2400ســر بيشــتر نيســت و همه در 
برکه هايي که در حال خشــكي است در 
معرض خطر زندگي مي کنند. آنگونه که 
اداره محيط زيست سيستان و بلوچستان 
اعالم کرده، طي 100سال اخير تنها 3مورد 
مرگ بر اثر حمله تمساح در کشور آن هم 
در محدوده زندگي اين جانور ثبت شــده 
اما تعداد مجروحان حملــه گاندو، به طور 
معمول ساالنه يك نفر است که عموما در 

حمله به کودکان رخ مي دهد.

  نوع تغذيه، دوزيست بودن، دماي سرد تهران، استرس محيطي و آب هاي تصفيه شده شهري احتمال حضور تمساح در 
درياچه چيتگر را منتفي مي کند

  در جنوب شرق ايران گونه ای از تمساح به نام »گاندو« وجود دارد که برای مردم منطقه نماد برکت شناخته می شود
تمساح ها تهران را دوست ندارند خبرهای کوتاه

اليروبي؛راهنجاتخلیجگرگان
اليروبي داالن هاي منتهي به خليج گرگان، اثربخش ترين روش براي 
نجات اين زيستگاه ارزشــمند آبي درياي خزر است. به گزارش ايرنا، 
اليروبي رودخانه هاي منتهي به خليج گرگان، افزايش حقابه بيشتر و 
انتقال آب نكارود، اليروبي کانال هاي چپاقلي و خوزيني، پمپاژ از پساب 
نكارود و ايجاد کانال جديد از راهكارهاي مطرح شده کارشناسان براي 
نجات خليج گرگان به شــمار مي رود. براساس آخرين دستاوردهاي 
پژوهشي، اليروبي کانال خزيني مؤثرترين تاکتيك براي حفظ وضع 
کنوني خليج گرگان اســت که انجام آن موجب رشــد 33 درصدي 

ورودي آب به اين پهنه آبي خواهد شد.

نفسهايآخرتاالبگاوخوني
تاالب گاوخوني تا مرز 96 درصد خشــك شده اســت. اندك رطوبت 
اليه هاي زيرين آن از پســاب زمين هاي کشــاورزي حدفاصل ســد 
رودشتن تا تاالب تامين شــده و آن را از خطر خشكسالي صد در صدي 
نجات داده است. به گزارش فارس، اگرچه با رهاسازي حقابه اين تاالب 
هنوز مي توان به عبور از اين بحران و نجــات اين تاالب اميدوار بود، اما 
15سال از آخرين باري که حقابه زيست محيطي تاالب گاوخوني کامل 
پرداخت شده، گذشته است. آخرين حقابه ناقص به نيمه دوم سال 98 
برمي گردد که رها سازي  آب از سد رودشتين به انجام رسيد و 41ميليون 
مترمكعب آب به اين تاالب وارد شد و حاال بستر آن دوباره رو به خشكي 
کامل مي رود. حسين اکبري، سرپرست معاونت نظارت و پايش حفاظت 
محيط زيست استان اصفهان در اين باره گفت: حتي با پرداخت يك سهم 
از حقابه نيز مي توان به احياي اين تاالب اميدوار بود؛ يعني هر لحظه با 
ورود آب به اين تاالب شاهد بازگشت زندگي آبزيان و پرندگان مهاجر در 
آن خواهيم بود و از همه مهم تر با همين پرداخت دوره اي سهم آب فالت 
مرکزي را از بحران ريزگردها و غبار خيــزي دور کرده ايم. اين امر مهم 
تنها با تعامل و همكاري نهادهاي مختلف امكان پذير است. اميدواريم به 
احياي تاالب گاو خوني به عنوان يك پروژه ملي نگاه شود و اين زيست بوم 

زيبا به زودي از خطر خشكي پايدار دور شود.

اجراي۳۰میلیونهكتارآبخیــزداريدرعرصههاي
طبیعيكشور

تا کنون 30 ميليون هكتار از عرصه هاي منابع طبيعي کشــور تحت 
پوشــش عمليات آبخيزداري قرار گرفته اســت و با توجه به وجود 
فرسايش آبي در 125 ميليون هكتار از اراضي کشور، با وضعيت مطلوب 
فاصله زيادي وجود دارد. به گزارش همشهري، مسعود منصور، رئيس 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشــور در اين باره گفت: در 
20سال اخير قريب به 7هزار و 300سيالب داشتيم و عملكردها نشان 
داد که کارهاي آبخيزداري مي  تواند  بحران ها را کنترل کند تا حداقل 
به عنوان يك مسكن قوي عمل کند تا ساير بخش  ها هم رسالت خود 
را انجام دهند. متأسفانه 30ميليون هكتار تاکنون عمليات احياي آنها 
انجام شده و يك عقب افتادگي جدي در حوزه آبخيزداري در کشور 
داريم و در استان کرمان هم حدود 12درصد  عمليات آبخيزداري انجام 

داديم اما باز هم کم است.

سیدمحمدفخار
خبرنگار

   اين خزنده مفيد
تمساحكهعنوانيعموميبرايجانورانخزندهپاكوتاهاستودركشورهایمختلفبااسامي»گاندو«و»كروكوديل«شناختهميشود،فوايدمتعدديبرايزندگيبشريدارد.يكيازمهمترينموارد
آناينكهعامليدرسرمخونكروكوديلبهنامكروكوديلینبهسهولتويروسايدزرادرمحیطآزمايشگاهيمتالشيميكند.عليشیرزادپوردامپزشكدراينبارهبههمشهريميگويد:محققانبعد
ازمشاهدهدرگیريهايشديدمیانتمساحهادرطبیعتوعفونينشدنجراحاتحاصلازايندرگیريهاباانجامآزمايشاتمتعددبهوجودعامليبهنامكروكوديلیندرخوناينخزندهپيبردند.اين
عامل۵۰۰برابرقويترازآنتيبیوتیكهايموجوداستودرمحیطآزمايشگاهينیزتأثیرفوقالعادهسريعآنرويويروسايدزمشاهدهشدهاست.همچنینگوشتكمتمساحدرمصارفداروييبراي
برخيبیمارانآفريقاييتجويزميشودكهضدآسموتقويتكنندهقوايايمنيبدناستوبهدلیلعدمابتالبهجنونگاويوآنفلوآنزاازاستقبالخوبيبرخورداراست.البتهاينحیوانمصارفصنعتي

فراوانينیزداردكهبرايپرورشدهندگانآنشاملپوست،چرم،صادراتزندهوجذبتوريسممیشود.



جامعه10 2 سه شنبه 25 آذر 99  شماره 8111  3 0 2 3 6 1 8 

 علي اصغر محكي، استاد يار بازنشسته پژوهشگاه علوم و 
فناوري اطالعات ايران با بيان اينكه با بودجه اي كه براي 
سال آينده به مجموعه پژوهشــي و علمي دانشگاه ها 
اختصاص داده شــده، نمي توان اميدي به رسيدن به 
چشــم انداز افق علمي 1400داشــت گفت كه با اين 
وضعيت به جاي رشد پژوهشي و علمي بيشترتضعيف 
خواهد شد.او در گفت وگو با همشهري ادامه داد: بودجه 
كم پژوهشــي و علمي انگيزه چنداني براي اســتادان 
دانشــگاه ها در قبال كارهاي پژوهشي باقي نگذاشته و 
حق الزحمه اي كه به اســتادان بابت كارهاي پژوهشي 
داده مي شود ناچيز اســت.محكي با انتقاد از وضعيت 
نامناسب افرادي كه گرايش تحصيلي پژوهش اجتماعي 
دارند، گفت: همين بودجه كم پژوهشــي باعث شده يا 
پروژه هاي مطالعاتي وجود نداشته باشد و يا وجود رانت 
در واگذاري پروژه هاي موجود باعث آسيب پذيري زياد 
اين مسئله شود. بســياري از پژوهشگران از نظر تامين 
هزينه هاي زندگي وضعيت مساعدي ندارند و اين حوزه 
بســيار فقيرتر از آن چيزي اســت كه در آمارها عنوان 
مي شــود.او با بيان اينكه در حوزه پژوهش سير نزولي 
داريم، گفت: هر سال نسبت به سال قبل از آن در حوزه 
پژوهش هاي انساني و اجتماعي رو به عقب مي رويم و 
توليد علم در اين حوزه وضعيت مساعدي ندارد و به دليل 
همين فقر پشتيباني مالي و بودجه اي، موضوعات بسيار 
نازل و غيركاربردي در اين حوزه انتخاب مي شــود كه 
وضعيت در بخش پژوهش هاي بنيادين به مراتب بدتر 
از حوزه پژوهش هاي انســاني و اجتماعي است.محكي 
تأكيد كرد: ما در بومي ســازي  علم و كيفي سازي  علوم 
انساني به شدت مشكل داريم و عمدتا يا شاهد كارهاي 
ترجمه اي و يا كپي كردن مطالب و كنار هم قرار دادن 

تحقيقات قبلي هستيم.
تأثير كرونا روي آموزش دانشگاه ها 

او با اشــاره به اينكه ما ساليان سال اســت كه عادت به 
تشكيل كالس هاي ســنتي و تدريس رو در روي استاد 
 به دانشــجو داريم، گفت: بعد از شــيوع ويروس كرونا 
كالس های دانشگاه ها شكل و قالب مجازي پيدا كرده و 
تماس و برخورد مستقيم و رو در روي استاد و دانشجو 
كاهش يافته و همين مســئله تا اندازه زيادي بر حوزه 
آموزش و پژوهش تأثير گذاشــته اســت.محكي ادامه 
داد: در شرايطي كه اســتاد و دانشجو در تعامل رو در رو 
با يكديگر بودند استاد مي توانست مرحله به مرحله و از 
نزديك راهنماي دانشجو باشــد و او را هدايت كند، اما 
در فرايند تدريس مجازي ارتباط بين اســتاد و دانشجو 
ارتباطي ناقص و گسسته شده و همين مسئله باعث شده 
تا شاهد تضعيف آموزش و پژوهش در دانشگاه ها باشيم.

به گفته او وجه مثبت آنالين شدن كالس هاي آموزش 
عالي اين اســت كه ويدئو كنفرانس ها به عنــوان ابزار 
آموزشي و ارتباط دانشجو با استادان تقويت شده ولي باز 
هم اين ارتباط بستگي به امكانات در اختيار دانشجو از 

قبيل نرم افزار و سخت افزارها و خطوط ارتباطي اينترنتي 
دارد كه باعث مي شود برخي اوقات اين تماس و تعامل 
دو طرفه ناقص شــود و به نظر مي آيد فرايند آموزش و 
پژوهش به طور كامل و جامع برقرار نشود.محكي ادامه 
داد: برگزاري آنالين كالس ها باعث شــده تا نظارت ها 
و كنترل هاي سنتي و قديمي در هنگام آزمون ها امكان 

نداشته باشد و نتايح آزمون ها نيز اصالت قبل را ندارد و به 
همين علت است كه معتقدم استادان بايد به سمتي بروند 
كه آزمون ها بيشتر عملي باشند و به جاي سنجش حافظه 
دانشجويان به سمت سنجش يادگيري دانشجويان بروند 
و از طريق احصا نمره قبولي براساس كار عملي و درك 
دانشجو باشد و شيوه ارزيابي دانشجويان نيز بايد به سمت 

پژوهش و مسئله محوري حركت كند.
بودجه پژوهش براي كسري بودجه

داوود زارعيان، استاد دانشگاه نيز با اشاره به اينكه بودجه 
پژوهش در كشورما همواره كم بوده است، گفت: پژوهش 
در دانشگاه ها معموال هدايت شــده و كاربردي نيست 
و غالبا دولت ها خروجــي قابل توجهي از پژوهش هاي 

دانشــگاهي نمي بينند و همين مسئله باعث شده تا به 
بودجه پژوهش در لوايح بودجــه دولت ها توجه زيادي 
نشود.او ادامه داد: هيچ ســالي بودجه پژوهش به اندازه 
نياز كشور نبوده و در بحران هاي بودجه اي به وجود آمده 
معموال اولويت كم شدن بودجه با بودجه پژوهش بوده 
است.به گفته زارعيان با كم درنظر گرفتن بودجه پژوهش 
در بودجه هاي ساالنه مي توانيم آثار سوء اين كم توجهي 
را در روي كيفيت كســب و كارها و مشــاغل حرفه اي 
همچون پزشكي و مهندسي شــاهد باشيم كه همين 
مسئله باعث مي شود كه نه تنها به افق پيش رويي جهش 
علم و فناوري نرسيم بلكه بازگشت به عقب را نيز در اين 
زمينه شاهد خواهيم بود.او تأكيد كرد: با وجود همين 
كمبود بودجه اي كه در مبحث علم و پژوهش شــاهد 
آن هستيم اگر دانشگاه هاي كشورمان با صنايع تعامل 
بيشتري داشته باشند و بتوانند با اين صنايع قرارداد امضا 
كنند مي توانيم شــاهد رفع برخي مشكالت اقتصادي 
در كشور باشيم. از ســوي ديگر بايد برنامه دانشگاه ها 
و پروژه هاي مقاطع ارشد و دكتري به سمت طرح هاي 
كاربردي سوق داده شوند و نقايصي كه در اين راه وجود 

دارد برطرف شود.
آسيب آموزش عالي در آموزش آنالين

اين استاد دانشگاه با اشاره به تأثير نامطلوبي كه شيوع 
ويروس كرونا روي آموزش عالي در كشــور داشــته، 
مي گويد: به دليل اينكه در جامعــه ما تجربه آموزش از 
راه دور به صورت گسترده نيست، آموزش عالي آسيب 
زيادي در اين خصوص ديده؛ اين در حالي است كه در 
برخي از كشورها از حدود 20سال قبل تلفيقي از آموزش 
از راه دور و آموزش حضوري براي آموزش عالي درنظر 
گرفته شده و در كشور ما به دليل همين كم توجهي به 

آموزش از راه دور شاهد افت زيادي در محتوا بوده ايم.
به گفته او در سيســتم جديد آموزشــي استادان بايد 
به صورت 90درصدي محتوا را ارائه كنند و چون نحوه 
ارزيابي مشخص نيســت و كســي تجربه اي در نحوه 
ارزيابي دانشــجو از راه دور ندارد، مشكالت عديده اي 
را در اين خصوص شــاهد هســتيم. همچنين به دليل 
اينكه دانشجو در محيط دانشگاه حضور ندارد نمي تواند 
در مسائل علمي و پژوهشي مشــاركت داشته باشد و 
آموزش ها نيــز در مراكز آموزش عالي يكجانبه اســت 
و دانشــجو فقط به حضور و غياب در كالس مجازي و 
متكلم وحده بودن استاد بسنده مي كند و امكان انجام 
كارهاي پژوهشي وجود ندارد.زارعيان تأكيد كرد: همين 
وضعيت درخصوص مسايل پژوهشــي نيز وجود دارد، 
كمبود بودجه پژوهشي، باال بودن خرج و برج دانشگاه ها 
و همخواني نداشــتن بودجه دانشگاه ها با خروجي آنها 
باعث مي شود كه نخستين اقدام روســاي دانشگاه ها 
كم كردن بودجه پژوهشي باشد و با اين اقدام نمي توان 
انتظار داشــت كه بتوانيم به شتاب علمي مورد نظر كه 

براي افق 1404پيش بيني شده برسيم.

يادداشت

صداوسيما؛ سوراخ سوزن و دِر دروازه 

همين چند روز پيش بود كه اعالم شد صداوسيما 
2بازيگر نوجوان سريال طنز »پايتخت« را احتماال 

به دليل عكس هايي كه از آنها در فضاي مجازي منتشر شده، از سري جديد 
اين سريال حذف كرده اســت. چند روز قبل تر از آن هم، ويدئوي عجيبي 
از مدير شــبكه3 سيما در اينترنت منتشر شــد كه در آن مي گفت: عادل  
فردوسي پور – محبوب ترين مجري و برنامه ساز ورزشي تلويزيون- را به دليل 
اينكه خارج از مدار حركت مي كرده، كنار گذاشته است. پيش از اين هم از اين 
دست محدوديت ها و ممنوع التصويري ها در تلويزيون كم اتفاق نيفتاده بود؛ 
محدوديت هايي كه از خطوط قرمز سفت و سخت و وجود سازوكار نظارتي 
سختگيرانه در اين رسانه حكايت دارد، اما در اصل، تناقض در تصميم گيري 
و سياستگذاري در اين سازمان را در معرض ديد همگان قرار داده است. اين 
تناقض از آنجا نشأت مي گيرد كه سيستم نظارت و مميزي تلويزيون -كه مثال 
گاهي تصوير شادي پس از گل يك فوتباليست را هم برنمي تابد- در برخي 
موارد ديگر چنان ناكارآمد و سست است كه گويي نظارت كيفي مؤثري بر 
محتواي توليدي اين رسانه اعمال نمي شود.عجيب اينكه سهل انگاري ها از 
قضا در موارد و موضوعاتي ديده مي شود كه در آنها نياز جدي  تري به نظارت 
و مداخله وجود دارد؛ به عنوان نمونه در روزهاي گذشــته كليپ ويدئويي 
كوتاهي از يك مسابقه آشپزي تلويزيون وايرال شد كه در آن مجري برنامه 
از شركت كننده مي پرسيد؛ آيا از اينكه پدرش راننده تاكسي است، خجالت 
مي كشد يا خير. در بي ربط بودن اين سؤال و ميزان مشمئزكننده بودن آن، 
حرف بسيار است كه االن موضوع بحث نگارنده نيست، اما آيا افكار عمومي 
حق ندارد از مديران رسانه ملي اين سؤال را بپرسد كه سيستم سختگيرانه اي 
كه گاهي از فرط افراط در مميزي، سبب عصبانيت مردم و نارضايتي گسترده 
عمومي مي شــود، چطور در برخي موارد ديگر اينچنين با گشاده دستي، 
تساهل و تسامح برخورد مي كند؟ اين البته به معناي به رسميت شناختن 
نظارت و مميزي در مواردي كه اعمال مي شود، نيست؛ آن هم خود بحث 
مفصلي اســت كه پرداختن به آن مجال مستقل ديگري مي طلبد. بحث 
اين است كه مواردي همچون تحقير، توهين و نژادپرستي خط قرمز مسلم 
اخالق حرفه اي در همه رسانه هاي دنياست و هر رسانه اي اگر فرصت بروز به 
چنين محتوايي بدهد، قطعا با واكنش عمومي شديد مواجه مي شود. اين 
در حالي است كه متأسفانه تلويزيون ايران، نه يك بار و دوبار بلكه چندبار 
اجازه مي دهد فردي در كســوت مجري يا كارشناس يك برنامه آشپزي، 
اينچنين اصول حرفه اي و اخالقي رسانه را به بازي بگيرد و سبب عصبانيت 
و واكنش مردم شــود.القاي خجالت آور بودن يك شغل يا تحقير يك فرد 
به واسطه شــغل والدين او، محصول نظام ارزشي معيوبي است كه مقابله 
با آن بايد مهم ترين رسالت تلويزيون جمهوري اسالمي باشد. از مديران و 
تصميم گيران صداوسيما، انتظار مي رود، به جاي اينكه هر روز با رويه هاي 
غلط و سياستگذاري هاي سليقه اي، حلقه برنامه سازان اين رسانه را تنگ تر 
و جمع مخاطبان آن را كوچك تر كنند، سازوكاري بينديشند كه اين افكار 

پوسيده و غيرقابل قبول فرصت بروز و ظهور از قاب اين رسانه را پيدا نكند.

فهيمه طباطبايي
خبرنگار

بودجه حوزه هاي پژوهشي براي سال آينده رشد چنداني نداشته است

 امروز 25 آذر روز پژوهش است در حالي كه بسياري از پژوهشگران در سالي كه گذشت به دليل تعطيلي 
تعدادي از مراكز پژوهشي و دانشگاهي و مشكالت ناشي از همه گيري  كرونا فرصت كار چنداني نداشته اند

با تقديم اليحه بودجه سال 1400به مجلس مشخص شد همچون سال هاي گذشته باز هم بودجه بخش علمي و پژوهشي كشور با 
كم توجهی دولت مواجه شده و رشد  چنداني نداشته است. بر اين اساس بودجه  پارك هاي علم و فناوري با رشد 34درصد)۷00 
ميليارد تومان( و پژوهشگاه ها با رشد 2۷درصدي روبه رو است، اما اين رشد بودجه بدون  نگاه به نرخ تورم تنظيم شده و با توجه به نرخ 
تورم چندان قابل اعتنا نيست و همين مسئله باعث مي شود تا فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه ها به ميزان دو سوم كاهش پيدا كند. در عين حال بودجه دانشگاه هاي كشور 
40درصد رشد داشته كه بيشترين سهم بودجه مربوط به دانشگاه تهران و كمترين آن مربوط به دانشگاه هنر است. با وجود اين درصد بسيار بااليي از كل بودجه دانشگاه ها 
صرف حقوق و دستمزد مي شود؛ بنابراين مديران دانشگاه ها ناچارند تا مثل سال هاي گذشته براي تامين حقوق در دانشگاه ها بودجه پژوهشي دانشگاه ها را كم كنند. 
بي مهري به بودجه پژوهشي كشور در حالي در اليحه بودجه سال 1400مشاهده مي شود كه مقام معظم رهبري طي سال هاي گذشته همواره بر برنامه ريزي در دانشگاه ها و 
مراكز علمي براي رشد شتاب علمي تأكيد داشتند و براساس چشم انداز علم و فناوري در افق 1404هجري شمسي نيز بايد كشورمان به جايگاه اول علم و فناوري در جهان 
اسالم دست پيدا كند و جايگاه برجسته علمي و الهام بخش در جهان داشته باشد. گفت وگوي همشهري با علي اصغر محكي، استاديار بازنشسته پژوهشگاه علوم و فناوري 

اطالعات ايران و داوود زارعيان، استاد دانشگاه درخصوص بودجه پژوهشي و علمي و تأثيرات كرونا روي فعاليت هاي دانشگاهي را در ادامه بخوانيد.

چشم انداز نگران كننده پژوهش در سال 1400

مهديه تقوي راد
روزنامه نگار
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 چالش توزيع واكســن كوويد-19 
شــركت فايزر به سراســر جهان به دانش 

دغدغه مهم دولتمردان تبديل شده 
است. از آنجايي كه اين واكسن بايد در دماي منفي 
70درجه ســانتي گراد نگهداري شود، حمل ونقل 
جهاني آن به ويژه از طريق هوايي مانعي بر سر راه 
برخي كشورهاي در حال توسعه ايجاد كرده است. 
ايران نيز به عنوان كشوري كه در حال دست و پنجه 
نرم كردن با انواع تحريم هاي آمريكاست به لحاظ 
دسترسي به اين واكسن دچار مشكل است. تا جايي 
كه »مصطفي قانعي« رئيس كميته علمي ســتاد 
مقابله با كرونا گفته است ايران هواپيما و امكانات 
حمل ونقل الزم مرتبط با واكسن آمريكايي فايزر را 
ندارد. او چندي پيش در يك برنامه تلويزيوني تأكيد 
 )covax( كرد كه ايران به برنامــه جهاني كواكس
اعالم كرده كه واكســن فايزر را نمي خواهد، چون 
براي نگهداري اين واكسن به دماي منفي 70درجه 
نياز اســت و ايران چنين امكاناتي نــدارد. برنامه 
كواكس كه بــا حضور 76كشــور جهــان دنبال 
مي شود، زير نظر سازمان جهاني بهداشت قرار دارد 
و هدف آن كمك به خريد و توزيع واكسن كرونا در 

همه كشورهاي جهان است.

چالش هاي انتقال واكسن
اما در شــرايطي كه شــركت فايزر 

براي توزيع، جعبه هاي مناسب 
ويال هاي واكسن درنظر گرفته 

اســت، چــرا همچنــان 
حمل ونقــل هوايي و 
حتي زمينــي آن در 

مســافت هاي طوالني 
چالش برانگيز است؟

»كيـــــت  دكتــــر 
اوبريــن« مدير بخش 

ايمن ســازي ، واكسن ها 

و بيولوژيك هاي سازمان بهداشت جهاني وظيفه 
مهم پيش رو را به صعود به بلندترين قله كوه جهان 
تشبيه مي كند. به گفته او توليد واكسن و دريافت 
مجوز استفاده مانند ســاختن كمپ پايه در پايين 
اورست و تحويل واكسن مانند رسيدن به قله است.
به عبارت ديگر اوبرين معتقد اســت كه ســاخت 
اين واكسن در شــرايطي كه يك ركورد تاريخي 
در دنياي واكسن ها به حساب مي آيد اما به نسبت 
حمل و توزيع آن بســيار كار ساده تري بوده است: 
صادقانه بگويم كه در هر كشوري در مورد چگونگي 
حمل و توزيع ســريع آن چالش هاي به خصوصي 

وجود دارد.
»هاني مهماساني« مدير مركز حمل ونقل دانشگاه 
نورث وســترن مي گويد: حمل و توزيع واكســن 
كوويد-19 به عنوان يك عمليات لجستيكي، از نظر 
مقياس، اندازه و فوريت واقعا بي ســابقه است. اين 
اتفاق قرار نيســت فقط يك بار رخ بدهد، بلكه قرار 
است طي چندين ماه ادامه يابد تا واكسن به همه 

افرادي كه به آن نياز دارند برسد.
مهماســاني معتقد اســت كه اين چالش تنها به 
زنجيره جهاني تامين ميلياردها دوز واكسن ختم 
نمي شــود، بلكه نكته چالش برانگيــز نگهداري و 
توزيع آن در دماي منفي 70درجه است چرا كه در 
غيراين صورت فاسد خواهد شد: بنابراين واكسن 
فايزر در حركت به سرعت نياز دارد و پس از رسيدن 

به محل مورد نظر به سرعت بايد تلقيح شود.
او ادامه مي دهــد: ايــن به معناي آن اســت كه 
حمل ونقل واكســن بايد به طور خــاص يكپارچه 
باشد، نبايد حتي يك ثانيه را هم از دست 
داد، وگرنه يك محصول بســيار 

ارزشمند از دست مي رود.

انتقال هوايي 
در  واكســن  نتقــال  ا
مسافت هاي طوالني كه 
بعضا هــزاران كيلومتر 
به طــول مي انجامد تنها 
با يــك روش ممكن اســت؛ 

مقام هاي ايران گفته اند كه به خاطر نداشتن امكانات لجستيكي 
زنجيره سرد واكسن فايزر را خريداري نمي كنند، اما جابه جايي 

اين واكسن واقعا چقدر سخت است؟

دردسرهای انتقال واکسن

زهرا خلجي
خبر نگار

جهان استارت آپی

 روش استارت آپی
براي بيشتر بودن زير آب

اگرچه وسايل نقليه مستقل زير آب در جمع آوري داده هاي دريايي 
بدون دخالت انسان بســيار عالي عمل مي كنند، اما با وجود اين 
عمر باتري هاي آنها بسيار محدود است كه اين يك مشكل جدي 
به حساب مي آيد. اســتارت آپ Terradepth كه دفتر مركزي آن 
در تگزاس قرار دارد، براي حل اين معضل يك سيستم تگ  - تيم 
را ابداع كرده است. به گزارش وب ســايت نيواطلس، اين فناوري 
در اطراف نوع جديــدي از زيردريايي هاي مســتقل بدون خدمه 
متمركز شده است كه به عنوان AXV شناخته مي شود. دو )يا تعداد 
بيشتري( از اين وسايل نقليه با هم مستقر شده اند كه يكي از آنها در 
امتداد سطح حركت كرده و ديگري در عمق حداكثر 6هزار متري 
پيش مي رود. آنها از طريق ســيگنال هاي صوتي در ارتباط مداوم 
با يكديگر هســتند. درحالي كه AXV بااليي در حال جمع آوري 
داده هاي سطح دريا اســت، از طريق ماهواره با يك مركز عملياتي 
مستقر در ساحل نيز ارتباط برقرار مي كند. اين وسيله با جي پي اس 
هدايت مي شود و با استفاده از يك ژنراتور با سوزاندن سوخت، باتري 
خود را شارژ مي كند. چنين ژنراتوري نمي تواند زير سطح آب كار 
كند، زيرا موتورهاي احتراق داخلي براي تنفس به هوا نياز دارند. 
همچنين جي  پي اس نيز، زير آب قادر به كار كردن نيست. در مقابل 
AXV زير آب به همين ترتيب داده هاي زير دريا را جمع مي كند و 
صرفا با انرژي باتري به كار خــود ادامه مي دهد. هنگامي كه باتري 
ضعيف مي شــود، زيردريايي به طور خودكار به سمت زيردريايي 
ديگر مــي رود. در اينجا، دو AXV جاي خــود را با يكديگر عوض 
مي كنند و زيردريايي كه تازه به ســطح آب آمده، شروع به شارژ 
كردن باتري هايش مي كند. به اين ترتيب، هر دو AXV مي توانند 
تا زماني كه تامين سوخت مورد استفاده آنها به طور دوره اي ادامه 
دارد به مسافرت شان ادامه دهند تا داده هاي سطح و زير دريا به طور 
مداوم جمع آوري شــود. يك سيستم پيل ســوختي هيدروژني 
با تنفس هوا مي تواند به عنوان يك گزينه طوالني تر و ســازگار با 
 محيط زيســت به عنوان ژنراتور عمل كند. مقامات اســتارت آپ
Terradepth مي گويند كه  ماه گذشته AXV با موفقيت سه بار در 
دريا آزمايش شده است. آنها بسيار اميدوارند كه اين فناوري تا سه 

ماهه اول سال2022 به صورت تجاري در دسترس باشد.

با فرا رسيدن روزهاي پاياني سال2020 گوگل 
از گزارش جست وجوي ســاالنه خود با عنوان اينترنت

»جست وجو در ســالي كه گذشت« رونمايي 
كرده است كه نمايي از اصطالحات متداول جست وجو شده 
در سراســر جهان را ارائــه مي دهد. اين گزارش هر ســال 
مهم ترين سؤاالت، بزرگ ترين ترس ها و حوادثي كه توجه ما 
را جلب كرده است، به تصوير مي كشد، اما نسخه سال2020 
اين گزارش شــايد كمي بيشــتر از گزارش هاي سال هاي 
گذشــته قابل پيش بيني باشــد. براي هيچ كس تعجب آور 
نخواهد بود كه همه گيري كرونا در رتبه بندي امســال، چه 
به طور مستقيم و چه از طريق پروكسي، دست باال را داشته 
باشد. عبارت »ويروس كرونا« )Coronavirus( در باالي اين 
رتبه بنــدي كلــي قــرار دارد، در حالي  كــه عبارت هاي 
»به روزرساني ويروس كرونا« )coronavirus update( و 
 )coronavirus symptoms( »عالئم ويــروس كرونــا«

به ترتيب در رده هفتم و هشتم اين رتبه بندي قرار دارند.
تعطيلي هاي گسترده در كشورهاي مختلف هم باعث شده كه 
 )remote working(جست وجوهاي مربوط به كار از راه دور

و تحصيل در خانه )home schooling( جهش گسترده اي 
 zoom پيدا كنند، به گونه اي كه جســت وجوي اپليكيشن
در رتبه چهــارم و »Google classroom« در رتبه دهم 
قرار گرفته اند. تأثير همه گيري كرونــا همچنين در تحليل 

موضوعات پرطرفدار گوگل هم مشاهده مي شود. با توجه به 
اينكه بسياري از افراد سعي در استفاده مؤثر از تعطيلي ها يا 
قرنطينه دارند، امسال عبارت »نحوه يادگيري كدنويسي« 
در دوره هاي آموزشي پايتون در مقايسه با بقيه موارد افزايش 

قابل توجهي داشته است. در همين حال، در زمان تعطيلي 
مدارس شاهد عبارت »چگونه مي توان معلم شد« بوديم كه 
امســال بيش از هر زمان ديگري در گوگل جست وجو شده 
است. با اين حال جست وجوي قابل توجه عبارت »شوخي با 
والدين« نشان مي دهد كه فرزندان، برنامه هاي ديگري هم 

در ذهن خود داشته اند.

ترندهاي جست وجو در سال2020
راوي گزارش »جســت وجو در ســالي كه گذشت« در يك 
ويدئو مي گويد: انســاني ترين ويژگي اين است كه بخواهيم 
بدانيم، »چرا«. طي يك ســال كه همه در سراســر جهان 
مشــغول جســت وجو بودند، واژه »چرا« بيش از هر زمان 
ديگري جست وجو شده است. امسال سؤاالتي درباره ويروس 
كرونا، انتخابات آمريكا، زندگي سياهپوســتان مهم است، 
آتش سوزي استراليا، رسوايي جفري اپستين و مرگ نابهنگام 

كوبي برايانت، چادويك باسمن و مارادونا داشتيم.
با اين حال، در مورد موضوعات غيراخالقي تر و كم اهميت تر 
هم سؤاالتي وجود داشت. در عين حال، افزايش جست وجوي 
»دستور تهيه مايه خمير« و »طرز تهيه نان« نشان مي دهد 
كه جهان پس از پايــان اين همه گيري، از وجــود نانوايان 

حرفه اي در مضيقه نخواهد بود. 

  ابداع جالب بوئينگ

شركت بوئينگ صندلي هاي هواپيماهاي قديمي را به شكل مبلمان در آورده و 
آنها را با قيمتي فوق العاده به فروش مي رساند. به گزارش وب سايت اينترستينگ 
اينجينيرنگ، قيمت اين صندلي ها بين 5500تا 19500دالر اعالم شده  است. 
گران ترين مبل اين فروشگاه، صندلي جنگنده اف4اســت كه تاريخچه بسيار 
جالبي هم دارد. هواپيمايي كه در زمان خود يكي از بهترين ها محسوب مي شد 
و سرعتش به بيش از 2 برابر سرعت صوت مي رسيد. اين صندلي ها اما تمام آن 
چيزي نيستند كه در فروشگاه بوئينگ عرضه مي شود. ميزهاي بلند ساخته شده 
از بدنه هواپيماي اسقاط شــده بوئينگ727، كمدهاي ساخته شده از قطعات 

موتورهاي توربوفن و مواردي ديگر از اين دســت نيز در اين فروشگاه فروخته 
خواهد شد.

  سايروس به مدار رسيد
سرانجام اسپيس ايكس توانســت ماهواره پخش راديويي ســايروس XM-7 را 
به وســيله موشــك فالكون9خود به فضا پرتاب كرده و آن را با موفقيت در مدار 
قرار دهد. به گزارش وب سايت اســپيس، اين پرتاب به دنبال تالش ناموفق روز 
جمعه انجام شد. ماموريتي كه يك دقيقه مانده به پرتاب به خاطر بررسي بيشتر 
سيستم هاي زميني لغو شده بود. »اسپيس ايكس« پس از انجام اين پرتاب، موشك 
فالكون9را طبق برنامه روي يك كشــتي در اقيانوس اطلس فــرود آورد كه اين 
شصت ونهمين فرود موفقيت آميز اين استارتاپ فضايي به حساب مي آيد. ماهواره 
پخش راديويی پرقدرت XM-7 يكی از دو ماهواره برنامه ريزی شده برای جايگزينی 
با ماهواره های XM-3 و XM-4 است كه به زودی غيرفعال می شوند. XM-7 حدود 
7تن وزن دارد و يكی از سنگين ترين ماهواره های مدار »زمين ثابت« را می سازد 
كه تاكنون به فضا پرتاب شده است. اين مدار در ارتفاع 35كيلومتر و 786متری از 

سطح  دريا و دقيقا بر فراز خط استوای زمين قرار دارد.

  پارچه اي براي مسدود كردن امواج الكترومغناطيس
محققان دانشگاه دركسل پارچه اي اختراع كرده اند كه امواج الكترومغناطيس را 
مسدود مي كند كه اين كار باعث مي شود كه فرد مقابل امواج و اشعه هاي خطرناك 
محافظت شــود. به گزارش وب ســايت نيو اطلس، امــواج الكترومغناطيس در 
فناوري هاي امروزي بسيار مفيد هستند، اما با توجه به اشعه هاي راديو، تلويزيون، 
واي فاي و... احتماال اختالل در آنها افزايــش مي يابد. به همين دليل اجزاي مهم 
دستگاه ها در پوشــش هاي مختلف ازجمله فويل مســي قرار مي گيرند كه اين 
موضوع اختالل هايي را در سيگنال ها به وجود مي آورد. به همين منظور محققان 
از مواد MXene اســتفاده كردند. اين مواد نوعي از رساناهاي دوبعدي هستند و 

سيگنال ها را به جاي منعكس كردن، جذب مي كنند.

كرونا؛ پرجست وجوترين واژه 2020
ويروس كرونا، نتايج انتخابات و كوبي برايانت جايگاه اول تا سوم رتبه بندي جست جوهاي 

گوگل را در سال 2020به خود اختصاص داده اند

10عبارت اول 
جست وجو شده 
در سال 2020

 ويروس
نتايج انتخابات كرونا

كوبي برايانت 
)بسكتباليست 

آمريكايي(
Zoom ليگ برتر اپليكيشن( IPL 

كريكت در هند(
هند در برابر 

نيوزيلند

به روزرساني 
مربوط به 

ويروس كرونا

عالئم ابتال به 
جو بايدنويروس كرونا

 Google
Classroom

حمل ونقل هوايي. »كريس بوش« مديرعامل كارگو 
در قاره آمريكا و شركت هواپيمايي يونايتد مي گويد: 
هيچ جايگزيني براي سرعت هواپيما وجود ندارد. 
يونايتد نخستين شركت هواپيمايي تجاري است 
كه نخستين واكسن هاي كوويد-19 داراي مجوز 
ســازمان غذا و دارو را به اياالت متحــده منتقل 
مي كند. اوايل دسامبر اين شركت هواپيمايي 5پرواز 
باري را براي حمل واكسن ها از بروكسل به فرودگاه 

اوهار شيكاگو آماده كرده است.
بوش مي گويد: فايزر ويال هاي واكسن را در ظروف 
مخصوص انجماد عميق بســته بندي مي كند اما 
شركت هواپيمايي ما مجبور است مكان هاي خاصي 

را براي حمل آنها ايجاد كنــد. احتماال بزرگ ترين 
چيزي كــه بايد روي آن تمركز كنيم يخ خشــك 
است. يخ خشك تنها راه نگهداري واكسن در دماي 
بسيار پايين است، اما يك محصول خطرناك است. 
يخ خشك دي اكسيدكربن منجمد است و هنگامي 
كه تصعيد مي شــود به گاز دي اكسيدكربن تبديل 

مي شود كه مي تواند مضر يا حتي كشنده باشد.
يونايتد اقدامات ديگري را براي نظارت بر سطح گاز 
دي اكسيدكربن در هواپيما انجام داده است ازجمله 
محافظت از خلبانان و پرسنل رمپ كه براي تخليه 
بار مجبور هستند در معرض دي اكسيدكربن قرار 
بگيرنــد. اداره هوانوردي فــدرال آمريكا اكنون به 

يونايتد و ساير شركت هاي هواپيمايي اجازه حمل 
6تن يخ خشك را داده است، يعني 5برابر بيشتر از 
حداكثر مقدار مجاز قبلي. بــه اين ترتيب هر پرواز 
بوئينگ777 تا يك ميليون دوز امكان حمل واكسن 
را دارد. بوش مي گويد: يونايتد نيز فرايند حمل ونقل 
بار خود را تغيير داده تا ظــروف مخصوص انجماد 

فايزر به سرعت از هواپيما خارج شود.
به هرحال در مســير حمل ونقل و توزيع واكســن 
كوويد-19 فايــزر، بازيگران اصلي شــركت هاي 
حمل ونقل و هواپيمايي هســتند كه بايد امكانات 
الزم را براي تحويل به موقع و ســالم اين واكسن 

فراهم كنند.

زنجیره  سرد توزیع واکسن کووید-19 
انتقال و توزیع واکسن های دو شرکت فایزر و مدرنا که بر اساس RNA پیام رسان هستند به دمای بسیار پایینی نیاز دارد که همین امر حمل و نگهداری 

آن را در مقایسه با واکسن های قدیمی پیچیده می کند.

فایزر-بیوان تک  مدرنا

شرکت فایزر محفظه های 
مخصوصی برای حمل 
واکسن ساخته تا آن را در 
دمای منفی 70 درجه حفظ 
کند

جعبه ها حاوی یخ خشک 
هستند که می توانند 
واکسن ها را تا 15 روز 
نگهداری کند

95 درصد

1/3 ميليارد

منفی 70 درجه 
سانتی گراد

6 ماه

94/5 درصد

يک ميليارد

منفی 20درجه سانتی گراد

6 ماه

اثربخشی واکسن

دوزهای برنامه ریزی 
شده در سال 2021

نگهداری

زمان نگهداری

بدون محفظه های مخصوص، زنجیره 
توزیع فریزری از کارخانه به مراکز 
واکسیناسیون الزم است

در منفی 20درجه تا 30 روز در 2 تا 8 درجه 
سانتیگراد تا 12 ساعت 

دمایی کمتر از میزان 
استاندارد فریزرها  

  در دمای منفی 70 درجه 
در فریزرهای مخصوص، 

5 روز در دمای 2 تا 8 درجه 
سانتیگراد 

کارخانهکارخانه مرکز واکسیناسیونمرکز توزیع

100ثانيه خبر

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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شما خوانندگان همشهري كه غريبه نيســتيد، ما خبرنگار جماعت هم مثل خودتان كه البد 
خسته ايد از خواندن اين همه مطلب درباره كرونا، خســته ايم از اين همه نوشتن درباره كرونا

اگر فردا پايــان همه گيــري كرونا در ايــران اعالم شــود، نخســتين كاري كه مي كنيد، چيســت؟

در خواب هم نمي ديديــم كه انجام كارهاي كوچك 
روزمره برايمان تبديل به آرزوهاي بزرگ شــود، اما 
كرونا اين كابوس را تعبير كــرد. اگر اجازه مي دهيد 
نويسنده هم ســهم كوچكي در اين گزارش كه قرار 
است شيرين باشد، داشته باشد. چه اشكال دارد كمي 
ساختارشكني كنيم؛ باالخره كرونا براي همه است 

حتي خبرنگاران!
شما خوانندگان همشــهري كه غريبه نيستيد، ما 
خبرنگار جماعت هم مثل خودتان كه البد خسته ايد از 
خواندن اين همه مطلب درباره كرونا، خسته ايم از اين 
همه نوشتن درباره كرونا. اصال همين گزارش، مثال 
قرار است در آن از كرونا عبور كنيم و به روزهاي بعد از 
كرونا فكر كنيم. اما مگر مي شود. ببينيد چندبار واژه 
5حرفي»كرونا« در پاراگراف هاي گزارش چرخيده 
و مثل ســيريش به همه سطور چســبيده.  براي ما 
همين كه كرونا تمام شــود و اسمش را در زباله داني 
تاريخ مطبوعات بيندازيم و عنوانــش را در تيترها، 
يادداشــت ها، متن ها و تصاوير ديگر نبينيم خودش 
بزرگ ترين آرزوســت، اين از تكليــف آرزوي بعد از 
كرونا براي ما خبرنــگاران. اما راه مي افتيم در كوچه 
و خيابان هاي سرد تا آرزوهاي گرم شما را بشنويم؛ 
روياهايي از جنس محبت، مهرباني و كلي چيزهاي 
كوچك كه شايد تا به حال به آن فكر هم نكرده ايم. 
در اين گزارش قرار است سرك بكشيم در روياهاي 

بعد از كروناي مردم. اينكه دلشان مي خواهد بعد از 
رفع زحمت كردن اين ويروس مزاحم چه كار كنند؟ 
در ادامه مي خوانيد كه عده زيــادي رؤياي ۴حرفي 
دارند؛ رؤياي ۴حرفي ديگر چيست؟ سطر ها را دنبال 
كنيد آن وقت آرزوي ۴حرفي براي شــما هم معنا 

پيدا مي كند.

سر به هوا نزديك آزادي
يعني ســربازي كه كيسه اش )ساك ســربازي( را 
به دوش كشــيده و خرامان به مرخصــي مي رود، 
بزرگ ترين آرزويش بعد از كرونا چه مي تواند باشد؟! 
شــنيده ايد» از هول حليم افتاد تــوي ديگ« اين 
ضرب المثل مصداق اين جوان سر به هوا و خوشحال 
است. ماسك ندارد! چرا؟ با ۴ انگشت دست راستش 
را محكم مي زند وسط پيشــاني اش:» اي داد بي داد. 
ماسكم كو؟« بعد ريز مي خندد: »اگر سربازي رفتي 
پس دركم مي كني؛ برگ مرخصي كه امضا شد، يعني 
از پادگان تا خود خانه بدو تا پشيمان نشدند...« انصافا 
راست مي گويد برگ مرخصي براي يك سرباز آنقدر 
شيرين است كه حتي ماســك زدن را هم فراموش 
كند. دست به جيب ماسكي بيرون مي آورد و به چهره 
مي كشــد. نصف صورتش محو مي شود؛ همينطور 
لبخندش. چشمانش چقدر تنهاست و چقدر دلتنگ 
اســت. آرزويش چه مي تواند باشد؟ اولش مي گويد: 

»نجات و سالمتي همه مردم از دست كرونا«.  اينكه 
خيلي قشنگ است، اما از خودت بگو از دل خودت. نه، 
اول بگو اهل كجايي؟ »كردستان. االن هم مي روم آنجا 
بعد از 9۰ روز« آن وقت دل خودت چه مي خواهد؟ 
خجالتي مي شــود و مي گويد: »دل خودم كه خيلي 
چيزها مي خواهد، اما شــر كرونا كم شود فردايش 
جشن مي گيرم، دست نامزدم را مي گيرم و مي رويم 
سر خانه و زندگي مان.« پس روز بعد از كرونا در تصور 
تو شكل يك جشن بزرگ عروسي است؟ مي خندد: 

»دقيقاً، زدي وسط خال.«

آرزوهاي 4حرفي
دنياي دانشجويان كارشناسي هنوز رنگارنگ است. 
دليلش هم پا گذاشتن به دروازه شهر سرسبز دوران 
جواني است. دنياي شان پر از آرزوهاي دست يافتني 
اســت و دســت نيافتني. خالصه روياهاي شيريني 
دارند. يك آقا پســر عبوس، دانشــجوي سال دوم 
دندانپزشكي آرزويش بعد از كرونا يك كلمه ۴حرفي 

است: »آغوش!« 
پدرام خسته و رنجيده شده از دست كرونا، مي خواهد 
هرچه زودتــر اين ويروس تفرقه افكــن از ميان مان 
برود تا بتواند يك دل سير عزيزانش را بغل كند: »از 
محبت مادر و پدر و آغوش گرم شان بي نصيب شديم. 
اگر امروز پايان كرونا باشــد، خودم را به آغوش آنها 

مي رسانم.« فقط پدرام نيست كه آرزويش ۴حرفي 
است همه آنهايي كه چشــم مي بندند تا آرزوي بعد 
از كرونا كنند در كنار هر آرزويي، دلشان پرمي كشد 

براي آغوش مهربان عزيزان شان.
 از نگاه مينا، دختر جواني كه براي ســفر به چالوس 
ساكش را بسته و در انتظار اتوبوس است دنياي بعد از 
كرونا شبيه شب هايي است كه تيم ملي فوتبال گلي به 
سر مردم مي زند و همه شاد و هيجان زده به خيابان ها 

مي ريزند تا جشن همگاني برپا كنند.
روياي بعد از كروناي مينا تصويــر زيبايي دارد؛ پر از 

گل و شيريني.
اما مينا چرا در ايــن ممنوعيت رفت وآمد به چالوس 
مي رود؟ »دانشجوي پرســتاري هستم و براي دوره 
كارآموزي مي روم. آرزو مي كنم كرونا تمام شــود تا 
مثل هميشه وقتي وارد خانه مي شوم بروم در آغوش 
مادرم. كرونا برود كه كالس هاي ما هم از سر گرفته 
شــود، مثل قبل دانشگاه داير شــود و دوستانم را از 

نزديك ببينم.«
آرزوي يك پسر 1۳ساله چه مي تواند باشد؟ شايد 2ماه 
پيش دايي شده باشد؛ نوزادي كه هنوز از نزديك او را 
نديده: »من دايي مهسا كوچولو هستم. نخستين بار 
است كه دايي مي شــوم و خيلي خوشحالم. اما فقط 
عكس و فيلم مهسا را مي بينم. دلم برايش تنگ شده. 
اگر كرونا برود خانه خواهرم نخستين جايي است كه 

محمدصادق خسروي علياآرزوهـــــاي بعد از كرونا
 خبرنگار

 تســت ســنجش ســطح اكســيژن خون با دستگاه
 Pulse Oximetery. در اين روش، پزشك يا پرستار از 
وسيله دستي كوچك يا نمونه هاي بزرگ تر بيمارستاني 
استفاده مي كند تا مقدار اكســيژن موجود در گردش 
خون فرد را بررســي كند. عددي كه اكســيمتر نشان 
مي دهد، نقش مهمي در تشخيص شدت بيماري كرونا 
دارد. درواقع اين روشــي براي تشخيص كرونا نيست، 
بلكه ابزاري براي معاينه پزشــك بــراي فهم وضعيت 
بيمار و دســته بندي بيمــاران مبتال به كروناســت. با 
كمك اين وسيله، بيماراني كه نيازمند بستري باشند، 
شناسايي شده و در شــرايطي كه سطح اكسيژن خون 
فرد به زير عدد 9۰درصد رســيده باشد، بيمار نيازمند 
اقدامات جدي براي انجام اقدامات درماني پيشرفته تر 
و بيمارستاني خواهد بود. اگر سطح اكسيژن فرد عددي 
بين 9۰تا9۳باشد،  نيازمند نظارت پزشك به شكل روزانه 
و درمان حداكثري در منزل و قرنطينه سختگيرانه است 
و در شرايطي كه عدد باالتر از 9۴باشد به اين معناست كه 
فرد احتماال در معرض تهديد بيماري قرار دارد و بايد از 
خود مراقبت بيشتري انجام دهد. بايد درنظر داشت كه در 
شرايط همه گيري و شيوع بيماري، ممكن است به علت 
شلوغي بيمارستان ها و مراكزدرماني تصميم گيري درباره 
بستري يا بستري نشدن بيماران لزوماً تابعي از ميزان 
اكسيژن خون فرد نيست و براي بستري تنها  تشخيص 

پزشكان مستقر در بيمارستان ها الزم است.

اُكسيمتر چيست  و  
عددهايش چه معني ای دارند؟

راهنما

ماسك زدن مداوم همگاني مي تواند باعث 
كاهش انتقال ويروس كرونا و جلوگيري از 

چرخه انتشار آن شود.
اما ماســك زدن براي همه افراد راحت 
نيست. ماســك زدن به خصوص هنگام 
ورزش گاهي باعث مي شود افراد احساس 

مشكل در تنفس  داشته باشند.
عبور دادن هوا از ميان جدار ماســك كه 
مقداري مقاومت نسبت به جريان هوا دارد 
و وارد كردن آن به ريه ها باعث مي شــود 
اندكي تالش تنفســي شما بيشتر شود و 
درنتيجه متوجه سختي نفس كشيدنتان 

شويد و احساس ناراحتي كنيد.
بهترين شــيوه براي حل اين مشكل اين 
اســت كه با سرعت آهســته تري نفس 
بكشيد تا مقاومت ماســك در برابر هوا 

كمتر شود.
 تالش كنيــد هواي بــازدم را با لب هاي 
غنچه شده بيرون دهيد يا اگر در حال راه 
رفتن هستيد، سرعت حركت تان را كاهش 

دهيد تا فشار بر ريه هاي تان كمتر شود.
سؤالي كه پيش مي آيد اين است كه بهتر 
نيست براي حل اين مشكل به كلي ماسك 
زدن را كنار گذاشت و به جاي آن از طلق ها 
و شيلدهاي محافظ صورت استفاده كرد؟ 

پاسخ اين است كه طلق محافظ نمي تواند 
جايگزين ماسك  تنفسي شود.

اگر شما دچار عفونت كروناويروس باشيد، 
ماســك زدن عمدتا مانع انتشار ويروس 

 مي شود.
همچنين ماسك ها ممكن است تا حدي 
باعث محافظت خود فردي هم كه ماسك 
مي زند، از ويروس هاي موجود در ترشحات 
تنفسي ديگران شود؛ هر چند بررسي هاي 

بيشتري در اين باره الزم است.
اگر واقعا زدن ماسك برايتان ناممكن است، 

پيش از آنكه به طلق محافظ روي بياوريد با 
پزشكتان مشورت كنيد. اگر تنها گزينه 
باقيمانده براي شما استفاده از طلق محافظ 
است، از طلقي استفاده كنيد كه كامال تا 
دوطرف صورت و پايين چانه تان كشيده 
شود و فاصله جسمي تان را هم با ديگران 

حفظ كنيد.
ماسك زدن همچنين ممكن است باعث 
اضطــراب در برخي افراد شــود و حتي 
»كالستروفوبي« )ترس از بودن در فضاهاي 

محصور( ايجاد كند.

هنگامي كه ما دچار اضطراب مي شويم، 
ســريع تر نفس مي كشــيم تا اكسيژن 
بيشتري به خون برسانيم و ضربان قلبمان 

هم سريع تر مي شود.
براي اينكه بتوانيد بر اين اضطراب غلبه 
كنيد، اول بايد بدانيد كه ماسك زدن براي 
شما خطري ايجاد نمي كند. شواهدي وجود 
ندارد كه پوشاندن صورت با ماسك هاي 
معمول، تغييري در ميزان اكســيژن يا 
دي اكســيدكربن خون ايجاد كند يا به 

ريه هاي شما آسيبي بزند.
در قدم بعد، بر نفس كشــيدنتان متمركز 
شويد. نفس هاي آهسته و عميق بكشيد 
كه به برطرف شــدن اضطراب شما كمك 

مي كند.
در اغلــب موارد، اضطراب شــما به طور 
قابل توجهي با روبه رو شدن با ترس تان و 
تحمل ناراحتي ابتدايي و عادت كردن به 

آن برطرف مي شود.
فراموش نكنيد كه بسياري از افراد و براي 
مثال كاركنان مراقبت هاي بهداشــتي 
مجبور شــده اند براي نخســتين بار در 
عمرشان در محل كارشان هميشه ماسك 
بر چهره داشته باشند، اما به اين وضعيت 

عادت كرده اند.

آيا ماسك زدن 
ناراحت تان 
مي كند؟

پزشک همشهری

علی مالئكه
پزشك و روزنامه نگار

مي روم؛ هر چند دلم لك زده براي شهربازي، اما اول 
دلم مي خواهد مهسا كوچولو را بغل كنم.«

پا به سن گذاشته ها هم آرزوي ۴حرفي دارند. پيرمرد 
عصايش را به ســنگفرش ســرد پياده رو مي كوبد و 
پاهايش را به زحمت به او مي رساند. پيرزن شانه به 
شانه اش قدم برمي دارد. زمانه و كرونا صورت شان را 
چالنده. از پشت ماسك، تيله چشمان شان به زحمت 
ديده مي شــود. اما پيرمرد و پيرزن دلشان ۴حرفي 
مي خواهد؛ »دلمان پرمي كشد براي ديدار بچه ها و 
نوه هايمان. بسته زبان ها از ترس اينكه مبادا به ما كرونا 
انتقال دهند نمي آيند سمتمان. خدا حفظشان كند، 
اما كاسه صبرمان لبريز شده. اگر كرونا زحمتش را كم 
كند، بچه ها را دعوت مي كنيم، دور هم جمع مي شويم 

و بچه ها را در آغوش مي گيريم.« 
پيرمرد نفس زنان مي گويد: »خدا كند زنده باشيم و 

آن روز را ببينيم.«
اشك مي دود در كاســه چشمان خشك پيرزن: »به 

اميد خدا.«
يك جايي آدم ها به آخر خط مي رسند، بعد متوجه 
مي شوند آخر خط اينجا نيست و تا جهنمي كه تصور 
مي كنند در آنند هنوز كلي راه مانده. نوزاد ۳ماهه  در 
آغوش مادر، زل زده به آدم هايي كه در پياده رو براي 
رفتن در تكاپويند. مادر آن طرف در ايستگاه اتوبوس 

نشسته و نگاهش غرق در چهره نوزاد است.
او آرزو مي كند كرونا تمام شــود تا به مشــهد برود، 
در جوار امام رضا)ع( آرام بگيرد و شــفاي نوزادش را 
طلب كند: »مغزش آب آورده. بعد از 18 ســال مادر 
شدم. نمي داني چقدر خوشحالم. مطمئنم اين بچه 
زنده مي ماند. اگر قرار بود نماند كه خدا او را بعد از اين 
همه سال به من نمي داد. دلم روشن است، اما خدا مرا 
ببخشد گاهي در گذشته براي دغدغه هاي كوچك 
ناسپاسي كرديم و با عقل كوچك مان فكر مي كرديم 
در بدترين شرايط ممكن گرفتار شده ايم؛ درحالي كه 
هيچ چيزمان نبود و بيهوده مسائل را بزرگ مي كرديم. 
حاال ببين چه به روز آدمي آمده، همه آرزوي ديدار 
هم را دارند، آرزوي يك ســينما و پارك رفتن دارند 
و آرزوي يك دورهمي ســاده. من احساس مي كنم 
هنوز هم تا آخر خط خيلي راه مانده و بايد به زندگي 

اميدوار باشيم.«
كرونا درست زماني ســروكله اش پيدا شد كه انسان 
مغرورانه تصور مي كرد جهان را در مشــت گرفته و 
به همه امور تسلط پيدا كرده است. چرخ تكنولوژي 
آنقدر تاخت تا به همه اثبات كند در عصر ارتباطات 
فاصله ها بي معناســت و تلفن هاي هوشمند جاهاي 
خالي آدم ها را با نوشــته و تصويرشان پرمي كند، اما 
كرونا همه معادالت را بر هم زد. به قول آقاي لطيفي، 
معلم بازنشسته رياضي: »آمد تا به همه بفهماند دل 
همه انسان ها به شنيدن نفس های يكديگر گرم است. 
آرزوي بعد از كروناي من هم ديد و بازديد است. االن 
همه تلفن هوشمند دارند، تماس تصويري مي گيرند 
و از لحظه به لحظه يكديگر باخبرند، اما نياز هيچ كس 
برطرف نمي شود. كرونا آمد تا ثابت كند كه ما ربات 
نيســتيم و بايد وجود يكديگر را حس كنيم، زنده، 

رودررو و چشم در چشم.«
آرزوهاي مردم نشان مي دهد روز بعد از كرونا احتماال 
يكي از قشنگ ترين روزهايي اســت كه دنيا به خود 
ديده؛ روزي كه همه يكديگر را در آغوش مي گيرند، 
لبخند مي زننــد و احتماال بــه خيابان ها مي آيند تا 

شادي كنند.

تيتر آخر كرونا
رويا هاي شــيرين مردم باعث شــد دوبــاره هوس 
ساختارشكني كنيم و در انتهاي گزارش هم از آرزوي 
مشترك نويسنده و ديگر گزارشگران خسته از كرونا 
بنويسيم؛ رؤياي زندگي در جهان بدون كرونا، بدون 
ماســك و مواد ضد عفوني كننده و بدون آغوش  هاي 
سرد. اين  رؤيا دست يافتني اســت و اگر همه تالش 
كنيم آن روز نزديك است؛ روزي كه روزنامه ها تيتر 
بزنند: »كرونا رفت و دنيا مهربان تر از هميشه شد«، 
»قشــنگ ترين روز دنيا«، »مهربان ترين روز دنيا«، 
»شادترين روز دنيا« و آرزوي ما اين است كه اينگونه 

كرونا را تيتر كنيم؛ براي آخرين بار.

يكتا فراهاني /خبرنگار
داشتن هدف و چشم اندازي اميدوارانه حتي در سخت ترين 
شرايط هم مي تواند زندگي انسان ها را معنا دار كند؛ ضمن 

اينكه با اميد و آرزو مي توان حال بهتري را هم تجربه كرد.
هم اكنون با توجه به اينكه ماه ها از شــيوع بيماري كرونا 
گذشته و همه ما با بسياري از جوانب و محدوديت هاي اين 
بيماري آشنا شــده ايم مي توان گفت مهم ترين كليدواژه 
شكســت كرونا، داشــتن اميد به آينده و آرزوهايي براي 
ساختن هر چه بهتر آن است. البته بشر براي داشتن آرامش 
و برخورداري از شــرايط مطلوب، نيــاز به كنترل محيط 
پيرامون خود دارد. درواقع كنترل پذيري و قابل پيش بيني 
بودن شــرايط بيروني از مهم ترين عوامــل براي مقابله با 
استرس و اضطراب به شــمار مي رود. اما با توجه به شيوع 
بيماري كرونا و شرايط اقتصادي ناپايدار اين روزها، كنترل 
شرايط بيروني كمتر شده و به اين ترتيب ميزان استرس و 
اضطراب هم افزايش يافته است؛ بنابراين مهم ترين كار در 
چنين شرايطي افزايش مقاومت ذهن و جسم است. با توجه 
به اينكه ترس و هيجانات مختلف بر عملكرد دستگاه عصبي 
و سيســتم ايمني بدن تأثير گذار بوده، يافتن راهي براي 
افزايش توانمندي و مقابله با استرس فردي و جمعي بسيار 
مهم است. در اين ميان نيز داشتن اميد و آرزو از مهم ترين 
موارد در توانمند شدن افراد براي ساختن آينده و تعيين 

هدف و قدرت اراده براي دستيابي به آنهاست.
البته اميدوار بودن به فردايي بهتر به معناي خوش بيني هاي 
غيرواقع بينانه نيست. مي توان گفت اميدواري تنها درصورتي 
مي تواند مؤثر واقع شود كه با آگاهي و منطق همراه باشد. 
بنابراين باال بردن ميزان آگاهــي در هر زمينه اي ازجمله 
مقابله با بيماري و شرايط استرس زاي ناشي از آن، بسيار مؤثر 
است؛ ضمن اينكه فاجعه آميز ندانستن شرايط و مديريت 
استرس و اضطراب نيز فقط با داشتن اطالعات كافي و كسب 
اطالعات الزم در اين خصوص حاصل خواهد شــد. به اين 
ترتيب، مي توان به گونه اي واقع بينانه به آينده اميدوار بود 
و براي تغيير شرايط گام برداشت. فراموش نكنيم هر اتفاقي 
هرقدر هم كه سخت باشد، پتانسيل آن را دارد تا بتوانيم از 
آن تجربه اي تازه كسب كنيم. شايد بتوان گفت مواجهه با 
كرونا هم تلنگري بود تا بشر با وجود تمام مشكالت زندگي 
بتواند بيشتر به ارزشــمند بودن آن واقف شود. هم اكنون 
مي توانيم با اميدواري بيشتر پيش به سوي آينده و تحقق 
آرزوهايمان گام برداريم؛ چون اين كار آرامش بيشتري براي 
توانايي مواجهه با مشكالت به ما خواهد بخشيد. بنابراين 
بايد بتوانيم ريشه هايي از اميد را در خود شناسايي كنيم. در 
اين خصوص از لحاظ روانشناسي نياز به پيش زمينه هايي 
مانند حس كنترل و تسلط بر ذهن و همچنين دنيايي كه 
براي خود ســاخته ايم، داريم. يافتن معنا براي هر اتفاقي 
نيز در اين زمينه بسيار مهم و تأثير گذار خواهد بود؛ ضمن 
اينكه درنظر گرفتن نفع جمعي به جاي نفع شخصي هم 
موضوع مهم ديگري است كه حتما بايد به آن توجه داشته 
باشيم؛ يعني باور اينكه همه ما مي توانيم در چنين شرايطي 
بر چگونگي شكل گرفتن سرنوشــت همديگر تأثير گذار 
باشيم؛ ضمن اينكه برخورداري از حمايت اجتماعي را هم 
مي توان يكي از عوامل مهم براي اميدواري بيشتر به آينده 
دانست. ما مي توانيم با آگاهي، اميدواري و رفتار متعهدانه، 
خودمان را در برابر بيماري كرونا ايمن كنيم. درواقع وقتي 
رفتار درستي را كه منجر به كاهش بار و فشار بر كادر درمان 
براي پيشگيري از بيماري خواهد شــد در پيش بگيريم، 
مي توانيم بر اوضاع كنترل بيشتري داشته باشيم؛ موضوعي 
كه پيش نياز مهمي براي داشتن اميد به آينده و تسلط بر 
شرايط است. درنظر گرفتن احساس تعلق به ديگران نيز از 
عوامل افزايش اميدواري است؛ زيرا باعث مي شود عالوه بر 
اينكه فكر كنيم ديگران هم به فكر حفظ سالمت ما هستند و 
به ما مي انديشند خودمان هم احساس مسئوليت بيشتري 
نسبت به ديگران داشته باشيم؛ چيزي كه در اين شرايط، نياز 

به برخوردار بودن از آن، بسيار ضروري است.

 قدرتي كه اميد
 به ما مي دهد
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ارزش افزوده تنوع اقوام 

ري همواره از مهم ترين شهرهاي ايران بوده كه 
مورد توجه عموم حاكمان كشور قرار گرفته و 
همواره جاذب جمعيت از سراســر ايران بوده 
است. از آغاز حكومت قاجاريه كه تهران پايتخت ايران قرار گرفت تحوالت 
عظيمي در زيرساخت هاي شهري اتفاق افتاد و مركز نوآوري كشور شد. 
از همان موقع موج مهاجرت به شهر تهران شروع شد و در زمان حكومت 
پهلوي شــدت گرفت. آنچه از آمار سرشماري هاي كشــور اهميت دارد، 
اين است كه در طول 60سال گذشــته اعداد قابل مالحظه اي از جمعيت 
استان هاي مختلف كشور به مجموعه شــهر تهران مهاجرت كرده اند. در 
10سال 55تا 65 تعداد 480هزار نفر، در 10سال 65 تا 75حدود 350هزار 
نفر، در 10ســال 75تا 85، 615هزار نفر و در 10ســال 85تا 95 تعداد 
340هزار نفر جمعيت از استان هاي مختلف كشور به تهران وارد شده اند. 
در اين 40سال منتهي به سرشماري 95حدود يك ميليون و 800هزار نفر 

خالص مهاجرت استان هاي كشور به منطقه تهران بوده است.
حوزه كشش شهر تهران از سراسر كشور بوده اما وجه غالب آن از استان هاي 
زاگرس نشين بوده و براساس آخرين داده هاي سرشماري كشور،خوزستان، 
لرستان و كرمانشاه در صدر مهاجرفرست هاي به مجموعه شهري تهران 

بوده اند.
با اينكه اين اتفاق اصاًل اتفاق خوبي نيســت و شكل مرضي به  خود گرفته 
است و مديران نظام برنامه ريزي كشور بايد اين جريان را مهار كنند اما خود 
اين ظرفيت در شهر تهران بستر فعاليت هاي فرهنگي، هنري، اجتماعي و 

قومي را فراهم مي كند.
تنوع قومي جمعيت وارد شده به شهر تهران قاعدتاً تنوع ديني و مذهبي، 
زبان، رسوم، سبك زندگي، غذا، لباس، موسيقي، آداب و رسوم، مناسك 
را فراهم مي كند. اين تنوع فرصت بســيار مهمي براي تنوع بخشــي به 

فعاليت هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي است.
آنچه مسلم است اينكه، مردم واردشده به شهر تهران شهروند كشور ايران 
هستند. اينان حق دارند براساس عناصر فرهنگي و اجتماعي خود زندگي 
كنند. فراهم آوري زمينه اجراي اين مناسك برعهده مردم و نظام فرهنگي 
و اجتماعي رسمي كشور است. از سوي ديگر حفظ عناصر فرهنگي اقوام 
مختلف كشــور وظيفه اي قانوني، اخالق، انســاني و اجتماعي است كه 
بر همگان تكليف مي كند تا تمام تالش خود را بــراي حفاظت از ميراث 
فرهنگي اقوام مختلف كنند. بخشي از اين عناصر درون خانوادگي و بخشي 
بيرون از خانواده اتفاق خواهند افتاد. بخشي از اين عناصر فردي و بخشي 
جمعي است. بخشي از اين عناصر شكل مذهبي دارند و بخشي شكل قومي 

و سرزميني.
بديهي است كه اين عناصر در سرزميني غيرسرزمين مادري در طول زمان 
دچار فرسايش و فراموشي مي شــوند و ممكن است هيچ گاه بروز و ظهور 
بيروني پيدا نكنند. اين فراموشي عوارض بسيار بدي براي فرهنگ كشور 
خواهد داشت. با فراموشي اين عناصر بومي زمينه ورود عناصر بيگانه فراهم 

مي شود و هزينه مديريت فرهنگي كشور را باال خواهد برد.
تالش براي استقرار اين تنوع فرهنگي و اجتماعي در شهر تهران وظيفه 
تمام دست اندركاران فرهنگي و اجتماعي كشور به خصوص حوزه مديريت 
شهري و دستگاه هاي فرهنگي و اجتماعي كشــور است. اين دستگاه ها 
ظرفيت عظيمي براي از اين ويژگي هاي قومي را براي توسعه گردشگري در 
اختيار دارند. اين ظرفيت براي اقوام مختلف ساكن در تهران جذاب خواهد 

بود و قطعاً با استقبال وسيعي روبه رو مي شود.
برگزاري جشــنواره هاي غذا، پوشــاك، لباس، موســيقي، دستباف ها، 
صنايع دستي، آداب، رسوم و مناسك كمك شاياني به تعامالت فرهنگي 
مردم خواهد كرد. توســعه اين فعاليت ها تفكرات قالبي را در مورد اقوام 
اصالح مي كند و فلسفه وجود هر عنصري در نظام اجتماعي ديگر را شرح 
مي دهد. با شرح دليل وجود هر عنصر در اقوام ديگر تعامالت قومي تلطيف 
رفتار هر كدام را براي ديگري قابل پيش بيني مي كند. درصورت ايجاد و 
توسعه گردشگري اقوام در شهر تهران زمينه گفت وگوي كيفي اين اقوام 
فراهم مي شــود كه خروجي اين گفت وگو افزايش ســرمايه اجتماعي و 

فرهنگي خواهد بود.
در مجموعه شهري تهران زيرساخت هاي مختلف فرهنگي، هنري فراهم 
است. نمايشگاه ها، پارك هاي عظيم، سينماها، سالن هاي تئاتر، دانشگاه ها، 
مدارس، مساجد، حسينيه ها، مناظر طبيعي مانند كوه ها و ارتفاعات اطراف 
شهر همه و همه بناهاي فيزيكي اي هستند كه امكان حضور اقوام براي ارائه 
ويژگي هاي خود را فراهم مي كنند. اين زيرساخت ها با حضور واقعي اين 
عناصر كيفي معنا پيدا مي كند. با اين معناست كه مي توان اقوام مختلف را 

براي بازديد و شركت در اين جشنوارها تشويق كرد.
تنوع قومي شهر تهران باعث مي شود كه اقوام ديگر نيز از رويدادهاي هر 
قوم بازديد كنند و باعث گردش توانمندي هاي اقوام به يكديگر شود. در 
بسياري از موارد ارائه ويژگي هاي اقوام مختلف در تهران باعث توسعه سفر 
و گردشگري به اســتان هاي ديگر براي ديدن اين ويژگي ها در سرزمين 
مادري مي شــود و بســيار اتفاق خواهد افتاد كه باعث جذب مســافران 
بين المللي مي شود. با توجه به پايتخت بودن تهران و استقرار سفارتخانه ها، 
دستگاه هاي اجرايي، هتل هاي اصلي، فرودگاه هاي بين المللي در تهران 
اين شهر محل مراجعه جمعيت زيادي از كشورهاي ديگر است. استقرار 
نمايشــگاه ها، بازارچه ها و مراكز خريد دائمي اقوام براي توسعه تعامالت 
قومي بســيار تأثيرگذار خواهد بود و گردشــگري ملــي و بين المللي را 
تسهيل مي كند. فارغ از آنچه گفته شــد ضرورت دارد نهادهاي فرهنگي 
شــهر تهران و يا مجموعه شــهري تهران براي اقوام مختلف برنامه هاي 
اختصاصي توسعه فرهنگي اجتماعي برگزار كنند تا هويت فرهنگي شان 
حفظ شود و درصورت تطبيق با نظام مدرن شهري بهينه شده و به كمك 
توسعه فرهنگ شهري بيايد. نظام شهر ما با رشــد شتاباني كه در پيش 
گرفته و ساختار مهاجرتي كشــور به قدرت مكشي كه براي تهران ايجاد 
كرده است، همچنان به عناصر فرهنگي قومي و بومي حمله ور شده و در 
پي اضمحالل آن اســت. اين اضمحالل قطعاً عمدي نيست اما نمي توان 
گفت در غيرعمدي بودن آن از دايره توجه ما دور باشد. شرايط فرهنگي 
اقتضا مي كند تا با مداخله همه جانبه در بررسي، مديريت، حفظ اين عناصر 
 بكوشيم و درصورتي كه اين عناصر مي توانند باعث قوام نظام شهري شوند 

آن ها را حفظ كنيم، نشر دهيم و نهادينه كنيم.

اقوام تهران
این شماره

يادداشت يك

اردشیرگراوند
جامعه شناس
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پوشش و موسيقي اقوام نيز برپا شود. براي تقويت 
همشــهريان ارمني يا همشهريان سني مذهب و 
ديگر مذاهب كه ديده نمي شــوند يا بسيار كمتر 
ديده مي شوند، سعي كرده ايم با حضور در فضاهاي 
مذهبي و جشن هاي مربوط به ســال نو و ديگر 
جشــن هاي فرهنگي و مذهبــي، ضمن تقويت 
فعاليت آنها، به تثبيت موقعيــت و جايگاه ملي 
آنها ازجمله ارامنه كه چندين نسل است به ايران 
آمده اند، كمك كنيم تا ِعرق ملي آنها نيز بيشتر 
شــود. همچنين تالش كرده ايم امكان برگزاري 
نمازهاي مربوط به اعياد و مناسبت هاي اهل سنت 
در تهران بيشتر فراهم شود و آنها بتوانند با دغدغه 
كمتري مناســك مذهبي خود را به جا آورند. در 
مورد ديگر اقوام ايرانــي، ازجمله اقوام آذري زبان 
كه از فعال ترين اقوام حاضر در تهران هســتند و 
بســياري از آنها در بخش هاي مختلف اقتصادي 
فعالند، تالش كرده ايم كــه فعاليت آنها در قالب 
صنوف مختلف ديده شود و در رويدادهايي مانند 

جشنواره اقوام زمينه فعاليت شان فراهم شود.
معموال مشاهده مي شود كه برخي 
ســاكنان تهران بر هويت قومي خود تأكید 
بیشتري دارند. اين نگاه، به احساس تعلق به 
تهران خدشه وارد نمي كند؟ چگونه مي توان 
بین هويت قومي و تعلق خاطر به شهر تهران 

پیوند برقرار كرد؟
به نظرم اين نگاه كه فردي چــون اصالت تهراني 
ندارد پس نمي تواند به تهران تعلق خاطر پيدا كند 
و به نفع تهران كار كند، كامال مردود است. تابعيت 
ثانويه برعكس تابعيت اوليــه به انتخاب خود فرد 
است. افراد خودشان انتخاب نمي كنند كه از چه 
قومي باشند، اما شهري كه به آن مهاجرت مي كنند 
و ساكن آن مي شوند را خودشان انتخاب مي كنند. 
بي ترديد، آنها علقه هاي بيشتري به شهري كه به 
آن مهاجرت مي كنند، پيدا مي كنند. مهاجرت به 
پايتخت به تبع امكاناتي كه در آن متمركز است، 
زياد است. هم اكنون شمار زيادي از كساني كه در 

تهران زندگي مي كنند، در شــهر ديگري متولد 
شــده اند، اما آنها تهران را بــراي زندگي انتخاب 
كرده اند و اين سكونت علقه بيشتري به تهران ايجاد 
مي كند. البته اين نگاه، نافي عالقه آنها به ريشه و 
قوميت شان نيست. موضوع مهمي كه اينجا مطرح 
مي شود، اين است كه بدانيم فقط با حضور در يك 
شهر عنوان شهروندي به كسي اطالق نمي شود. 
انتظار مي رود همه كســاني كه در تهران زندگي 
مي كنند، به ارتباط دوسويه شهر و خودشان توجه 
كنند؛ يعني عالوه بر حقوق شهروندي، به تكاليف 
شهروندي پايبند باشند. همانطور كه شهروندان 
حق دارند از معابر و خيابان هــاي مرتب و منظم 
با آسفالت مناســب برخوردار شــوند و فضاهاي 
شهري براي همگان قابل دسترس شود، موظف 
هستند تكاليف شــهروندي را نيز اجرا كنند و به 

قوانين و مقررات مرتبط با شــهر اهميت دهند. 
درواقع تك تك كساني كه در تهران سكونت دارند، 
فارغ از هر قوم، تيره و مذهبي، مي توانند تهران را 
شهري زيست پذيرتر كنند. سازمان هاي مردم نهاد 
و تشكل هايي كه به عنوان تشــكل هاي اقوام در 
تهران حضــور دارند مي توانند در اين مســير به 
مديريت شهري كمك كنند و به صورت خودجوش 
آموزش هاي شهروندي را دنبال و به مخاطبان شان 

منتقل كنند.
به نظر شما مي توان تنوع قومیتي را 
به سمت تقويت گردشگري تهران هدايت كرد؟ 
وقتي اقوام مختلف برشي از بافت فرهنگي خود 
را در تهران پياده كننــد، مي تواند براي مخاطب 
ايرانــي و غيرايراني جذاب باشــد. همانطور كه 
رستوران هايي در پايتخت به طبخ غذاي جنوبي، 
شــمالي و آذري و... پرداخته و بر جذابيت شهر 
افزوده اند، ضمن حفظ هويت معماري تهران، تكثر 
و تنوع در معماري شهر و الهام گرفتن از معماري 
اقوام و شهرهاي مختلف جذاب خواهد بود؛ مثاًل 
در بافتي از تهران يا برشي از يك محله، خانه هايي 
به سبك خانه هاي كويري بادگير داشته باشند يا 
به سبك معماري مناطق شمالي با سقف شيرواني 
ساخته شوند. البته در تهران چنين نمونه هايي 
وجود دارد، اما بســيار نادرند و عده كمي بنا به 
سليقه شخصي خود چنين بناهايي ساخته اند؛ 
بناهايي كه مورد قهر مالكان امروزي قرار مي گيرند 
و براي حفظ اين ميراث تالش نمي كنند. شاهد 
بوده ايم حتي در مواردي كه اين بناها به ثبت ملي 
هم رسيده اند، از طريق ديوان عدالت اداري، آن بنا 
را از ثبت خارج كرده و جواز تخريب و نوسازي آن 
را از شهرداري گرفته اند. اين بي توجهي ها باعث 
شده است كه فضاهاي جذاب و خوشايند كم كم 
نابود شوند و تهران به شهري بي روح با ظاهر بتوني 
و سنگي تبديل شود. در فقر اين بناها، آن دسته 
از كســاني كه به تكثر و تنوع معماري عالقه مند 
هستند، براي ديدن فضاهاي معماري متنوع از 

تنوع قومیتی به تهران رنگ می بخشد 
گفت وگو با حجت نظري، رئيس كميته مشاركت هاي اجتماعي شوراي شهر تهران، درباره جشنواره اقوام

بررسي آماري داليل مهاجرت 
به تهران براساس پژوهش هاي 

دانشگاهي و آمارهاي رسمي

  تهران از نظر تنوع اقوام و فرهنگ ها بي نظیر است. از ديرباز تاكنون اقوام مختلفي از سراسر ايران به داليلي 
چون كسب شغل و تحصیل ساكن تهران شده و تركیب جمعیتي منحصربه فردي به وجود آورده اند. هرچند در 
نگاه نخست، همزيستي اين تركیب جمعیتي دشوار به نظر مي رسد، اما گذشــت زمان نشان داده كه اين اقوام 
دوشادوش هم براي پیشرفت پايتخت تالش كرده و تاريخ آن را رقم زده اند. هر يك از اين اقوام، پیشینه تاريخي و فرهنگي غني در سبك زندگي، 
هنر و صنايع دستي و آداب و رسوم خود دارند كه توجه به آنها از 2منظر حائز اهمیت است: نخست، ضرورت شناخت مردم از پیشینه فرهنگي و 
هويتي خود و دوم، استفاده از ظرفیت هاي فرهنگي و اقتصادي اقوام درجهت پیشبرد اهداف اجتماعي و اقتصادي شهر تهران. چند سالي است 
كه مسئوالن با برگزاري جشنواره ها و نمايشگاه هاي ويژه اقوام سعي در تقويت ظرفیت هاي فرهنگي و اقتصادي آنها دارند. با حجت نظري، عضو 
كمیسیون فرهنگي- اجتماعي شوراي شهر و رئیس كمیته مشاركت هاي اجتماعي شوراي شهر تهران درباره برگزاري اين جشنواره ها در سال جاري 

و چشم انداز پیش روي اين برنامه ها صحبت كرده ايم. 

مرضیه ثمره حسیني
روزنامه نگار
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تهران خارج مي شوند و به شهرهاي ديگر مي روند.
بسیاري از برنامه ها و جشنواره هاي 
فرهنگي و هنري در يك ســال اخیر متأثر 
از شــیوع كرونا كنسل شــده و طبق گفته 
كارشناسان حوزه بهداشت و سالمت، كرونا تا 
يك سال ديگر و حتي بیشتر بین ما باقي خواهد 
ماند. در اين شرايط، شما دورنماي جشنواره ها و 

برنامه هاي اقوام را چگونه مي بینید؟ 
درست است كه تأثير برنامه هاي حضوري بيشتر از 
برنامه هاي فضاي مجازي است، اما در سال جاري 
ما تالش كرده ايم رويدادهــاي فرهنگي، هنري 
و ورزشي فراموش نشوند. در ســال99 با شيوع 
كرونا و تحريم هاي جهاني نتوانستيم بسياري از 
برنامه هايمان را محقق كنيم، اما با زيرساخت هاي 
فرهنگي اي كه در يك ســال اخيــر به مجموعه 
امكاناتمان اضافه شــده اســت، آمادگي داريم 
براي روزهاي پســاكرونا برنامه ها و رويدادهاي 
قومي و مذهبي بيشتري را با سرعت و در وسعت 
بيشــتري اجرا كنيم. در اين راستا تمركزمان در 
كنار به رسميت شــناختن تنوع و تكثر قوميتي و 
مذهبي در تهران، همگرايي تمام شــهروندان بر 
محور مليت ايراني اســت. بي ترديد وقتي اقوام، 
اديان و مذاهب مختلف به رسميت شناخته شوند 
 و به آنها گفته شــود كه ايراني -ارمني هستند يا

 ايراني -آشــوري، علقه ملي بيشتري نيز در آنها 
به وجود خواهد آمد و اين سرمايه اجتماعي باعث 
خواهد شــد كه از جنبه هاي مختلف بتوانيم به 
تعالي شهر و كشورمان فكر كنيم و هرچه زودتر 
ايران و ايراني و تهران و تهرانــي فارغ از هر قوم و 
مذهبي به جايگاه واقعي  خود دســت پيدا كنند 
و درنهايت تهران را شــهري زيست پذير تر براي 
همه شهروندان كنيم. تهران و هويت تهران امروز، 
با تمام اقوام، مذاهب و افرادي كه در آن ســاكن 
هستند شناخته مي شــود و تمام تالش ما بر اين 
است تا تهران شــهر همه باشد. كمااينكه در آغاز 
مسئوليتم در شورا نيز بر اين موضوع تأكيد داشته 
و پويش شهر همه را با همراهي مردم ايجاد كرديم. 
در پيشبرد اهداف، حضور سازمان هاي مردم نهاد 
و تشــكل هايي كه در جهت تقويــت ارزش هاي 
اقوام تالش مي كنند، مؤثر بوده اســت و تا امروز 
ســعي بر آن بوده كه از فعالين اين حوزه حمايت 
كنيم. اميد داريم كه آنها نيز با پشتكار و جديت 
بيشتري موضوعات مربوط به  خود را دنبال كنند. 
حمايت از اين تشكل ها در دستور كار ما قرار دارد. 
از اينجا اعالم مي كنم آنها بدانند ما مانند گذشته 
در كنارشــان خواهيم بود تا در روزهاي پيش رو 

برنامه ها به نحو بهتري اجرا شوند.

پیــش 
از شــیوع كرونــا، 
و  جشنواره هــــا 
آيین هــاي اقوام به 
مناسبت هاي مختلف 
در تهران برگزار مي شــد و مورد اقبال بسیار 
هم قرار مي گرفت. به نظر شما برگزاري چنین 
جشنواره هايي چه نقشــي در تقويت هويت 
ملي و میراث فرهنگي اقوام ايراني ســاكن 

پايتخت دارد؟
شايد كمتر كشوري در دنيا به اندازه ايران از تكثر و 
تنوع اقوام برخوردار باشد و همه اين اقوام نيز خود 
را ايراني بدانند. در طول سالياني دراز، اقوام ايراني 
در كنار هم زندگي كرده اند و در دهه هاي اخير در 
پي رشد تكنولوژي و توسعه فناوري، شناخت اقوام 
از يكديگر بيشتر شده اســت و آميختگي قومي 
بيشتري رخ داده. جاي خوشحالي بسيار است كه 
تبادل فرهنگ ها باعث همگرايي هرچه بيشتر شده 
و هر روز كه مي گذرد مردم ما فارغ از هر تيره، نژاد، 
دين و مذهبي كه باشند، خود را جزئي از ملت ايران 
مي شمارند. در تهران نيز كلوني هاي قومي زيادي 
حضور دارند كــه روزگاري محالتي از پايتخت را 
در قرق خود داشتند و نام خود را به محالت داده 
بودند؛ مانند محله كرمان يا محله دريان نو. هرچند 
امروز بسياري از اين چينش هاي محله اي و بافت 
قوميتي محله ها تغيير كرده، امــا كماكان اقوام 
مختلف بسياري از شــهرهاي مختلف به تهران 

مهاجرت و در كنار يكديگر زندگي مي كنند.
از اين منظر، مــا به عنوان نماينــدگان مردم در 
پايتخت تالش كرده ايم تا آنجا كه قانون و امكانات 
اجازه مي دهد، در جهت تقويــت فرهنگ اقوام 
ســاكن تهران تالش كنيم. هدف اين اســت كه 
تفاوت ها و تنوع فرهنگي، منتج به همگرايي ملي 
شود. در اين راستا، در بودجه مصوب شهرداري و 
همينطور در مقرراتي كه وضع مي شود، اتفاقات و 
رويدادهايي كه به اقوام مربوط است، مورد توجه 
ويژه قرار دارد و سعي بر اين است كه اگر موانعي 
در مديريت شهري بر ســر راه فعاليت آنها وجود 
دارد، برطرف شــود. حق طبيعي اقوام و پيروان 
اديان گوناگون اســت كه بتوانند مناسك و آداب 
و رســوم ديني و فرهنگي خود را اعم از مراســم 
عزاداري و عبادت و جشن و سرور، برگزار كنند. در 
برگزاري جشنواره هاي اقوام تالش كرده ايم عالوه 
بر اينكه يك هفته به نام يك استان شناخته شود 
و طي آن فضاهايي در تهران ازجمله فضاهاي برج 
ميالد يا بوســتان گفت وگو را در اختيارشان قرار 
دهيم، جشنواره هاي موضوعي مثل جشنواره غذا، 

وقتي اقوام مختلف برشي از بافت 
فرهنگي خود را در تهــران پياده 
كنند، مي تواند براي مخاطب ايراني 
و غيرايراني جذاب باشد. همانطور 
كــه رســتوران هايي در پايتخت 
به طبخ غذاي جنوبي، شــمالي و 
آذري و... پرداختــه و بر جذابيت 
شهر افزوده اند، ضمن حفظ هويت 
معماري تهران، تكثــر و تنوع در 
معمــاري شــهر و الهام گرفتن از 
معماري اقوام و شهرهاي مختلف 

جذاب خواهد بود

به مقصد

چند دهــه كه عقب برگــردي و ياد 
كوچه هاي قديمي تهران كه بيفتي، 
مي بينــي محله ها را بــا آدم هايش 
مي شــناختي. اگر اســم يك كوچه 
مي آمد، حتما بعدش مي پرســيدي 
براي فالن منطقه از ايراني؟ و بيشتر 
مواقع جواب مثبت بود. مي دانستيم 
كه در فــالن كوچه يا فــالن محله 

ترك ها خانه دارند و در فالن محله لرها. اگر طرف اهوازي بود 
يا كرد، مي توانستيم آدرس خانه اش را حدس بزنيم. همه اهل تهران هم  
محله هاي ارامنه را مي شناختند، اما حاال... حاال ديگر نمي دانيم همسايه 

روبه رويي كجايي است و اصل و نسبش به كدام منطقه ايران مي رسد...

ايجــاد ارتباط قومــي، فرهنگي و 
منطقه اي، جلوگيري از ايجاد حس 
محروميت نســبي در ميان اقوام، 
حفظ و اشاعه ميراث معنوي اقوام 
ايراني، زنده نگه داشــتن مناسك 
و آيين هــا و ادبيات كهــن اقوام 
ايراني و مواردي ديگر براي تقويت 
انسجام ملي، از داليل شكل گيري 

انجمن هاي اقوام ايراني مقيم تهران است كه اكنون چراغ 
بســياري از آنها مانند انجمن مرندي هاي مقيم تهران و گيالني هاي 
مقيم تهران به داليل گوناگون خاموش شــده و سال هاست فعاليتي 

ندارند. چراغ انجمن هاي سرپا مانده نيز آنقدر كم سو و كم فروغ ...
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طهروني ها چطــور در تهران جايي 
براي ديگر اقوام باز كردند؟ اينطور كه 
به نظر مي رسد، سفره پايتخت هميشه 
پهن و خوانش همواره گسترده بوده 
است. اين به معناي آن است كه هيچ 
قومي پشــت درهاي شهر رها نشده  
و همواره سهمي از كار و نان برايش 
درنظر گرفته شده است. سرشماري 

مردم تهران در سده 1300 نشان مي دهد، در پايتخت، 28قوم 
مختلف ايراني ســاكن بوده اند. در اين آمار 27هزار و 135خانواده اصيل 
طهراني در تهران زندگي مي كردند. براســاس همين آمار، آذربايجاني ها 

بيشترين و بلوچستاني ها كمترين قوميت هاي مهاجر تهران بودند...

مهماني در غيبت صاحبخانه محدودتر از هميشه  بسوزد راه تهران
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سبا ثروتي
روزنامه نگار

منطقه اقوام
منطقه5 تهران با سكونت اقوام 8استان، به متنوع ترين 

منطقه شهر از نظر قوميتي تبديل شده است

مهاجرت بــه تهران،  مانند 
هر پديده مهاجرتي ديگري 
كه در جهان رخ داده است، 
قدمتي تاريخي دارد. در سال1246 كه نخستين سرشماري اين 
شهر براســاس مناطق پنج گانه آن انجام شد، تنها 26.6درصد 
از جمعيت 155هزار و 736نفري اين شــهر،  زاده تهران بودند. 
ســه چهارم جمعيت شــهر، برابر 8هزار و 840نفر را مهاجران 
ديگر شهرها تشــكيل مي دادند. آن زمان دليل اين موج عظيم 
مهاجرت، انتخاب تهران به عنوان پايتخت بود. اما روند مهاجرت 
به تهران در دوره هاي مختلف ادامه پيدا كرد. بين ســال هاي 
1318 تا 1335، مهاجــرت تحت تأثير اثرات ناشــي از جنگ 
جهاني دوم در تهران افزايش پيدا كرد. براســاس آمار موجود، 
در سال1350 متوسط مهاجرت ساالنه به تهران 100هزار نفر و 
اصلي ترين دليل مهاجرت آنها يافتن شغل بهتر و درآمد بيشتر 
بوده است. سرشماري سال1355 نشاندهنده سهم 45درصدي 
مهاجران از جمعيت بيش از 4/5 ميليون نفري تهران بود و اين 
روند مهاجرت و آمارهاي رو به افزايش آن تا به امروز ادامه داشته 
است. با اين همه براساس آمار به دست آمده در پژوهش »تحليل 
جريان هاي مهاجــرت به مناطق 22گانه شــهر تهران« كه در 
سال96 در مجله بررسي هاي آمار رسمي ايران منتشر شده است، 
باالترين نرخ مهاجرت به شهر تهران، به بازه زماني دهه 1375تا 
1385 نسبت داده شده است؛ دوراني كه حدود يك ميليون نفر 

از جمعيت كشور به سمت شهر تهران سرازير شدند.
نكته جالب توجه در مورد توزيع جمعيت مهاجر در ميان مناطق 
22گانه شهر تهران، اهميت منطقه5 شــهرداري در نمودارها 
و بررســي هاي آماري توزيع جمعيت شــهري است. براساس 
آمارهاي موجود از سرشــماري ســال1390، منطقه5 يكي از 
باالترين آمار هاي مهاجران طول عمر )مهاجراني كه محل تولد 
و سكونتشان يكي نيست( را دارد و باالترين آمار مهاجران شناور 
را هم مي توان در اين منطقه از شهرداري يافت. در نمودار توزيع 
نسبي مهاجران وارد شده به شهر تهران منطقه5 باالترين رتبه 

را دارد.
در آمارهاي به دســت آمده در پژوهش تحليــل جريان هاي 
مهاجرت به مناطق 22گانه شــهر تهران اين طور عنوان شده 
است كه مهاجران استان هاي مختلف كشور بيشتر مناطق 4، 
5 و 6 را براي اقامت انتخاب كرده اند و بيشترين تنوع قوميتي 
به منطقه5 تعلق دارد، زيرا مهاجران 8اســتان البرز، بوشهر، 
تهران، چهارمحال و بختياري، خوزســتان، قزوين، كرمانشاه 
و هرمزگان، اين منطقه از شــهر تهران را براي زندگي انتخاب 
كرده اند. داليل كلي ذكرشده در اين پژوهش براي مهاجرت به 
تهران، پيروي از خانواده، داليل شغلي، يافتن مسكن،  تحصيل 
و خدمت سربازي بوده  اســت كه منطقه5 شهرداري تهران با 
داشــتن داليل متعدد تر، بيشــتر از ديگر مناطق مورد توجه 
مهاجران قرار دارد. اصلي تريــن داليل مهاجران براي انتخاب 
اين منطقه، پيروي از خانوار و دســتيابي به مسكن بهتر ذكر 
شده است، اما انتقال شغلي، جســت وجو براي يافتن شغل و 
همين طور يافتن شغل بهتر، اولويت هاي بعدي مهاجران براي 
سكونت در اين منطقه است. منطقه5 تنها منطقه از تهران است 
كه مهاجران از 7دليل مهاجرت، 5مورد را به عنوان اولويت هاي 

خود مطرح كرده اند.
با توجه به اين آمار و اطالعات و با درنظــر گرفتن تاريخچه 
توســعه منطقه5 شــهرداري تهران، مي توان به اين نتيجه 
رسيد كه پيش از روانه شــدن جمعيت تهراني و غيرتهراني 
به اين منطقه، فراواني زمين هاي خالي و وجود بستر مناسب 
براي ساخت وســاز مســكن و مراكز تجــاري و تفريحي در 
سال هاي آغازين توســعه اين منطقه، به عامل جذابيت آن 
براي شــهروندان و مهاجران تبديل شــد. از آنجا كه معموال 
هزينه زندگي در مناطق توســعه نيافته كه هنوز سكونت در 
آنها چندان رواج ندارد، پايين تــر از مناطق مركزي، پررونق 
و پوياي شهر اســت، مهاجران در ســال هاي پس از انقالب 
به دليل ارزان بــودن قيمت ملك و خدمــات، جذب مناطق 
كم تراكم تر شهر تهران، مانند منطقه5 مي شده اند. همزمان، 
آغاز روند توســعه و افزايش ميزان ساخت وســاز هاي مراكز 
تجاري و مجتمع هاي مسكوني در اين مناطق به معني ايجاد 
فرصت هاي شغلي بيشــتر و افزايش احتمال يافتن شغل و 
درآمد باالتر بوده است. تركيب مسكن مقرون به صرفه و بازار 
كار بالقوه، تركيبي جذاب و متناسب با اولويت هاي عنوان شده 
از سوي مهاجران ســاكن در اين منطقه است. يافتن شغل و 
درآمد باالتر، يافتن مسكن بهتر و پيروي از خانواده كه خود 
مي تواند به دليل انگيزه يكي از اعضــاي خانواده براي يافتن 
شغل يا مسكن بهتر باشــد، همگي با ويژگي هاي سال هاي 
آغازين توسعه اين منطقه همخواني داشته اند و طبيعي است 
كه تازه واردان به تهران اين منطقه و مناطق مشابه آن را براي 

كار و زندگي انتخاب مي كرده اند.
منطقه5 امروز و با گذشــت چنديــن دهه از ســال هاي اول 
توسعه اش، همچنان يكي از مناطق جذاب تهران براي سكونت 
اهالي تهران و مهاجران است. براساس داده هاي منتشر شده از 
بزرگ ترين پيمايش شهري در تهران كه توسط دانشگاه تهران 
و به سفارش معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران انجام 
شد، منطقه5 تهران، واقع در شمال غرب كالنشهر تهران، يكي 
از محبوب ترين مناطق از 22منطقه شــهرداري تهران به شمار 
مي رود و ســاكنان اين منطقه از كمترين ميزان تمايل به ترك 
محله برخوردارند. همچنين براســاس داده هاي اين پيمايش، 
ساكنان مناطق 6، 1و 5 از باالترين حس تعلق به محله هاي خود 
برخوردارند. مدرن تر بودن منطقه5 تهران از نظر شهرســازي، 
قرارگيري آن در منطقه اي از شــهر كه از  آب وهواي مناسب و 
خوشايندي برخوردار اســت و وجود مراكز رفاهي، تفريحي و 
تجاري فــراوان در اين منطقه و باال بودن ميزان دسترســي به 
امكانات و خدمات، باعث محبوبيت آن، به ويژه در ميان قشــر 
متوسط به باالي جامعه شــده است. شايد به همين دليل است 
كه براساس آمار مربوط به برآورد جمعيت و خانوار شهر تهران 
به تفكيك منطقه در سال1393، منطقه5 در ميان ديگر مناطق 
تهران از باالترين جمعيت برخوردار بوده اســت و 286هزار و 
930خانوار در آن ســكونت دارند. پس از منطقه5، منطقه4 با 
278هزار و 310خانوار، دومين منطقه پرجمعيت شــهر تهران 
محسوب مي شد. اما در سال95 اين آمار جا به جا شد و منطقه4 با 
بيش از 303هزار خانوار به پرخانوارترين منطقه تهران تبديل شد 

و منطقه5 با بيش از 291هزار خانوار در رتبه بعدي قرار گرفت.

بسوزد راه تهران
همشهري بودن در تهران چقدر در موفقيت افراد تأثير دارد؟

 كدام اقوام بيشتر از يكديگر حمايت مي كنند؟
چند دهه كه عقب برگردي و ياد كوچه هاي قديمي تهران كه 
بيفتي، مي بيني محله ها را با آدم هايش مي شناختي. اگر اسم 
يك كوچه مي آمد، حتما بعدش مي پرسيدي براي فالن منطقه 
از ايراني؟ و بيشتر مواقع جواب مثبت بود. مي دانستيم كه در فالن كوچه يا فالن محله ترك ها خانه دارند و در 
فالن محله لرها. اگر طرف اهوازي بود يا كرد، مي توانستيم آدرس خانه اش را حدس بزنيم. همه اهل تهران هم  
محله هاي ارامنه را مي شناختند، اما حاال... حاال ديگر نمي دانيم همسايه روبه رويي كجايي است و اصل و نسبش 
به كدام منطقه ايران مي رسد، اما هنوز آدرس هايي هستند كه به نام قوم هاي مختلف ايراني ثبت شده  اند. حاال 

بايد در فضاي مجازي دنبال اين آدرس ها گشت؛ در كانال هاي تلگرامي و گروه هاي واتساپي.

تهران پايتخت، مقصد اصلي مهاجراني بوده كه 
از ابتداي اين قرن دنبال كار، تحصيل و... بوده اند. 
بيشــتر مهاجراني كه به تهران مي رســيده اند، 
دنبال هم واليتي هايشــان بوده انــد؛ اينكه كجا 
زندگي مي  كنند و چه شغلي دارند تا آنها هم كنار 
آنها ساكن شــوند و پي همان حرفه اي بروند كه 
قبلي ها انتخاب كرده بودند. نظر جامعه شناسان 
اين اســت كه ايراني ها به خاطر اينكه از گذشته، 
ايلي و طايفه اي زندگي مي كردند، موقع مهاجرت 
هم ســعي مي كنند همبســتگي هاي قومي و 
طايفه اي شــان را حفظ كنند، حتي اگر مقصد 

مهاجرت قاره هاي ديگر باشد.
از زمــان زنديه كه تهــران به عنــوان پايتخت 
انتخاب شــد، مهاجــرت به اين شــهر هم آغاز 
شد. اما با گســترش راه ها بود كه اقوام مختلف 
كم كم در تهران جاي گرفتند. هوشنگ جاويد، 
پژوهشگر  آيين هاي ســنتي، مي گويد: »بعد از 
اينكه ناصرالدين شــاه از ســفر دوم فرنگستان 
بازمي گردد، ســاخت جاده ها آغاز مي شود و با 
گسترش راه هاســت كه راه پاي اقوام به تهران 

باز مي شود«.
 آذري ها و گيالني ها اولين هايي هســتند كه به 
تهران آمدند، چون نخستين راهي كه به تهران 
باز شد از سمت شــمال بود، از ســمت قزوين. 
وقتي هم كه جــاده تهران به همدان ســاخته 
شد، اقوام همداني، كردها و لرها به سمت تهران 
حركت كردند. جاويد مي گويد: »تا زمان پهلوي 
اول تقريبا همه اقوام ايراني گوشــه اي در تهران 
داشــتند، به خصوص در بازار«. بــا آمدن اقوام 
مختلف، تهران شاهد مراسم و آيين هاي مختلف، 
به خصوص آيين  هاي مذهبي  شد. تكيه كاشي ها 
و حســينيه هاي خوانســاري ها، اصفهاني هــا، 
تبريزي ها و... را مي شــد در محله هاي مختلف 
ديد؛ تكيه ها و حسينيه هايي كه هنوز در بعضي 
از محله هاي تهران برپا هســتند و اگر يكي اهل 
آبيك قزوين اســت و مي خواهد در شــب هاي 
محرم به تكيه برود، حتما بــه تيكه  آبيكي هاي 

مقيم قزوين در خيابان معلم مي رود.
در تهــران بعضي از شــغل ها بــا قوميت هاي 
مختلف تعريف مي شــوند. نان لواش را بيشــتر 
زنجاني ها مي پزند و نان ســنگك را خراساني ها. 
نقاشي هاي ساختمان به دست ارامنه و آذري ها 
انجام مي شــود، دكل بند ها اراكي و تفرشي اند 
و... . جاويد مي گويد اين انتخاب شغل در تهران 
ســابقه تاريخي دارد. او مثالــي مي زند: »زمان 
مظفرالدين شاه، ميسيو ورانه نخستين راننده اي 
بود كه به ايران آمد. او نخستين تعميرگاه را هم 
در تهران راه اندازي كرد. بعدها ارامنه تعميرات 
ماشــين را به دســت گرفتند و آنها هم چون با 
ترك ها صميمي بودند و روابط خاصي داشتند، 
اين فن را به آنها ياد دادنــد«. هرچند قوميت ها 
در تهران سعي داشتند كه هم حرفه  هم باشند، 

اما مشاغل را هم به هم آموزش مي دادند. كسي 
كه پخت نان خراساني را مي دانست، نحوه پخت 
آن را به كســي كه بلــد بود چطور نــان بربري 
بپزد، ياد داد. نان خراســاني به تهــران و از آنجا 
به آذربايجان رفت و نــان بربري از آذربايجان به 

سمت قوميت هاي ديگر.

مردم مخالف راه 
يادگرفتــن فناوري هاي جديد يكــي از داليل 
مهاجرت به تهــران بود و گســترش راه ها اين 
مهاجرت را امكان پذير كرد. در دوره اول پهلوي 
كه ســاخت  راه ها جدي تــر گرفته مي شــود، 
مهاجرت ها هم بيشــتر مي شــود و اين دليلي 
مي شــود تا مــردم در مقابل گســترش راه ها و 
جاده ها جبهــه بگيرند. جاويــد مي گويد: »در 
دوره پهلوي اول راه ها بيشــتر گســترش پيدا 
مي كننــد، به خصوص راه هاي هــراز و چالوس. 
طبق تحقيقي كه انجام دادم، موقعي كه جاده ها 
ســاخته مي شــوند، اقوام روي خوشــي نشان 
نمي دهند و حتي پهلوي اول را نفرين مي كنند. 
نفرين نامه هايشــان را در شعرهايشان مي شود 
ديد. »بسوزد راه تهران راه تهران، بسوزد راه آهن 
و راه تهران«، اين شــعر را مردم شرق مازندران 
در اعتراض به ساخت راه ها ساخته بودند. راه ها 
جدايي مي آورد، جوان ها براي كار سرازير تهران 

مي شدند و مردم از اين بابت ناراحت بودند«. 

تعامل با خارجي ها
با گســترش راه ها فقط پاي  خودي ها به تهران 
باز نشــد. بعد از اينكه از انزلي و تبريز به تهران 
راه ساخته شد، گرجي ها، تاجيك ها و ارامنه هم 
راهي پايتخت ايران شدند. جنگ جهاني دوم و 
ورود متفقين به ايران، پناهنده هاي كشورهاي 
ديگر به ايران را هم زياد كرد. جاويد مي گويد: »از 
دوره احمدشاه راه ها كم كم  آماده ساخت شدند و 
حضور اقوام در تهران با ساخت كالسكه، درشكه 
و بعدها با ورود ماشين سرعت گرفت. چه اقوام 
مختلف و چه خارجي هايي كه وارد تهران شدند، 
با هم تعامل پيدا كردند. يك عده از خارجي ها 
با ترك ها خوب بودند و يك عده با لرها. در اين 
تعامل ها بــود كه فناوري هاي خودشــان را به 
اشتراك گذاشــتند و به آنها آموزش دادند«.  با 
اين آموزش ها بود كه هر قومي سمت يك حرفه 

كشيده شد.

چه كساني بيشتر هواي هم را دارند؟
كدام قو م ها بيشــتر در كنار هم بوده  و بيشــتر 
از بقيه حامــي يكديگرند؟ اگر اين ســؤال را در 
جمع  هاي خودي بپرسيد، جواب ها مختلف است. 
بيشتري ها مي گويند ترك ها در مشكالت كنار 
يكديگرند و يك عده نظرشــان روي كردهاست 
و عده اي هم با لرها و... . به گفته جامعه شناسان، 

تحقيقــي در اين باره نشــده اســت و مردم هم 
اگر نظري مي دهند براســاس روابطي است كه 
با قوميت هاي مختلف داشــته اند و نمي شــود 
به نظرشــان اســتناد كرد. نظر جاويد اين است 
كه بايــد جغرافياي منطقه را مدنظــر قرار داد؛ 
»قوميت هاي مختلف شايد بين خودشان مشكل 
داشــته باشــند، اما وقتي به تهران مي آيند، به 
وحدت مي رسند. مثال آنهايي كه از دامنه زاگرس 
به تهــران مي آيند، همبســتگي خاصي دارند، 
ترك ها هم همينطور. مهم نيست يك كورماج، 
كورماج خراسان باشد يا كردستان. مهم نيست 
يك ترك، از آذربايجان شــرقي باشد يا غربي، يا 
شمالي ها اهل گيالن باشند يا مازندارن، به تهران 

كه مي رسند كنار هم تعامل دارند.« 
در دهه هــاي اخيــر همبســتگي هاي قوميتي 
كمرنگ تر شده اســت؟ جواب جاويد به اين سؤال 
مثبت اســت. او اين اتفاق را نتيجه تغيير در مدل 
زندگي مي داند؛ »در اين چند دهه تابوهاي قوميتي 
شكسته و تعامل نژادي بيشتر شده است. يك نوع 
امتزاج اقوام پيش آمده و اين مي تواند اتفاقات خوب 
زمانه ما در پايان قرن باشــد. يكي از اين تابو ها كه 
شكسته شده، در مسئله ازدواج است. قبال ترك ها 
حاضر نبودند به تهراني ها يا لرها دختر بدهند، اما 
االن اينطور نيست. شــروع اين تغييرات از اوايل 
دهه40 اســت؛ از زماني كه جامعــه كارمندي و 
كارگري پديد آمد. از وقتي كارخانه ها، شركت ها و 
اداره ها شكل گرفتند، مردها و زن ها آنجا با هم آشنا 
شدند و ديگر اينكه اهل كجايي اهميتش را از دست 
داد.« در همين چند دهه محل سكونت قوميت هاي 
مختلف هــم تغيير كرده اســت. جاويد مي گويد: 
»قوميت هاي مختلف هميشه سعي داشتند كنار 
هم باشند. حتي در جبهه هاي جنگ، ترك ها گردان 
خاص خودشان را داشتند و لرها گردان خودشان را. 
مهاجراني كه به تهران مي آمدند، سعي داشتند كنار 
هم زندگي كنند. مثال لرها اگر كارمند يا مغازه دار 
بودند، به سمت كرج مي رفتند يا اگر كارگر بودند در 
محله خاك سفيد ساكن مي شدند. به همين دليل 
است كه االن بيشتر جمعيت اســتان البرز را لرها 
تشكيل مي دهند.  اما حاال شرايط اقتصادي است 
كه تعيين مي كند يك خانواده كجا ســاكن شود. 
جاويد مي گويد: »هم شرايط اقتصادي مهم است 
و هم شرايط علمي. قديم، بيشتر جامعه كارگري 
داشــتيم و آنها با توجه به قوميتي كه داشتند در 
محله خاصي ســاكن مي شــدند، ولي با باال رفتن 
تحصيالت دانشگاهي، مدل جامعه فرق كرده. االن 
نمي شود گفت كارمندان يك بانك از چه قوميتي 
هستند. به همان نسبت محل زندگي ها هم متفاوت 
شده«. ولي بازهم مي شــود بعضي از قوميت  ها را 
كنار هم و در يك شــغل ديد. مثــال تركمن هايي 
را كه در كارگاه هاي ســاخت مبل مشغول به كار 
هستند يا شبستري  هايي را كه عالقه دارند بقالي 

داشته باشند.

ليلي خرسند
روزنامه نگار

سميرا رحيمي 
روزنامه نگار

مهاجرت از مناطق روستايي و شهرســتان ها به كالنشهر ها 
پديده اي جهاني است. اگر جهاني نبود، توسعه شهرها تنها در 
بخش هايي از جهان رخ مي داد و بخش بزرگي از جهان از گزند 
آسيب هاي بشر در امان مانده بود. اما امروز شــاهد توسعه شهرها، افزايش آلودگي هاي 
محيطي و هوا و افزايش تخريب محيط زيست به بهانه ساخت وساز مناطق شهري در سراسر 
جهان هستيم. اگر توزيع رفاه و ثروت در تمامي مناطق يك كشور برابر بود و جمعيت شهرها 
روزبه روز به واسطه مهاجرت افراد از شهرها و روستا هاي كوچك تر به كالنشهرها به داليلي 
مانند فرصت هاي اقتصادي بهتر، دريافــت خدمات تحصيلي و درماني بهتر، فرصت هاي 
شغلي بهتر و درآمد باالتر، امكانات سرگرمي بيشتر و استاندارد زندگي باالتر افزايش پيدا 
نمي كرد، سرعت توسعه شهرها اينچنين شديد و سريع نبود و اصال از ابتدا كالنشهري شكل 
نمي گرفت. اما ثروت، خدمات و فرصت هاي يك كشور هرگز برابر و عادالنه توزيع نمي شوند، 
پس روند مهاجرت افراد ساكن مناطق كم بهره تر با هدف دسترسي به اين امتيازات به مناطقي 
كه بيشترين بهره را از امكانات مي برند ايجاد شد، شهر هاي كوچك گذشته به كالنشهرهاي 
آلوده و شلوغ امروز تبديل شدند و درعين حال چشــم اندازي از توقف روند مهاجرت به 
شهرهاي بزرگ وجود ندارد؛ دست كم در مورد شهر و استان تهران كه شدت مهاجرت به آن 
از حد معمول به حد نگران كننده رسيده است. مهاجرت به پايتخت ايران، كمابيش به همان 
داليلي رخ مي دهد كه در ديگر كالنشهرهاي جهان. براساس آمار مركز آمار،  تا سال95 بيش 
از 2ميليون و 477نفر از ديگر استان ها به استان تهران مهاجرت كرده اند كه نيمي از اين 
جمعيت وارد شهر تهران شده اند. مهاجرت داخلي يا به بياني ديگر چگونگي توزيع مجدد 
جمعيت در داخل كشور از كليدي ترين عواملي است كه براي كنترل جمعيت، جهت دادن 
به جابه جايي هاي جمعيتي و هدايت جمعيت به سوي قطب هاي اقتصادي در كشور بايد مورد 
توجه قرار گيرد.  در ادامه به چندين مورد از اصلي ترين آنها كه طي پژوهش هاي مختلف 
به عنوان داليل اصلي مهاجرت به شهر و استان تهران معرفي شده اند اشاره مي شود. اگرچه 
اين پژوهش ها براساس سرشماري هاي ســال هاي 1390و 1395 انجام شده اند، اما به نظر 
نمي آيد داليل اصلي مهاجرت به شهر تهران طي اين چند سال دستخوش تحول چندان 

قابل توجهي شده باشد.

به مقصد تهران
 بررسي آماري داليل مهاجرت به تهران 

داليل مهاجرت به تهرانبراساس پژوهش هاي دانشگاهي و آمارهاي رسمي
  عوامل اقتصادي )درآمد، اشتغال، 
تصــرف زمين(، عوامــل جمعيتي 
)ســن، جنس، وضع تأهل(، عوامل 
اجتماعي و فرهنگي )شيوه زندگي، 
ســطح تحصيــالت، دسترســي 
بــه فرصت هــا، خدمــات ترابري 
و ارتباطــات، خدمــات اجتماعي و 
وسايل تفريحي( تقسيم بندي اصلي 
جمعيت شناسان در بررسي داليل 
مهاجــرت از شــهرهاي كوچك به 

شهرهاي بزرگ هستند.

وهش تحليل جريان های مهاجرت به مناطق 22گانه تهران پژ
  براساس نتايج پژوهش تحليل جريان هاي مهاجرت به مناطق 22گانه تهران كه 
در سال96 در مجله بررسي هاي آمار رسمي ايران منتشر شد، با اتكا بر آمار رسمي 
مركز آمار ايران، پيروي از خانوار اصلي ترين دليل مهاجرت به تهران به شمار مي رود.

  در اين پژوهش، دستيابي به مســكن مناسب تر، خدمت سربازي و پايان خدمت، 
تحصيل، انتقال شغلي، يافتن شغل بهتر و اشــتغال ديگر داليل اصلي مهاجرت به 

تهران اعالم شده اند.
  سهم پيروي از خانوار 44.5درصد، اشتغال، شامل انتقال شغلي و جست وجو براي 
شغل بهتر 25.5درصد، تحصيل 14.5درصد، دستيابي به مسكن بهتر 13درصد و 

خدمت سربازي 2.5درصد از داليل مهاجرت مهاجران به تهران را تشكيل مي دهند.
  جمعيت مهاجران مرد بيشتر از مهاجران زن است و عامل پيروي از خانوار در ميان 
مهاجران زن و عامل اشتغال و دستيابي به مسكن بهتر در ميان مهاجران مرد فراواني 
بيشتري دارد. در ازاي هر 100زن، 600مرد با داليل شــغلي و اقتصادي به تهران 

مهاجرت كرده اند.
  به گفته حبيب اهلل زنجاني، بين سال هاي 90تا 95 عالوه بر داليل رايج، تغييرات 
اقليمي و خشكســالي هم به داليل مهاجرت به تهران،  به ويژه از استان هاي غربي 

افزوده شده است.

وهش توصيف و تحليل مهاجرت های بين استانی در ايران و تعيين كننده های آن طی دورە 1385 تا 1390 پژ
  براســاس پژوهش توصيف و تحليــل مهاجرت هاي 
بين استاني در ايران و تعيين كننده هاي آن طي دورە تا 
1390 كه در سال1396 در فصلنامه علمي-پژوهشي 
برنامه ريزي فضايي )جغرافيا( منتشر شده است، اشتغال 
و يافتن كار علت مهاجرت بيش از 10درصد از مهاجران 
بين استاني در استان هاي بوشهر، تهران، هرمزگان، يزد، 

 مركزي و قزوين بوده است.
  علت 26درصد از مهاجرت ها به تهران تا ســال1390 
داليل مرتبط بــا اشــتغال مانند جســت وجوي كار، 

جست وجوي كار بهتر يا انتقال شغلي بوده است.
  براساس سرشــماري ســال1390 تحصيل و پايان 
تحصيل 11.4درصد، خدمت سربازي 2.4درصد، مسكن 
4.3درصد و پيروي از خانواده 49درصد از داليل مهاجرت 

به تهران بوده اند.

  براســاس اين پژوهش پيــروي از خانــوار و خدمت 
ســربازي داليل رايج تر مهاجرت در استان هاي مرزي 

به شمار مي روند.
   تحصيــل عامل مهاجرت 20تــا 25درصد مهاجران 
وارد شده به استان هايي مانند خراسان جنوبي، زنجان، 

سمنان، همدان و يزد بوده است.
  استان تهران يكي از 4مقصد اصلي مهاجران خارج شده 
از تمامي استان هاي كشور جز سيستان و بلوچستان و 
كهگيلويه و بويراحمد بوده است. دليل اين گرايش توسعه 
باالي تهران، تمركز امكانات و دسترســي بهتر، تمركز 
سياسي و اداري، اشتغال، دسترسي به امكانات آموزشي 
و رفاهي، بهداشــتي و به ويژه اقتصــادي مانند امكان 
كسب وكار بيشتر و باالخره شرايط آب وهوايي بوده  است.

  14درصد از مهاجران اســتان البرز براي دستيابي به 

مســكن بهتر وارد اين استان شــده اند، زيرا مسكن در 
اين استان ارزان تر از تهران اســت اما هدف نهايي آنها 

دسترسي به استان تهران است.
  به گفته پژوهشــگران جمعيت شناســي،بين ميزان 
خالص مهاجرت و متغيرهايي چون رشد جمعيت، نرخ 
بيكاري، ميانگين ســال هاي تحصيل، جمعيت روستا/

شهري و درصد شهرنشيني ارتباطي قوي وجود دارد.
  متغيرهاي رشد جمعيت و نرخ بيكاري از ساير متغيرها 
اثرگذاري بيشتري داشته اند و بر ميزان خالص مهاجرت 

چند برابر ساير متغيرها تأثيرگذارند.
  متغير نرخ بيــكاري، بر ميزان خالــص مهاجرت اثر 
معكوس داشته و متغيرهاي رشــد جمعيت، ميانگين 
ســال هاي تحصيل، جمعيت روستا/شــهري و درصد 
شهرنشيني بر ميزان خالص مهاجرت اثر مثبت داشته اند.

پژوهش عوامل مؤثر در گسترش مهاجرت به كالنشهر تهران
  براساس نتايج پژوهشي با عنوان عوامل مؤثر در گسترش مهاجرت به كالنشهر تهران 
كه در زمستان سال88 در فصلنامه مطالعات مديريت شهري منتشر شده است، عوامل 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بر افزايش روند مهاجرت به تهران تأثيرگذارند.

  براساس اين پژوهش عوامل اقتصادي شهر تهران نخستين مولفه و عوامل اقتصادي 
شهر مبدا دومين مولفه تأثيرگذار در مهاجرت به تهران است.

  عوامل اجتماعي شــهر تهران، عوامل اجتماعي شــهر مبدا، عوامل فرهنگي تهران 
و عوامل فرهنگي شــهر مبدا، عوامل سياسي شــهر مبدا و عوامل سياسي شهر تهران 

به ترتيب مؤثرترين مولفه هاي تأثيرگذار بر روند مهاجرت به تهران هستند.

همبستگي مجازي
قوميت هاي مختلف، گروه هاي تلگرامي و واتساپي دارند و بعد از شيوع كرونا تعداد اين گروه ها بيشتر هم شده 
است. گروه  كورمانج هاي مقيم تهران، اردبيلي ها و... . حتي بعضي از گروه ها به تهراني هايي اختصاص دارد كه 
اصالتشان به يك روستا برمي گردد. جاويد مي  گويد: »قوميت ها سعي مي كنند هرطور شده همبستگي هايشان 
را حفظ كنند البته مدل حمايت ها و همبستگي ها تغيير كرده است و اين هم به خاطر باالرفتن درك و شعور 
جامعه است. اگر قبال همه نپرسيده در يك دعواي قوميتي شــركت مي كردند االن حتما اول دليل دعوا را 
مي پرسند. اين همبستگي ها خيلي از جاها زيباســت. در همين قضيه كرونا خيلي از اقوام براي حمايت از 
نيازمندان قوم خودشان دورهم جمع شدند و به نيازمندان كمك كردند«.  البته نمي شود سوءاستفاده هاي 
قوميتي در بعضي از اداره ها را هم ناديده گرفت. قوميت كارمندان يك اداره دولتي در بيشتر مواقع با تغيير 

مدير عوض مي شود.

ش
بر

اقوام تهران
این شماره



ايجاد ارتباط قومي، فرهنگي و منطقه اي، جلوگيري از ايجاد حس محروميت نســبي 
در ميان اقوام، حفظ و اشــاعه ميراث معنوي اقوام ايراني، زنده نگه داشتن مناسك و 
آيين ها و ادبيات كهن اقوام ايراني و مواردي ديگر براي تقويت انسجام ملي، از داليل 
شكل گيري انجمن هاي اقوام ايراني مقيم تهران است كه اكنون چراغ بســياري از آنها مانند انجمن مرندي هاي مقيم تهران و 
گيالني هاي مقيم تهران به داليل گوناگون خاموش شده و سال هاست فعاليتي ندارند. چراغ انجمن هاي سرپا مانده نيز آنقدر 
كم سو و كم فروغ است كه به نظر نمي رسد در شرايط كنوني جامعه آنچنان روشنگر راه قوميت ها باشند كه بتوانند گامي اساسي 
در جهت وحدت و همدلي بين اقوام مختلف بردارند. در اين روزهاي كرونازده آن اندك فعاليت كمتر هم شده و تعداد كمي از 
تشكل ها و انجمن هايي كه توانســته اند همچنان فعال بمانند با انجام برخي فعاليت ها و برنامه ها اين روزها را به اميد آينده اي 
روشن تر با تمام مشكالتي كه دارند سپري مي كنند. اين شرايط اين در حالي است كه با وجود تعدد فرهنگ ها و قوميت ها كه نبايد 
يك گروه، گروه ديگري را حذف كند و بهترين راهكار، تساهل و تسامح فرهنگي و قومي است، وجود اين انجمن ها و تشكل ها 

ضروري تر از هميشه احساس مي شود.
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آيا روند مهاجرت به تهران كند شده است؟
تهران؛ همان مقصد هميشگي

براساس گزارش مركز آمار، تهران در رتبه نخست 
مهاجرپذيري و مهاجرفرستي قرار دارد

رســيدن به پايتخت براي 
فرار از بيكاري و مشــكالت 
دليلي  مهم ترين  اقتصادي 
است كه سال هاي سال بسياري را از شهر و ديارشان جدا كرده 
و آنها را به  دســت تهران و مشكالتش سپرده است. مهاجرت به 
تهران داستاني طوالني و تكراري دارد و آمار و ارقام نيز همواره 
بر مهاجرت پذيري پايتخت صحه گذاشته اند. گذر زمان همانطور 
كه نتوانسته است موجب مركزيت زدايي و توجه به پيشرفت ساير 
شهرها و استان ها شود، نتوانســته از حجم ورودي مهاجران به 

تهران و حاشيه اش بكاهد.

براساس اطالعات اطلس كالنشهر تهران طي سرشماري سال1246، 
نزديك به سه چهارم جمعيت تهران را مهاجران تشكيل مي دادند كه 
تعداد 8هزار و 480نفر )معادل 5/4درصد از كل جمعيت شهر( لشكري 
و فقط 26/6درصد از جمعيت شهر، تهراني االصل يا  زاده تهران بودند. 
اين موج عظيم مهاجرت به خصوص مهاجــران موقت )افراد نظامي( 
مي تواند به شرايط آن زمان تهران كه به تازگي به عنوان پايتخت انتخاب 

شده بود، مربوط شود.
در بخش ديگري از اين اطلس آمده اســت: محدوده تهران بزرگ در 
سرشماري 1355 به عنوان شهر تهران با جمعيتي بالغ بر 4ميليون و 
530هزار و 233نفر سرشماري شد كه 2ميليون و 495هزار و 52نفر 
آنان متولدين شهرستان تهران بودند و بقيه مهاجران خارج از شهرستان 
)شامل 9/6درصد متولدين شهرستان هاي ديگر استان، 33/7درصد 
متولدين اســتان هاي ديگر و 1/6درصد متولدين در خارج از كشور( 
محسوب مي شدند. تهران در سال1385 نيز به عنوان مهاجرپذيرترين 
استان كشور شناخته مي شود، روندي كه به يك اتفاق تكراري در تاريخ 
اين استان تبديل شده است. در واقع با نيم نگاهي به آمار مهاجرت استان 
تهران، اين واقعيت نمايان مي شود كه مهاجرپذيري استان و شهر تهران 
ريشه در تاريخ دارد و عالقه ســاكنان ساير استان ها براي مهاجرت به 

پايتخت را نمي توان به بازه زماني خاصي محدود كرد.

آمار چه مي گويند؟
جديدترين آماري كه بتوان براساس آن به بررسي بحث مهاجرت استان 
تهران پرداخت مربوط به نتايج سرشــماري عمومي نفوس و مسكن 

سال1395 است كه از جانب مركز آمار منتشر شده است.
 بررسي ويژگي هاي مهاجران و غيرمهاجران در دوره زماني 1390-95 
گزارشي بود كه براساس اطالعات به دست آمده از سرشماري عمومي 
نفوس و مسكن در سال98 منتشر شد. براساس اين گزارش نزديك به 
517هزار نفر از آبان ماه سال1390 تا آبان ماه 1395 به استان تهران 
مهاجرت و در همين دوره زماني نيز حدود 351هزار نفر از استان تهران 

مهاجرت كرده اند.
اين گزارش به ما مي گويد كه تهران، همزمان رتبه اول استان  مهاجرپذير 
و مهاجرفرست را به نام خود ثبت كرده است؛ چرا كه به ترتيب استان هاي 
تهران، البرز، اصفهان، خراسان رضوي و گيالن داراي بيشترين سهم 
مهاجرپذيري هستند و همچنين استان هاي تهران، خوزستان، خراسان 
رضوي، البرز و اصفهان به ترتيب بيشترين سهم مهاجرفرستي در كشور 

را از آبان ماه سال1390 تا آبان ماه 1395 داشته اند.
اگر بخواهيم با جزئيات بيشتري به بررسي وضعيت مهاجرت از تهران و 
به تهران بپردازيم بايد بگوييم كه براساس آمار موجود در فاصله زماني 
سال90 تا 95 نزديك به يك چهارم مهاجرت ها يعني25درصد به مقصد 
استان تهران انجام شده بود و در زمينه مهاجران خارج شده از استان ها 

نيز استان تهران با 17درصد در رتبه نخست قرار داشت.

 وارد شده
 خالص1

 درصد
 وارد شده

 خارج شده
 خالص2

 درصد
 خارج شده

3500.71هزار و 632نفر51625.1هزار و 922نفرتهران

1030.5هزار و 437نفر20710.1هزار و 699البرز

مهاجران وارد شده و خارج شده خالص استان ها

مقايسه هرم مهاجران و غيرمهاجران استان نيز به ما نشان مي دهد 
 كه در بين مهاجــران زن باالترين درصد مربوط به گروه ســني
  29-25ساله اســت و براي مهاجران مرد مربوط به 2گروه سني

25-29و 34-30ساله است.

 خروج از تهران
بنا به اطالعات سرشماري ســال1395 در فاصله زماني سال هاي 
1390 تــا 1395 تعداد 350هــزار و 632نفر از اســتان تهران به 
اســتان هاي ديگر مهاجرت كرده اند. اســتان البرز باالترين جذب 
مهاجر از تهران را داشته و استان هاي گيالن و مازندران به ترتيب در 

رتبه هاي دوم و سوم جذب مهاجر از استان تهران قرار دارند.
براساس آمار تفكيك شده بايد گفت كه اســتان البرز با 89هزار و 
197نفر بيشترين مهاجر را از استان تهران داشته است. استان هاي 
گيالن، مازندران و خراسان رضوي نيز به ترتيب با 2853128هزار 
و 531نفر، 23هــزار و 643نفر و همچنين 21هــزار و 241نفر در 

رتبه هاي بعدي پذيرش مهاجر از تهران قرار دارند.
اما اينكه روند مهاجرت معكوس از تهران تا چه اندازه شكل و شمايل 
واقعي به خود گرفته است و آيا وخيم تر شدن شرايط اقتصادي در چند 
سال گذشته توانسته است بر آمار ورودي مهاجران به استان تهران غلبه 
كند يا خير، سؤالي است كه براي پاسخ آماري به آن نيازمند دست يافتن 

به اطالعات جديد با انجام سرشماري جديد هستيم.
با وجود اين برخي اطالعات جسته و گريخته به ما مي گويد كه سخت تر 
شدن شــرايط زندگي در تهران و گراني هاي چند سال اخير موجب 
شده اســت تا بســياري از تهران كوچ كرده و راهي شهرهاي حاشيه 
تهران شوند و برخي نيز قيد هجرت به تهران را بزنند، به عنوان مثال 
در تابستان سال گذشته و زماني كه دومينوي گراني ها به بخش امالك 
رسيد، شاهد بوديم كه بسياري از ساكنان شهرتهران به شهرهاي حاشيه 
تهران رفتند يا در استان هاي ديگر ساكن شدند، در واقع جهش قيمت 
مسكن موجب شد تا دهك هاي پايين ساكن در تهران تصميم به خروج 
از اين شــهر بگيرند.درهمان زمان مصطفي قلي خسروي، رئيس 
اتحاديه مشــاوران امالك گفته بود كه با توجه به باال رفتن قيمت 
مسكن طي يك سال و نيم گذشته و به تبع آن كاهش قدرت خريد، 
تعداد معامالت تجاري مســكن 19درصد كاهش يافت؛ »كاهش 
قدرت خريد مسكن و باال رفتن نرخ اجاره بها باعث شده تا عده اي از 
مستأجران به شهرهاي اطراف مهاجرت كنند.« البته خروج برخي 
از تهران به دليل گراني اتفاق تازه اي نبود چرا كه در سال97 نيز حسام 
عقبايي، نايب رئيس اتحاديه امالك تهران گفته بود: »در ماه هاي 
اخير و به دنبال افزايش قيمت مسكن و اجاره بها در شهر تهران شاهد 
روند مهاجرت اقشار اجاره نشين از تهران به سمت شهر هاي اطراف 

ازجمله كرج، شهريار، پرديس و رودهن هستيم«.

ليال شريف
روزنامه نگار

انجمن ها و تشكل هاي اقوام ايراني مقيم تهران چه فعاليت هايي انجام مي دهند؟

كم كارتر از هميشه 
بيشتر فعاليت انجمن هاي اقوام مقيم تهران در كانال هاي تلگرامي و اينستاگرامي دنبال مي شود 

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

برنامه هايي براي توسعه استان اردبيل
اين نهاد مردمي به همــت جمعي از عالقه منــدان با هدف 
توسعه، پيشرفت و آباداني استان اردبيل فعاليت خود را آغاز 
كرد تا محلي باشــد براي تعامل هم اســتاني و فرصتي براي 
همدلي و وحدت. بهرام پارساپور، روابط  عمومي خانه اردبيل 
در تهران در گفت وگو با همشهري در مورد برنامه ها و هدف 
شكل گيري انجمن مي گويد: » سعي كرديم اين انجمن محلي 
براي پرورش ايده ها، طرح ها و برنامه هاي مفيد صاحب نظران 
براي توسعه استان باشد. برگزاري همايش ها و نشست هاي 
تخصصي و دعوت از سرمايه گذاران، نمايشگاه هاي موضوعي، 
برگزاري تور و اردوهاي مختلف، چاپ و انتشــار نشريات و 
كتب در حوزه هاي مختلف، شناســايي، جذب و استفاده از 
سرمايه هاي انساني مســتعد و معرفي آنها به مردم ازجمله 
برنامه ها و فعاليت ما در طول سال است البته در دوران كرونا 
اين فعاليت ها به شكل مجازي دنبال مي شود. به عنوان مثال 
برنامه روز ملي اردبيل در استان تهران را امسال به دليل كرونا 
ضبط و از شبكه »شما« و چند شــبكه ديگر پخش كرديم. 
در اين مدت همايش هايي را درخصوص توسعه گردشگري 
اســتان برگزار كرديم و براي مفاخر اســتان يادبود گرفتيم. 
يكي از برنامه هاي ما دعوت از پزشكان اردبيلي مقيم تهران 
براي رفتن به روســتاهاي محروم اســتان و دادن خدمات 
رايگان به هم اســتاني ها بود. هم اســتاني هاي مقيم تهران 
معموال از مراسم ها و برنامه هاي ما استقبال زيادي مي كنند. 
ســرمايه گذاران زيادي حاضر به ســرمايه گذاري در استان 
شــده اند و هم اكنون در اين زمينه فعالند. ما نيز سعي داريم 
اين هم اســتاني هاي مقيم تهران را به مردم معرفي كنيم«.  
پارساپور در مورد علت متوقف شــدن فعاليت انجمن ها بعد 
از مدتي مي گويد: »وجود انجمن ها باعث شــناخت و اتحاد 

هموطنان با يكديگر مي شود ولي متأسفانه به اين انجمن ها 
بهاي الزم داده نمي شود و حامي مالي وجود ندارد. درصورتي 
كه يكي از مشكالت اساسي كشــور ما آسيب هاي فرهنگي 
است كه به خاطر اين است كه جوانان ما هويت و اصالت شان را 
گم كرده اند. وقتي ريشه ها به هم وصل نشود مردم به فرهنگ 
غرب و شرق روي مي آورند. اما زماني كه مردم الگوي موفق 

و بزرگان هم استاني خود را مي بينند تشويق مي شوند«. 

نشست هاي اينستاگرامي با نخبگان لرتبار
پويش دســتاران، عضو شــوراي سياســتگذاري جشنواره 
فرهنگي بلوط )انجمن بلوط لرهاي مقيم تهران( در گفت وگو 
با همشــهري در مورد فعاليت انجمن لرهــاي مقيم تهران 
مي گويد: »ما هر ســاله ما با 2نــگاه اقتصــادي و فرهنگي 
برنامه هايي را در راستاي معرفي نخبگان لر و حمايت از آنها 
برگزار مي كنيم. در حوزه اقتصادي هر ســاله نمايشگاه هايي 
را برگزار و فعاالن حوزه صنايع دستي را معرفي مي كنيم. در 
بخش فرهنگــي تمركز ما روي معرفــي هنرهاي اصيل قوم 
لر است؛ ازجمله معرفي موســيقي فاخر و سنتي قومي اين 
منطقه، آن هــم در فضاي مجازي امروز كه موســيقي هاي 
اصيل و سنتي را به فراموشي ســپرده و سطح سليقه عموم 
مخاطبان را به شدت تنزل داده اســت. در هر دوره اي ما بنا 
به جو حاكم بر جامعه يك برنامه خاصــي را ارائه مي كنيم. 
مثال در دوره اي نخبگان ورزشــي لرتبار را به جامعه معرفي 
كرديم. در شرايطي كه وضعيت اشتغال با مشكالت عديده اي 
مواجه شد كارآفرينان برتر لر كه به مناطق لرنشين رفتند و 
در آنجا كارآفريني و نوآوري هاي اقتصادي را اســتارت زدند 
به مردم معرفي كرديــم و در آييني از آنهــا تجليل به عمل 
آورديم. در دوره اي هم افرادي كه در مناطق لرتبار در راستاي 

عدالت آموزشــي كارهايــي را انجام داده بودنــد كه ارزش 
ديده شدن داشــت را به مردم به عنوان الگو معرفي كرديم. 
در دوره كرونــا بيشــتر فعاليت مان مجازي شــده و در پيج 
اينستاگرامي جشنواره با برخي نخبگان لر به صورت وبينار و 

اليو نشست هايي را براي مخاطبان برگزار مي كنيم«.
او مي افزايد: »سعي ما بر اين اســت تا با نگاهي كه بر جامعه 
حاكم شده مبني بر اينكه به هيچ وجه حاضر نمي شود فرهنگ 
و قوم ديگــري را غيراز طيف خود بپذيــرد، مقابله فرهنگي 
كنيم. اين كار را از ســال94 آغاز كرديــم و هدف ما اين بود 
كه نقاط قوت اقوام لر را در دانشگاه ها پررنگ كنيم و نگاهي 
جامعه شناسانه و علمي به اين قوم داشــته باشيم«. وي در 
مورد رمز و راز مداومت بر انجام برنامه ها آن هم در شرايطي 
كه بسياري از انجمن ها و تشكل ها به علت مشكالت مالي قادر 
به ادامه فعاليت نيستند و عمال متوقف شده اند، اظهار مي كند: 
»اصل مخاطب شناسي و برقراري يك ارتباط مداوم و مستمر 
با مخاطب باعث شد كه نگاه مديران فرهنگي به مجموعه ما 
تغيير كند و ما بدون هيچ حمايتي همچنان سر پا بمانيم و به 

فعاليت مان ادامه دهيم«. 

به كارگيري استعداد تالش نشين هاي تهران 
دكتر محمدطاهر نظامي، رئيس انجمن خانه تالشــان مقيم 
تهران در گفت وگو با همشــهري درخصوص هدف تاسيس 
انجمن و فعاليتش مي گويد: »مقدمات فعاليت انجمن تالشان 
از دهه 70 با برگزاري نشست هايي با پژوهشگران، اساتيد و 
پيشگامان اهالي فرهنگ و تاريخ و ادبيات آغاز شد و در نهايت 
سال82 انجمن به طور رسمي شكل گرفت. هدف اين بود كه 
بتوانيم تاريــخ اجتماعي و جغرافيايــي و فرهنگ قوم تالش 
را به مخاطبان بشناســانيم و زمينه حضور مؤثر تالشي هاي 

تهران نشــين را در فعاليت هــاي داوطلبانــه و عام المنفعه 
فرهنگي، اجتماعي و هنري فراهم كنيم. انعكاس استعدادها 
و توانايي هــاي منطقه و نيازمندي ها عمومي به مســئوالن 
محلي و كشوري و اســتمداد جهت به كارگيري استعدادها و 
توانايي در رفع نيازمندي ها هم از اهداف سازماني خانه تالش 
است. هم اكنون 400عضو پيوسته و به صورت نانوشته 3هزار 
نفر عضو انجمن داريم. فعاليت ما بيشــتر در حوزه پژوهشي 
و تحقيقي در مورد تاريخ و فرهنگ قوم تالش است. در كنار 
آن هم در اين چندين ســال هر ساله جشــنواره هايي را در 
فرهنگســراهاي تهران برگزار كرديم اما امسال به علت كرونا 

برنامه ها به كانال تلگرامي مان انتقال داده شده است«.
وي در مــورد مشــكالت انجمن هاي اقوام در تهــران اظهار 
مي كند: »اوج فعاليت سازمان هاي مردم نهاد در دهه 80 بود. 
با وجود ضرورت فعاليت اين انجمن ها و تشكل ها و استقبال 
خوب مردم اما بيشتر اين مؤسسات مردم نهاد به دليل مشكالت 
مالي و نبود حمايت ها نتوانســتند خيلي دوام بياورند و سال 
به سال فعاليت شــان كم فروغ تر شــد. البته اختالف نظرات 
هم به اين تعطيلي هــا و توقف فعاليت ها همــواره دامن زده 
اســت. به عنوان مثال ما قبل از تاسيس خانه تالش، جمعيت 
گيالني هاي مقيم تهران را تاســيس كرديم اما از چند سال 
فعاليت به دليل اختالفاتي كه پيش آمد، به تعطيلي كشانده 
شد. بيشــتر انجمن ها معموال جاي ثابتي براي فعاليت هاي 
مستمر ندارند و اين موضوع مشكل ساز است. ما نيز كه فعال 
هستيم معموال از فرهنگسراها و مؤسسات وابسته به شهرداري 
استفاده مي كنيم البته در مقطعي هم خودمان خودكفا بوديم. 
از طرفي ذكر اين نكته هم ضروري اســت كه سمن ها سابقه 
كار جمعي ندارند و نبود اتحاد بين اعضا موجب مي شــود تا 

فعاليت ها دامنه دار نباشد«.

 آمار اقوام
 در 3روايت

 بررسي ها نشان مي دهد كه در ميان
اقوام ايراني، سهم ترك ها و كرد ها در 

جمعيت كشور بيشتر از ساير اقوام است 

آوين آزادي
روزنامه نگار

در ميان گوناگونــي زبان ها، 
فرهنگ ها و قوم هــا به دنيا 
آمده ايم. نه فقط ما كه اجداد 
همه ما اين گوناگوني را پشت سر گذاشته اند يا خود جزئي 
از آن بوده اند. از خزر تا خليج فارس، از خراسان تا ايالم و... 
ده ها گويش، رسوم و قوميت مختلف وجود دارد. براساس 
تعريف SIL - منبع زبان شناسي جهان- در ايران حداقل به 
14زبان حرف زده مي شود. زبان هايي كه پشت هركدام تاريخ 
گسترده اي نشسته و تنوع آن بي نظير است. گروه هاي زباني 
مستقر در ايران، سال هاي ســال است كه شكل گرفته اند 

و تاريخ بعضي از آنها به سال هاي ابتدايي حضور اسالم در 
كشورمان برمي گردد. پروفسور آساطوريان گفته است كه 
براساس نتايج برخي پژوهش ها، يكي از نخستين گروه هاي 
زباني كه پس از اســالم در ايران هويدا شده اند مازني ها و 
گيلك ها بوده اند. تقريبا مي توان گفت كه هيچ آمار رسمي اي 
درباره ميزان پراكندگي قوميت هاي مختلف در ايران منتشر 
نشده است، اما بررسي آمارهاي موجود در مقاله هاي مختلف 
و داده هاي موجود در ســايت ethnologue. com نشان 
مي دهد كه ترك ها در مقايسه با ساير قوم ها بيشترين درصد 
جمعيت ايران را به خود  اختصاص داده اند. براساس داده هايي 

كه در سايت www. ethnologue. com منتشر شده است، 
بيش از 13درصد جمعيت ايران به زبان تركي آذربايجاني 

صحبت مي كنند.
 اين در حالي اســت كه علي اكبر صالحي، وزير امورخارجه 
ايران در دوره دكتر محمود احمدي نژاد، در ســفري كه در 
تاريخ 28دي ماه 1390 به تركيه داشت در مصاحبه با اصحاب 
رسانه گفته بود 40درصد جمعيت ايران را ترك ها تشكيل 
مي دهند. البته روايت هاي ديگري هم در اين باره وجود دارد. 
براساس آمارهاي منتشرشده از منابع غيررسمي، 17درصد 

جمعيت ايران را آذري زبان مي دانند.

روايت

 اول

روايت

 دوم
 روايت هاي مختلفي درباره تركيب جمعيتي اقوام مختلف در ايران وجود دارد. براساس يكي از اين گزارش ها، 

61درصد جمعيت ايران فارسي زبان هستند كه اين آمار حدود 10درصد با روايت اول فاصله دارد.
  اگر روايت دوم را مدنظر قرار دهيم و داده هاي منتشر شده در منابع غيررسمي را بپذيريم، 16درصد جمعيت 

كشور آذري زبان هستند. 
 حدود 10درصد جمعيت ايران را كردها تشكيل مي دهند.

 براساس آمارهاي تأييد نشده، زبان هاي لري و بختياري را به 6 تا 10درصد جمعيت ايران نسبت مي دهند. 
گفتني است كه زبان لري مانند فارسي از شاخه زبان هاي ايراني جنوب غربي است و از نزديك ترين زبان ها به 

فارسي به شمار مي آيد.
 2درصد جمعيت ايران بلوچ هستند.

 عرب زبانان ايران حدود 2درصد جمعيت كشور را براساس گزارش هاي غيررسمي تشكيل مي دهند.
 همچنين 2درصد جمعيت ايران، تركمن و ساير اقوام به شمار مي روند. 

 اين روايت از ديگر روايت ها معتبرتر به نظر مي رسد. اگر سايت اتنولوگ را معيار 
قرار دهيم بيش از 62درصد جمعيت ايران، فارسي زبان هستند.

 براســاس داده هاي اين پايگاه جهاني، 13.57درصد جمعيــت ايران ترك زبان 
به شمار مي روند كه البته اين آمار بدون احتساب ترك هاي خراساني، قشقايي و... 

است و تنها به ترك هاي آذربايجاني اشاره دارد.
  انتولوگ سهم زبان لري را تنها 2درصد اعالم كرده است. البته اگر زبان لكي را هم 

زيرمجموعه لري بدانيم 1.2درصد ديگر به اين آمار افزوده مي شود.
  در روايت سوم، 2.39درصد ايراني ها به زبان بلوچي صحبت مي كنند. 

  انتولوگ در گزارش هاي خود سهم زبان كردي را 6.9درصد اعالم كرده است. 
 زبان گيلكي، 2.98درصد و زبان مازندراني 2.91درصد از جمعيت ايران را به خود 

اختصاص داده  است. 

روايت

 سوم

 مسعود مطلبي در مقاله اي تحت عنوان »جغرافياي سياسي اقوام ايراني« 
نوشته است جمعيت فارس ها حدود 73 الي 75درصد جمعيت ايران است. 
 در اين مقاله آمده است كه 82 الي83درصد مردم ايران فارسي صحبت 

مي كنند و 86.2درصد از آنها فقط فارسي را مي فهمند.
 داده هاي مقاله  مطلبي بيانگر اين است كه جمعيت آذري ها حدود 15 
الي17درصد جمعيت ايران برآورد مي شود. آذري زبان ها عمدتا در بخش 
شــمال غربي ايران، در اســتان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، 
اردبيل، زنجان و قزوين استقرار دارند و ادامه آنها به استان همدان و غرب 
گيالن گسترش يافته است. عالوه بر اين، در شهرهاي تهران، قم و اراك نيز 

به صورت ادغام اجتماعي، جمعيت بسياري را شامل مي شود.
 براســاس برآوردهاي مطلبي، جمعيت تركمن ها حــدود 2.1درصد 

جمعيت ايران است. 
 عمده تركمن هاي ايران در استان گلستان، در سرزميني واقع بين 2رود 
اترك و قره سو و در استان خراسان شمالي، در بخش هاي قوچان، بجنورد 

و سرخس زندگي مي كنند.
 حدود 5درصد از جمعيت به سومين گروه قومي، يعني كردهاي سني و 

شيعه غرب كشور اختصاص دارد.
 مقاله مطلبي حكايت از آن دارد كه قوم عرب در جنوب غربي كشــور با 
حدود 3درصد و قوم بلوچ در جنوب شرقي كشور با حدود 2درصد از كل 

جمعيت، سكونت دارد.
 از نظر ريشه زبان و لهجه، زبان بلوچي را همانند پشتو، تاجيكي و كردي 
عضو خانواده زبان هاي ايراني مي داننــد، اما لهجه هاي بلوچي در مناطق 

بلوچ نشين ايران و پاكستان به مراتب به هم نزديك ترند.
 در اين مقاله آمده اســت كه از نظر جمعيت،كردهــا، پس از فارس ها و 
آذري ها، سومين گروه از ملت ايران به شمار مي آيند. اين قوم درحال حاضر 
در غرب كشــور در اســتان هاي كردســتان، جنوب آذربايجان غربي و 
بخش هايي از استان هاي كرمانشاهان و ايالم مستقر هستند. اين ناحيه 
بخشي از منطقه كردنشين، مشتمل بر نواحي شمالي عراق، جنوب شرقي 
تركيه و شمال شرقي سوريه است. دستجاتي از اين قوم در شمال خراسان 

و گروهي نيز در كشور ارمنستان به صورت اقليت قومي به سر مي برند.
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طهروني ها چطور در تهران جايي براي ديگر اقوام باز كردند؟ اينطور كه به نظر مي رســد، 
سفره پايتخت هميشه پهن و خوانش همواره گسترده بوده است. اين به معناي آن است كه 
هيچ قومي پشت درهاي شهر رها نشده  و همواره سهمي از كار و نان برايش درنظر گرفته شده است. سرشماري مردم تهران در سده 1300 نشان 
مي دهد در پايتخت، 28قوم مختلف ايراني ساكن بوده اند. در اين آمار 27هزار و 135خانواده اصيل طهراني در تهران زندگي مي كردند. براساس 
همين آمار، آذربايجاني ها بيشترين و بلوچستاني ها كمترين قوميت هاي مهاجر تهران بودند. خوانساري ها بازار نشر را در دست داشتند؛ آنها در 
راسته كتابفروشي ها از خيابان شاه آباد تا بعدها كه به انقالب آمدند، بازار كتاب تهران را قرق كرده بودند. همين امروز كه از راسته كتابفروشي ها 
مي گذريد، انتشارات طهوري، اقبال، علمي، اميركبير و ابن سينا بازمانده ناشران خوانساري پايتختند. عالوه بر بازار نشر، اين قوم در بازار كاغذ 
تهران نيز فعاليت چشمگيري داشتند. سمناني ها صنعت استحمام تهران را در اختيار گرفته بودند. پاكي و پاكيزگي پايتخت مديون خلخالي ها 
بود؛ تقريبا همه سوپورهاي بلديه تهران، خلخالي بودند. يزدي هاي تهران بزاز يا معمار بودند. لبنياتي ها از دريان مي آمدند و فرش فروش ها، مثل 
مأموران شهرداري و لبنياتي ها آذري بودند. اگرچه مي توان روايتي تاريخي از فعاليت قوميت ها در مشاغل موجود در تهران به دست داد، اما هيچ گاه 

آماري در اين رابطه ضبط و منتشر نشده است. در اينجا به بخشي از اين فعاليت هاي قومي در پايتخت اشاره خواهيم كرد.

مهماني در غيبت صاحبخانه

درنگ16 2  سه شنبه 25 آذر 99  شماره 8111  3 0 2 3 4 4 2

نگار حسينخانی 
روزنامه نگار

ميوه فروش ؛ كرد

ميدان اصلي ميــوه و تره بار تهــران در بلــوار آزادگان كه 
حجــره داران قديمي ميــدان طيــب حاج رضايي صدايش 
مي زنند پر است از حجره ها و سوله هاي بزرگ و كوچكي كه 
از ساعت 2 نيمه شــب تا 7صبح پاتوق باغداران شهرستاني 
مي شود. خيلي از حجره داران شغل پدري شان كشاورزي بوده 
و از قروه آمده اند. خشكسالي باعث شد 90درصد قروه اي ها 
زمين هايشان را بفروشــند و به تهران بيايند. آن زمان هنوز 
ميوه و تره بار اصلي تهران دســت ترك ها بود. هرچند هنوز 
هم اين بــازار را كامال خالــي نكرده اند، امــا حاال 90درصد 
خرده فروشــي هاي تهران دست كردهاســت. 180بازارچه 
شامل بازارچه هاي غرب و شــمال غرب و مركز تهران؛ مانند 
بازارچه قزل قلعه، بهجت آباد، بعثت، پيروزي. اگرچه هر سال 
شهرداري مزايده هايي براي واگذاري اين ميدان ها مي گذارد، 

اما اين بازار به نوعي در دست كردها مي چرخد.

نانوايي؛ خراسان و زنجان

كارگران نانوايي ها عموما مهاجران استان خراسان و زنجان هستند؛ گروه اول به 
سنگكي ها مي روند و گروه دوم، بربري دست مردم مي دهند. سنگكي هاي معروف 
اغلب بجستاني اند يا خراساني. 5تا 10صبح پخت اول، 11تا 2 ظهر پخت دوم و از 
حدود 4عصر تا 9شب آخرين پخت شان است. سنگك از قديم دست خراساني ها 
بوده، شايد به اين خاطر كه نان قديمي خراسان، به همين بزرگي و در تنورهاي 
مستقيم درست مي شده. بربري اما سال ها پيش از روسيه به ايران آمد و طبيعتا 
ترك هاي نزديك به مرز آن را زودتر از ديگر ايراني ها شناخته اند و توانسته اند روشي 

ايراني براي پختش پيدا كنند كه هنوز هم به همين روش طبخ مي شود.

موبايل؛ ايالم

كردهاي مناطق مرزي در 
بازار موبايل تهران جا خوش 
كرده اند. موبايل فروشي جزو 
كارهايي اســت كه خيلي 
ريشــه تاريخي نــدارد. به 
همين دليل اينطور نيست 
كه از اول يك قوميت خاص 
آمــده باشــند كار را مال 

خودشان كرده باشند. اما چند سالي مي شود كردها بازار را قبضه كرده اند. اهالي 
ايالم فاميل را در تهران دور خود جمع كرده  اند. از آنجايي كه كردها فاميل دوستند 
بازار موبايل اينگونه از دست تهراني ها خارج مي شود. بار موبايلي كه وارد مغازه ها 
مي شود، از غرب مي آيد و قاچاق است. كردها كه اول عمده فروش بودند، مغازه ها 

را در تهران داير كردند تا ديگر الزم نباشد جنس را به دالالن بدهند.

دكه داران؛ مشكين شهر

حدود هزار دكه عرضه مطبوعات در تهران فعال ا ســت كه خود نقدي عليايي  ها 
مي گويند 90درصدش را آنها اداره مي كنند. سال هاست دكه داري شغل موروثي و 
خانوادگي اهالي روستا شده، با اين حساب مي توانيد مطمئن باشيد اگر با دكه داري 
در پايتخت »تركي« صحبت كنيد جواب تان را به همين زبان می گيريد. نقدي 
عليايي ها با چند دهه دكه داري در پايتخت مي گوينــد در اين كار حق آب وگل 
دارند و هر كسي كه از روستاي پرجمعيت شــان بخواهد وارد اين بازار كار شود، 
مي تواند روي همشهري هاي قديمي اش حساب  كند. اكثر دكه ها براي خود نقدي 
عليايي هاست و معموال كارگر غريبه نمي گيرند، يعني اگر خودشان هم نخواهند 
كار كنند، دكه را به هم روستايي شان اجاره مي دهند. به استثناي روزنامه و مجله، 
شكالت، آدامس، سيگار و انواع هم مي فروشند. مشكل اصلي  يا دليل مهاجرت اين 
كشاورزان هم مشكل آب بوده است. همين بي آبي، باغداري و كشاورزي و حتي 
زندگي را در اين روستا طاقت فرسا كرده است. 90درصد از صنف دكه داران تهران 
را آذري زبان هاي مشكين شهري تشكيل مي دهند. آنها از سال ها پيش در تهران 
كار دستفروشي روزنامه و مجله را در كنار تنقالت و سيگار انجام مي دادند تا اينكه 
در سال68 غالمحسين كرباسچي، شهردار وقت تهران دستور ساخت كيوسك هاي 
فايبرگالس دو در ســه متر را در مناطق مختلف تهــران داد و به اين ترتيب اين 
دستفروش ها ساماندهي شدند و يكي يكي همشهريان شان را وارد اين كار كردند.

پوشاك؛ آذري و گيلك

بــازار لبــاس از واردات تا دوخت و فروش دســت 
هموطنان ترك است. شــايد دليلش اين باشد كه 
ترك ها پارچه را خوب مي شناسند. حاال يا به خاطر 
استعدادشان اســت يا تجربه اي كه نسل به نسل به 
هم منتقل كرده اند. در ساختمان پالسكو، پيش از 
اينكه در آتش بسوزد و خاكستر شود، همه يا آذري 
يا شــمالي بودند. آذري ها قديمي تر هســتند. آنها 
وقتي به تهران آمدند، كارشــان را در بازار پوشاك 
شــروع كردند. اما شــمالي ها مدت ها در شهرهاي 
خودشان به همين كار مشغول بودند. از قديم االيام 
 شــهرهاي شــمالي در زمينه لباس فعــال بودند، 
آنقدر كه پيش از انقالب ساري به پاريس و رشت به 
لندن ايران معروف بــود. اما حضور پررنگ آذري ها 
حتما دليلش اين است كه آنها بيشترين مهاجران 

تهران هستند. آذري ها وقتي از شهرهاي شان به تهران آمدند چون تخصص خودشان كشاورزي بود و امكان كشاورزي در 
تهران نبود تنها كاري كه مي توانستند سراغش بروند، ورود به بازار بود و از آنجايي كه پشتكار خوبي داشتند اغلب موفق 

مي شدند.

سوپرماركت؛ درياني

حضــور چشــمگير ســوپرماركتي هاي آذري در پايتخت، 
دهه هاست بقال هاي يزدي مركز را به دارالمومنين بازگردانده. 
اين در حالي است كه ترك ها معتقدند با اينكه حرف اول را در 
بقالي هاي تهران مي زنند، اما از آنها بايد به عنوان آخرين نسل 
سوپرماركت دارهاي ترك تهران ياد كرد. آذري ها معتقدند 
اين شغل را خوب مي شناســند و هر كسي نمي تواند سختي 
اين كار را تحمل كند. با همين شغل بود كه به تهران آمدند. 
آنها اين را حرفه را از يزدي ها گرفتند، اما فروشگاه هاي بزرگ 
تا چند سال ديگر اين شغل را از دست آنها هم در مي آورند. 
به همين خاطر شايد آذري ها آخرين نسل سوپرماركت داران 
ترك باشند. طبيعي است. هر قومي از ابتدا كه به كاري وارد 
شــده، تخصصي به دســت آورده و پس از آن با تجربه اي كه 
داشته ديگران را هم به سمت اين حرفه كشانده است. شايد 

تصاحب اين شغل ريشه و دليل خاص ديگري نداشته باشد.

اقوام در تهران به چه كارهايي مشغولند؟

  آيا حضور قوميت ها در مشاغل آسيب زاست؟ 
قمر فالح، جامعه شناس شهري معتقد است مزيت اين اتفاق اين است كه انباشت دانش و تخصص در يك زمينه خاص در قومي شكل مي گيرد 
و باعث شكوفايي مي شود. اما اين پديده معايبي هم دارد؛ ازجمله اينكه اگر اينها همبستگي قومي داشته باشند، از اين همبستگي در مواقع 
بحران مي توانند عليه اقوام ديگر استفاده كنند. البته الزم به ذكر است كه اين پديده در اقتصاد تأثير خاصي ندارد ولي آن زمان كه پا را فراتر 
از اقتصاد بگذارد و ايدئولوژيك شود، مي تواند دردسرساز باشد. يا مي تواند راه را براي ورود ديگران به آن حرفه سخت كند. اما اصالت تهران 
به موقعيت جغرافيايي و سرمايه انساني است. جمعيت شهرهاي بزرگ دنيا از اقوام و فرهنگ هاي مختلف تشكيل شده است و اصال كالنشهر 
يعني در كنار هم قرارگرفتن انواع مختلفي از آدم ها و البته بايد توجه داشت كه اين كنارهم بودن به معناي تضاد نيست و به معناي همزيستي 

مسالمت آميز است.
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افقي:
 1- همــراه چــاي- تــوده 
ســطح  در  غيرطبيعــي 
مخاطــي-  پوشــش هاي 

اختاپوس
2- تند خو- كــوره گچ پزي- 

نكوهش
3- ضمانت كننــده- نقــاش 
فرانسوي و خالق تابلوهاي اتاق 

سرخ و خانواده نقاش
4- نفس خســته- گستاخ- 
آسياب آشپزخانه- خوش خوان

5- فيلمي ســاخته داريوش 
مهرجويي- حســاب كننده- 
عفونــت قارچــي دهــان 

شيرخواران
6- روش- بنــد شمشــير- 

نزديكي به خداوند
7- دوره ده روزه- آرامــش 
يافتن- كمك حال سالمند- 

مذكر
8- سنجيده و معقول- مورخ 

ايراني دربار غزنويان
9- گوشه نشــين شــطرنج- 
گيســو- شــبه جزيره مصر- 

اشتباه
10- بسيار بخشنده- تنوره- 

همچنين
11- اداره كننده- مشغول به 

كار- غالف شمشير
12- عريــان- پايتخت غنا- 

مهم تريــن وســيله ارتباطي 
شهرها- نشانه جمع

13- روستاي ديدني پلكاني 
كردستان- واحد طول روسي

14- حـــــرف گزينــش- 
تأكيد شــده- غذاي چرب و 
شيرين اراكي ها در  ماه رمضان

15- اســب تندرو- هياهو - 
آرايش

  
عمودي:

1- واحد شــمارش شمشير- 
هفتــاد و چهارمين ســوره 
قــرآن- نخســتين پايتخت 

سلسله زنديه
2- از روي بي اطالعي- مغرور

3- كمند- اسب سياه- نوعي 
اجاق برقي

4- اسلحه اي ســرد- الغر - 
ليكن

5- معبر رودخانه- گريزان از 
تالش- كارها

بي بنيــاد-  و  سســت   -6
سرپوشيده- شك كننده

7- ديــدار- متوجه- صاحب 
و مالك

8- فينال- ارمغان
9- از تفريحــات آبــي در 
شهر هاي ســاحلي- عاشق- 

گياه بي آوند مناطق مرطوب
10- الســتيك داخلي تاير - 

چشم سوم!- عنكبوت پشمالو
11- نامي پســرانه- مجموعه 
داستاني نوشته احمد محمود- 

راه شاعرانه
12- ورزش آبي- درخشنده- نام 

خداوند در دين يهود
13- نزديك شدن- از بخش هاي 

اوستا-  ماه بعثت پيامبر)ص(
14- قبول كردن- شومينه

15- خودداري كردن- رمزها- 
كرم شب تاب

 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 | 3820
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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  6     9 7
 4 5 6   8   
     2  5  
4        2
 3  1      
  9   1 5 3  
7 8     9   
 1    9   6439812756

721564983
658793241
174329865
295186437
386475192
917638524
843251679
562947318

ساده

متوسط

197328645
826514397
345697821
978462153
451983762
632175489
269741538
783256914
514839276

سخت

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

ساده

  9 8     6
7  1 5    8  
 5 8  9 3  4  
  4  2   6 5
2   1  6   7
3 8   7  1   
 1  6 3  5 2  
 4    1 6  9
5     7 3   
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درخواستاحداثپلغيرهمسطح
با نصب پل هم سطح درمنطقه يك ولنجك از خيابان تابناك )يمن( به 
بزرگراه شهيد چمران شرقي به طرف خيابان وليعصر، چهارراه پارك وي 
مي توان از تردد اضافي به طول يك كيلومتر رفت و برگشت براي آنهايي 
كه مي خواهند از خيابان تابناك به طرف چهارراه وليعصر، پارك وي 
بروند، جلوگيري كرد. در اين صورت دوربرگردان مقابل درب ورودي 
نمايشگاه بين المللي نيز مسدود مي شود و بار ترافيكي كاهش مي يابد.
مدرسازولنجكتهران

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

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

با مردم

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

سؤال از شما پيگيري از ما

 جزئيات جنايت
گروگانگير قمي در تهران

تازه تريــن اعترافــات عامــل 
گروگانگيري در شهرك فاطميه پيگيري

قم حاكي از آن است كه او عالوه بر 
گروگانگيري در قم و قتل همســر برادرش، در 
تهران نيز زني را در يك مهماني با شليك گلوله به 

قتل رسانده است.
به گزارش همشــهري، متهم كه 28ساله است 
نخستين جنايتش را شامگاه 25آبان ماه در بلوار 
فردوسي قم مرتكب شد. او از مدتي قبل متوجه 
اختالفات برادرش با همسرش شده بود و چون 
تصور مي كرد اين اختالفــات به دليل اخالقيات 
همسر برادرش است، شب حادثه به دنبال او رفت 
و به بهانه خريد كردن وي را سوار خودرواش كرد. 
آنها چند ساعت در خيابان بودند و در اين مدت 
متهم با زن جوان بر ســر اين اختالفات صحبت 
مي كرد. وقتي به بلوار فردوسي رسيدند او با همسر 
برادرش اتمام حجت كرد و وقتي فهميد او قصد 
تغيير رفتارش را ندارد كلت كمري را كه از قبل 
تهيه كرده بود از لباســش بيرون كشيد و به سر 

وي شليك كرد.

بهسويپايتخت
متهم بعد از اين جنايت از قم به تهران گريخت. او 
همچنان اسلحه اش را همراه داشت تا اگر الزم شد 
باز هم از آن استفاده كند. در تهران به خانه يكي از 
آشنايانش رفت و چند روز در آنجا بود. او چند شب 
بعد به يك مهماني شبانه در مركز تهران دعوت 

شــد و همراه زن جواني به آنجا رفت اما در پايان 
اين مهماني حادثه عجيبي اتفاق افتاد. وقتي همه 
مهمانان خداحافظي كردند و رفتند او سراغ زن 
صاحبخانه كه حدود 45ســال داشت رفت و با 
همان اسلحه اي كه چند روز قبل همسر برادرش 
را به قتل رسانده بود به سر او شليك كرد و همراه 

با زن جوان از آنجا گريخت.
ساعتي بعد نزديكان مقتول وقتي به خانه او رفتند 
با پيكر بي جانش روبه رو شدند. بدون آنكه بدانند 
چه اتفاقي افتاده اوژانس و پليس را خبر كردند. 
ابتدا به درســتي معلوم نبود چه اتفاقي رخ داده 
و مأموران و حتي متخصصــان اورژانس گمان 
مي كردند كه مقتول ســرش به رادياتور شوفاژ 
برخورد كرده و جان باخته اســت اما وقتي پيكر 
وي به پزشكي قانوني منتقل شد متخصصان در 
جمجمه او يك گلوله كشف كردند و معلوم شد 
كه اين زن به قتل رسيده است. در اين شرايط نام 
مرد جوان كه شب قبل در مهماني حضور داشت 
به عنــوان مظنون به قتل مطرح شــد و او تحت 

تعقيب قرار گرفت.

پرسهدرشهر
متهم در قم و تهران مرتكب 2جنايت شــده بود 
اما هيچ كس از مخفيگاهش اطالعي نداشــت و 
هر لحظه ممكن بود دســت به اقدام خشونت بار 
ديگــري بزند. او فرد ســابقه داري بــود و طبق 
بررســي هاي پليس حدود 2  ماه قبــل از زندان 

آزاد شــده بود. مرد جوان 2ســال قبل در قم به 
دختر جواني عالقه مند شده و از او خواستگاري 
كرده بود اما خانواده دختر به او جواب رد دادند. او 
هم كه از آنها كينه به دل گرفته بود، پسر نوجوان 
اين خانواده را به پارك بــرده و گوش او را بريده 
بود تا انتقام ســختي از دختر مورد عالقه اش و 
خانواده او بگيرد اما با شــكايت آنها دســتگير و 
زنداني شــد. اين بار اما او مرتكب 2جنايت شده 
بود و احتمال داشــت افراد ديگري را هم به قتل 
برساند. چراكه بررسي شخصيت او نشان مي داد 
كه وي شــخصيتي ضد اجتماعي دارد و در همه 
اين مدت زندگي نابساماني داشته است. مأموران 
پليس سايه به ســايه در تعقيب اين مرد بودند و 
همه ارتباطاتش را تحت نظر داشتند. چند روز 
پيش مأموران پليس قم به اطالعاتي دست يافتند 
كه نشان مي داد قاتل فراري به قم بازگشته است. 
در اين شرايط مأموران در كمين او نشستند تا در 

فرصتي مناسب وي را به دام بيندازند.

گروگانگيري
نزديك يك  ماه بود كــه هيچ كس قاتل فراري را 
نديده بود و تا اينكه ظهر شنبه خبر رسيد مردي 
مسلح در شــهرك فاطميه مســافران اتوبوسي 

را به گروگان 
گرفته اســت. 

زماني كه نخســتين 
گروه از مأموران راهي محل حادثه شــدند پي  
بردند كه گروگانگيــر، همان قاتل تحت تعقيب 
است. او با اســلحه و چاقويي كه داشت راننده و 
مســافران اتوبوس را تهديد مي كرد و مي گفت 
مي خواهد برادرانــش را ببيند. چــرا كه بعد از 
قتل همســر برادرش، 2برادر او بازداشت شده 
بودند و او مي خواست با آنها ديدار كند. او تهديد 
مي كرد كه اگر پليس مداخله كند ممكن است 
جان گروگان ها به خطر بيفتد اما در نهايت پس 
از گذشت 3ساعت از اين گروگانگيري، 2برادر او 
به محل حادثه انتقال يافتند، وارد اتوبوس شدند 
و دست هاي برادرشان را باال گرفتند و همزمان 
مأموران ويژه با اســتفاده از نارنجك دودزا وارد 
اتوبوس شدند و توانستند مرد مسلح را خلع سالح 

و او را دستگير كنند.

اعترافبه2جنايت
متهم وقتي تحت بازجويي قرار گرفت جزئيات 
بيشتري از جنايت هايي كه مرتكب شده بود بازگو 
كرد. او درباره انگيزه اش از قتل همسر برادرش 

ربودن بدهكار با خودروي مرد مرده
آدم ربايان كه در جريــان 2پرونده جداگانه 

2مرد را ربوده و براي آزادي آنها در مجموع داخلي
3ميليارد تومان خواسته بودند با ورود پليس 

به ماجرا، ناكام ماندند.
به گزارش همشهري، نخستين گروگانگيري مدتي قبل اتفاق 
افتاد و آدم ربايان در ازاي آزادي گروگان يك ميليارد تومان 
خواسته بودند. اين ماجرا از جايي شروع شد كه زن جواني 
هراسان و سراسيمه نزد مأموران پليس پايتخت رفت و گفت 

كه آدم ربايان شوهرش را ربوده اند.
وي توضيح داد: ســاعتي قبل از بنگاه امــالك با ما تماس 
گرفتند و گفتند كه براي باغ ويالي ما در شهريار مشتري 
پيدا شده اســت. ما قصد فروش باغ وياليمان را داشتيم و 
بنگاه دار مي گفت كه مشــتري مبلغ خوبي پيشنهاد كرده 
است. به همين دليل من و همســرم سوار ماشين شديم و 
به سمت بنگاه در شهريار رفتيم اما در بين راه يك دستگاه 
موتورسيكلت با 2سرنشين و يك خودروي پژو 405 سد راه 
ما شدند. مردان موتورسوار و 2نفري كه داخل ماشين بودند 
خودشان را مأمور مبارزه با قاچاق مواد مخدر معرفي كردند و 
تجهيزات نظامي هم با خود داشتند. آنها گفتند كه گزارش 
شده شوهرم داخل ماشينش مواد مخدر جا سازي  كرده است 
و به اين بهانه شروع كردند به بازرسي ماشين ما. ناگهان يكي 
از آنها بسته اي بيرون آورد و به فرد ديگر گفت كه داخل آن 
شيشه است. آنها به اين بهانه كه شوهرم قاچاقچي است، او 
را سوار ماشين كرده و با خود بردند. از من هم خواستند تا به 
خانه بروم و منتظر باشم تا از اداره پليس با من تماس بگيرند.

اخاذييكميلياردي
زن جوان ادامه داد: من شوكه شده بودم و نمي دانستم مواد از 
كجا آمده است. شوهرم مي گفت كه برايش پاپوش دوخته اند 
و درحالي كه به خانه برگشــته بودم، يك ساعت و نيم بعد 
موبايلم زنگ خورد. شماره شوهرم بود كه آن را پاسخ دادم. 
او از من خواست يك ميليارد تومان پول يا معادل آن دالر و 
طال جور كنم. به من گفت هرچه در خانه طال و دالر داريم 
بردارم و تماس بعدي مي گويد كه آنها را كجا ببرم. صدايش 
مي لرزيد و پرسيدم چه اتفاقي افتاده است كه او گفت جانش 
در خطر است. پس از تماس او، فهميدم افرادي كه شوهرم را 
با خودشان برده اند، مأمور قالبي بوده اند چرا كه قبال درباره 
چنين شگردهايي در روزنامه ها خوانده بودم. به همين دليل 
تصميم گرفتم قبــل از تماس دوباره شــوهرم، ماجرا را به 

پليس خبر بدهم.

پايانگروگانگيري6ساعته
با اظهارات اين زن گروهي از مأمــوران اداره يازدهم پليس 
آگاهي تهران وارد عمل شدند و در نخستين گام راهي محل 
گروگانگيري شدند و با بررسي دوربين هاي مداربسته موفق 
شدند شماره پالك خودروي مأموران قالبي را به دست آورند. 
با استعالم شماره پالك آن مشخص شد كه صاحب خودرو 
چند روز قبل به دليل ابتال به كرونا فوت شده است و در ادامه 

معلوم شد كه خودرو در اختيار پسر مرد فوت شده به نام نادر 
است. درحالي كه حدود 6ساعت از گروگانگيري مي گذشت و 
بازپرس جنايي تهران دستور بازداشت نادر را صادر كرده بود، 
آدم ربايان گروگانشان را در يكي از اتوبان هاي شمال تهران 
رها كردند. وي پس از آزادي خودش را به اداره آگاهي رساند 
و گفت: آدم ربايان پس از ربودن من چند ساعتي در خيابان 
چرخيدند و حتي مرا به مقابل اداره پليــس بردند و از من 
خواستند پاي برگه اي كه نوشته بود مواد متعلق به من است 
را امضا كنم. حتي چند برگه ديگر در اختيارم قرار دادند و با 
تهديد خواستند پاي آن را امضا كرده و انگشت بزنم. درست 
متوجه نشدم چون خيلي ســريع از من امضا و اثر انگشت 
گرفتند اما به نظرم درخصوص واگذاري ملكم در شهريار بود 
و برگه ها نشان مي داد كه من باغ وياليم را به آنها فروخته ام. 
بعد هم با تهديد به مرگ، از من خواستند به همسرم زنگ 
بزنم و درخواست يك ميلياردتومان پول يا معادل آن طال 
و دالر كنم. مي گفتند با اين شــرط آزادت مي كنيم و اگر 
تا شب همســرم اين مبلغ را جور نكند مرا كشته و جسدم 
را مي سوزانند. اما چند ســاعت بعد وقتي متوجه شدند كه 
همسرم به اداره پليس رفته و ماجرا را خبر داده است مرا به 

بيرون از ماشين پرتاب كردند و رفتند.

وحشتنجاتبخش
درحالي كه گــروگان مي گفت هيچ كــدام از آدم ربايان را 
نشناخته و آنها ماسك به صورت داشتند، مأموران به ردگيري 
خودروي پژويي پرداختند كه با اســتفاده از آن آدم ربايي 
صــورت گرفته بود. پســر صاحب اين خودرو دســتگير و 
معلوم شــد كه وي از قبل گروگان را مي شناخته است. او 
در بازجويي ها گفت: ســال ها بود كه با يكي از دوستانم به 
نام پيمان در كار خريد و فروش زمين و ملك بوديم. بهروز 
)مرد گروگان( هم از بستگان پيمان بود و ماه ها پيش با او و 
پيمان وارد معامله اي شدم كه در جريان آن، پيمان و بهروز 
120ميليون تومان به من بدهكار شدند. ماه هاست كه اين 
پول را از آنها طلــب دارم اما مدام امــروز و فردا مي كردند. 

درنهايت پيمان مدعي شــد كه پول را به بهروز يعني مرد 
گروگان داده و من بايد طلبم را از وي بگيرم. اما او مرا سركار 

گذاشته بود.
وي ادامه داد: به دليــل كرونا اوضاع مالــي ام به هم ريخته 
بود. پدرم هم به دليل اين بيماري فوت شــده بود و شرايط 
خوبي نداشتم. براي همين با اجير كردن 4خالفكار نقشه 
گروگانگيري كشيدم. به بهانه خريد باغ ويال به بهروز زنگ 
زدم و با همدستانم نقش مأمور را بازي كرديم. خودم پشت 
فرمان پژو بودم و در تمام مــدت حرفي نزدم تا لو نروم. فكر 
مي كردم با اين نقشه به يك ميليارد تومان پول مي رسم اما 
يكي از همدستانم كه مقابل منزل همسر گروگان زاغزني 
مي كرد و به تعقيب او پرداخته بود، متوجه شد كه وي راهي 
اداره پليس شده و شكايت كرده است. وقتي اين را شنيدم از 

وحشت دستگير شدن تصميم گرفتم گروگان را رها كنم.
با اعتراف اين متهم، همدستان وي دستگيرشدند و با دستور 
بازپرس جنايي تهران در اختيار مأموران اداره يازدهم پليس 

آگاهي تهران قرارگرفتند.

نجات مرد ۴۸ ساله از چاه ۱۵ متري

صدور كيفرخواست براي 
سرشاخه هاي شركت هرمي

اعترافاتعاملگروگانگيري

درقماسرارقتليكزن
ديگررافاشكرد

دراينبخشازسخنگاهشماميتوانيدسؤاالتخودراترجيحابا
موضوعاتيكهعموميتودربرگيريبيشتريدارندبرايماارسال
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نيريازكرج: وضعيت بازار 30ساله خودروي كيانمهر به كجا 
رسيد؟ تا كي حتي يك سرويس بهداشتي هم نداشته باشد.

پاسخهمشهري: پيگيري خبرنگار همشهري در گفت وگو با يكي 
از كسبه اين بازار كه نماينده كسبه نيز هست تا حدي روشنگر پاسخ 

شما مخاطب گرامي است. 
عمرانمحمدي،نمايندهكســبهبازارخودرويكيانمهر:
بازار خودروي كيانمهر واقع در جاده قزلحصار كرج از 30ســال قبل 
جهت خريد و فروش خودرو داير است و بيش از 300نفر در اين مركز 
به عنوان مشــاوره به مراجعه كنندگان جهت خريد و فروش خودرو 
مشاوره مي دهند. به عنوان يكي از كسبه و نيز نماينده كاسبان بارها 
پيگير مسائل اين بازار بوده ام اما مسئوالن سازمان حمل ونقل و بار و 
مسافر شــهرداري كرج به اين موضوع توجهي ندارند وتنها كاري كه 
مي كنند اين است كه هر سال اين مركز را به مزايده مي گذارند و كسي 
كه بيشــترين قيمت را بدهد به عنوان برنده و مدير اين بازار شناخته 
مي شــود و مبلغي ماهانه به عنوان رقم قرارداد به سازمان حمل ونقل 
مي پردازد كه طبيعتا توسط كاسبان تامين مي شود. با اين همه تاكنون 
نه بهره بردار و نه ســازمان، هيچ گونه هزينه اي بابت آباداني و پا برجا 
ماندن اين مركز نكرده اند و هر روز شاهد از بين رفتن و مخروبه شدن 
بيشتر اين مركز هستيم درحالي كه بازار همواره داير است. به عنوان 
نمونه هنوز انشــعاب آب و فاضالب، سرويس بهداشــتي، آسفالت 
مناسب، ديواركشي اطراف بازار، باند عبور عابر، روشنايي، نمازخانه و... 
ندارد و درواقع يك چهارديواري است كه سازمان برگزار كننده مزايده، 
ازآن درآمد دارد. به عنوان نماينده كسبه تقاضا دارم از درآمد خود بازار 
براي آن هزينه شود تا اين مركز پابرجا بماند و عده اي در اين شرايط 

بد اقتصادي بيكار نشوند.

چطورميتوانيم2ميليونو٣٠٠هزاربشکه
نفتصادركنيم؟

)اگر در 4ماه پيش رو، توليد 23كشــور روزانه  ادامهاز
500هزار بشكه اضافه شود و اتفاق تازه اي نيفتد( صفحهاول

ايران فعال از برنامه كاهش توليد معاف اســت اما با برداشــته شدن 
تحريم ها، قطعا اوپك و روسيه يك مانع جدي پيش روي افزايش توليد 

نفت ايران خواهند گذاشت.
ايران در ماه هاي اول مي تواند به لطف ميعانات گازي روي آب  مانده اش، صــادرات مجموع نفت خــام و ميعانات گازي در 4
چند ماه اول پس از رفع تحريم ها را به سرعت افزايش دهد؛ نظير كاري 
كه پيش از شروع تحريم ها و در اسفند95 انجام داد: ركورد صادرات 

نفت خام و ميعانات گازي به ميزان 3ميليون بشكه در روز.
آمريكا روزانه حدود 3ميليون بشكه نفت شيل صادر مي كند.  صادرات نفت عراق به بيش از 2ميليون و800هزار بشكه در روز 5
رسيده است. اين دوكشور به همراه عربستان جاي نفت ايران را در بازار 
هند گرفته اند. به يك نمونه توجه كنيد. صادرات نفت عراق به هند از 
حدود 850هزار بشكه در روز به يك ميليون و200هزار بشكه در روز 
رسيده؛ وضعيت در هند سخت شده است. اما با ارائه تخفيف مي توان 
بازار هند را دوباره احيا كرد. پااليشگران هندي به قيمت حساسند. بايد 
بتوانيم 10درصد بازار هند را به دســت آوريم. يعني حدود 400هزار 

بشكه به هندي ها بفروشيم.
تامين مي شد. تا قبل از اعمال تحريم ها اين عدد به 7درصد 6 تا 10سال پيش، حدود 10درصد واردات نفت چين از ايران 
رسيده بود. حاال هم كه طبيعتا كمتر شده است. چين در سال2020، 
به طور ميانگين حدود 11ميليون بشكه نفت وارد كرده است. اگر قرار 
باشد سهم 7درصدي قبل از تحريم ها هم احيا شود بايد بتوانيم روزانه 
حدود 750هزار بشكه به چين نفت بفروشيم. مسيرهايي كه از قبل باز 
شده اند اگر حفظ شوند شايد بتوانند همراه با يك توافق دولتي، سهم 

نفت ايران در بازار چين را برگردانند.
صادرات ميعانات گازي، راه حل مؤثر براي بازپس گيري بازار  كره جنوبي است. جايگزين هاي ايران در آن بازار گران هستند. 7
اگر ميعانات روي آب ايران تمام شــود، ايران مي تواند به طور مستمر 
روزانه 200هزار بشكه ميعانات گازي به كره جنوبي بفروشد. امارات هم 
مشتري ميعانات گازي است. ژاپن هم باالخره از ايران حدود 100هزار 
بشكه نفت خواهد خريد اما كمي ديرتر. بازار 600 تا 800هزار بشكه اي 

اروپا هم با ارائه قيمت هاي پايين قابل دسترس است.
يك ميليون و400هزار بشكه به كشورهاي اين طرف كانال 8 به طــور خالصه اينكــه، ايران بايــد بتوانــد روزانه حدود 
سوئز و 800هزار بشكه به كشورهاي آن طرف كانال سوئز نفت خام و 
ميعانات گازي بفروشــد. با اين سياســت، احتمال مي دهم »جنگ 
قيمتي« راه بيفتد. اول اينكه ايران نبايــد از آن فرار كند. دوم اينكه 
احتماال بايد بازارهاي غيررسمي اش را حفظ كند)اما شفاف(. همه اينها 
حاصل نمي شود مگر با يك »پشــتوانه ملي«. پشتوانه اي متشكل از 
مديران ارشد 3 قوه، نهادهاي مختلف حاكميتي، بازيگران جناح هاي 
مختلف سياسي  همراه با مطالبه مؤثر افكار عمومي. وگرنه پا گذاشتن 

در اين مسير  بسيار سخت است.
حاال فرض كنيم آقاي رئيس جمهور به وعده اش براي صادرات  2 ميليون و300هزار بشــكه اي نفت )و ميعانات گازي( عمل 9
كرد. گرفتن پول آن با ارزهاي مرغوب هم مهم است. چين مي خواهد 
يوان بدهد، كره جنوبي »وون« و هند روپيه. رفع تحريم هاي بانكي در 
كنار گرفتن بازارها مهم اســت. حاال با صداي بلند فرياد مي زنم كه 
همراهي وزارت خارجه، براي رسيدن ايران به منافعش مهم است. در 
موضوع بازار نفت، كشورهاي مختلفي روبه روي ايران خواهند ايستاد.

نبود سرپوش روي چاهي به عمق 15متر باعث سقوط مردي 
48ساله به داخل آن شد اما بخت با وي يار بود كه ساعاتي بعد 
صداي ناله هايش را رهگذران شــنيدند و آتش نشاني را خبر 
كردند. به گزارش همشهري، شامگاه يكشنبه مرد 48ساله اي 
كه در حال رفتن به خانه اش در شهرك سبحان شيراز بود، 
در تاريكي شــب به داخل چاهي 15متري سقوط كرد كه 
سال ها پيش براي قنات حفر شده بود. در همه اين سال ها اما 

چاه بدون اينكه درپوش مناسبي داشته باشد رها شده بود و 
آن شب مرد ميانسال كه از وجود آن در منطقه خبر نداشت 
ناگهان به داخلش سقوط كرد. چاه اما خشك و بدون آب بود 
و مرد كه پس از سقوط دچار جراحت شده بود تالش كرد با 
فرياد از رهگذران كمك بخواهد. از آنجا كه اين چاه در محلي 
خلوت و كم رفت وآمد حفر شــده بود، تا ساعت ها بعد كسي 
متوجه ماجرا نشد، اما حدود ساعت 2:30بامداد، مردي كه 

به طور اتفاقي از آن حوالي مي گذشــت صداي ناله هاي مرد 
حادثه  ديده را شنيد و وقتي فهميد كه او به داخل چاه سقوط 
كرده است ماجرا را به آتش نشاني خبر داد. پس از اين تماس 
تيم هاي نجات راهي محل حادثه شدند و به گفته محمد هادي 
قانع، رئيس سازمان آتش نشاني شيراز، با استفاده از تجهيزات 
مخصوص و نصب كارگاه سه پايه، يكي از آتش نشانان وارد چاه 
شد و توانســت پس از مرد حادثه  ديده را از داخل آن بيرون 
بكشد. وي ادامه داد:  اين فرد از ناحيه كمر دچار صدمه شده 
بود كه پس از نجات در اختيار امدادگران اورژانس قرار گرفت 

و به بيمارستان منتقل شد.

پشتپرده2گروگانگيريميليارديدرپايتخت،اختالفاتماليبود 

گفت: شب حادثه با همسر برادرم بحث مان شد. با 
باال گرفتن بحث از او خواستم اشتباهات گذشته 
را ادامه ندهد، اما او توجه نكرد. خيلي تالش كردم 
او را قانع كنم كه دست از كارهايش بردارد اما 
بي فايده بود. مي گفت كه دوست دارد آزاد 
باشــد. ديدم فايده اي ندارد و مجبور 
شــدم يك گلوله به او شليك كنم. 
بعد درحالي كه خيابان خلوت بود 
و كسي متوجه نشده بود، جسد را 
كنار خيابان رها كردم و بعد هم با 
برادرم تماس گرفتم و گفتم زنش 
را كشــته ام. او درباره قتلي كه در 
تهران مرتكب شــده بود نيز گفت: 
بعد از قتل همسر برادرم به تهران فرار 
كردم. چند روز مخفي شده بودم تا اينكه به 
خانه زني حدود 45ساله رفتم. آنجا خانه مناسبي 
نبود. نمي توانستم شرايط آنجا را تحمل كنم. اين 
شد كه حكم مرگ آن زن را صادر كردم و وقتي 
مهماني تمام شد و همه رفتند، به آنجا برگشتم 
و آن زن را به قتل رساندم. براساس اين گزارش 
هم اكنون متهم در قم در بازداشت به سر مي برد 
و تحقيقات از او ادامه دارد. همچنين باتوجه به 
گروگانگيري و قتلي كه او در قم مرتكب شــده 
پرونده قتل در تهران نيز در اختيار دادسراي قم 
قرار خواهد گرفت تا درباره او تصميم گيري شود.

روحسعيدحنايي
2 قتلي كه تاكنون جوان قمي به آن اعتراف كرده 
است، يادآور جنايت هاي ســعيد حنايي، قاتل 
سريالي زنان مشهدي اســت. او كه در يك سال 
16زن و دختر جوان را به قتل رسانده بود وقتي 
دستگير شد انگيزه اش از ارتكاب جنايت هايش را 
پاك كردن جامعه از فساد اعالم كرده بود. حاال 
هم اعترافات متهم قمي نشــان مي دهد كه اگر 
دستگير نمي شد ممكن بود مرتكب جنايت هاي 

بيشتري شود.

3سرشاخه يك شركت هرمي كه 2سال پيش با فريب 25نفر در شهرستان علي آباد 
يك ميليارد تومان از آنها كالهبــرداري كرده بودند، بــه زودي در دادگاه محاكمه 
خواهند شد. به گزارش همشهري، 2سال پيش با شكايت چند مرد جوان كه فريب 
سرشاخه هاي يك شركت هرمي را خورده بودند، تحقيقات براي دستگيري متهمان 
آغاز شد. شاكيان مي گفتند كه سرشاخه هاي اين شركت با وعده كسب سود ميليوني 
و گرفتن ويزاي دبي و تايلند آنها را فريب داده و در ازاي عضويت در شركت از آنها مبالغ 
ميليوني گرفته اند، اما تا حاال نه تنها سودي پرداخت نكرده اند بلكه حاضر نيستند پول 
آنها را هم پس بدهند. در جريان تحقيقات قضايي مشخص شد كه شركت هرمي  كه 
متهمان مدعي بودند براي آن كار مي كنند از سال 95تعطيل و سايت آن مسدود نيز 
شده بود، اما با اين حال آنها با دادن وعده هاي پوچ و توخالي اقدام به فريب جوانان كرده 
و از آنها خواسته بودند كه مبالغ هنگفتي بابت عضويت در اين شركت پرداخت و پس 
از آن نيز اقدام به عضوگيري كنند تا از اين طريق بتوانند به سود هنگفت دست پيدا 
كنند. هادي هاشميان، رئيس كل دادگستري استان گلستان مي گويد: سرشاخه ها 
از هر فردي كه عضو شركت مي شد هزار دالر مي گرفتند كه اين پول در قالب ارز يا 
ارزهاي ديجيتال دريافت مي شد. پس از آن نيز قرار شده بود كه اعضاي تازه  وارد به 
ازاي هر فردي كه به عنوان زيرشاخه عضو مي كنند، سود بگيرند. اما پس از چند ماه كه 
اعضا ديدند از سود خبري نيست و سرشاخه ها اصل پولشان را هم برنمي گردانند، اقدام 
به شكايت كردند. وي ادامه داد: با شناسايي 3نفر از سرشاخه هاي اين شركت هرمي، 
آنها سال گذشته در شهرستان علي آباد دستگير شدند و رسيدگي به پرونده آغاز شد. 
25نفر كه همه آنها 18تا 21ساله بودند از اين افراد شكايت كرده بودند و بررسي ها 
نشان مي داد كه ميزان كالهبرداري صورت گرفته از سوي اين باند يك ميليارد تومان 
بوده است. در اين شرايط پس از انجام تحقيقات تكميلي، به استناد بند ز ماده يك 
قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور كه عضوگيري در شركت هاي هرمي 
را جرم دانسته، براي متهمان كيفرخواست صادر و پرونده براي صدور رأي به دادگاه 

كيفري 2 علي آباد فرستاده شد.

2كشتهدرانفجارشهركصنعتيسلفچگان
آتش سوزي و انفجار در شهرك صنعتي ســلفچگان موجب جان باختن 2نفر شد و 
خسارات زيادي به بار آورد. به گزارش همشــهري، اين حادثه ساعت12:17 ديروز 
به دنبال انفجار كوره در يك واحد توليدي واقع در شهرك صنعتي سلفچگان اتفاق 
افتاد و به دنبال آن گروه هاي امداد و نجات راهي محل حادثه شدند. محسن اوروجي، 
مديركل مديريت بحران استانداري قم در اين باره گفت: بر اثر مشكل فني در يكي 
از واحدهاي توليدي فعال در زمينه فوالد 2نفر از كارگران فوت شده و 10نفر ديگر 
مجروح شدند. وي ادامه داد: با حضور به موقع آتش نشاني شهرك صنعتي سلفچگان 

حريق به سرعت اطفا شد.

كشفجسدكوهنوردگمشدهدربينالود
4روز پس از مفقود شدن كوهنوردي در ارتفاعات بينالود، تيم هاي عملياتي موفق 
شدند پيكر بي جان وي را كشف كنند. به گزارش همشهري، اين كوهنورد 47ساله 
كه عالءالدين رحمتي نام داشــت روز جمعه همراه 4نفر از همنوردان خود در حال 
فرود از ارتفاعات سياه سنگ چشمه ســبز در منطقه بينالود بود كه سقوط كرد. از 
همان روز تالش ها براي نجات جان وي آغاز شد و گروه هاي مختلف جست وجو تالش 
كردند تا وي را پيدا كنند اما تالش ها به جايي نرســيد. دور تازه جست وجوها كه از 
ديروز آغاز شده بود سرانجام حدود ســاعت14:30 به نتيجه رسيد و با وجود برف و 
برودت هوا، اعضاي تيم جست وجو موفق شدند پيكر بي جان وي را كشف كرده و به 

پايين منتقل كنند.

   اخاذي 2ميلياردي
دومينگروگانگيريتوسط٣پسرجوانرقمخوردكهقصداخاذي2ميلياردتومانيازپدرگروگانشانراداشتند.صبحشنبهگذشته،
پسري٣٠سالهازخانهاشخارجشدوبهسمتايستگاهاتوبوسبيآرتيرفتتابهمحلكارشبرود.اودرميدانتجريشازاتوبوس
پيادهشدامازمانيكهواردكوچهايخلوتدرهمانحواليشدسرنشينانخودروييسدراهويشدهوبازورپسرجوانراسوار
ماشينكردندوباخودبردند.ساعتيپسازاينحادثهمرديميانسالبهكالنتري12٣نياورانرفتوخبرازربودنپسر٣٠سالهاش
داد.ويميگفتآدمربايانبرايآزاديپسرشدرخواست2ميلياردتومانپولكردهاندوگفتهاندكهاگراينپولرادريافتنکنند،
گروگانشانرابهقتلميرسانند.بااظهاراتاينمردگروهيازمأمورانپليسواردعملشدندوجستوجوبرايشناساييآدمربايان
آغازشد.مأموراندرهمانبررسيهاياوليهموفقشدندهويتمتهمانراشناساييكنند.بررسيهانشانميدادكهآنهاازدوستان
گروگانهستندكهدرادامهمشخصاتخودرويآنهابهدستآمدواينخودرودريکيازمناطقشماليتهرانشناساييشد.مأموران
بامتوقفكردنخودروموفقشدندآدمربايانرادستگيروگروگانراكهداخلخودرونگهداريميشدآزادكنند.يکيازمتهماندر
بازجوييهاگفت:گروگانازدوستانماستودركارخريدوفروشلوازمخانگياست.چندوقتقبلمنو2دوستديگرمبهاوپول
داديمكهباآنكاركندوبهماسودشرابدهد.درمجموع2ميلياردتومانبهاوداديماماگروگاننهسودشرابهماپرداختميكرد
ونهحاضربوداصلپولرابرگرداند.بههميندليلنقشهكشيديمكهاوراگروگانبگيريموازخانوادهاش2ميلياردتوماناخاذي
كنيم.ماتصورميكرديمكهخانوادهاشبراينجاتجانپسرشانمبلغدرخواستيمانراپرداختميكننداماتصورماناشتباهبود.
بهگفتهسرهنگجليلموقوفهاي،رئيسپليسپيشگيريتهران،دراينپرونده،مأمورانكالنترينياورانموفقشدندبااقدامبموقع

آدمربايانرابازداشتكردهوبهگروگانگيريپايانبدهندومتهمانباقرارقانونيبازداشتشدند.

متهم
درحالبازسازيصحنه
قتلهمسربرادرش
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فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

پايتخت براي نوروز يا 
رمضان ۱۴۰۰

تمامايناتفاقاتوروندتوليد
پايتخت۷درحالياســتكه
شــبكهاولبراينوروز1۴۰۰
پخشفصلســوم»نون.خ«
رادرنظرگرفتهاســت.مهدي
فرجي،تهيهكنندهاينسريال
دربارهزمانپخشبههمشهري
ميگويد:»نون.خقراراســت
نوروز1۴۰۰برايشــبكهيك
آمادهوپخششود.هماكنون
گروهدرحــالتصويربرداري
استوروندكاربهخوبيپيش
ميرود.«فرجــيدرادامهاز
وضعيتســاختفصلهفتم
پايتختوپخشآنازشبكهيك
درايامنــوروزاظهاربيخبري
كردهوتوضيحداد:»فصلسوم
»نون.خ«سعيدآقاخانينوروز
ازشبكهيكپخشميشود.«
باتوجهبــهصحبتهايفرجي
بهنظــرميرســدپايتخــت
۷درصورتساختازشبكه3
رويآنتنبرودويازماننمايش

آنرمضان1۴۰۰باشد.

ث
مك

مارگارت اتوود: لوكاره با كتاب هايش درك بهتري از وقايع 
پشت پرده سال هاي مياني قرن بيستم ارائه مي دهد 

شايعه دستمزد غيرمتعارف محسن تنابنده 
تكذيب نشده است 

يادداشت

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

غولدنيايجاسوسان

جان لوكاره، نويسنده 
بريتانيايي  مشــهور 
رمان هــاي مهيج كه 
در ايران بيشــتر وي را با كتاب هاي »آواي مرگ«، »جاسوســي كه 
از سردســير آمد«، »بند زن، جامه دوز، سرباز جاســوس« و »تلفن 
به مرد مرده« مي شناسند، در 89سالگي درگذشــت. او طي 6دهه، 
25رمان و يك كتاب خاطرات نوشت و در مجموع 60ميليون نسخه 
از كتاب هايش در سراســر دنيا فروش رفت. فيلم هايي نيز با اقتباس 
از رمان ها و شــخصيت هايي كه لوكاره خلق كرده بود، ساخته شدند. 
بازيگران مطرحي نظير ريچارد برتون، آنتوني هاپكينز، دايان كيتون، 
پيرس برازنان، گري اولدمن و  شان كانري نيز در فيلم هايي با اقتباس 
از رمان هاي لوكاره ايفاي نقش كرده انــد. جان لوكاره حتي در 2دهه 
پاياني عمر خود نيز نويسنده اي بســيار فعال بود. كتاب هاي باغبان 
وفادار)2001(، دوســتان مطلق )2003(، آهنگ ماموريت )2006(، 
مرد تحت تعقيب )2008(، ترفند ما )2010(، حقيقت ظريف )2013(، 
ميراث جاسوسان )201۷( و مأمور در ميدان مي دود )2019( ازجمله 
رمان هايي هســتند كه لوكاره در 2دهه واپسين حيات خود نگاشته 

است.

واكنشهابهدرگذشتلوكاره
نويسندگان مطرح دنيا، پس از انتشار خبر درگذشت جان لوكاره نسبت 
به فوت وي و دســتاوردهاي ادبي اش در خلق تريلر هاي جاسوســي 
واكنش نشان دادند. استيفن كينگ، نويسنده آمريكايي، جان لوكاره 
را غول ادبي و فردي داراي روحي انساني توصيف كرد. رابرت هريس، 
نويسنده رمان هاي تاريخي نيز گفت: جان لوكاره كه روايتي تاريخي 
و وقايع نگارانه از جاسوسان دوران جنگ ســرد ارائه داده بود، يكي از 
بهترين رمان نويســان ســال هاي بعد از جنگ جهاني دوم محسوب 
مي شود. به گفته هريس، لوكاره شخصيتي منحصر به فرد در ادبيات 
قرن بيســتم بود. آدريان مك كينتي، نويسنده مشــهور ژانر جنايي 

نيز رمان »بند زن، جامه دوز، 
سرباز جاســوس« را بهترين 
رمان جاسوسي تاريخ توصيف 
كرد. مارگارت اتوود در صفحه 
توييتر خــود نوشــت: جان 
لوكاره كــه در رمان هاي خود 
»جورج اسمايلي« را به عنوان 
يك مأمور امنيتي در تضاد با 
شخصيت جيمز باند معرفي 
كرده، توانســته به عنوان يك 
نويســنده مهم، ما را به درك 

بهتري از وقايع پشت پرده سال هاي مياني قرن بيستم برساند. سيمون 
سي بگ مونته فيوره، از مورخان مشــهور بريتانيايي نيز جان لوكاره را 
يكي از غول ها و بزرگان ادبيات بريتانيا توصيف كرد. گري اولدمن كه 
در فيلم »بند زن، جامه دوز، سرباز جاسوس« كه با اقتباس از رماني به 
همين نام اثر جان لوكاره نقش آفريني كرده بود، نيز نوشت: براي من 
جان لوكاره خيلي چيزها بود. البته او نويســنده اي بسيار بزرگ بود و 
مي توان گفت كه صاحب واقعي رمان هاي جاسوسي پيچيده و جدي 
بود. او درواقع با خالقيت خارق العاده اش صاحب ژانر ادبي جاسوسي و 

هميشه شخص محترمي بود.

اهميتلوكاره
جان لوكاره را در دنيا بيشتر به عنوان مطرح ترين نويسنده رمان هايي 
با محوريت داستان هاي جاسوســي در زمان جنگ سرد مي شناسند. 
شايد يكي از داليل موفقيت كم نظير لوكاره در زمينه نگارش رمان هاي 
جاسوسي، پيشينه فعاليت وي در سرويس هاي امنيتي و آشنايي كامل 
وي با سيستم ها و ترفندهاي امنيتي بوده باشد. جان لوكاره با نام اصلي 
ديويد جان مور در دهه هاي 1950و 1960و در ســال هاي اوج جنگ 
سرد ميان 2ابرقدرت آمريكا و اتحاد شوروي در دستگاه امنيت داخلي 
بريتانيا »MI5« و همچنين دستگاه امنيت خارجي اين كشور به نام 
»MI6« فعاليت مي كرد. او همچنين مدتي را در بخش امنيتي سفارت 
بريتانيا در بن، پايتخت آلمان غربي؛ كشوري كه يكي از مراكز اصلي 

تالقي جاسوس هاي غربي و شرقي بود، فعاليت كرده بود.
جان لوكاره با بررســي موشــكافانه مســائل اخالقــي و خيانت در 
ســرويس هاي امنيتي بريتانيا و همچنين توصيف هزاران مورد ابهام 
اخالقي در زمان نبرد سياسي ميان اتحاد شوروي و كشورهاي غربي، 
روايت غالب كشــورهاي غربي درباره جنگ سرد را با چالش عظيمي 

مواجه كرد. 

چند وقــت پيش بــود كه 
تهيه كننده ســريال »بچه 
مهندس« خبر از حذف بازيگر 
نقش اول اين مجموعه داد. روزبه حصاري كه نقش اول فصل گذشته سريال را 
بازي مي كرد براي حضور در فصل چهارم نزديك به 5 ميليارد تومان دستمزد 
خواسته؛ دستمزدي كه بنا به گفته سازندگان سريال، نامتعارف بوده و همين 
باعث قطع همكاري آنها با روزبه حصاري شد. روزبه حصاري ازجمله بازيگراني 
است كه با بازي در اين سريال به شهرت رسيده و حاال اين درخواست را داشته 
و البته با واكنش سريع و در نهايت حذفش از سريال مواجه شده است. حاال اگر 
به جاي اين بازيگر، يك بازيگر شناخته شده چنين درخواست و شرطي را براي 
حضور در يك سريال داشته باشد، باز هم تهيه كننده يا كارگردان چنين قاطعانه 
برخورد خواهند داشت و پيشنهاد را نامتعارف عنوان مي كنند؟ درخواست هاي 
ميلياردي بازيگران در اين دوران كم و البته غيرعادي نيست و اين موضوع در 
جريان ساخت فصل هفتم پايتخت تكرار شده است. سريالي كه به نظر مي رسد 
اكثر مديران سازمان تمايلي به ساخت ادامه سريال با توجه به حاشيه هايش 
ندارند. اما حميد شاه آبادي، معاون سيما مانند مرتضي ميرباقري، مدير پيشين 
سيما از ادامه ساختش دفاع كرده و حاال سازندگان سريال براي ساخت فصل 
هفتم به توافق رسيده اند. محسن تنابنده به عنوان سرپرست گروه نويسندگان 
و بازيگر اصلي اين مجموعه، نقش كليدي را در سريال پايتخت دارد. سريالي 
كه ازجمله طوالني ترين سريال هاي فصلي تلويزيون بوده و تا كنون در 6 فصل و 
در ايام نوروز روي آنتن رفته است. گفته مي شود تنابنده نيز براي حضورش در 
پايتخت ۷ دستمزد 5 ميليارد توماني را پيشنهاد داده است. پيشنهادي كه نه 

از سوي سازندگان سريال به عنوان درخواست غيرمتعارف عنوان شده و هنوز 
مخالفت يا تكذيبي به اين رقم بيان نشده است.

بودجهايكهتأييدوتكذيبنميشود
شنيده ها حكايت از اين دارد كه برآورد هزينه براي پايتخت هفت، 30 ميليارد 
تومان اعالم شده؛ رقمي كه تأييد و تكذيب نمي شود، اما به زعم برخي از مديران 
سازمان وقتي پايتخت در جذب مخاطب موفق بوده ؛ بنابراين آورده اي داشته و 
برآورد بودجه اش با ديگر سريال هاي ناموفق برابر نخواهد بود. از ديگر شنيده ها 
رقم درخواستي تنابنده به عنوان نويسنده و بازيگر سريال است. رقمي نزديك به 
5 ميليارد كه مديران سازمان ترجيح مي دهند درباره اين موضوع فعال صحبتي 
نشود، اما روند توليد اين سريال مانند سال هاي گذشته در دست شبكه بوده 
و اينكه توليد و پخش سريال رابطه مســتقيم با بخش بازرگاني دارد، تكذيب 

شده است.

فصل۷پايتختچهداستانيدارد؟
بايد ديد سيروس مقدم قرار است ادامه فصل ششم را ابتدا ساخته و پخش كند 
يا كه به طور كل هم و غم خود را براي توليد پايتخت ۷ مي گذارد. فصل ششم در 
حالي به پايان رسيد كه با توجه به حواشي ايجاد شده، پايانه نيمه كاره اي داشت. 
با فوت خشايار الوند ديگر سناريســت ها نيز در فصل ششم حضور نداشتند و 
آرش عباسي اين بار با محسن تنابنده همكاري كرد. همكاري ای كه شايد براي 
عباسي تجربه خوشايندي نباشد. او نيز اعالم كرده در فصل هفتم حضور ندارد. 
حاال قرار است تنابنده به تنهايي فيلمنامه  را بنويسد؟ در زمان پخش پايتخت 6، 

عبدالعلي علي عسكري در نامه اي خطاب به مرتضي ميرباقري، معاون سيماي 
وقت با اشاره به حواشي قسمت آخر مجموعه پايتخت 6تأكيد كرد: الزم است 
بررسي شود كه اين اقدام حاصل اشتباه، بي توجهي و وادادگي است يا نتيجه 
عمليات مرموز و فتنه انگيز »ستون پنجم فرهنگي دشمن«؟! حاال مشخص 
نيست با اين اتفاق، سيروس مقدم به همراه تنابنده قرار است چگونه اين سريال 

را پيش ببرند؟

ازحذفساراونيكاتاغيبتمهراناحمدي
اولين اقدام ســازندگان پايتخت ۷ حدف دو بازيگر نوجوان )سارا و نيكا( بود. 
دو بازيگري كه از كودكي همراه اين ســريال بودند و حاال در وقت نوجواني در 
صفحات شخصي خود مانند ديگر همسن هاي خود فيلم وعكس مي گذارند. اما 
اين دو بازيگر در يك ويدئو زنده اينستاگرامي از حذف شدن خودشان گفتند و 
اينكه دليل حذف را نمي دانند؟!  با حذف اين سريال هم مهران احمدي )بهبود( 
و بهرام افشاري)بهتاش( و نســرين نصرتي)فهيمه( از ديگر بازيگران سريال 
واكنش نشــان دادند و واكنش احمدي به گونه اي بود كه گويا خودش نيز در 

اين فصل وجود ندارد.

نقي5ميلياردتوماني

نويسندگان بزرگ صرفا نه با آثارشــان كه با ميراثشان شناخته 
مي شوند. فربد شخصيت هاي ادبيات جنايي اسكانديناوي همچون 
»كورت واالندر« كه مخلوق هنينگ مانكل ســوئدي اســت يا 
شخصيت هاي سريال هاي »پل« و »كشتن« را تحت تأثير قهرمانان 
لوكاره مي داند كه برخالف قهرمانان هاليوودي آدم هاي بي عيب 
و ايرادي نيستند و مسائل و مشــكالت خودشان را دارند. درواقع 
آشنايي زدايي از قهرمان داستان جنايي را بايد يكي از ويژگي هاي 
كار لوكاره دانســت. به گفته فربد، نثر لوكاره نــه راحت خوان و 
عامه پسند و نه مثل ريموند چندلر پرجزئيات و سنگين است. فربد 
در ادامه مي افزايد: »كساني كه به خواندن داستان هاي جنايي و 
جاسوسي عالقه دارند، شايد داستان هاي لوكاره را خيلي پيچيده 
نيابند و حتي احساس كنند كه كمي كهنه هستند، اما واقعيت اين 
اســت كه وي ژگي اصلي كار لوكاره پرورش ارتباطات و احساسات 
انساني است؛ مثال شخصيت هاي ليماس و دختر مقابل او  در رمان 
جاسوسي كه از سردسير آمد بسيار پيچيده هستند و البته زنان در 

دنياي جاسوسان لوكاره جاي زيادي ندارند.«
لوكاره با اينكه داســتان هاي زيادي نوشــته كــه اقتباس هاي 
ســينمايي متعددي هم از آنها صورت گرفته، اما فقط چندتايي 
از داســتان هايش در ايران ترجمه شده كه با شــهرت جهاني او 

همخواني نــدارد. فربد در اين باره مي گويد: »ســابقا مترجمان و 
ناشران ايراني فكر مي كردند كه ترجمه ادبيات جنايي و ساير آثار 
ژانرهاي ادبي چندان تشخص ندارد. حتي زماني كه مرحوم كريم 
امامي داستان هاي شرلوك هلمز را ترجمه كرد، برخي به او خرده 
گرفتند كه چرا سراغ ترجمه چنين داستان هايي رفته است. هنوز 
بســياري از رمان هاي ادبيات ژانر كه در دهه هاي 40، 50 و 60 
نوشته شده اند به فارسي درنيامده اند درحالي كه اين آثار حرف هاي 

بسياري براي گفتن دارند.« 

فريدون هويدا در كتــاب »تاريخچه رمان 
پليسي« - كه نخستين بار در سال1965 
به زبان فرانسه منتشر شد و ترجمه فارسي 
آن در سال1395 به قلم مهستي بحريني 
به دست فارسي زبانان رسيد - در چند خط 
به لوكاره و رمان مشهور او، »جاسوسي كه 
از سردســير آمد«، پرداخته و نوشته: »... 
پاره اي از رمان هاي جاسوسي را مي توانيم 
به صفــت واقع گرا موصــوف كنيم. مانند 
اين رمان جان لوكاره، »جاسوســي كه از 
سردســير آمد« كه ما را از برلن به لندن، 
از لندن به هلند و دوبــاره به برلن مي برد. 
معما، يا بهتر بگويم راز، همچنان ناگشوده 
مي ماند و هويت واقعي يكــي از قهرمانان 
تنها در اواخر داســتان آشــكار مي شود 
)گرچه آن را خيلــي زود حدس مي زنيم. 
بايد بگوييم كه دوستداران طرح و توطئه 
و رويدادهاي تازه نامنتظر، خواســته خود 
را در اين رمان نمي يابنــد.( اما در عوض، 

اين رمان جاسوسان را به نحو بهتري به ما 
مي شناساند. يكي از مأموران مي گويد: »در 
زندگي ما جايي براي احساسات نيست... 
همه اين خشونت ها و بي رحمي ها جزئي 
از نمايشــي اســت كه براي يكديگر بازي 
مي كنيم. اما درواقع هميشه چنين نيست. 
خالصه اينكه مي خواهم بگويم نمي توانيم 
هميشه آماده نبرد باشيم. گاهي هم بايد از 
سرما بيرون بياييم تا به گرماي انساني دست 
پيدا كنيم.« روي هم رفته، لوكاره به عبارتي 
هاله ابهام را از پيرامون قهرمان رمان هاي 
جاسوســي كنار مي زند، اما در همان حال 
جذابيــت او را از منظر اين ژانــر از ميان 
مي برد... هنگامي كه رمان جاسوســي در 
كاربرد تحليل هاي روانشناختي افراط كند، 
ديگر سزاوار داشــتن اين عنوان نيست.« 
فرزاد فربد هم با اين نظر هويدا موافق است 
و مي گويد: »جان لوكاره در مقايسه با يان 
فلمينگ، نويسنده داســتان هاي »جيمز 

باند« كه او هم مثل لوكاره جاســوس بود، 
تصويري واقع بينانه تر از دنياي جاسوسان 
ارائه مي دهــد. قهرمــان فلمينگ مردي 
خوشــگذران، جذاب و خوش چهره است، 
امــا قهرمانان لوكاره بيشــتر خصوصيات 
ضدقهرمان را دارند. مثال »جورج اسمايلي« 
- جاسوســي كه قهرمان اصلي تعدادي از 
كتاب هاي لوكاره است - مردي كوتاه قد، 
كم مو، با لباس هاي گشــاد و به قول خود 
لوكاره، شبيه وزغ است و ظاهري مثل يك 
كارمند دارد؛ اما بسيار باهوش است و سعي 
مي كند از طريق هوشــش كارش را پيش 
ببرد. اين خصوصيات با چيزي كه معموال از 
جاسوس ها در فيلم هاي هاليوودي ديده ام 

متفاوت است.«

ناماصليجانلوكاره،نويسندهبريتانياييمشهوررمانهاي
جاسوسيكهشنبه22آذر1399)12دسامبر2۰2۰(درگذشت،
ديويدجانمــورُكرنِولبود،اماچــوندردهههاي5۰و6۰
ميالديهمبرايسرويسامنيتي)MI5(وهمبرايسرويس
مخفياطالعاتي)MI6(بريتانيــاكارميكرد،رمانهايشرا
باناممستعارجانلوكارهمينوشت.درپيموفقيتجهاني
رمانسومش،»جاسوســيكهازسردسيرآمد«)1963(كه
يكيازبهترينوخواندنيترينآثاراوست،كاردرMI6 رارها
كردتاخودشراوقفنوشتنكند.داستانهايلوكارهبيشتر
ازاينكهبرماجراهاييعجيبوغريبجاسوسيتمركزكند،
بهروابطشخصيتهاوعواطفواحساساتآنهاتوجهنشان
ميدهدوميتوانآنهاراتالشيبرايارائهتصويريمنطقيتراز
زندگيجاسوسانقلمدادكرد.لوكارهدركتابزندگينامهاش

گفتــه:»افراديكهكودكيشــادي
نداشتهاند،خوببلدنددروغسرهم
كنند«وبهگفتهآدامسيسَمن،نويسنده
زندگينامهوي،لــوكارهدراينزمينه
خيليخوببود.بهقولسيسمن،جان

بهعنوانيكبچهيادگرفتكهدروغببافدوداســتانهايي
برايسرگرمي،خيالپردازيوفرارازواقعيتسرهمكندو
بهعنوانيكمردازاينمهارتهادرابتدابهعنوانجاسوس
وبعدبهعنواننويسندهاستفادهكرد.لوكارهگفتهبود:»من
يكدروغگوهستم؛برايدروغگفتنمتولدشدهام،بادروغ
بزرگشدهاموتوســطصنعتيكهبرايزندگيكردندروغ
ميگويدتعليمدادهشدهاموبهعنوانيكرماننويسازدروغ
استفادهميكنم.«فرزادفربدكهدرمجموعه»نقاب«انتشارات
جهانكتاب3رمانازلوكاره»جاسوسيكهازسردسيرآمد«،
»تلفنبهمردمرده«و»قتلبيعيبونقص«راترجمهكرده،

دربارهسبككارايننويسندهباماگفتوگوكردهاست.

دروغ هاي حقيقي
جان لوكاره، نويسنده رمان هاي جاسوسي، در 89سالگي درگذشت

نويسنده اي كه براي سردسير نوشت

تصويري واقع بينانه از جاسوسان

محمدناصراحدي
روزنامه نگار
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كيوسك

 تحريم سال هاســت كه در سياســت 
خارجــي آمريكا، به يــك اهرم كليدي گزارش

تبديل شده و كاخ ســفيد سعي كرده با 
استفاده از آن، ديگر كشورها را در راستاي سياست هاي 
خود تحت فشار بگذارد. اكنون با تغيير صاحب كرسي 
رياســت جمهوري در آمريــكا، بــار ديگــر نگاه ها به 
كاخ سفيد است تا سمت و سوي دولت آمريكا در قبال 

تحريم ها مشخص شود.
ابزار تحريم بعد از 11سپتامبر2001 و وقوع حمله هاي 
تروريستي در آمريكا بيش از پيش در سياست خارجي 
اين كشور مورد استفاده قرار گرفت. در طول اين سال ها 
يعني در دولت هاي جورج دبليو بــوش، باراك اوباما و 
دونالد ترامپ، هرسال اســتفاده از اين اهرم در آمريكا 
با شدت و ضعف ادامه داشــته است. موضع جو بايدن، 
رئيس جمهور منتخب آمريكا، در قبــال اهرم تحريم 
در سياســت خارجي آمريكا اما هنوز كامال مشخص 
نيست. بحران كرونا و ركود اقتصادي در ماه هاي گذشته 
محورهاي اصلي انتخابات آمريكا را تشكيل دادند و به 
همين دليل بايدن فرصت چنداني نداشــته تا درباره 
سياســت هاي خود در حوزه تحريم صحبت كند، اما 
بســياري از ناظران معتقدند كه رويكرد او در اين باره 
بسيار شبيه اوباما خواهد بود. برخي ديگر نيز معتقدند 
كه او كمابيش سياســت هاي تهاجمي ترامپ را ادامه 
خواهد داد. روزنامه وال استريت ژورنال به نقل از جوديث 
آليسون لي، يكي از حقوق دانان آمريكايي، نوشته است: 
»تحريم، ابزار اصلي سياست خارجي آمريكا ست. اين 
ابزار بسيار اعتيادآور است، وقتي دولت ها قدرت اجرايي 
يكجانبه و فوري آن را مي بينند، سخت است كه از آن 

دست بكشند.«
بايدن تا چند هفته ديگر جانشين كسي مي شود كه در 
دوره 4ساله رياست جمهوري اش ركورد وضع تحريم 
را در آمريكا شكسته اســت. در دوره رياست جمهوري 
دونالــد ترامپ، بيــش از 3900تحريم عليــه افراد و 
نهادها در كشورهاي ديگر وضع شده است. تيم بايدن 
از بعــد از انتخابــات رياســت جمهوري در اظهارنظر 
درباره مسائل سياست خارجي بســيار محتاط بوده و 
تاكنون به طور صريح اعالم نكرده كه چه تحريم هايي 
را لغو و چه تحريم هايي را حفظ مي كند. اما براســاس 
گفته هاي رئيس جمهور منتخب آمريــكا در ماه هاي 
گذشــته و تحليل كارشناســان اين حوزه مي  توان تا 

حدي پيش بيني كرد كه او چه سياست هايي را در قبال 
كشورهاي اصلي در فهرست تحريم هاي آمريكا يعني 
ايران، چين، روسيه، ونزوئال، كوبا و كره شمالي، در پيش 

خواهد گرفت.

ايران: دولت ترامپ بعد از خروج از برجام 
در سال2018، كمپين فشار حداكثري 
عليه ايران را آغــاز كرد. او در هفته هاي 
باقي مانده از رياســت جمهوري اش نيز تعداد زيادي 
تحريم با هدف تقويت اين كمپين و بستن راه هاي لغو 
آنها در آينده، عليه ايران وضع كرده اســت؛ ازجمله 
اينكه حدود 2 ماه پيش برخي شركت هاي نفتي ايران و 
چين را در ليست سياه قرار داد. بيشترين تحريم هاي 
صادر شــده از ســوي دولت ترامپ، مربوط به همان 
سال2018 و فهرست  تحريم هاي ايران است. به گفته 
وزير خارجه آمريكا، دولت ترامپ افتخار خود مي داند 
كه بيــش از 1500فرد و نهاد ايرانــي را در چارچوب 
77دور تحريم، به فهرست بلندباالي تحريم  هاي آمريكا 
اضافه كرده اســت. اين در حالي اســت كــه تعداد 
تحريم هاي وضع شــده از ســوي آمريكا به طور كلي 
هيچ گاه به طور متوسط بيش از 700مورد در سال نبوده 
است. در دولت بايدن، ممكن اســت آمريكا به برجام 
بازگردد و برخي از تحريم هاي ترامپ را لغو كند. يكي از 
چالش هاي بايدن اين خواهد بود كه تحريم هاي آمريكا 
آنقدر گسترده و پيچيده است كه لغو يا تغيير آنها بدون 
آســيب بــه اقتصــاد آمريكا كار دشــواري اســت. 
رئيس جمهور منتخب آمريكا از سويي گفته كه برجام 
را احيا مي كند، اما در عين حال اعالم كرده كه به برخي 
تحريم ها عليه ايران ازجمله آنها كه برنامه موشكي ايران 
را هدف قرار داده، ادامه مي دهد. آليسون لي مي گويد: 
»ما انتظار تغيير سياست هاي آمريكا در قبال ايران را 
داريم، امــا نه خيلي فــوري.« به گفته دنيــل فرايد، 
هماهنگ كننده سياســت تحريم ها در دولت اوباما، 
به نظر نمي رسد تيم بايدن تحريم ها را كاهش بدهد، اما 

استفاده نادرست از اين اهرم را كمتر مي كند.

چين:اغلب كارشناسان انتظار دارند كه 
تنش هــا بيــن آمريــكا و چيــن و 
محدوديت هاي اعمال شده عليه پكن بعد 
از روي كار آمدن بايدن هم ادامه داشــته باشد. ترامپ 
امســال با اعمال محدوديت هايي عليه شــركت هاي 
فناوري و رسانه اي چين، اختالف هاي بين 2كشور را 
وارد مرحله تازه اي كرد. تحريم 24شركت چيني به دليل 

مشــاركت در »ساخت و ســاز« در جزاير مصنوعي در 
درياي جنوبي چين، اقدام ديگري بود كه خشم پكن را 
برانگيخت. دولت ترامپ در آخرين اقدام، تحريم هايي را 
عليه برخي افراد به دليل تضعيف استقالل هنگ كنگ 
اعمال كرده و نسبت به ارتباط تجاري با شركت هايي كه 
ممكن است در زمينه نقض حقوق بشر در چين فعال 

باشند، هشدار داده است.
بايدن اعالم كرده كه موضع سختگيرانه تري عليه چين 
خواهد داشت. او اوايل تابستان امسال در توييتي نوشت: 
»ترامپ براي حفظ منافع تجاري خودش مخالف تحريم 
دولت چين در حوزه حقوق بشر است؛ جايي كه ترامپ 
ضعيف است، من محكم و استوار براي حفظ ارزش هاي 
آمريكا و مردمش تالش خواهــم كرد.« رئيس جمهور 
منتخب آمريكا گفته كه قصد دارد همه اشــتباه هاي 
ترامپ را با فشار چندجانبه به چين و از سرگيري روابط 

با متحدان، اصالح كند.

روسيه:تحريم هاي دولت باراك اوباما 
عليه مسكو كه در پي جنگ اوكراين در 
ســال2014 وضع شــده بود، در زمان 
ترامپ نيز ادامه پيدا كرد. با اينكه دولت ترامپ به دليل 
ادعاي دخالت مسكو در انتخابات آمريكا تحريم هايي را 
عليه اين كشــور وضع كرد، اما برخــي صاحب نظران 
معتقدند كه او آنچنان كه بايد به مسكو سخت نگرفته 
است. بايدن ممكن است به داليل ديگري تحريم هاي 
بيشــتري را عليه اين كشــور اعمال كنــد؛ ازجمله 
مسموميت الكس ناوالني، از منتقدان والديمير پوتين 
كه واكنش اتحاديه اروپا و تحريم نزديكان رئيس جمهور 
روســيه را به دنبــال داشــت. مســكو امــا ادعــاي 
آزمايشگاه هاي اروپا مبني بر مسموميت ناوالني را رد 
كرده اســت. بايدن همچنين گفته كــه تحريم هاي 
بيشتري در مورد دخالت روســيه در انتخابات آمريكا 
اعمال خواهد كرد. او در گفت وگويي با ســي ان ان در 
زمستان امسال گفت: »من پوتين را مي شناسم، او هم 
مرا مي شناسد. پوتين خوب مي داند كه اگر در انتخابات 
دخالت كند، با واكنش مشــابه و تحريم هاي بيشتري 

روبه رو خواهد شد.«

كره شمالي: اوبامــا در ســال هاي آخر 
دولتش فشارها بر كره شمالي را با تحريم 
صادرات اين كشور تشديد كرد. ترامپ 
اما از در ديگري وارد شد و سال هاي 2018 و 2019 با 
كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي ديدار كرد؛ هرچند اين 
ديدارها نتيجه اي نداشت و وعده اي كه دوطرف براي 
آغاز مذاكرات هســته اي دادند، هيچ وقت عملي نشد. 
رئيس جمهور آمريكا خرداد امسال تحريم هاي كشورش 

عليه كره شمالي را براي يك سال ديگر تمديد كرد.
بايدن به كيم لقــب »جانــي« داده و گفته كه موضع 
ســختگيرانه تري عليه اين كشــور خواهد داشت. او 
در يكي از مناظره هاي انتخاباتي امســال درباره رهبر 
كره شمالي، گفت: »ارتباط با رهبر كره شمالي مثل اين 
است كه بگوييم قبل از حمله هيتلر به ساير نقاط اروپا 
ما با او ارتباط خوبي داشتيم. دليل اينكه كيم هيچ وقت 
نخواســت با اوباما و تيمش مالقات كنــد، اين بود كه 
رئيس جمهور پيشــين آمريكا گفته بود كه ما درباره 
خلع سالح هسته اي صحبت مي كنيم، ما قصد داريم 
تو را قانونمند كنيم و تحريم هاي ســخت تري عليه تو 

وضع كنيم.« 

ونزوئال:هدف تحريم هــاي آمريكا در 
ونزوئال صراحتا تغييــر رژيم و بركناري 
نيكالس مادورو، رئيس جمهور اين كشور 
بوده اســت؛ به همين دليل شامل ســختگيرانه ترين 
محدوديت ها مي شود. تحريم هاي آمريكا در زمان اوباما 
محدود به افراد و نهادهاي ناقض حقوق بشر ونزوئال بود، 

اما با روي كار آمدن ترامپ به ويژه در 2سال گذشته اين 
محدوديت ها گسترده تر شد و به غير از هدف قرار دادن 
افراد بيشــتر، بخش هاي زيادي از اقتصاد اين كشــور 
ازجمله صنعت نفت و طال را نيز شامل شد. آمريكا در 
ادامه تالش بــراي ســرنگوني دولت ونزوئــال، اوايل 
سال2019 با حمايت از خوآن گوآيدو، رهبر مخالفان 
دولت اين كشور، دور دوم رياست جمهوري مادورو را به 

رسميت نشناخت.
به گزارش شبكه فرانس24، پيش بيني مي شود كه با 
روي كار آمدن بايدن، سياست هاي آمريكا در قبال 
ونزوئال تا حدودي تغيير كند. كارشناسان معتقدند 
سياست هاي او برعكس طرح هاي جاه طلبانه ترامپ، 
بيشــتر بر پايه واقعيت خواهد بــود. به گفته خوان 
گونزالز، مشــاور بايــدن در امور آمريــكاي التين، 
رئيس جمهور منتخب آمريــكا اقدامات جدي براي 
حل مشكالت بشردوســتانه و ايجاد دمكراسي در 

ونزوئال انجام خواهد داد.

كوبا: ترامپ برعكس اوباما كه تالش كرد 
روابط آمريكا و كوبا را بهبود بخشــد، در 
طول 4سال گذشته فشارهاي اقتصادي 
به كوبا را افزايش داد. دولت ترامپ به غير از محدوديت 
سفر به كوبا، 2 ماه پيش فرمان هاي جديدي شامل منع 
انتقال پول ميان 2كشــور را صادر كرد. رئيس جمهور 
آمريكا سال2019 نيز تعليق بند سوم قانون »هلمز-
برتــون199۶« را لغو كرد. بند ســوم ايــن قانون به 
شهروندان آمريكا اين امكان را مي دهد كه براي امالك 
مصادره شده شان در كوبا، در دادگاه  هاي آمريكا پرونده 
تشكيل بدهند. روساي جمهور پيشين آمريكا همواره با 
هدف تنش زدايي از روابط 2كشور، اين قانون را مسكوت 
گذاشــته بودند، اما با فرمان جديد ترامپ، اين قانون 
دوباره اعمال شــد. براساس آمار شــوراي اقتصادي و 
تجاري آمريكا-كوبا، در اين مدت حــدود 30پرونده 
حقوقي در اين زمينه در دادگاه هاي آمريكا تشكيل شده 
است. كارشناسان تحريم انتظار دارند كه بايدن برخي  
محدوديت  هاي اعمال شده بر كوبا ازجمله اجراي بند 
ســوم قانون هلمز-برتون199۶ را لغو كنــد. يكي از 
مشاوران ارشد بايدن كه نخواست نامش فاش شود، به 
رويترز گفته كه رئيس جمهور منتخب آمريكا قصد دارد 

محدوديت هاي سفر و نقل و انتقال پول را نيز بردارد. 

به نوشــته روزنامه العربي الجديد، رأي الكترال 
نمايندگان آمريكا به بايدن و هريس، حكم تنفيذ 
غيررســمي براي اين دو چهره پيش از تاريخ 
20ژانويه را دارد. بر اين اســاس، مي توان گفت 
بازي پرهزينه ترامپ براي شكايت هاي سريالي 
عليه نتيجه انتخابات در ايالت هاي مختلف عمال 
به پايان كار رسيده و او بايد براي خداحافظي از 

كاخ سفيد آماده شود.

روزنامه يو اس اي تودي ]آمريكا[

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

300.000قرباني

لندن ليكس: چگونه در لبنان 
انقالب بسازيم؟

بايدن و هريس: تحليف 
غيررسمي

همزمان با آغاز واكسيناسيون كرونا در آمريكا، 
شمار تلفات ناشي از ابتال به ويروس در اين كشور 
از مرز 300هزار نفر گذشــت. روزنامه يو اس اي 
تودي عــدد 300.000 را در صفحه اول خود قرار 
داده تا در مورد مرگ و مير ناشي از ويروس كرونا 
در آمريكا هشدار داده باشــد. آمريكا با بيش 
از 16ميليون ابتــال، بدترين وضعيت را در ميان 
كشورهاي جهان دارد. شمار مبتاليان به كرونا 
در جهان، از مرز 70ميليون و900هزار نفر فراتر 
رفته و شمار فوتي ها نيز به يك ميليون و600هزار 
نفر رسيده است. در مرحله اول واكسيناسيون 
در آمريكا، واكســن به 2ميليون و 900هزار نفر 
از كادر درماني و افراد ســالمند در معرض خطر 

تزريق مي شود.

روزنامه االخبار در گزارش نخست خود به بررسي 
اسناد سري منتشرشده از سوي برخي رسانه هاي 
انگليسي درباره استراتژي دولت اين كشور براي 
لبنان پرداخته است. براساس اين اسناد، سازمان 
جاسوســي انگليس به دنبال ايجاد شبكه اي از 
جوانان معترض شيعي و مسيحي براي ايجاد موج 
انقالبي در كشور و خلق آشوب است. تضعيف 
مقاومت لبنان عليه اسرائيل از ديگر اهداف اين 

شبكه ارزيابي مي شود.

جهان نما

 كنگره مي تواند 
نتيجه انتخابات آمريكا را برگرداند؟

 جمهوريخواهان در كنگره به دنبال برگرداندن آراي 
كالج الكترال هستند

 
بعد از تأييد نتايــج انتخابات در مجمــع انتخاب كنندگان، تنها 
يك مرحله ديگر از پروسه انتخاباتي آمريكا باقي مي ماند: جلسه 

مشترك در كنگره در ابتداي ژانويه.
به گزارش نيويورك تايمز، جلسه مشترك مجلس نمايندگان و سنا 
هر 4 سال يك بار در ابتداي ژانويه برگزار مي شود تا كنگره نتيجه 
آراي مجمع انتخاب كنندگان رياست جمهوري آمريكا را تأييد و 
رئيس جمهور بعدي را مشخص كند. معموال اين جلسه مشترك، 
جايي است كه نتايج مجمع انتخاب كنندگان يا همان كالج الكترال 
تأييد مي شود، همانطور كه خود مجمع انتخاب كنندگان هم آراي 
مردمي در ايالت هاي مختلف را سرلوحه تصميم خود قرار مي دهد 
و به گزينه منتخــب مردمي رأي مي دهند. اما امســال، برخي از 
حاميان نزديك دونالد ترامپ تهديد كرده اند كه اين جلسه كنگره 

را با اعتراض به نتايج، به جلسه اي پرآشوب تبديل كنند.
آنها هم مثل همه مطمئن هســتند كه شكســت مي خورند، اما 
همانطور كه قبال نزديكان ترامپ تالش هاي بيهوده حقوقي زيادي 
را در پيش گرفته بودند، اين اقــدام نمايندگان حامي ترامپ هم 

تيري در تاريكي است.

اينكه ايــن تالش آنها تا چه حــد افراطي باشــد، بازتاب رويكرد 
پايگاه رأي ترامپ به انتخابات پيش رو در ســال هاي آينده است. 
اين افراد در حالي اين تالش محكوم به شكســت را وعده داده اند 
كه جمهوريخواهان در جمع هاي خصوصي ابراز اميدواري كرده 
بودند مجمــع انتخاب كنندگان كه ديروز برگزار شــد، پاياني بر 

جنجال سازي هاي ترامپ و هواداران نزديك او باشد.
اين جلسه، بيشتر از همه براي مايك پنس، معاون ترامپ آزمون 
بزرگ و تلخي است؛ براســاس قانون اساسي، او رئيس سناست و 
كسي است كه بايد آراي ارسال شــده مجمع انتخاب كنندگان را 
تجميع كند و در نهايت رئيس جمهور و معاون او را اعالم كند. هرج 
و مرج و تنش در اين جلسه، او را بين وفاداري به ترامپ و وظايفي 

كه قانون اساسي برايش معين كرده قرار خواهد داد.
براساس قانون اساســي، هر كدام از اعضاي 2مجلس )نمايندگان 
و سنا( مي تواند به نتيجه انتخابات اعتراض داشته باشد. اعتراض 
براساس قانون انتخاباتي ســال 1887بايد به صورت مكتوب ارائه 
شود و امضاي يك سناتور به آن پيوست شده باشد. تا ديروز هيچ 
سناتوري اعالم نكرده بود قدمي پيش خواهد گذاشت تا از چنين 
شكايتي حمايت كند. هرچند برخي سناتورهاي وفادار به ترامپ 
اشاره كرده اند كه درصورت وجود شــكايت مكتوبي، آن را امضا 

خواهند كرد.
وقتي كه يك اعتراض مكتوب وصول مي شــود،  جلسه مشترك 
خاتمه داده مي شــود تا نماينــدگان و ســناتورها به صحن هاي 
مربوط به خود برگردند و به صورت جداگانه تشكيل جلسه بدهند 
و درباره اعتراض وارده بحث كنند. هر مجلس بعد از جلســه اي 2 
ساعته تصميم خواهد گرفت كه آيا نتيجه آراي ايالتي كه درباره 
آن شكايت وصول شــده را رد كند يا نه. مسئله مهم اين است كه 
هر 2 مجلس، يعني هم مجلس نمايندگان و هم ســنا بايد بر سر 
ابطال نتيجه آراي يك ايالت توافق كننــد و همين يعني ترامپ 
هيچ شانســي براي پيروزي ندارد. مجلس نمايندگان، در اختيار 
دمكرات هاســت و آنها هرگز حاضر نخواهند شــد از ابطال آرا به 
نفع ترامپ حمايت كنند. از نظر تاريخي هم شرايط به نفع ترامپ 
نيست؛ چون از قرن نوزدهم تا حاال كنگره هرگز نتيجه آراي مجمع 

انتخاب كنندگان را ابطال نكرده است.
4سناتور جمهوريخواه قويا ايده برگرداندن نتايج آرا را رد كرده اند. 
با توجه به اختالف اندك دمكرات ها و جمهوريخواهان در سنا )تنها 
2كرسي(، رأي همين تعداد سناتور كافي خواهد بود تا جو بايدن در 

سنا هم از حمايت اكثريت برخوردار باشد.
ادوارد فالي، استاد قانون اساســي در دانشگاه ايالتي اوهايو كه در 
پروســه هاي انتخاباتي تخصص دارد و تحقيق كرده، به نيويورك 
تايمز گفته است: »جلسه ۶ژانويه نتيجه انتخابات را تأييد خواهد 
كرد و مهم نيست كه چند اعتراض ثبت مي شود چون هيچ كدام 
از آنها روي خروجي اين جلسه تأثيرگذار نخواهد بود. مي توانيم با 
اطمينان كامل اين را تأييد كنيم كه كنگره هم آرا را تأييد خواهد 
كرد.« اما با اين حال او به اين مسئله اشــاره كرده كه اين جلسه 
مي تواند پيامدهايي داشته باشد كه در چند سال آينده احساس 
خواهد شد. درصورتي كه حتي يك سناتور از يك اعتراض حمايت 
كند، مي توان گفت كه فضاي سنگين حزبي بر دولت بايدن سايه 
خواهد انداخت و به چالشي عظيم براي او تبديل خواهد شد. اگر 
هم هيچ كس به نتايج آرا اعتراض نكند، اين پيام به جامعه ارسال 
خواهد شد كه با وجود سر و صداهاي ترامپ، حزب جمهوريخواه 
به پروسه انتخاباتي اعتماد دارد و در نهايت آماده است تا بايدن را 

به عنوان برنده برحق به رسميت بشناسد.
اين البته نخســتين بار نيســت كه برخي نماينــدگان مجلس 
گفته اند پروسه تجمع آراي مجمع انتخاب كنندگان را به چالش 
مي كشــند؛ دمكرات هاي مجلس نمايندگان در ســال 2001، 
2005و حتي 2017تالش كردند تا اين كار را انجام دهند، اما اين 
تالش آنها در شرايطي انجام شد كه نامزد حزب شان در انتخابات 
رياست جمهوري، شكســت را رســما قبول كرده و اعتراض آنها 

سمبليك بود.
نمايندگان جمهوريخواه امســال در شــرايطي به فكر اعتراض 
هستند كه ترامپ، هنوز نه تنها شكســت خود را قبول نكرده كه 
در جبهه هاي ديگري به فكر بازگرداندن انتخابات است. با وجود 
وعده جمهوريخواهان مجلس نمايندگان براي اعتراض به نتيجه 
آرا، ترامپ روي كنگره تمركز نكرده و منابع نزديك به او گفته اند كه 
رئيس جمهور آمريكا هنوز اميدوار است از طريق دادگاه ها، نتيجه 

انتخابات را برگرداند.

تحريم ؛ ميراث ترامپ براي بايدن
 با نزديك شدن به آغاز كار دولت جديد در آمريكا، گمانه  زني ها درباره موضع جو بايدن 

در قبال فهرست بلندباالي تحريم هاي اين كشور عليه ديگران جدي تر شده است

   راهنماي تحريم
هدف از تحريم چيست؟

رژيم تحريم در آمريــكا تحت مديريت اداره كنترل 
دارايي هاي خارجــي وزارت خزانــه داري آمريكا 
)OFAC( فعاليت مي كند. اين سازمان تحريم هاي 
اقتصادي را عليه كشــورها يا افراد اعمال مي كند. 
هدف از تاسيس اوفك، اســتفاده از ابزار تحريم و 
محدوديت هاي تجاري عليه افراد و نهادها براي تحقق 
اهداف سياست خارجي و تامين امنيت ملي آمريكا 

اعالم شده است.
دامنه تحريم ها چقدر است؟

تحريم هاي آمريكا يا جامع هستند يعني دربرگيرنده 
كل يك كشور يا خاص هستند، به اين معني كه افراد، 
نهادها يا فعاليت هاي خاصي را هدف قرار مي دهند. 
براي مثال، تحريم هاي جامع به صورت تاريخي عليه 
ايران و كوبا و تحريم هاي خاص، عليه طالي ونزوئال و 

نفت روسيه اعمال شده است.
ليست SDN چيست؟

اين ليســت شــامل افراد يا نهادهايي اســت كه 
 به صورت ويــژه مورد تحريــم قــرار گرفته  اند

)Specially Designated Nationals( و 
نامشان در ليست اداره كنترل دارايي هاي خارجي 
يا همان اوفك درج شده است.به صورت كلي، اداره 
كنترل دارايي هاي خارجي آمريكا هر نوع داد وستد 
بين آنهايي كه در ليســتSDN قرار دارند و افراد 
حقيقي و حقوقي در آمريكا را ممنوع كرده است. همه 
دارايي ها و منافع نهادها و افراد اين ليست، مسدود 
مي شود. همچنين اگر اشخاص و نهادهايي كه تحريم 
نيستند با ســازمان ها و افرادي كه تحريم هستند 
به منظور دور زدن اين محدوديت ها داد وستدي انجام 
بدهند، اين احتمال وجــود دارد كه متخلفان نيز به 

ليست SDN اضافه شوند.
انواع تحريم هاي آمريكا كدام است؟ 

  تحريم هاي اوليه: ايــن تحريم ها عموما متوجه 
افــراد و نهادهاي آمريكايي اســت. همه نهادهاي 
مستقر در آمريكا، شهروندان آمريكا و افراد داراي 
اقامت دائم اين كشــور در هر مكاني كه باشند، همه 
افراد مستقر در آمريكا صرف نظر از مليتشان، همه 
شركت هاي ثبت شده در آمريكا و شعبه هاي خارجي 
آنها و دادوستدهايي كه از طريق سيستم مالي آمريكا 

)شامل معامله هاي دالري( انجام مي شود.
  تحريم هاي ثانويه: اين تحريم ها افراد و نهادهاي 
غيرآمريكايي كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم 
در دادوستد با كشورهاي ايران، روسيه، كره شمالي 
و سوريه درگير مي شوند، شامل مي شود. هدف اين 
تحريم ها منع افراد غيرآمريكايــي از تعامل با اين 
كشــورها، از طريق محدود كردن دسترسي آنها به 

بازار آمريكاست.

 تعداد تحريم هاي وضع شده از سوي آمريكا در هر سال  در دولت اوباما وترامپ
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   ركوردشكني تحريم ها در دولت ترامپ
دولت دونالد ترامپ در طول 4سال گذشته به طور متوسط ساالنه بر بيش از 900نهاد يا فرد اعمال تحريم كرده است 
كه 80درصد بيشتر از تحريم هاي دولت اوباما در سال هاي 2009 تا 2016 است. براساس آمار جمع آوري شده از سوي 
روزنامه وال استريت ژورنال، فقط در 10ماهه سال جاري ميالدي بيش از 700نهاد يا فرد به ليست سياه تحريم هاي اداره 
كنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري آمريكا )OFAC( اضافه شده است. بيشتر تحريم هاي رئيس جمهور 
آمريكا مربوط به سال2018 است كه بيش از 1400فرد حقيقي يا حقوقي را دربرگرفته است. علت اين افزايش، خروج 
اين كشور از برجام و آغاز كمپين فشار حداكثري عليه ايران و تحريم هاي گسترده عليه تهران بوده است. در مجموع، 

حدود نيمي از تحريم هاي وضع شده از سوي دولت ترامپ عليه ايران بوده است.

 دولــت دونالــد ترامــپ در حمايــت از 
عادي ســازي  روابط ميان ســودان و رژيم آفريقا

صهيونيستي، نام ســودان را پس از حدود 
3دهه از فهرست كشورهاي حامي تروريسم آمريكا حذف 
كرد. سفارت آمريكا در پايتخت ســودان، اعالم كرد كه 
مايك پمپئو، وزيــر خارجه آمريــكا، ابالغيه حذف نام 
سودان را از ليست كشورهاي حامي تروريسم امضا كرده 
است. وزارت خارجه آمريكا 45روز قبل اعالم كرده بود كه 
چنين تصميمــي دارد. عبداهلل حمدوك، نخســت وزير 
حكومت انتقالي سودان، اين تصميم آمريكا را پايان دادن 

به انزواي كشورش خوانده است.
ســودان، ســومين كشــور عربي پس از امارات متحده 
عربي و بحرين اســت كه حدود 2 ماه قبــل اعالم كرد 
آماده عادي سازي رابطه با اسرائيل است، اما از آن زمان، 

برخالف امــارات و بحرين، هيچ گام عملي در راســتاي 
اين تصميم برنداشت. نام سودان در سال1993 و درپي 
حمايت عمر البشير، رهبر وقت سودان، از القاعده و پناه 
دادن به اســامه بن الدن، رهبر اين گروه، در فهرســت 
تروريستي آمريكا قرار گرفت. در آن سال، القاعده براي 
نخستين بار ساختمان تجارت جهاني آمريكا در نيويورك 
را هدف حمله تروريســتي قرار داد. پــس از اين حمله، 
سودان بار ديگر از ســوي آمريكا در ارتباط با انفجارهاي 

سال1988 در سفارتخانه هاي آمريكا در كنيا و تانزانيا، 
حامي القاعده شناخته شد و مورد تحريم هاي آمريكا قرار 

گرفت. اين 2 انفجار، 220كشته به جا گذاشت.
دولت كنوني ســودان به دليل حمايــت حكومت وقت 
خارطوم از القاعده در ارتباط با آن 2 انفجار تروريستي، 
حدود 2 ماه پيش مبلــغ 335ميليــون دالر غرامت به 
بازماندگان قربانيان آمريكايي پرداخت كرد. سودان كه 
بعد از ســرنگوني حكومت عمرالبشير، كماكان با بحران 
اقتصادي روبه رواست، اميدوار اســت با حذف نامش از 
فهرست تروريستي، موجب جلب سرمايه گذاران خارجي 
شود. اقدام سودان به عادي سازي  روابط با اسرائيل اما با 
واكنش منفي در جهان اسالم روبه رو شده است. اسرائيل 
اعالم آمادگي كرده كه در زمينه كشــاورزي مدرنيزه به 
سودان كمك كند. با وجود حذف نام سودان از فهرست 
كشورهاي حامي تروريسم، دونالد ترامپ، 4 هفته پيش 
»وضعيت اضطراري« در قبال ســودان را براي يك سال 
ديگر تمديد كرد. با اين فرمان، صادرات اسلحه به سودان 

ممنوع شده است.

 سودان از فهرست 
حاميان تروريسم آمريكا خارج شد

سمانه معظمي
روزنامه نگار
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قسمت اول نمايش تلويزيوني »هم رفيق« 
در شبكه هاي نمايش اينترنتي با تبليغات 
وسيع در بيلبوردها و فضاي مجازي آغاز 

شــد. قضاوت درباره اين مجموعه 
پس از تماشــاي يك قسمت آن 
زود است اما مي توان به چند نكته 

در مورد آن اشاره كرد.
نخستين نكته در مورد نام گذاري اين مجموعه است. تركيب 
هم رفيق يا همرفيق برساخته اي تقريبا بي معناست. خود واژه 
رفيق ناظر بر رابطه 2 يا چند نفر است. افزودن پيشوند »هم« 
به آن نه  تنها چيزي به مفهوم آن نمي افزايد، بلكه يك واژه زيبا 
را دچار اختالل معنايي مي كند. با اتكاء به حافظه )و نه بررسي 
لغتنامه هاي معتبر( شاهدي بر استفاده از آن نيافتم. همرفيق 

بي معناست، همان قدر كه همدوست بي معناست.
نكته شــكلي دوم آنكه تعداد حاضران در سالن اجراي برنامه 
مي تواند و بايد از اين هم كمتر باشد. حاال كه از خير جمعيت 
انبوه گذشته ايم چه بهتر كه به وضوح نشان دهيم پروتكل هاي 
بهداشتي را در شكل حداكثري رعايت مي كنيم. همه مي دانيم 
كه فضاي مســقف و زمان طوالني حضــور در آن مي تواند 

خطرناك و البته بدآموز باشد.
اين از 2 نكته شكلي، اما ســوژه محوري اين مجموعه يعني 
رفاقت، سوژه اي ارزشمند اســت. مردمان هر عصر و دوره اي 
گمان مي كنند كه در دوره اي كه كودك بوده اند يا دوره هاي 
پيش از آن رفاقت در روابط بين مردم بيشــتر حاكم بوده و 
كيمياي دوستي ارج و قرب بيشتري داشته است. صرف نظر 
از درســت يا غلط بودن اين باور، خوب است كه مردمان هر 
روزگار در ســطوح مختلف دســت به تبيين اصول و شرايط 
رفاقت بزنند و اين مفهوم عزيز را بازتعريف كنند. اساسا خوب 
است كه رفاقت سكه رايج فرهنگ ما باشــد، چنان كه بوده 
و آثار آن در توليدات هنري و ادبي ما آشــكار اســت و به آن 
مي باليم. نكته اما اينجاســت كه براي ترويج رفاقت از طريق 
يك نمايش تلويزيوني نمي توانيم فقط به قربان و صدقه هم 
رفتن و احساســاتي شــدن چهره هاي محبوب از ياد كردن 
دوستان شان اكتفا كنيم. اين قبا درصورت تكرار، خيلي زود 
از جلوه مي افتد. براي پيشبرد خواست برنامه الزم است درك 
درستي از مناسبات جامعه  امروز و جلوه هاي رفاقت و دوستي 
در شرايط واقعا موجود داشت. براي نيل به اين هدف الزم است 
در كنار  مطالعات  درزماني در مفاهيم مورد نظر از ديدگاه هاي 
دانشــمندان جامعه شــناس، متخصصان جوامع شهري و 
صاحب نظران حوزه اخالق نيز مطلع باشيم. صاحب نظراني كه 
درك درستي از شرايط روز جامعه داشته باشند. سپس از اين 
مطالعات و نيز از تجارب مكتوب و منتشر شده ايده بگيريم و 

براي پيشبرد آن كار برنامه اي داشته باشيم.
نگارنده خود را در مورد شــكل ارائه و ارزيابي ميزان موفقيت 
مجري و مهمــان و كارگردان صاحــب صالحيت نمي داند، 
اما مي تواند به عنوان يك بيننده معمولــي بگويد كه ميزان 
اثرگذاري مجري در روند بحث و پيش بــردن آن اندك بود. 
به نظر مي رســيد كه براي برنامه، هدفــي به جز آنكه مهمان 
محبوب بيايد و چيزهايي در مــورد خود بگويد تدارك ديده 
نشــده بود. برنامه اي پنهان كه گفت وگو را پيش ببرد و عمق 
ببخشد وجود نداشت و اين ضعف در واقع كاستي در طراحي و 

محتواسازي براي برنامه بود.
نخستين قسمت همرفيق، معيار خوبي براي قضاوت در مورد 
آن نيســت. اين را ابتدا گفتم و عيبي هم نــدارد كه بگويم از 
بازيگري محبوب و خوش سيما و خوش سخن و برنامه اي كه 
احتماال براي آن بسيار هزينه شده است توقع بيشتري مي رود.

حميدرضااسالمييادداشت
روزنامه نگار

نيويورك:سازمان نظارت بر غذا و داروي اياالت متحده 
)اف دي اي( هشدار داده كه  استفاده از ماسك هاي داراي 
قطعات فلــزي در هنگام آزمايــش »ام  آرآي« خطرناك 
است. به گزارش اينديپندنت، اين هشدار به دنبال انتشار 
گزارش هايي حاكي از ســوختن صورت بيماري كه حين 
آزمايش »ام  آرآي« ماسك صورت پوشــيده بود، عنوان 
شده است. علت اين مورد وجود فلز باريكي در اين ماسك 

عنوان شده است.

نيوســاوتولز:با بــارش 475ميلي متر بــاران طي فقط 
24ساعت، اداره هواشناسي استراليا به ساكنان منطقه مرزي 
بين نيو ساوت ولز و ايالت كوئينزلند، »هشدار جدي« داد. اين 
محدوده، منطقه اي بسيار پرجمعيت است كه بريزبن، سومين 
شهر بزرگ استراليا نيز در آن قرار دارد. برق برخي خانه ها قطع 
شده و جزر و مد شديد، خانه هاي ساحلي را در معرض خطر 
قرار داده اســت. البته اين باران اميدها براي خاموش شدن 

آتش سوزي گسترده در استراليا را افزايش داد.

اوكيناوا: جزيره اوكيناوا، واقع در جنــوب ژاپن در اقيانوس 
آرام، با نرخ متوســط 68فرد باالي 100سال در هر صدهزار 
نفر يكــي از »محدوده هاي آبي« جهان به شــمار مي رود. به 
گزارش ديلي ميل، ساكنان اين شهر غذاي خود را با  يك جمله 
الهام گرفته از كنفسيوس حكيم شروع مي كنند؛ »زماني كه 
شكم 80درصد پر شد، بايد دست از غذا كشيد.« همين توصيه 
كوچك باعث شده ساكنان اين جزيره ركورد جهاني طول عمر 

را بشكنند.

كاليفرنيا:دختري حلقه نامــزدي اش را كه 3هزار دالر 
قيمت داشــت بــا ارزان خطاب كردن آن بــه نامزدش 
بازگرداند. به گزارش فاكس نيوز، اين در حالي اســت كه 
نامزد اين دختر حقوق كارمندي دريافت مي كند و توانايي 
مالي بااليي هم ندارد. پس از انتشار اين خبر كارزاري به راه 
افتاده كه زن ها قيمت حلقه نامزدي شان را به عنوان پست 
كاربر هاي فضاي مجازي عنوان مي كننــد. جالب اينكه 

بيشتر قيمت ها حول و حوش 400 تا 1000دالر است.

ارزاندانستنحلقه3هزاردالريرازطولعمرساكنانيكجزيرهنيممترباراندر24ساعتخطرماسكزدنهنگامامآرآي

فاصلهتاحدمطلوب

شركت ايران خودرو از مسئوالن شركت كيفيت هوا براي مناظره 
درباره ميزان آاليندگي پيكان دعوت كرد و به آنها يادآور شد 
كه با انتشار چنين خبرهايي به جاي اقدام هاي عملي و مناسب، 
مشكل هواي تهران حل نمي شود. روابط عمومي اين شركت 
در اطالعيه اي افزوده اســت: خودروی پيكان 20سال پيش 
2فاكتور اساسي جهت پوشش استاندارد ECE1504 كه براي 
تعبيه سيستم برگشــت بخارات محفظه كارتر جهت كنترل 
هيدروكربن هاي نسوخته و كاربراتور اصالح شده است را نداشت 

و اكنون اين فاكتور ها به آن اضافه شده است.

20 سال پيش 

مناظرهايرانخودرووشركتكنترل
كيفيتهوا

مهارت

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:سوء الّظّن بمن ال يخون من اللّؤم؛
 بدگماني به كسي كه خيانت نمي كند، از پستي است.

   اذان ظهر:  12:00    غروب آفتــاب: 16:52    اذان مغرب: 17:13 
   نيمه شب شــرعي: 23:15    اذان صبح: 5:37    طلوع آفتاب: 7:08

لنگِرحلمتوايكشتيتوفيق،كجاست؟
كهدراينبحِركرم،غرِقگناهآمدهايم

حافظاينخرقهپشمينهبيندازكهما
ازپيقافلهباآتِشآهآمدهايم

 لنگر ابزاري است كه با آن كشــتي را در يك جا نگه مي دارند و در شعر افزون بر 
اين توقف، كنايه از سنگيني و وقار است. خواجه مي پرسد: »اگر نه عقل، به مستي 

فروكشد لنگر/ چگونه كشتي از اين ورطه بال بَِبَرد؟«
فردوسي اينگونه تشبيه مي كند: »ســخن، لنگر و بادبانش، خرد/ به دريا خردمند 

چون بگذرد/ همان بادبان را كند سايه دار/ كه هم سايه دارست و هم مايه دار«
خاقاني صالِح پاي لنگر را در لنگي مي داند، »تا كشتي سر گران نجنبد« و مي سرايد: 
»هم در اين غرقاِب عزلت، خوشترم از عقل و روح/ هم سبك چون بادبانم، هم گران 

چون لنگرم«
موالنا كه در شهر كسي را ُهشيار نمي بيند، وقتي در راه مستي به پيش او مي آيد، 
چنين وصفش مي كند: »چون كشتي بي لنگر، كژ مي شد و مژ مي شد« و آنگاه به 
تجربه مي گويد: »سرنگون اندر َرَود در آِب شور/ هر كه چون لنگر، گراني مي كند«

نازك خيالي صائب در اين است: »خانه بر دوش تر از ابر بهاران بودم/ لنگِر درِد تو، 
چون كوه گران كرد مرا«

بيدل مي خواهد از موج انفعال رها گردد و با حسرت مي سرايد: »نسيمي نيست تا 
زين ورطه برداريم لنگرها« و وصف حال مي گويد:

دوش در توفاِن نوميدي تالطم كرد آه 
كشتي دل بود بي لنگر، نمي دانم چه شد!

خانهبردوشترازابر

فضاي مجازي

اين روزها كه بيشــتر خبرها در كل دنيا به همه گيري كرونا اختصاص دارد و مردم 
چشم انتظار پايان اين دوران هستند و براي آن لحظه شماري مي كنند، شايد كمتر 
به آلودگي هوا، به ويژه در تهران و بسياري ديگر از كالنشهرها توجه نشان داده شود. 
اين  هفته هواي تهران و برخي ديگر از شهرها به لحاظ آلودگي در مرحله هشدار قرار 
داشت. در ادامه به چند راهكار جمع وجور براي پيشگيري و مقابله با هواي اين روزها 

اشاره كرده ايم كه خواندنش خالي از لطف نيست.
اجتنابازتردددرخيابانهايآلوده: آدري دنازل، مدرس مديريت آلودگي هوا در 
مركز سياست هاي زيست محيطي كالج سلطنتي لندن مي گويد: تا جايي كه مقدور 

است، با انتخاب خيابان هاي خلوت تر، ميزان مواجهه خود با آلودگي را كاهش دهيد.
ورزشنكنيد: در شرايط آلودگي هوا، مزاياي ورزش هم نمی تواند بر خطرات ناشي 

از مواجهه با آلودگي هوا غلبه كند؛ بنابراين عجالتا در اين هوا قيد ورزش را بزنيد.
مصرفغذايسالم:غذاهاي سرشــار از آنتي اكســيدان مانند ميوه ها و سبزي ها 
مي توانند از بدن شما دربرابر اثرات مضر ناشي از راديكال هاي آزاد حاصل از آلودگي 
هوا محافظت كنند. شــواهد زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد آنچه ما مي خوريم 

مي تواند اثرات مضر ناشي از آلودگي هوا را كاهش دهد.
كالسكهكودكرابپوشانيد:ميزان تاثيرپذيری نــوزادان و كودكان از آلودگي هوا 
نسبت  به افراد بالغ مي تواند تا 60درصد بيشتر باشــد. نخستين اقدام هنگام بيرون 

بردن كودكان، پوشاندن كالسكه آنان است تا كمتر در معرض آلودگي قرار بگيرند.

چندراهكارجمعوجوربرايمقابلهباهوايآلوده

همشهري 25آذر1379

بررسيجهانجانيروداري
برنامه »جهان جاني روداري« كه به مناســبت 
صدســالگي جانــي روداري از ســوي انجمن 
نويســندگان كودك و نوجوان برگزار مي شود، 
به بررسي زواياي مختلف زندگي و آثار اين برنده 
جايزه هانس كريستين آندرســن مي پردازد. 
به گزارش همشــهري، اين ويــژه برنامه زنده 
با حضــور غالمرضا امامي، شــهرام اقبال زاده، 
آبتين گلكار، محبوبــه خدايي و مينا حداديان 
 @nevisak 25آذر ساعت19 در اليو نويسك
برگزار خواهد شــد. جاني روداري، نويســنده 
ادبيات كودك و نوجوان و روزنامه نگار مشهور 
ايتاليايي متولد 23اكتبر1920 و درگذشــته 

14آوريل1980 است.

انتشاربرنامههايكنسرتآنالين
جدول اجراهاي دومين دوره كنســرت آنالين 
موسيقي ايراني كه قرار اســت در تاالر رودكي 
برگزار شود منتشر شد. به گزارش همشهري، 
دومين دوره كنســرت آنالين موسيقي ايراني 
با حمايت دفتر موســيقي معاونت امور هنري 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و بنياد رودكي از 
27 تا 30آذر به مدت 4شب در 2سانس در تاالر 
رودكي برگزار مي شــود. با توجه به ممنوعيت 
تردد شبانه بعد از ساعت21 در شهر تهران، اين 
مجموعه كنسرت ها ضبط شده و در زمان مقرر 
طبق اعالم جدول بــراي عالقه مندان رايگان 

پخش مي شود.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

»خاطــرات ناتمام« و »جهان و جهانــدار« 2عنوان 
كتاب تازه انتشــار از سوي انتشــارات كتابسراست. 
خاطرات ناتمام را كه دربرگيرنده بخشي از خاطرات 
مجيب الرحمن، رهبر اســتقالل بنگالدش اســت، 
آرمين منتظري به فارســي برگردانــده و جهان و 

جهاندار نوشته عباس اكبر است. 
خاطرات ناتمام درحقيقت مجموعه يادداشت هايي 
است كه شيخ مجيب الرحمن هنگام زنداني شدنش 
در فاصله ســال هاي 1967 تا 1969 به رشته تحرير 
درآورد. اين يادداشت ها نزد دخترش شيخ حسينه 
واجــد، رئيس دولــت كنوني بنــگالدش نگهداري 
مي شد تا اينكه براي نخستين بار سال 2004 در قالب 
كتاب در دسترس بنگالدشــي ها قرار گرفت. در اين 
كتــاب، روايت هاي مبارزات شــيخ مجيب الرحمن 
از دوران دانشجويي اش )ســال 1940( تا مبارزات 
براي دمكراســي )1955( نيز ارائه شده است.جهان 
و جهاندار، ديگر كتاب تازه منتشرشــده انتشــارات 
كتابسرا، داستان چند تن از شخصيت هايي است كه 

در سال 1773در منزلي واقع در خيابان »يودن گاسه« شهر فرانكفورت 
آلمان دور هم جمع شده بودند تا طرح هايي به منظور ايجاد حكومتي جهانشمول 
تشــكيل دهند. اشــخاصي كه در اين كتاب از آنها نام برده شده به هيچ ملتي 
وابستگي ندارند. اين افراد نه چپ، نه راســت و نه حتي ليبرال بودند، اما براي 
پيشبرد اهدافشان از تمام ارگان ها و ســازمان هاي دولتي استفاده مي كردند. 
محققان اين گروه را »ايلوميناتي« نام گذاشــته اند. عناوين ديگري نيز به آنها 
نسبت داده شــده اســت؛ نظير برادر بزرگ، دولت نامرئي، مردان خاكستري، 

دولت مخفي و... .
»خاطرات ناتمام« 99 و »جهان و جهاندار« 85هزار تومان قيمت دارد.

ويترين

»خاطراتناتمام«و»جهانوجهاندار«

همشــهري ديروز در سالگرد تأســيس  و همزمان با آغاز 
بيســت و نهمين ســال حياتش، ميزبان شــهردار تهران، 
معاونانش و همچنين حجت نظري،  عضو شــوراي شهر 

تهران بود. 
جلسه هفتگي شــهردار و معاونانش ديروز در ساختمان 
روزنامه همشــهري برگزار شــد. بعد از پايان اين جلسه، 
پيروز حناچي در جمع مديران موسسه همشهري حضور 
يافت.  او در اين نشست  گفت: امتياز روزنامه همشهري در 
ابتداي كار، چاپ رنگي و پرداختن به موضوعات اجتماعي 
و شهري بود كه ويژگي  متفاوتي را نشان داد.  آنچه كه اين 

روزنامه ارائه مي كرد و حوزه هايي كه وارد آن مي شد، براي 
شهروندان جذاب بود. اكنون نيز مديريت تغيير از وظيفه 
مديران ارشد آن است. حناچي  آينده پژوهي و آينده نگري 
و پيداكردن راهبرد هــاي متفــاوت را از وظايف مديران 
ارشد دانست و ادامه داد: استفاده از استارت آپ ها و  محتوا  
مي تواند تحوالت زيادي در آن ايجاد كند كه اين تغييرات 

را از شركت هاي سنگين و كهنه نمي شود انتظار داشت. 
شــهردار تهران گفت: در ايــن دوران توســعه فناوري ها 
ذائقه مردم را تغيير داده اســت و حتــي بچه ها از فضاي 
مجازي اســتفاده مي كنند. بايد به سراغ نسل جواني رفت 

كه ايده هاي جديــدي دارند؛ ايده هايي كــه در وهله اول 
به ذهن خودمان نمي رســند و معموال خالق، كم هزينه و 

پربازده هستند.
حناچي گفت: اكنون كشور گرفتاري  هاي اقتصادي زيادي 
پيدا كرده است. هزينه هاي شهرداري زيادشده و همشهري 
هم با مشــكالت گوناگون  روبه رو ست. مي دانيم كه انتشار 
روزنامه هاي كاغذي در آينده دچار اختالل مي شود و اين 
چالش بر همه روزنامه ها تأثير مي گذارد. البته صنعت چاپ 
نيز از بين نمي رود و چاپخانه همشــهري سرمايه عظيمي 
است كه ظرفيت مناسبي فراهم خواهد كرد. در اين مراسم 
با حضور شهردار از اپليكيشــن نيازمندي هاي همشهري 

رونمايي شد.

مهمانانويژهدرسالگردهمشهري
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كنگره بين المللي بزرگداشت حافظ 
در شيراز برگزار شد 

مرِد عمران
بيژن زنگنه

۲۹ شهريور ۱۳۶۷، وزارت جهاد 
سازندگي را تحويل داد

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

وقتي پنج ماه و پنــج روز پس از 
پيروزي انقالب، فرمان تشكيل 
جهاد سازندگي صادر شد، شهيد 
بهشــتي اداره گر اصلي آن شد� 
نهادي كه با شــعار فراهم آوردن 
نهضتي همه جانبه براي مبارزه با 
فقر و محروميت و توسعه و عمران 

روستايي به وجود آمد�
اما هفتم آذر۱۳۶۲، طي طرحي و با 
تأييد مجلس، به وزارتخانه جهاد 
سازندگي تبديل شد و نخستين 
وزير آن، در دولت هاي ميرحسين 
موسوي، بيژن نامدار زنگنه  بود 
كه اول اســفنِد همان ســال از 
مجلس اول رأي اعتماد گرفت و 
تا ۲۹شهريور ۱۳۶۷بر سِر كار بود�

اما مذاكرات مجلس در روز رأي 
اعتمــاِد او جالب توجه اســت� 
نخســت وزير، »برادرمان آقاي 
مهندس زنگنه« را كسي معرفي 
مي كند كه »جهــاد را به خوبي 
مي شناسد و جهاد هم ايشان را 
به خوبي مي شناســد، يعني يك 
شناخت دوطرفه است��� ايشان 
فردي است كه صميميت خودش 
را در جهاد به خوبي نشان داده و 
آن روابط ظريفي كه در جهاد حاكم 
است و براساس آن اين جهاد و اين 
نهاد عزيز شكل گرفته به خوبي 

آشنا است�«
مرتضي فهيــم كرماني، نماينده 
كرمان، در مقام مخالفت، بر اين 
اعتقاد بود، »كسي كه مي خواهد 
متصدي پســت وزارت شود بايد 
در مرحله اول به ارگان هاي دولتي 
معتقد باشد��� و بنده اين شرط و 
اين صفت را در ايشان نمي بينم�« و 
اما حسين هراتي، نماينده سبزوار، 
از »ُحسن سابقه و تعهد و ايمان« 
و همچنين »كارداني و تخصص و 
توانايي مديريِت« او گفت و اينكه 
»برادراني كه بعد از پيروزي انقالب 
با ايشان چه در دانشگاه كار، چه 
در وزارت ارشاد اسالمي و چه در 
جهاد سازندگي همكاري داشتند، 
به تعهد و ايمان ايشــان سخت 

معترف هستند�«
زنگنه اما با دســت پر آمده بود و 
يكي از برنامه هايش، »مســئله 
صنايع روستايي و صنايع جنبي و 
تبديلي« بود تا اشتغال در روستاها 
رونق بگيرد و اين مورد، جز »راه« 
و »مسئله آب لوله كشي روستاها« 
و »تأسيســات عمومي خدماتي 
روســتاها« بود كه ايجاد آنها در 

دوره او رونق بسيار گرفت�

سياستمدار

سال ۱۳۶۷ســال حافظ است� محمد ابراهيم باســتاني پاريزي در سال 
۱۳۶۶طي يك مقاله از بزرگداشــت حافظ همزمان با گذشت ۶00سال از 
درگذشت اين شاعر نوشت� نمايندگان جمهوري اسالمي ايران در مجمع 
عمومي سال بعد يونسكو اين پيشنهاد را به طور رسمي مطرح كردند� با 
پذيرش يونسكو، سال ۱۹8۷ميالدي / ۱۳۶۷شمسي به نام حافظ نامگذاري 
شد� از ۲8آبان با حضور ۲00حافظ پژوه، شيراز ميزبان كنگره بين المللي 
بزرگداشت حافظ شد� آيت اهلل خامنه اي رئيس جمهور ايران با سخنراني 
خود كنگره را افتتاح كردند� ۶۱مقاله ارائه شــده به اين كنگره در كتاب 
»سخن اهل دل« و به  همت كميسيون ملي يونسكو در ايران، گردآوري و 
چاپ شد� در اين سال بازار كتاب شاهد چاپ تعداد قابل توجهي از كتاب ها 

درباره حافظ و چندين تصحيح تازه از ديوان حافظ بود�

گريهاماننميداد
رزمندگان و پايان جنگ

بسياري از رزمندگان داشتند از فكه آماده مي شدند بروند دهلران و ابوغريب كه مقابل حمله ارتش 
بعث بايستند اما خبري كه از راديو در خطوط جبهه ها پخش شد همه آنها را ميخكوب كرد؛ قطعنامه 
598 از سوي ايران پذيرفته شد و اين يعني پايان جنگ. براي بسياري از رزمندگان و نيروهاي انقالب 
قابل پذيرش نبود كه هنوز بسياري از اراضي اشغالي آزاد نشده، جنگ پايان يابد. بغضي كه در گلوي 
نيروها شكل گرفته بود 2روز بعد با پيام امام خميني تركيد؛»در مورد قبول قطعنامه كه حقيقتا مسئله 
بسيار تلخ و ناگواري براي همه و خصوصا براي من بود اين است كه من تا چند روز قبل معتقد به همان 
شيوه دفاع و مواضع اعالم شــده در جنگ بودم. ولي به واســطه حوادث و عواملي كه فعال از ذكر آن 
خودداري مي كنم و به اميد خدا در آينده روشن خواهد شد با قبول قطعنامه موافقت نمودم و در مقطع 
كنوني آن را به مصلحت انقالب و نظام مي دانم. خوشــا به حال جانبازان و اسرا و مفقودين و خانواده 
شهدا و بدا به حال من كه هنوز مانده ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر كشيده ام.« از اينجا به بعد 

را كسي نشنيد و فقط هق هق گريه در سنگرها و خاكريزها بود كه امان نمي داد.

تنگهمرصاد
3روايت از آخرين تابستان جنگ

روايت اول 
سوداي خام پيشروي به سمت تهران

حديث خوشنويس | مسعود رجوي با تشويق 
حضار وارد سالن شد و مستقيم پاي پرچم ايران 
رفت؛ »ديگر وقت آن رســيده كه به ايران برويم. 
طرح عمليات بزرگي را كشيده ايم كه در نهايت 
منجر به فتح تهران و ســقوط رژيم مي شــود. 
)هوراي جمعيت( و ديگر احتياج به ماكت و كالك 
منطقه اي نداريم.« بعد با چوب دستي از سمت 
چپ نقشه قصر شيرين- باختران و تهران را نشان 
داد و گفت: »نام عمليات را با عنايت به نام پيامبر 
اسالم)ص(، فروغ جاويدان گذاشته ايم )صلوات 
حضار( و عمليات را به اســم امام حسين)ع( آغاز 
خواهيم كرد. ]فروغ جاويدان پيش از اين نام فيلم 
بزرگ تبليغاتي شاه براي جشن هاي 2500ساله 
در مهر 1351بود[. از كوچك ترين لحظه ها بايد 
استفاده كرد و بايد عمليات ظرف 2يا 3روز انجام 
شود تا رژيم فرصت بسيج نيرو پيدا نكند. ابتدا بايد 
يك مركز استان را بگيريم. بعد كه ديوانه نيستيم 
رهايش كنيم، يا به تهران مي رويم يا حداقل آنجا 
را گرفته ايم. شما كه ديگر بچه نيستيد برويد يك 
شهر بگيريد، پس راهي جز فتح پايتخت نداريد. 
)دست زدن حضار( يك سري گفتند برويم اهواز 
و يك سري گفتند كرمانشاه. كرمانشاه مناسب تر 
است چون عراق تا قصرشيرين و سرپل ذهاب رفته 
و ما ديگر نياز به خط شكني نداريم و از كرمانشاه 
هم راحت تر به تهران مي توان رسيد. مي خواستيم 
عمليات را ديرتر از اين شــروع كنيم. اما پذيرش 
قطعنامه كار ما را تسريع كرد. موقعيت سياسي 
قطعنامه 598 باعث شده ايران ضعيف شود و ما 
يك راست به تهران برويم. اگر االن اقدام نكنيم، 
بعدا كه بين ايران و عراق صلح شــود ما در اينجا 
قفل مي شويم و ديگر نمي توانيم كاري كنيم. پس 
تصميم و موقعيت ما حساس است. در عمليات 
چلچراغ، حضرت علي)ع( به كمك شما آمد و حاال 
حضرت محمد)ص( و امام حسين)ع( به كمك شما 
مي آيند«. سپس رجوي از ميان جمعيت يكي از 
اعضاي سازمان را صدا زد و گفت: »تو، اگر لشكر 
ســنندج بيايد چه كار مي كني؟« آن فرد گفت: 
»نمي آيد«. رجوي گفــت: »نگو نمي آيد بگو اگر 
آمد داغونش مي كنيم. كاري كه ما مي خواهيم 
انجام دهيم در حد توان يك ابرقدرت است. چون 
فقط ابرقدرت مي تواند كشوري را ظرف 48ساعت 
تســخير كند. در طول جنگ نه ايران ادعا كرده 
بغداد را مي گيرد و نه بغداد توانسته تهران را بگيرد 
اما ما مي رويم تهران را مي گيريم )خنده رجوي( 
خب چه مي شه كرد ديگه، بعضي وقت ها اينطور 
پيش مياد«. وي پس از تقسيم مسئوليت ها هم 
گفت: »خب وقتي رســيديم كرمانشاه و اعالم 
جمهوري دمكراتيك اسالمي كرديم، يك تيپ 
به صداوسيما برود، يك تيپ به زندان ديزل آباد و 

يك تيپ هم سپاه«. سپس رو به يكي از فرماندهان 
كرد و گفت: »تو محمود قائم شهر، آماده اي؟ وقتي 
رسيدي همدان و صداوسيما را گرفتي بايد صداي 
مجاهد را پخش كني و به مردم بگويي ما داريم 
مي آييم. رادار همدان را هم منهدم كن«. او جواب 
داد: »باشه«. سپس رجوي به فرماندهان عمليات 
تهران گفت: »تيپ ليال فــرودگاه مهرآباد، تيپ 
فرشيد زندان اوين و بعد زندانيان را آزاد كند و... . 
فقط 2عامل ما را تهديد مي كند؛ يكي هواپيماهاي 
رژيم هستند كه چون ما ستوني حركت مي كنيم 
مي توانند بمباران كنند. و ديگر اينكه اگر ماشيني 
خراب شــد كل ســتون نبايد متوقف بشه و آن 
ماشين بايد از دور خارج شود.« يك روز بعد تيپ ها 
كه به مرز رسيدند مريم رجوي پشت بي سيم رفت 

و اعالم كرد: »آتش، به پيش، آتش، به پيش!«

روايت دوم 
و خدا در كمين است

سعيد زاهدي| پس از اينكه 200تيپ از نيروهاي 
منافقين )سازمان مجاهدين خلق( با تانك هاي 
برزيلــي، 80آمبوالنــس، 2كاميون اســلحه و 
صدها خودروي ســبك ساعت 4بعدازظهر سوم 
مرداد 1367از مرز رد شــدند و بدون درگيري 
قصرشيرين و ســرپل ذهاب و كرند را پشت سر 
گذاشتند، ســاعت 21:30به اســالم آباد غرب 
رسيدند و شــهر را تصرف كردند. توپخانه عراق 
تا گردنه پاتاق را مي زد و جنگنده هاي بعثي نيز 
اعالميه پخش كرده و از نظاميان مي خواســتند 
تسليم شوند. بسياري از مردم استان باختران ]نام 
آن موقع استان كرمانشاه[ غافلگير شدند و تصور 
مي كردند مهاجمان بعثي هستند. كسي تصور 
نمي كرد منافقين به خود جرأت حمله سراسري 
به كشــور را بدهند. آنها كه خــود را مجاهدين 
خلق مي ناميدند در شــهرهاي سر راه خود ده ها 
نفر از مردم را در حالي قتل عام كردند كه رجوي 
مي خواست رئيس جمهورشان شود. منافقين در 
بيمارستان اسالم آباد غرب پاسداران و بسيجيان 
را سر بريدند و نيروهاي جهاد سازندگي كرند و 
اسالم آباد غرب را تيرباران كردند. اخبار تلخ كه به 
تهران رسيد، سرتيپ علي صياد شيرازي شخصا 
فرماندهي هوانيــروز را بر عهده گرفت و خودش 
ســوار بر بالگرد به همراه ده ها بالگــرد هوانيروز 
به گردنه پاتــاق رفت. در حالي  كــه منافقين تا 
كرمانشاه فقط 30كيلومتر فاصله داشتند، بالگردها 
راهشان را ســد كردند. همزمان نيروي زميني 
ارتش و ســپاه هم كه در اردو بودند خودشان را 
رساندند و در تنگه چارزبر راه پيشروي منافقين 
را بستند. عمليات منافقين اين قدر غيرمنتظره 
بود كه برخي تيپ هاي نيــروي زميني وقتي در 
حال جابه جايــي بودند درگير جنگ شــدند و 
حتي نمي دانستند دارند با چه كسي مي جنگند. 

رزمندگان در عملياتي كه با استعانت از آيه »ان 
ربك لبالمرصاد« )ســوره مبارك فجر آيه 14( 
نام عمليات را مرصاد گذاشتند، جلوي پيشروي 
منافقين را گرفتنــد. بالگردها و فانتوم ها از تنگه 
چارزبر تا اســالم آباد غرب با بمبــاران خودروها 
و ادوات زرهي منافقين آنهــا را منهدم كردند  و 
1500نفر از آنها را به هالكت رساندند. بسياري 
از نيروهاي سازمان -كه با فراخوان »فتح تهران« 
از اروپا و آمريكا به عراق آمده بودند- بدون حتي 
24ساعت آموزش نظامي، در مقابل بمب و توپ و 
خمپاره، به جاي خيز رفتن و پناه گرفتن فقط در 
جاده مي دويدند و از اين رو راحت كشته مي شدند. 
بسياري نيز الي شــيارها و پناهگاه هاي طبيعي 
و زير پل ها پنهان شدند. منافقين كه ديگر خود 
را در بن بســت مي ديدند يا تصميم به خودكشي 
با ســيانور و نارنجك گرفته يا فــرار مي كردند. 
مشــكل رزمندگان در هدف قرار دادن منافقين 
اين بود كه بســياري از آنها، در گردنه ها، نيروي 
انتحاري مي شدند و مقاومت جدي از خود نشان 
داده تا ســاير اعضاي ســازمان بتوانند به خاك 
عراق فرار كننــد. قبل از رســيدن رزمندگان به 
كرند، 3فروند بالگرد عراقي در اين شهر به زمين 
نشستند و مســعود رجوي و مريم رجوي را -كه 
براي فرماندهــي ادامه عمليات بــه كرند آمده 
بودند- با خــود به عراق بردند. مســعود و مريم 
نيروهايشان را رها كردند و در شرايطي كه تمام 
ارتباط بي سيم هاي منافقين قطع شده بود، اعضاي 
سازمان، فرار به سمت عراق را به قرار ترجيح دادند. 
جنگ و گريز رزمندگان با منافقين تا پل ماهي در 
نزديكي سرپل ذهاب ادامه داشت و آن جا منافقين 
با انفجار پل ماهي، مانع از ادامه تعقيبشان شدند. 
در اين زمان جنگنده هاي بعثي وارد كارزار شده و 
با بمباران وسيع رزمندگان ده ها تن از نيروهاي 

ارتش و سپاه را به شهادت رساندند. ظهر 5مرداد 
عمليات مرصاد به پيروزي كامل رســيد و تنگه 

چارزبر به تنگه مرصاد معروف شد.

روايت سوم
روز بعد از پاكسازي اسالم آباد غرب

ميترا صادقی| »خانم رازي بارها به سپاه گفته 
بود خواهرها آمادگي دارند براي امداد و يا حتي 
براي جنگ هم شــده، همراه برادرها بيايند. بعد 
از عمليات مرصاد و روز بعد از پاكســازي، همه 
رفتيم اســالم آباد غرب. همه جنازه ها را ديديم. 
خانم رازي، خانم كرم اللهــي، خانم آبيار و خانم 
رجبي هم بودند. يك هايس داشتيم؛ با آن رفتيم. 
من در بخش تبليغات بودم. با خودم دوربين برده 
بودم. اما هر چه عكس گرفتم، سپاه از ما گرفت. 
بعدا گفتند فيلم ها سوخته است. نمي دانم تكليف 
فيلم ها چه شد. از جنازه ها خيلي عكس گرفتيم. 
جنازه زنان منافق را ديديم. تونيك و شلوار پوشيده 
بودند. جسد يك زن را ديديم كه موهاي طاليي 
خيلي روشن داشــت. بچه ها گفتند مي خواسته 
نيروها را اغوا كند! جنازه منافقين جلوي آفتاب 
مانده و كرم زده بود. بعضي از مردم محلي با هيزم 
جنازه ها را آتش زده بودند. قرص هاي ضدبارداري 
ديديم. جنازه يك خانم با دو آقا داخل چاله اي بود. 
بعضي ها مغزشان متالشي شده بود. بعضي ها كه 
هيچ راهي نداشتند، با سيانور خودشان را كشته 
بودند. بيمارستان اسالم آباد هم رفتيم. جاي سالم 
نمانده بود. گفتند منافقين حتي زخمي ها را هم 
كشته اند. خانم رازي هم همراهمان بود. آن جا ما 
زخمي نديديم. همه را برده بودند اما پر بود از جنازه 
منافقين؛ همه اجســاد با تير سوراخ سوراخ شده 
بودند. حياط و اطراف بيمارستان پر بود از جاي 

گلوله. همه جا خون ريخته و خشك شده بود.«

آتشبسبهروايتنيويوركتايمز
مقامات عراقي از اعالم خبر پذيرش آتش بس از سوي ايران شگفت زده اند

آرش نهاوندي ������������������������������������������������������������������

روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ 19ژوئيه 1988)28تير 1367( 
در خبري مهم به آخرين تحوالت جنــگ ايران و عراق)جنگ 
تحميلي( اشــاره كرد و تيتر زد: »ايران بــا تغيير موضع، طرح 
شوراي امنيت ســازمان ملل )قطعنامه 598( براي بر قراري 
آتش بس را مي پذيرد«. به نوشته اين روزنامه، پس از يك سال 
مخالفت با اين پيشنهاد )قطعنامه 598(، ايران امروز با تغيير 
موضع قبلي خود، طرح صلحي كه به موجب آن اعضاي شوراي 
امنيت سازمان ملل درخواســت برقراري آتش بس در جنگ 
ايران و عراق كرده بودند را پذيرفت. پذيرش اين طرح از سوي 

ايران كه در قالب قطعنامه شــوراي امنيت ارائه شده، شگفتي 
بسياري از ديپلمات هاي حاضر در مقر ســازمان ملل را در پي 
آورده است. در نامه اي كه از طرف حجت االسالم والمسلمين علي 
خامنه اي، رئيس جمهور ايران )حضرت آيت اهلل خامنه اي، مقام 
معظم رهبري( به خاوير پرز دكوئيار، دبير كل سازمان ملل نوشته 
شده، ايران رسما پيشنهاد آتش بس با عراق را پذيرفته است. به 
نوشته نيويورك تايمز، در نامه رئيس جمهور ايران از سوي تهران 
شرايطي براي پذيرش اين قطعنامه تعيين نشده است، با اين 
حال ديپلمات ها در مقر ســازمان ملل در مورد اين نامه بسيار 
محتاطانه ابراز نظر كرده اند و مدعي شده اند كه هنوز درباره اين 
چرخش موضع ناگهاني ايــران و پذيرش ميانجيگري دبيركل 

سازمان ملل هم از سوي ايران و هم از سوي عراق، براي بر قراري 
آتش بس ميان اين دو كشور، پرسش هاي بي پاسخ زيادي وجود 
دارد. بر اساس گزارش نيويورك تايمز، مقامات عراقي از اعالم 
خبر پذيرش آتش بس از سوي ايران، دچار شگفت زدگي شده و 
نسبت به صحت اين مسئله ترديدهايي ابراز كرده اند، با اين حال 
مقامات عراقي از عدم پذيرش اين اقدام ايران خودداري كرده اند.

بــه نوشــته نيويورك تايمز، حجت االســالم والمســلمين 
هاشمي رفســنجاني، رئيس مجلس ايران و جانشين فرمانده 
كل قوا در نيروهاي مسلح اين كشور در سخناني اعالم كرده است 
كه تصميم به پذيرش آتش بس از سوي آيت اهلل روح اهلل خميني 

)امام خميني( گرفته شده است.

اولين خبر، اخبار راديو ايران در ساعت ۲بعد ازظهر ۲۷تير سال ۱۳۶۷چنين 598
بود؛ »جمهوري اســالمي ايران قطعنامه 5۹8 شوراي امنيت سازمان ملل 
را پذيرفت�« دو روز بعد رسانه ها پيام امام خميني را درباره علت و داليل 
پذيرش قطعنامه و پايان جنگ منتشر كردند� قطعنامه 5۹8شوراي امنيت 
در ۳0تير ۱۳۶۶، براي پايان دادن به جنگ ايران و عراق صادر و همان زمان 
از سوي عراق پذيرفته شد� پذيرش اين قطعنامه هرچند به معناي پذيرش 
آتش بس از ســوي ايران بود، ولي عراق به حمالت خود ادامه داد و مجددا 

داخل خاك ايران شد اما موفقيتي به دست نياورد�

اين ۲ عكس از عمليات مرصاد براي اولين بار منتشر مي شود
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زاده اردكان بود، اما مي خواست تحصيالتش را در نجف يا اصفهان ادامه دهد. قرعه به نام 
اصفهان افتاد و سال هاي اوج تحصيلش در اصفهان رقم خورد. در اصفهان بيش از همه 
از محضر ميرزاعلي شيرازي استفاده كرده بود. ميرزاعلي شيرازي كسي بود كه شهيد 
مطهري درباره اش چنين گفت: »ميرزاعلي شيرازي نهج البالغه مسلم است؛ با آشنايي 

با او انقالب بزرگي در من پديد آمد و عاشق كتاب نهج البالغه شدم«.
آقا روح اهلل  جز ميرزاعلي شيرازي، در درس كســاني چون آقا رحيم ارباب و سيدعلي 
نجف آبادي نيز حضور پيدا مي كرد. او بعد از سال ها اقامت در اصفهان همين كه قصد 
مهاجرت به نجف را كرد، پدرش را از دست داد و مجبور شد به اردكان بازگردد؛ به خانه 

پدري. آيت اهلل خاتمي نخســتين بار نام حاج آقا روح اهلل خميني)ره( را در اصفهان و از 
زبان يكي از دوستانش شنيد. اين آشنايي دورادور ولي از 15خرداد به بعد شكل ديگري 
به خود گرفت. بعد از 15خرداد حاج آقا روح اهلل خاتمي تبديل شد به رابط امام خميني)ره( 
با مردم اردكان؛ اطالعيه هاي امام خميني)ره( را توزيع مي كرد و سعي داشت تا مردم را به 
سمت جريان انقالب اسالمي هدايت كند. او همچنين بعد از دستگيري امام خميني)ره( 
در ماجراي انجمن هاي ايالتي و واليتي نيز، به دفاع از ايشان پرداخت. حاج آقا روح اهلل در 
دوران تبعيد امام خميني)ره( به نجف نيز مكاتباتش را با ايشان ادامه مي داد و ارتباطش 

را تا زمان ورود امام خميني)ره( به ايران حفظ كرده بود.
او همچنين ازجمله كساني بود كه در زمان تبعيد آيت اهلل خامنه اي به ايرانشهر، به آنجا 
سفركرده و با ايشان ديدار كرده بود. آيت اهلل خامنه اي روايت اين ديدار را اينگونه نقل 

مي كند: »زماني كه در ايرانشهر تبعيد بودم در اوج تنهايي و اندوه در شهر غريب، روزي 
حضرت آيت اهلل خاتمي با آن كهولت سن، با اتوبوس به ديدنم آمد و يك روز، صبح تا 
غروب، در كنار هم بوديم و ايشان بعد از سركشي و رسيدگي مادي و معنوي به تبعيديان، 

عازم يزد شدند«.
در سال هاي پس از انقالب نيز حاج آقا روح اهلل ثاني به عنوان امام جمعه اردكان منصوب 
و فعاليت هاي فرهنگي و مذهبي اش را ادامه مي داد. امام خميني)ره( پس از شهادت 
آيت اهلل صدوقي، ايشــان را به عنوان نماينده و امام جمعه يــزد منصوب كرد. آيت اهلل 
سيدروح اهلل خاتمي نيز تا سال وفاتش 1367 به عنوان امام جمعه يزد مشغول خدمت به 
مردم بود. نوع خدمات او و سلوك رفتاري اش به گونه اي بود كه بسياري از علما و بزرگان 

سيره او را تا به امروز نيز به عنوان يك روحاني تراز توصيه و معرفي مي كنند.

حاج آقا روح اهلل ثاني
آيت اهلل سيدروح اهلل خاتمي يك 

روحاني تراز بود 

چهرهاول
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شهري زير زمین 
ساخت پناهگاه در امالك خصوصي نياز به كسب مجوز از شهرداري نداشت 

موشك ها در آسمان تهران
متفاوت ترين نوروز پايتخت در آخرين سال جنگ

همشهری

تهران

سکته های دالری
سخت ترين سال اقتصادي دوران جنگ تحميلي چگونه گذشت؟ 

اقتصاد

نرخ
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ســال1367 كه از نظر اقتصادي نامطلوب ترين سال در 
دوران جنگ تحميلي شناخته مي شــود، درحالي آغاز 
شد كه از يك ســو عراق موج جديدي از جنگ شهرها را 
از اواخر اسفند سال قبل آغاز كرده بود و تا 31فروردين 
ادامه داد و ازســوي ديگر خليج فارس همچنان آبستن 
حوادث بسياري بود و درگيري هاي نظامي در اين منطقه 
همچنان ادامه داشت. اين در شرايطي بود كه فشارها بر 
ايران براي پذيرش قطعنامه598 روز به روز بيشتر مي شد 
و كاهش چشــمگير درآمدهاي نفتي، شرايط اقتصادي 
بغرنجي براي كشور به وجود آورده بود كه درنهايت عبور از 
خط قرمز اقتصادي، يكي از شاخص هايي بود كه مسئوالن 
ارشد كشور را به پذيرش قطعنامه پايان جنگ در تيرماه 
مجاب كرد. اعالم خبر پذيرش قطعنامه598 ازســوي 
ايران تأثير قابل توجهي بر بازارهاي ايران داشت و عده اي 
را هم ســكته داد؛ براساس گزارش نخســت وزير در آن 
مقطع قيمت هر دالر آمريكا كه تا قبل از قبول قطعنامه 
در بازار تهران 145تومان بود، پــس از اعالم پذيرش در 
29تير1367، به 75تومان كاهش يافت و روند كاهشي 
آن در روزهاي بعد نيز ادامه پيدا كرد. التهاب در بازارهاي 
مالي، بر قيمت سكه هم تأثير گذاشت و از حدود 10هزارو 
100تومان به 9هــزارو 940تومان كاهــش پيدا كرد. 
سقوط آزاد قيمت ها در بازار سكه و دالر، بعدها دستمايه 
ساخت سريال 10قسمتي »خياالتي« شد، كه درميان 
مردم با نام »آقاي دالر« شهرت يافت و عاقبت تلخ آقاي 

فرجامي روايتي بود از ضرر كالن افرادي كه درطول جنگ 
ســرمايه هاي خود را در بازارهاي مختلف مالي ازجمله 
سكه و دالر ســرمايه گذاري كرده بودند. درهم كوبيدن 
منافقين در جريان عمليات مرصاد و انجام فرايند اجراي 
قطعنامه598 كه آتش بس نهايي ميــان ايران و عراق را 
به دنبال داشت، پرونده اقتصادي مهمي را در كشور گشود؛ 
»بازسازي خرابي هاي جنگ«. برهمين اساس شوراي عالي 
بازسازي و سازندگي با حكم امام)ره( و با اختيارات ويژه 
تشكيل شد تا برنامه ريزي و سياستگذاري براي بازسازي 
كشور به صورت متمركز انجام شود. امام)ره( همچنين 
در پيامي كه در مهرماه صادر شــد، »سياست هاي كلي 
نظام اسالمي در دوران بازسازي كشور« را اعالم كردند. 
تهيه پيش نويس برنامه پنج ساله اول توسعه و بحث هاي 
داغ درجريان بررســي آن در كميسيون برنامه و بودجه 
ازجمله اتفاق هاي اقتصادي مهم ســال1367بود. اعالم 
خبر فروش كارخانه شــركت پژو- تالبوت در كاونتري 
انگلســتان به ايران در فروردين ماه، تصويب نهايي طرح 
تشــديد مجازات محتكران و گرانفروشــان كه از سال 
1365درحال رفت وآمد ميان مجلس و شوراي نگهبان بود 
در ارديبهشت ماه، تصويب اليحه موافقتنامه همكاري هاي 
تجاري، اقتصادي و فني بين دولت جمهوري اســالمي 
ايران و دولــت زالندنو و درخردادمــاه و تصويب نهايي 
»طرح قانوني بخش تعاوني اقتصاد كشــور« )كه ازسال 
1363درمجلس شوراي اســالمي مطرح بود( ازسوي 
شوراي نگهبان در مهرماه، از مهم ترين اخبار اقتصادي 

سال1367بود.
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يكي از داليل اينكه ساخت مترو در  آخرين سال هاي جنگ تحميلي طرفدار پيدا كرد؛ اين بود 
كه موشك باران رژيم بعثي شدت گرفته و فضاي شهر را تحت تأثير قرار داده بود. در ابتداي 
سال 1367 هر سازه مســتحكم زيرزميني مي توانست حكم پناهگاه داشته باشند و از ديد 
مردم، همه زيرگذرها، تونل ها و همينطور شــبكه مترو جان پناهي براي حفاظت در مقابل 

حمالت موشكي بود.
ساخت مترو از چند سال پيش به شكل محدود شروع شد. پروژه با خاكبرداري در عمق زمين 
آغاز شده و با سرعت كم پيش مي رفت. يك سال پيش از آن، آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، 
رئيس مجلس و محتشمي وزير كشور، از كارگاه مترو بازديد كردند و هاشمي با اشاره مستقيم 
به اينكه مترو مي تواند پناهگاه باشد گفته بود كه اين پروژه در سال هاي اول قيمت مصالح 
ساختماني را زياد نمي كند چون غيراز سيمان و ميلگرد چيز ديگري مصرف نمي شود. تا سال 
67 بيشتر شخصيت هاي سياسي درباره ضرورت ساخت مترو قانع شده بودند يا اينكه در مقابل 
پيشرفت آن سكوت كرده بودند. هاشمي تأكيد مي كرد كه هزينه مترو بعدا در كاهش مصرف 
بنزين و ترافيك جبران مي شود. پيش بيني هايي كه در اين مدت از شبكه مترو مي شد تقريبا 
درست بود مانند اينكه با مترو از تجريش تا راه آهن 20دقيقه طول مي كشد و با ادامه مسير به 

كرج و بهشت زهرا وصل مي شود.
براي درك فضاي پايتخت زير حمالت موشكي عراق، مي توان به 3 خبر در ماه فروردين 67 

توجه كرد.
اول اينكه رئيس اداره آگاهــي تهران اعالم كرد يكي از برنامه هــاي اصلي نيروي انتظامي 
محافظت از اموال خانه هايي است كه مورد اصابت موشك قرار مي گيرند و به محض اصابت، 
اكيپ هايي از گشت آگاهي در محل حاضر مي شوند. تعدادي از مجرمان و سارقاني كه به اين 

خانه ها دستبرد مي زدند توسط نيروهاي پليس دستگير شده بودند.
دوم اينكه شهرداري تهران اعالم كرده بود ساخت پناهگاه در امالك خصوصي نياز به كسب 
مجوز از شهرداري ندارد و متقاضيان مي توانند بدون مراجعه و كسب پروانه اقدام به ساخت 

كنند.
سوم اينكه بيمه مركزي تعرفه اي براي بيمه منازل كارمندان دولت در مقابل صاعقه، انفجار، 

سيل، زلزله و خطر حمالت هوايي و موشكي اعالم كرد.
جز مترو اقدامات ديگري هم براي رفع مشكل ترافيك شهر انجام  شد. در مهر ماه 8خط اتوبوس 
به صورت آزمايشي، به جاي بليت، 10ريال پول نقد مي گرفتند و مازاد در آمد به راننده تعلق 
مي گرفت. اين طرح ادامه پيدا نكرد. راه آهن نيز در 12بهمن قطار مسافربري تهران كرج با 
ظرفيت 700نفر را به كار انداخت. اين قطار ساعت5:30صبح از كرج حركت مي كرد و ساعت 

14:40از تهران باز مي گشت. اما قطار نتوانست كار مترو را انجام دهد.
توسعه شهر همچنان ادامه داشت و دولت ضوابط اجباري جديدي براي ساختمان ها را تصويب 
كرد تا با رعايت آنها آسيب هاي ناشي از زلزله كاهش پيدا كند در نتيجه عباراتي مثل مكانيك 
خاك وارد آيين نامه ها  شدند. ميزان واگذاري خطوط تلفن ثابت نيز زياد شده بود و در سال به 

چند صدهزار نفر در شهر هاي كوچك و بزرگ مي رسيد.
در تيرماه با هماهنگي وزارت كشور، پليس، شهرداري و ديگر ارگان ها محله جمشيد تهران 
در بين خيابان هاي كارگر، قزوين، هالل احمر و استخر به دليل اينكه تبديل به كانون معتادان 

شده بود، تخريب  شد.
تالش هاي قبلي براي اصالح وضعيت اجتماعي و مسكوني اين محله به نتيجه نرسيده بود. 

شناسايي انبوه فروشندگان مواد مخدر از اول تير شروع شــد. در اين عمليات 1300زن و 
700كودك و نوجوان بازداشت و 100شيره كش خانه پيدا شدند.

موضوع قاچاق مواد مخدر در سال 67 اهميت زيادي پيدا كرده و مجازات  اعدام قاچاقچيان 
سابقه دار و عمليات هاي پليسي و نظامي در شهر و خارج از شهر دائما اجرا مي شد.

با رســيدن پاييز خبر هاي مربوط به جنگ تحميلي پايان يافت. چهاردهمين نمايشــگاه 
بين المللي تهران با حضور 36كشور جهان برگزار شد و سرويس رفت وآمد براي آن از چند 

مسير در تمام شهر برقرار شد.
روند بارندگي كه در شهريور اين سال باعث سيل شديد در آبعلي، رودهن، بومهن، دماوند 
و جاده هراز شد و ده ها كشته داشت، در نيمه دوم سال همچنان ادامه پيدا كرد. در  ماه دي، 
روابط عمومي سازمان هواشناسي باز هم درباره وارونگي و آلودگي هوا هشدار داد و پس از آن 
 ماه بهمن با سرماي شديد رسيد. بارش برف سنگين كه ابتدا تنها در شمال كشور اتفاق افتاد 
به تمام شهر ها گسترش پيدا كرد و باعث تعطيلي مدارس و بسته شدن جاده ها شد. براي 
چند هفته، در شهر هاي مختلف ميزان برف به 30يا 50سانتي متر  رسيد و در جاده ها از يك 

متر بيشتر شد.
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محصالن براي امتحانات ثلث دوم آماده مي شــدند، زنان 
خانه دار خود را مهياي خانه تكاني شب عيد مي كردند و مردم 
در تدارك خريدهاي نوروزي بودند كه بعدازظهر 10اسفند 
66تهران با چند انفجار لرزيد. مدت ها مي شــد كه ديگر از 
بمب هاي منافقين خبري نبود، هواپيماهاي عراقي هم با 
صداي آژير خطر به آسمان تهران مي رسيدند ولي آن روز 
صداي كشدار آژير نيامد. انفجار خيابان شيخ هادي درست 
روبه روي ورودي بيمارستان عيوض زاده منقلب كننده بود. 
بخشي از ديوار اين زايشگاه تخريب شد و ده ها زن باردار و 

نوزاد چندروزه را به شهادت رساند.
صدام از اواخر ســال 66، موشــك هاي اســكاد را به جاي 
هواپيماهاي گران قيمت براي جنگ شهرها به كار گرفت. 
برد موشك ها به شــهرهاي مركزي ايران نمي رسيد؛ براي 
همين از مواد منفجره آن كم كردند و باك سوخت شان را 
بزرگتر. اين اقدام از قدرت تخريب موشك مي كاست ولي 
رژيم بعث بيشتر دنبال ايجاد هراس در بين مردم كشورمان 
بود تا از اين راه به مسئوالن جمهوري اسالمي براي پايان 

جنگ فشار بياورد.
تهراني ها اگرچه در طول 7ســال گذشته، بمباران هوايي 
را تجربه كرده بودند اما اين بار داســتان موشك هايي كه 
بي هدف بر سر مردم بي گناه آوار مي شــد، تفاوت داشت. 
شــهر خيلي زود آرايش جنگي گرفت. مــدارس تعطيل 
شدند، كسب وكارها تق و لق ماندند و ادارات براي مرخصي 
كارمندان، زياد ســختگيري نمي كردند. سيســتم هاي 
پدافندي سريع توانســتند كاري كنند تا از لب مرز، مسير 
موشك را تشــخيص دهند. پس براي موشــك هم آژير 
خطر به صدا درمي آمد. آنهايي كه زيرزمين داشتند به آنجا 
پناه مي بردند و بيشــتر مردم هنگام شنيدن آژير خطر به 
زيرپله هاي خانه يا محل كار، مي دويدند. پس از شنيدن هر 
صداي انفجار، براساس شدت صدا، مردم فاصله را حدس 
مي زدند و بعد سريع به پشــت بام ها مي رفتند تا از ستون 
دودي كه در اثر انفجار به هوا برخاســته بود، محل اصابت 
موشــك را تخمين بزنند. آن زمان بيشتر خانه ها حداكثر 
دوطبقه بودند و مثل امروز شهر الي ساختمان ها گم نبود. 
كار بعدي، تماس با دوستان و آشناياني بود كه حول و حوش 
محل تخميني موشك زندگي مي كردند؛ هم پرس وجوي 
حال و احوال آنها و هم كســب اطالعات دست اول. واي به 
حال خانواده اي كه جوابي نمي شنيد و با بوق هاي آزاد پشت 

خط مواجه مي شد، آن هم در روزگاري كه مردم هنوز اسم 
موبايل را هم نشنيده بودند. اگر محل اصابت نزديك بود كه 
ديگر واويال مي شــد چون مردم براي تماشا يا احيانا ياري 

رساندن به موشك زدگان هجوم مي آوردند.
غير از خود موشك، باك سوخت آن گاهي وحشت  بيشتري 
ايجاد مي كرد. معموال در فاصله اي زياد از زمين، درســت 
باالي شهر راكت انفجاري از مخزن سوخت جدا مي شد و 
با سرعت به محلي اصابت مي كرد و منفجر مي شد اما باك 
سوخت كه استوانه اي عظيم با حجمي بسيار بزرگ و چند 
برابر قد و قامت آبگرمكن هاي نفتي بود، چند دقيقه بعد از 
راكت به زمين مي رسيد و خودش عامل تخريبي جداگانه 
بود. باقيمانده ســوخت زرد رنگ هم مردم را به وحشــت 

مي انداخت كه نكند صدام شيميايي زده باشد.
بسياري از مردم كه خاســتگاهي غيراز تهران داشتند يا 
آشنايي در شهرهايي كه پاي موشك به آنجا نمي رسيد، بار 
سفر بستند و سفر نوروزي شان را زودتر شروع كردند. مشهد 
و شمال بيشتر از ديگر شــهرها، پذيراي مسافران تهراني 
شــد اما بودند خانواده هايي كه جايي براي رفتن نداشتند. 
ســاختمان هاي بتني و مقاوم خيلي زود بــه ملجأ مردم 
تهران تبديل شدند. اگر كسي در اكباتان يا مجموعه هاي 
محكمي مثل آن زندگي مي كرد افراد زيادي از آشــنايان 
به خانه اش پناه مي بردند. هرچند به هواي مهرآباد حوالي 
اكباتان چندبار مورد حمله موشكي قرار گرفت. اميرآباد و 
گيشا هم از ديگر محله هايي بودند كه بيشتر آسيب ديدند، 
گويا بعثي ها تمايل داشتند رآكتور كوچك هسته اي تهران 
را بزنند. براي همين مردم جوك ســاخته بودند كه »خانه 

مادرزن صدام يا در اميرآباد است يا اكباتان.« از سوي ديگر 
ايجاد پناهگاه هاي بزرگ در زيرزمين ساختمان هاي اداري 
در دســتور كار قرار گرفت. تونل هاي مترو كه ساخت آن 
به كندي پيش مي رفت از ديگر محل هايــي بود كه براي 
زندگي شبانه روزي خانواده هاي تهراني مهيا  شد. چه بسيار 
خانواده هايي كه در آن مدت در اين پناهگاه هاي جمعي با هم 
آشنا شدند و چه وصلت هايي هم كه صورت گرفت. با خالي 
شدن شهر، اجناس نايابي كه تا قبل از آن براي تهيه شان نياز 
به ايستادن در صف هاي طوالني بود، به وفور يافت مي شدند 
و بقالي هاي محل به خانواده هايي كه در تهران مانده بودند 
التماس مي كردند تا شيرهاي شيشــه اي را ببرند تا روي 

دست شان خراب نشود.
در چنين حال و هوايي نوروز هم از راه رسيد و موشك هم 
پاي هفت سين  نشست. شايعه شده بود روز سيزده بدر 
قرار است چند موشــك به تهران شليك شود كه اصال 
نشد. از اواخر فروردين هم  ماه رمضان شروع شد و چه بسا 
هنگام سحري يا افطار مردم مجبور مي شدند به پناهگاه 
بروند. از آنجا كه تا اواســط ارديبهشت ماه موشك باران 
تداوم داشت، ادامه تحصيل دانش آموزان مثل اين روزها 
در خانه ادامه يافت. در دوراني كه هنوز مجازي ها رنگ 
زندگي را عوض نكرده بودند، درس خواندن پاي تلويزيون 
شد برنامه ثابت خانواده ها. محصالني هم كه با خانواده به 
شهرهاي ديگر رفته بودند، به مدارس آن شهرها رفتند. 
شهرهاي مهاجرپذير براي آنها هم در كالس هاي درس 
جا باز كردند. موشــك باران بيش از تــرس، براي مردم 

همدلي آورد.

علي عمادي  ���������������������������������������������������������������������������������������������������
نرخ دالر در بازار آزاد كه تابستان سال 67 به 145تومان رسيده بود، با پذيرش قطعنامه 
598شوراي امنيت سازمان ملل ازسوي ايران به 58تومان سقوط كرد. شرايط هيجاني 
در كمبود توليد و رشد منفي اقتصادي و كاهش قيمت جهاني نفت، پايدار نماند و تا آخر 
اين سال رو به افزايش رفت. ميانگين نرخ دالر در اين سال با 3تومان كاهش نسبت به 
سال قبل با رقم 96تومان ثبت شد. سكه طالي تمام بهار آزادي نيز با 12درصد كاهش 
نسبت به ســال قبل، با رقم 9هزار و 939تومان به ثبت رسيد. تورم باالي سال 66 در 
سال 67 با 1.2واحد افزايش روبه رو شد و به 28.9رسيد ولي حداقل دستمزد در ابتداي 
سال 67 فقط 9.2درصد افزايش يافت و ماهانه به 2هزار و 490تومان رسيد. متأسفانه 
نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري يا روستايي در سال1367 
در دسترس نيست ولي هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي كشور در اين سال كه از 
داده هاي بانك مركزي استخراج شده، نشان مي دهد در تمام گروه ها، هزينه مصرف 

خانوار ايراني در اين سال با افزايش روبه رو بوده است.

هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي كشور در سال 1367به قیمت بازار )میلیارد ريال(

سقوط دالر
هزينه هاي مصرف خانوارهاي ايراني در اين سال بيشتر شد

 هواي ميني بوس 
   شروان امیرزاده     �������������������������������������������������������
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فکاهی

جنگ در شهر 
موشك باران تهران و شهرهاي ديگر در 

سال1366زندگي مردم را تحت   تأثير قرار داد  

درصد افزايش نسبت به سال قبلخانوارهاي كل كشورخانوارهاي روستاييخانوارهاي شهريگروه هزينه
5139.02575.57714.522.3خوراكي ها، آشامیدني ها و دخانیات

1153.5670.21823.745.9پوشاك و كفش
3123.4758.43881.821.3مسكن، سوخت و روشنايي

486.7277.1763.82.4مبل و اثاث منزل
456.9188.9645.820.3بهداشت و درمان

614.0209.4823.43.9حمل ونقل و ارتباطات
164.357.722215.4خدمات آموزشي، فرهنگي و تفريحي

281.0190.9471.979.1ساير كاالها و خدمات
11418.84928.116346.923.0جمع

در آخرين سال جنگ، 
تونل هاي مترو شبیه 
پناهگاه هاي ضد بمب و 
موشك به نظر مي آمد

ساخت مترو در اواخر 
سال هاي 60
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اصابت موشك به میدان امام خمیني )ره( تهران
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خاطره بازي با رايت در كالج دماوند
دانشگاهپيامنوردرمينيسيتيكارشراآغازميكند

معماری 

پرويزدهداري،درپياعتراضشديدهواداراندرورزشگاهآزاديدرديماه67ازتيممليرفت
ورزش 

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

درواقعساختمانيدروشدافتتاحرسمافرهنگيانقالبعاليشورايدستوربهنورپيامدانشگاه1367سال
كهآنهايييانورپيامدانشجوياناحتماالساختمان؟كدام.كندميدانشجوپذيرشبهشروعتهرانشهرشمال
آجرازحجميباافتادهسيتيمينيارتشبلواردرواقعدانشگاهاينمركزيساختمانبهگذرشاندليلهربه
ابتدايدركهساختماناين.نداردمرسوماداريهايساختمانبهشباهتيچندانكهاندشدهروروبهديوارو
درانقالبازپسكهبوددماوندعاليمدرسهياكالجنامبهدخترانويژهكالجنخستينبودشدهساخته50دهه

اختياردانشگاهپيامنورقرارگرفت؛ساختمانيكهداستانشنيدنيايدربارهمعمارياشدارد.


كالج دماوند
خودزودخيليوشدساختهزنانعاليآموزشخصوصيمؤسسهيكمقامدر1350سالدردماوندكالج
وانگليسيزبانبهراانسانيعلومهايرشتهتوانستندميزنان،آندركهكردبدلدولتيدانشكدهيكبهرا
واستادسالچنداينطولدركهاساتيديترينمهماز.بخواننداروپاييوآمريكايياستادانهايكالسدر
نامنگارانروزنامهكهبودآمريكادانشگاهارتباطاتاستاد،هاسيريدي،داشتبرعهدهرادانشكدهاينرياست
هايپرسشبابنااينساخت،كاربرانجنسخاطربه.دارنديادگاربهخوددانشگاهيمرجعكتابچندبررااو
بيابانزمانآنكهجاييچنيندرزنــانماندنمحفوظوحريمموضوعكهچرابود؛همراهفراوانيابتدايي
ترينمهمازيكيبهراپروژهاين،گرفتنددستبهراپروژهساختكهمعماراني.شدمطرحبوداينخوردهدست

آثاريبدلكردندكهتاآنسالهاويژهزنانساختهشدهبود.


دانشگاه پيام نور
دانشگاهتاسيسكاربهدست،كنكورپشتجمعيتكاهشبرايفرهنگيانقالبعاليشوراي،انقالبازپس
تاشدنددماوندكالجساختمانوارد1367سالمهرماهدردانشگاهايندانشجويانگروهنخستين.زدنورپيام
هاپنجشنبهفقط،ابتداييهايسالدردانشگاهاينهايكالس.كنندآغازراخودآموزش،تحصيلي5رشتهدر
،آموزشيوشغليارتقايبرايكهبودنددولتياداراتكارمندانبيشتردانشجويانشوشدميبرگزارهاجمعهو
مركزيساختمان،ايرانسراسردردانشگاهاينشعبگسترشبابعدها.بودندكردهانتخابراتحصيلادامه
دستخوشكاربريدرتغييريچنينخاطربهبنااينمعمارينيزباريچندوشدمنتقلدماوندكالجبهآن

تغييراتشد.


به احترام رايت
فرانكاولنام.شدمطلعخودزمانهدرآنهااهميتازوشناخترانامچندبايدبنااينمعماريباآشناييبراي
بهمنتهيهايسالدردنيامعماريسوپراستارهايازيكيوآمريكاييبرجستهمعمارانازكهاسترايتلويد
خسرويوكمونه،عامريمشاورمهندسانباايراندررايتلويدفرانكبنياد،اومرگازپس.استبودهانقالب
عيندروترينبزرگ،ترينمهمازيكــيدماوندكالجكهكردنداجراوطراحيرااثرگذارومهمپروژهچند

محدودهدررابنااين500متريو8هزارزمينابتدادرمعماراننفرهسهتيم.آنهاستترينقدرناديدهحال
،دانشكدهساختمان،سازيمحوطه،وروديدرسربرايشدقراروكردنددريافتنخلخيابانسيتيميني
باتهراندربودمعماريبهرايــتنگاهوامداركهافراداينســبك.دهندارائهراخودهايطرح...وكتابخانه
قراردنياجايهردركهشدخلقبنايينهايتدروخوردپيوندايرانمعماريازگرفتهالهامسنتيآجركاري
دامادومعمار،پيترزوسليويليامنامازتواننمي،همهاينبا.ندارداثباتبهنيازيآنبودنايراني،باشدداشته
خودنام،دادهانجامرادنيادررايتبنيادهايپروژهازبسياريمحاسباتكهاو.پوشيدچشمپروژهايندررايت

رانيزبهمعماريكالجدماوندپيوندزدهاست.


اهميت معماري كالج دماوند
.بدانيمبايددماوندكالجدربارهكهاستخسرويوكمونه،عامريكاراهميتپيرامونمهمنكتهچند
بازيمصنوعفضايشدنديدهوچشمهدايتدررااصلينقش،ديوارآجري،اثرايندراينكهنخست
دربارهعمال،سايتازبيرونهاينگاهكردنمحدودبابلكهنيستاينبهفقطاماديواراهميت.كندمي
در،طراحسهاين.استكتابخانهقرارگيرينقطهوجايگاهديگرنكته.دهدميخبرآنكاربريبودنزنانه
گنبديكطراحيباوانددادهقرارمركزراكتابخانهكهدرسهايكالسنهخودآموزشيسايتطراحي
ايجادوهاگره،آجرازاستفاده.اندبخشيدهراايراندرسنتيكوچكشهريكتجلي،آنبهايفيروزه
اشگريختهجستهكاريكاشيامانداردوگوگفتبهنياز،زنندميموجسايتكلدركهدوارهايطاق
معماريكند؛ميزندهرارايتخاطره،متخصصانبرايوايرانيمعمارييادآور،عاديمخاطببراي
آوردهفراهمراايرانيهايكاشيازايگنجينه،مرگازپيشتاكهايرانفرهنگبهمندعالقه،آمريكايي

.باشدداشتهراايرانبهسفريكحتيفرصتآنكهبيبود

 جواد نصرتي      ����������������������������������������������������������������������������������������
باشد؛متفاوتدهداريپرويزاندازهبهكهنداشتهايسرمربيهرگز،مليتيم
نهايتدروداشتراخودشبهمخصوصهاييروشومنش،شاهينسابقستاره
فوتبالمكتبازرابازيكنعنوانبههويتشكهدهداري.شدهاهمانقربانيهم
هاياتيكت.60شددههدرمكتبيفوتبالسمبلخودبعدها،بودگرفتهشاهين
راســتايدرشــجاعانههايتصميمواصليجريانخالفباورهايي،اخالقي
باكردندميفكركهگذاشتبازيكنانازنسليمقابلدررادهداري،اعتقاداتش
كهبوددهداريايناما.شوندميخالصاودستازهميشهبراياستعفايشان
پنجعليمحمدمانندبزرگيبازيكناناستعفايازبعداو.ساختنوتيميوماند
هايملتجامهايبازيبرايرابازيكنانازنونسلي،ديگرانودرخشانحميدو

به،عابدزادهاحمدرضاازجمله،آنهاازبرخيكهكرددعوتمليتيمبه67سال
آسياهايملتجامدر،جوانتيماين.شدندتبديلايرانفوتبالتاريخستارگان
كهشدعربستانمغلوب،نهايينيمهدروكردصعودگروهشازجنوبيكرهازبعد
عابدزادهدرخششبابنديردهدرايران.كرددفاعاشقهرمانيعنوانازنهايتدر
اماسالهمانماهديدر.رسيدسوممقامبهودادشكستراچينهاپنالتيدر
تساويانتهايدر،هواداران.شــدمخالفانشسهمگينموجمغلوب،دهداري
،روزآنازبعددهداري.كردندبدرقهرادهداريبرفگلولهبا،ژاپنوايران2-2
نگهزندهرااونام،تاريخاما.برنگشتفوتبالبههرگزديگروشدجدامليتيماز
،ايرانفوتبالكهنويسندمياومرگسالروزدرهرسالهبسياريواستداشته

بهيكدهدارينيازدارد.

چهرهتازهايازهنرايراني جنگ با پوستر
دردهه60شكلگرفت

.بودندپوسترطراحيهايدهندهســفارشترينمهممردمحاال
چشمپيشرامتعهدهنرمندانكهبودمهميحادثهتحميليجنگ
طراحانازيكيزادهآقاقلياحمد.كردميموظفواكنشبهمردم
شمارهدرجنگپايانازپس2ســال،سياسيپوسترهايمهم
كودكوبمبارانشــهريوقتي«:نوشــت»ســوره«7نشريه
خواستميمنازاوهراسانهايچشم،شدميكشتهگناهيبي
پوسترهاييچنين».برســانمثبتبهتاريخدررامظلوميتشتا
ازطراحانواكنش.هســتندبررسيقابلگوناگونمنظرهاياز
تحميليجنگپايانتاوبودشدهآغازانقالببهنزديكهايسال
ازپيش»57«گروهتوســطنمايشگاهبرگزاريازداشت؛تداوم
ديواررويمســتقررژيمعليهراانقالبيپوســترهايكهانقالب
كشتار،فلسطينمظلوميتچونهاييموضوعباكارهاييتابردند
خواهآزاديمبارزانومكهوقايع،هرزگوينوبوسنيدرمسلمانان
وبهزاد،اسماعيل.بودندپوسترطراحيدستخوشكه...وايرلندي
،درودگرقاسم،زادهآقاقلياحمد،خزاييمحمد،گرانشيشهكورش

،فراستناهيد،شريفيحميد،جليليمحمدتقي،عاليابوالفضل
،يارياحمد،وزيريانعلي،نژادخرميجمال،گودرزيمصطفي
ذوالفقاريانسياوش،عموميعليرضا،قادريمجيد،قنديمسعود
جنگپوسترهايطراحانپركارترينوترينمهمازنجيبيجعفرو
مرتضيمانندطراحانيازپوسترهاييبينايندر.هستندتحميلي
چشمبهنيزســارنجعباسواوجيمصطفي،شــيواقباد،مميز
رابيشتريهنرمندانكهبودآنچنانجنگوقوعتأثير.خوردمي
واكنشيانقالبرونددركهبسياريحتي.كردميوادارواكنشبه
ايندر.كردهنرراهازمبارزهميدانراهينيزرابودندندادهنشان
هنريحوزهبعدتركه-اسالميهنروانديشهحوزههنرمندانبين
.رفتندميشماربهطراحاناينگروهترينمهماز-شدندناميده
در«:نويســدمي»انقالبگرافيك«كتابدرگودرزيمرتضي
كهكردندخلقرازياديآثار،انقالبهنرمندان،جنگوقوعزمان
كودكانومردممظلوميت،جنگهولناكواقعهكنندهمنعكس
رژيمماهيتافشاكننده،رزمندگانشجاعتومقاومت،دفاعبي

ماهيتتبيين،رزمندگانخلوصوعرفــان،نهاآحاميانوبعثي
جنگدربارهديگرموضوعومسئلههادهودفاعومبارزهمقدس
استانداردهاينظرازگرانشيشهبرادرانكارهاي.»بودتحميلي
،فرمانتخاب.بودتركاملهانمونهديگربسيارياز،گرافيكطراحي
موردپوسترهاايندرشعارنويسيورنگانتخاب،عناصرتركيب
گرافيكيعناصرازاستفادهدرعموماطراحانديگر.اســتتوجه
،عراقوآمريكا،ايرانپرچم.بودندافتادهكليشهوتكرارورطهبه
...ومردمتوده،پرنده،اللهگل،برجســتههايشخصيتتصاوير
مرزدرعاليابوالفضل.شــودميديدهكارهااينازبســياريدر
عليرضاكارهايوكردخلقايارزندهآثارگرافيكونقاشيميان
متنخوشنويسيواســالميمعمارينقوشبرتكيهباعمومي
انقالبگرافيكطراحانباسالده«2كتاب.بودتوجهقابل،قرآن
مرتضينوشتهانقالبگرافيكوعاليابوالفضلكوششبه»اسالمي
پوسترهاي.اندمقولهايندرارجاعقابلمنابعترينمهمگودرزي

ايننوشتهازآرشيوشخصينگارندهوحميدجباريراداست.

قره قشالق قتلگاه

يک سال، يک خبر

سريال

دور از مركز

از دسته گوشتکوبي تا دسته خلباني
بگيريدجديراآتاري

اجتماع بزرگان 
شداذهانجاويدان،هزاردستان

كردتلفرامهاجرپرندگان،آبآلودگي

مرضيه ثمره حسيني  ���������������������������������������������������������
وويژهاكوسيستميبا،اروميهدرياچهجنوبيساحلدرقشالققرهتاالب
مهاجرپرندههزارانبرايپناهگاهيوزيستگاهديربازازكهفردمنحصربه
پرندگاناينقتلگاهبه1367ســالدر،بودتابستانوزمستانفصلدر
،محيطيزيستهايآلودگيدليلبه،سالاينشهريوردر.شدتبديل
.شــدندتلفشــدهحفاظتمنطقهايندرمهاجرپرنده10هزارحدود
شمارو»چليكآب«و»چوپا«،»فالمينگو«،»تونجه«كميابهايگونه

زياديمرغابيوغازازجملهپرندگانتلفشدهدراينمنطقهبودند.
كشورزيستمحيطحفاظتسازمانوقترئيس،منافيهاديدستوربه
شرقيآذربايجانبهمحيطيزيستفاجعهاينبررسيبراينيزخودكه

وزيستمحيطسازمانطرفازكارشناســيهايگروه،بودكردهسفر
منطقهبهپرندگاناينمرگعواقبوعللبررســيبرايتبريزدانشگاه
حفاظتمديركل،شدهانجامهايبررسيازپس،نهايتدر.شدنداعزام
رودخانهبــهصنعتيفاضالبورودشــرقيآذربايجانزيســتمحيط
رودزرينهرودخانهآب،اوگفتهبه.كرداعالمفاجعهاينعاملرارودزرينه
پرندگانوزيستمحيطشدنآلودهموجب،ريزدمياروميهدرياچهبهكه
جلوگيريبرايزيستمحيطحفاظتسازمان.بودشدهقشالققرهمهاجر
غربشمالهايتاالبعروسكهقشالققرهدرفجايعيچنينتكراراز
آلودگيعاملينومتخلفينباجديبرخوردخواستار،بودگرفتهنامكشور

آبرودخانهزرينهرودشد.

 معراج قنبري

سال زنان
آثارسالايندرنويسندهزنان

شاخصينوشتند

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

باريكولهبادفاع8سالازپسرزمندگانوبودتحميليجنگپايانسال،1367سال
جلوگيريوكردنماندگاربرايآنهاازبعضي.بازگشتندجنگازهاروايتوخاطراتاز
نسلچنيناينوبرگزيدندرانوشــتنداستانراه،سرگذراندهازاتفاقاتفراموشياز
دركهنويسندهزنانازگروهي،ديگرسوياز.شدمتولدايرانينويسندگانازجديدي
ادبياتبهراجديديآثارسالايندر،بودندكردهمنتشرراخودآثاردهه1350نخستين

داستانيايرانافزودند.
-اجتماعيفضايخوبيبه،»بلندزمســتانورمان»سگباكهپورپارسيشهرنوش
ايندر،بودكردهروايتراتهرانيمتوســططبقه13501340وهايدههسياســي

راطوبازندگيداستانورفتمعاصرتاريخدلبه»شبمعنايوطوبا«نوشتنباسال
پورپارسيرمان.كردروايتزندهتوصيفاتوگوداستانزبانيبامشروطههايسالدر
انقالبومشروطهانقالبدوبينآنانخودآگاهيوزناننقشتعريفدنبالبهواقعدر
بينهمچنانواستبرآمدهزمانگذرپسازخواندنيوجذابرماناين.بوداسالمي

نسلهايمختلفخوانندهدارد.
منتشررا»كنيزو«داستانمجموعهكهبودپورروانيمنيرو،سالاينزننويسندهديگر

كرد.
وايرانجنوبدربارهاقليميهاييداســتانكهحاليعيندركردميتالشپوررواني
.بپردازدهمخاصجغرافيايهماندرايرانيزنانزندگيبه،نويســدميفارسخليج
ايجنبهبهداستانهردراو.داشتناممريمپورروانيهايداستانمحوريشخصيت

وفقرتاكردميخلقوهمناكوجادوييفضاييوپرداختميجنوبرسوموآداباز
خرافاتوداليلبروزآنرادرجامعهبيانكند.

چاپتازهنويسندگانوسابقرزمندگانداستانيآثاراززياديبسيارتعدادسالايندر
كهبودندسادهبسيار،گوييداستانفرموزبانينظرازمتنوعهايداستاناينبيشتر.شد

نشاندهندهتازهكارينويسندهشانبود.
رادفاعدرگيرجامعهازايجنبهكهكردندميتالشكارتازهنويسندگاناينازكدامهر
غربتغمودلتنگيشرحهمتعدادي.بودگرايانهآرمانآنهابيشترفضاي.كنندروايت
توانميآثارايناز.بودندهاجبههوانقالباوايلروحانيوارزشيفضايبرايرزمندگان
وفتاحيابراهيمنوشته»خرمندرآتش«،بيگيحســنابراهيمنوشته»هاچته«به

»طلوعدرمغرب«نوشتهرنجبرگلمحمدياشارهكرد.

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


زودخيليتوانســتآتارينــامبهنوظهوريپديــده،60دهــهاواخر
ومشكيدســتگاهيبگيرد؛هاكوچهدررادواليهتوپبافوتبالجاي
توانستيميوبودآنرويدســتهدونصبقابليتكهشكلمستطيل
هايدستهازبودندپولدارتركهكســاني.بدهيانجامآنبارابازيچند
دسته،قايقيدستهبهمنسوبهاييدستهكردند؛مياستفادهبهتري
نصبدستگاهاينرويبايدكههاييكاستو!گوشتكوبیدستهوخلباني
دادميجايخودرويدولبهيالبهيكصورتبهرا36بازيتاكرديمي
وبخريتوانستيميرابازي72تابازييكاز،داشتيكهپوليبهبستهو
همآنهادادنامانتودستهيافيلمزدنتاخت!باشيمشغولشعمريك
بهوايوگرفتيمييكيوداديمييكي.بودوســيلهاينهايسنتاز
.شدميكارآمدنا،كردناستفادهحدازبيشدليلبههادستهكهروزي

،دستهيكخريدبرايالتماسوپولرسيدنتاوشدميسياهمابرروزگار
كهآنها.رفتميكمددرونبهوشدمیپيچيدهسفيدچلواریدرآتاري
يكياوروزهيك،ساعتيكردند؛مياجاره،نداشتندراآتاريخريدشرايط
وبود60دههنسلچيزهمهآتاري.بازيفيلممشخصيتعدادباايهفته
عشقنتوانستهمبازآمدبازاربهنينتندووسگا،كمودروكهبعدهاحتي

بهآتاريراپركند.

بدرقه با گلوله برف
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 خوشنويسـرضاشخصيتمحوريتباهزاردستان.رفتاولشبكهآنتنروي»هزاردستان«ونشستباربه،حاتميعليسالههشتزحمات،1367سالدر
سلطنتآغازتاقاجارشاهآخرينزمانازايرانسياسيواجتماعيوضعيتازراداستاني بودـشدهپرداختهدواتگركريمنامبهتاريخيشخصيتيبراساسكه
بعضيازگرفتنواموتاريخازهاييگوشهكردندراماتيزهباحاتميكهمعنياينبهاست؛تاريخازحاتميعليشخصيروايتكهكشدميتصويربهدومپهلوي
هايشخصيت،نمونهبراي.استگرفتهنشأتاوخالقذهناز،داردواقعيتدرريشهكههمانقدركهنوشتهايفيلمنامه،دورانآنحقيقيهايشخصيت
چيزيآنازمتفاوتبياني،ايراننمايشيادبياتدرجاريزبانيهايجنبهازگيريبهرهباحاتميعليوزنندنميحرفزمانآنمرسومادبياتباهزاردستان
همتبهكهاستغزاليسينماييشهرك،هزاردستاندستاوردهايماندگارترينازيكيترديدبي.استداشتهرواجزمانيمقطعآندركهدهدميارائه
،كردحملهايرانبهعراقكهروزي«:گويدميبودسريالايندرحاتميدستياركهبخشياحمد.شدفيلمهايصحنهغالبلوكيشنوساختهحاتميعلي
كنددوبلهراكار،سرصحنهصدايجايبهتاكردمجابراحاتمي،آنهامزاحمصدايوپروازهااينادامه.»شدندردماسربااليازدرستعراقيهواپيماهاي
محمدعلي،مشايخيجمشيدجايبهگويندگياسماعيليمنوچهر.زدرقمراايرانسريالوفيلمتاريخهايدوبلهماندگارترينازيكي،اجباريتوفيقاينكه
،پرتومازياروفخيميمهرداد.گرفتندوامطهماسبناصروناظريانايرجازراصدايشان،نصيريانعليورشيديداوودودادانجامراانتظامياهللعزتوكشاورز
مديريتفيلمبرداريومرتضيحنانه،آهنگسازياينمجموعهرابرعهدهداشتند.هزاردستاندرفهرستمليبرنامهحافظهجهانييونسكوثبتشدهاست.
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4صفحــه

تاالر وحدت، برنامه ايراني
 برگزاري كنسرت شورانگيز 

نماد دومين موج گالري داري

موسيقی

تجسمی

تئاتر

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

در سال1367، شوراي عالي انقالب فرهنگي 
طي مصوبه اي »اهداف و سياست ها و ضوابط 
نشر كتاب« را مشخص كرد كه اين مصوبه از 
2فصل و 7ماده تشكيل شده است. در ماده 
دوم اين مصوبه كه به »اصول و سياست ها« 
اختصاص دارد، آمــده: »از آنجا كه در جهان 
ارتباطات، كتاب يكي از وسايل مهم و مؤثر 
در انتشــار و انتقال ســريع و وســيع افكار 
و انديشــه هاي صحيح و ناصحيح به شمار 
مي رود، موضــع نظام جمهوري اســالمي 
در قبــال آن عمدتــاً از 2طريق و بــا اتخاذ 
2سياست مرتبط و مكمل يكديگر به شرح 

زير تحقق پيدا مي كنــد«. در ادامه و در بند 
»الف« ماده سوم، ابتدا سياست هاي ايجابي 
و اثباتي توضيح داده شــده و در بند »ب«، 
»حدود قانوني« تشريح شده است. در بخش 
حــدود قانوني تأكيد مي شــود كتاب هايي 
كه مخل مباني اســالم و حقــوق عمومي 
باشند شايسته انتشار نيستند. به طور مثال، 
هركتابي كه موجب »آشــوب و درگيري در 
ميان طوايف قومي و مذهبــي  يا اخالل در 
وحدت جامعه و تماميت ارضي كشور« شود 
از دسته كتاب هاي ممنوع است و مسئوالن 
دستگاه هاي مربوط مي بايست مانع از انتشار 
چنين كتبي شوند. در فصل دوم و در ماده 4 
اين قانون نيز مقرر مي شود كه وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمي، به عنوان مسئول نظارت بر 
طبع كتاب، هيأت نظارتي متشكل از حداقل 
5نفر از ميان صاحب نظران و شخصيت هاي 
علمي و فرهنگي وارد به مسائل كتاب و نشر 
و امور اجتماعي و سياسي و تبليغاتي انتخاب 
و جهت تصويب به شوراي فرهنگ عمومي 

معرفي كند.

 اميد هاي تازه 
مجمع منتقدان، نويسندگان و مترجمان سينمايي -  مطبوعات كشور به راه افتاد 

مطبوعات

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

به گفته حسين شهيدي در كتاب »روزنامه نگاري در ايران؛ از رسالت تا 
حرفه«، در سال 1367، تعداد روزنامه   هاي ايران به 10عنوان مي   رسيده 
است. سيدفريد قاســمي نيز در مطلبي با عنوان »تاريخك 12ساله 
مطبوعاتي ايران بهار 1358تا زمستان 1369« كه در سايت كتابخانه، 
موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي منتشر شده، درباره مهم   ترين 
وقايع مطبوعاتي سال1367 چنين نوشته است: »از سال1367 فضاي 
سياسي كشور تغيير كرد و زمينه تحول در حيات مطبوعات ايران فراهم 
آمد و بارقه اميدي در دل   ها جوانه زد. در آن ســال، نخســت به سبب 
موفقيت ســينماي ايران و رواج مجله   هاي سينمايي، سينمانويسان 
و منتقدان فيلم گرد هــم آمدند و »هيأت رئيســه مجمع منتقدان، 
نويسندگان و مترجمان سينمايي- مطبوعات كشور« را تشكيل دادند. 
شركت تعاوني مطبوعات نيز در آن سال به وسيله مديران مطبوعات 

تأسيس شد. زمزمه   هاي توجه هر چه بيشتر به آموزش روزنامه   نگاري 
و ارتقاي سطح كيفي نشريات در آن ســال مورد توجه قرار گرفت«. 
همچنين در اين سال »استفساريه ماده 22قانون مطبوعات« به تصويب 
مي   رسد. مطابق »سالنامه آماري كشور«، در سال1367، محتوا و محل 

انتشار مطبوعات كشور به اين ترتيب بوده است.

زير سايه جنگ 

حميد سمندريان و اجراي 
نمايشنامه اي از فردريك دورنمات

سينما 

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

 گسترش دامنه جنگ از جبهه به شهرها، از زمستان 66 تا بهار67 امتداد 
يافت كه نتيجه   اش تعطيلي سينماها بود. سينماها تعطيل شدند و تقريبا 
توليد هم؛ جز چند استثنا مثل »سرب« كيميايي و يكي دو فيلم ديگر. 
سينماي ايران در بخش عمده   اي از بهار 67 نه اكران داشت و نه توليد. 
پذيرش قطعنامه 598 در تابســتان 67 و مدتي بعد آتش بس و پايان 

جنگ، پايان يك دوران و مقدمه   اي بر آغاز دوراني تازه بود.
نخستين تالش   هاي جدي صنفي در سينماي پس از انقالب با تشكيل 
مجمع توليد   كنندگان فيلم ايراني شكل مي   گيرد؛ نخستين كوشش   ها 
در شرايطي كه فعاليت صنفي و ســنديكايي خيلي تحمل نمي   شود. 
مجمع توليد   كنندگان فيلم ايراني، مقدمه   اي است براي تشكيل اتحاديه 
تهيه   كنندگان كه سال   ها بعد شكل مي   گيرد. تشكيل مجمع در سال67 
نتيجه كوشش تهيه   كننده -كارگردان   هايي است كه در دهه60 شكل 
گرفته و هويت يافته   اند. تشــكلي كه از دل تعاوني   هاي فيلمســازي 
بيرون مي   آيد و در حالي قصد فعاليت صنفــي دارد كه دولت در اوج 

تصديگري   اش در همه امور به سر مي   برد.
سال67 ســال بهرام بيضايي و عباس كيارستمي بود. در شرايطي كه 
»باشو غريبه كوچك« در انتظار پايان جنگ براي امكان اكران عمومي 
است، »شايد وقتي ديگر« بعد از نمايشي موفق در ششمين جشنواره 
فيلم فجر، روي پرده مي   رود. نخستين فيلم اكران شده از بهرام بيضايي 
در پس از انقالب، واكنش   هاي گسترده   اي را در عرصه مطبوعات به   دنبال 
دارد. منتقدان به ميدان مي   آيند و بازار تفسير داغ مي   شود. اگر در مورد 
فيلم بيضايي نظرها متفاوت اســت درباره »خانه دوست كجاست؟« 
كيارســتمي، تقريبا اتفاق نظر وجود دارد. فيلم كيارستمي كه پس از 
حضوري موفق در پنجمين جشنواره فيلم فجر و با يك سال تأخير روي 
پرده آمده با جست   وجوي كودك قهرمانش براي يافتن خانه دوست، 
شيفتگان بسيار مي   يابد. اگر در فيلم كيارستمي طبيعت سرسبز شمال 
در قاب گرفته شده، در »آن سوي آتش« كيانوش عياري، اين شعله   هاي 
آتش نفت در جنوب اســت كه در پس زمينه به دعوا و اختالف 2برادر 

معنايي مضاعف مي   بخشد.
وقتي »كاني مانگا« )سيف   اهلل داد( بعد از برقراري آتش بس اكران مي   شود 
كمتر كسي انتظار گيشه   اي بسيار پررونق برايش دارد، ولي سينماروها 
فرصت تماشاي خوش ساخت   ترين فيلم جنگي   اي كه تا آن زمان ساخته 

شده بود را از دست نمي   دهند. كاني مانگا پرفروش   ترين فيلم سال67 
مي   شود و در اكران   هاي بعدي آن قدر مي   فروشد تا در رتبه دوم جدول 
پربيننده   ترين فيلم   هاي سينماي پس از انقالب قرار گيرد. سال67 سال 
ملودرام   هاي خانوادگي هم است، سال »پرنده كوچك خوشبختي«، 
پديده اكران 67 كه تجربه موفق قبلي پوران درخشنده در پرداختن 
به نوجوانان دچار معلوليت را در قالبي ملودراماتيك   تر و گســترده   تر 
تكرار مي   كند و با استقبال گسترده خانواده   ها مواجه مي   شود.»پاييزان« 
)رسول صدر عاملي(، »شكوه زندگي« )حسن محمدزاده( و »سرزمين 
آرزوها« )مجيد قاري زاده( ديگر ملودرام   هاي پرفروش اين سال هستند. 
مطابق معمول، مطبوعات نوشته   هاي انتقادي درباره ملودرام منتشر 
مي   كنند و تماشــاگر بي   اعتنا به   نظر منتقد، به سينما مي   رود و پرنده 
كوچك خوشبختي و پاييزان و سرزمين آرزوها را مي   بيند. در اين ميان 
هيچ   كس نمي   داند پاييزان دقيقا به چه دليلي مي   فروشــد. تبليغات 

هوشمندانه ظاهرا مهم   ترين دليل است.
در سالي كه يداهلل صمدي با »ايســتگاه« به تمرين جديت پرداخته و 
مهدي فخيم   زاده »بهار در پاييز« را با گرايش محبوب مديران )سينماي 
عرفاني( كارگرداني كرده و »مسافران مهتاب«ش با گرفتن درجه دال 
در اكران تهران عمال نابود شده، »تحفه ها«ي ابراهيم وحيدزاده پرچم 
كمدي را در اكران67 باال نگه مي   دارد. »صعود« ناموفق فريدون جيراني 
از شكســت خورده   هاي اكران اين ســال، محصول مخالفت فارابي با 
فيلمنامه كمدي و درنتيجه تغيير سناريو در آستانه شروع فيلمبرداري 
و درنهايت شكست محتوم و گريزناپذير است. در سالي كه »گنج« و 
»گمشدگان« از ساخته   هاي محمدعلي سجادي با درجه جيم و دال 
اكران مي   شوند و »شناسايي« اعالمي با اكران ناموفق، گرفتاري   هاي 
مالي براي سازنده   اش ايجاد مي   كند، 2ســازنده پراميد »بازجويي« و 
»نقطه ضعف« به انتهاي خط يك نوع و روش از فيلمسازي مي   رسند. 
مضمون گرايان و مفسران معنا در ارشاد و فارابي و نشريات با قدرت به 
كارشان ادامه مي   دهند و در كنارشان هنوز سينماي اكشني هم هست 
كه نفس بكشد و با »شكار« )مجيد جوانمرد( تسلسل حوادث با تركيب 
پرطراوت مقابل دوربين )پرويز پرستويي و خسرو شكيبايي( در همراهي 
با موزيك بابك بيات و مونتاژ خاچيكيان، فصلي تازه در اكشــن   هاي 
دهه60 رقم مي   زند. در ســال پاياني جنگ، سينماي ايران در آستانه 
تغييرات قرار دارد؛ سينمايي كه به   نظر مي   رسد در حال انطباق با نظام 

مديريتي، مي   كوشد هويت خود را هم حفظ كند.
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وضع قوانينی برای انتشار کتاب  
سياستگذاري شوراي عالي انقالب فرهنگي در عرصه نشر

نشر

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

حسين عليزاده پس از بازگشت از آلمان، 
با ايده برگــزاري كنســرت، گروه   هاي 
پراكنده شــده »عــارف« و »شــيدا« را 
گردهم آورد و به   كار ســاخت و پرداخت 
آلبوم »شــورانگيز« مشــغول شــد؛ در 
مرتبه    نخست آن را در تابستان 1367و 
در ميانه تمرين   هــاي گروهي با صداي 
شهرام ناظري در اســتوديو »بل« ضبط 
كرد. ســپس در پاييز1367 كنســرت 
آن را به همراه نوازنــدگان و خوانندگي 
شــهرام ناظري و صديق تعريف و بيژن 
كامكار در تــاالر وحدت برگــزار كرد تا 
اين   چنين بعد از مدت   هــا، قبح به   وجود 
آمده در كار بليت   فروشــي براي اجراي 
موسيقي و درآمدزايي از اين راه، شكسته 
شــود؛ بليت   هايي به تاريخ   هاي 24، 25، 
26، 29و 30مهرماه و يكم آبان   ماه سال 

1367، به قيمت 150تومان كه روي آن 
به رنگ خاص هر شــب نوشته شده بود: 

»تاالر وحدت، برنامه ايراني«.
 تصوير عالقه   مندان چتر به   دســت و زير 
باران ايستاده مقابل »تاالر وحدت«، تصوير 
تازه   اي براي روزگار بعد از جنگ بود و نويد 

روزهاي تازه   اي را مي   داد.
جــدا از ايــن اتفــاق، شــورانگيز مطلع 

شكل   گيري آلبوم   هاي ديگري هم از حسين 
عليزاده و هم   نوازان اين آلبوم شــد؛»راز و 
نياز« با صداي عليرضا افتخاري، »ياد يار 
مهربان« با آهنگسازي فرهاد فخرالديني 
و صداي كاوه ديلمــي و »صبحگاهي« با 
صداي محســن كرامتي، تا اين   چنين از 
انحصار تنيده شده بر تن موسيقي ايران در 

آن سال   ها كاسته شود.

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

ليلي گلستان، گالري گلستان را به سال1367 جنب منزل شخصي   اش 
در محله دروس تهران افتتاح مي   كند. نخستين نمايشگاه اين گالري 
نمايش مجموعه آثار سهراب سپهري است؛ مجموعه   اي كه متعلق به 
خانواده خودش بود. اين نمايشگاه آنچنان موفق است كه گلستان را به 
ادامه كار ترغيب كند. از يك   سو تعداد بسيار اندك گالري   ها در موفقيت 
گالري گلستان بسيار مؤثر است و از سوي ديگر روابط گسترده و اعتبار 
شخص ليلي گلستان، به تداوم فعاليت گالري گلستان منجر مي   شود. 
ليلي گلستان به بهانه آغاز فعاليت گالري گلستان يادداشتي را در روزنامه 
كيهان منتشر مي   كند. با پايان يافتن جنگ، فعاليت   هاي هنري تسريع 
مي   شود و بسياري از هنرمندان كه به شكل موقت از كشور رفته بودند 
بازمي   گردند. بســياري از آن چهره   ها آثارشان را در گالري گلستان به 
نمايش مي   گذارند؛ ازجمله مجموعه جنگ غالم   حسين نامي كه در اين 
گالري به نمايش گذاشته مي   شود. اما عالوه بر گالري گلستان با توجه 
با رونق خريد وفروش آثار هنري، چند گالري ديگر نيز فعاليت   شان را 
آغاز مي   كنند. به   عنوان مثال گالري كرته نيز ازجمله گالري   هايي است 
كه به فاصله   اي اندك از گالري گلستان تأسيس مي   شود، اما فعاليتش 
تداوم چنداني نمي   يايد. از ابتداي دهه1370 تأسيس گالري   هاي تازه 
سرعت مي   گيرد و بر تعداد گالري   هاي هنري افزوده مي   شود. تعدادي 

از اين گالري   ها همچنان فعال هستند. با اين   حال گالري گلستان در 
ميان دومين موج تأسيس گالري   هاي هنري در ايران اهميتي نمادين 
دارد، چون همچنان و بعد از گذر 32سال پابرجا مانده است و از ساير 

گالري   هاي اين موج دوم باسابقه   تر به   حساب مي   آيد.

مهرداد رهسپار ��������������������������������������������������������������������������
 آبان و آذر سال1367 كه نمايش هاي »سوگ سياوش«، نوشته صادق 
هاتفي و كارگرداني سياوش طهمورث در سالن چهارسو و »خداحافظ«، 
نوشته محمد چرمشير و كارگرداني حسين جعفري در سالن قشقايي 
روي صحنه است، »ازدواج آقاي مي   سي ســي پي«، نوشته فردريك 
دورنمات، به كارگرداني حميد سمندريان نيز در سالن اصلي مجموعه 
تئاتر شهر اجرا مي   شود. اين نمايشــنامه كه ترجمه آن را هم حميد 
سمندريان انجام داده و در ســال   هاي بعد اجراهاي گوناگوني از آن به 
صحنه آمده، در زمان خود بسيار مورد توجه منتقدان قرار مي گيرد. در 
سال1370، مجله »نمايش« يك نظرسنجي براي انتخاب نمايش هاي 
مهم دهه60 منتشر مي كند. از ميان 17منتقد شركت كننده در اين 
نظرســنجي، 10منتقد از اين اجرا به   عنوان يكي از بهترين هاي تئاتر 

از سال1360 تا 1370 نام مي برند. در آن سال ها اهميت يك نمايش 
در نظر منتقدان نبود، زماني كه هنوز جشنواره تئاتر فجر بين المللي 
نشده بوده، براي تئاتري هاي ايران بسيار مهم بود كه تصويري از خود 
به جهان نشان بدهند، به همين دليل وقتي كه روزنامه ژاپني مطلبي 
درباره اين نمايش نوشــت، بريده آن جريده را با خوشحالي در مجله 
نمايش منتشر كردند و حتي شرح آن را هم مانند خط ژاپني عمودي 
نوشتند! در نمايش ازدواج آقاي مي   سي سي پي، هما روستا، احمد آقالو، 
جالل اجاللي، نورالدين استوار، آتش تقي پور، محمدعلي ظاهر افشار، 
رضا عمراني، فريبا طاهري، قاســم زارع، مهدي حسن زاده فر، مهدي 
طاهري، شهره دولت خواني، افســانه محمدي، فرحناز رضايي، رضا 
اسماعيلي، مهدي ميرجوادي، مهدي مالطاهري، عبدالكريم طرفه نژاد، 
عبدالرحمان ديدچي، احمد آزادي، ميكائيل شهرستاني، رضا كيانيان 

و بهرام عظيم پور ايفاي نقش كردند.

تأسيس گالري گلستان

فرياد سهم من است
رنگ باختن ارزش   هاي انقالبي در شعرهاي »از نخلستان 

تا خيابان« عليرضا قزوه جلوه مي   كند و او نماد شعر 
اعتراض در سال   هاي پس از انقالب مي   شود 

مرتضي كاردر �������������������������������������������������������������������������
 

»روي گل مي   نشستم/ اگر حرمت گل   ها را داشتند/ در الك 
خود فرومي   رفتم/ اگر ناخن   هاي الك   زده/ صورت انقالب را 
نمي   خراشيدند/ حتي شايد به پارتي مي   رفتم/ اگر پارتي بازي 
نمي   شد!«� زمزمه   هاي پايان جنگ تحميلي شنيده مي   شود� 
جامعه در آستانه دگرگوني است� ارزش   هاي سال   هاي نخست 
انقالب اسالمي دارند رنگ مي   بازند و تعارض   ها بروز مي   كند� 
تفاوت جبهه و شــهر بسيار اســت؛ تفاوت آرمان   گرايان و 
مصلحت   گرايان نيز� مظاهر زندگي امروز كم   كم سربرآورده   اند� 
نوعي زندگي اشــرافي كه در تعارض با آرمان   هاي سال   هاي 
نخست انقالب مستضعفان است، كم   كم رخ نشان مي   دهد� 
شاعر، هوشمندانه پيام   ها و نشانه   هاي تغيير را دريافت كرده 
و قدري پيشگويانه آنها را به شعر آورده است� همه شعرهاي 
آزاد بلند از نخلســتان تا خيابان محصول بيان تفاوت   ها و 
تناقض   هاست�»موال ويال نداشت/ معاويه كاخ سبز داشت/ 
پيامبر به شكمش سنگ مي   بست/ امام سيب زميني مي   خورد/ 
البته به شما توهين نشود/ بعضي براي جنگ شعار مي   دهند/ و 

خودشان از جاده شمال به جبهه مي   روند«�
عليرضا قزوه از شاعران نسل دوم شاعران انقالب اسالمي است 
كه از سال   هاي مياني دهه60 جلوه مي   كند� او مثل شماري از 
شاعران انقالب شعر را همزمان قالب   هاي سنتي و شعر آزاد پي 
مي   گيرد� اما بخش عمده شهرت او مديون شعرهاي آزادي است 
كه در حدفاصل سال   هاي 1366 تا 1368سروده شده و به »موال 
ويال نداشت« معروف شده    اند و بعد در مجموعه از نخلستان تا 
خيابان آمده   اند� تعارض   ها و تناقض   ها دست   كم تا 10سال بعد 
ادامه دارد و شعرها همچنان جواب مي   دهد و بارها در شمارگان 
بسيار در مطبوعات كثيراالنتشار چاپ مي   شود و تا سال   ها 
ميان دلبستگان ارزش   هاي انقالبي دست به   دست مي   گردد� 
»وقتي تابوت عاطفه بر زمين مانده بود/ جمعي به جيغ بنفش 
مي   انديشيدند/ و براي كشف زوزه صورتي/ هفت مرتبه اليوت 
و اكتاويو پاز را ورق مي   زدند/ چقدر وقت ما صرف آدامس   هاي 
بادكنكي شد/ بعضي شعرهايشان را / به مينا و آيدا و سوزي 
تقديم مي   كردند/ احمق   ترها براي گرفتن نوبل/ به شبكه   هاي 
بي   بي   سي و واشنگتن دخيل مي   بستند��� / مي   ترسم روزي به 

نام تمدن/ به گردن بعضي زنگوله بيندازند!«� 
 از نخلستان تا خيابان، يكي از مصداق   هاي تقابل شعر انقالبي و 
شعر روشنفكري است كه در نوشته   هاي يوسفعلي ميرشكاك 
و شعرهاي سيدحسن حسيني و عليرضا قزوه بيشتر از ديگران 
بازتاب داشته است� سطرهاي باال شامل تعريض   هايي به احمد 

شاملو و هوشنگ ايراني و شاعران جريان روشنفكري است�
»همسايه بغلي ما شخص شريفي است/ با هشتصد متر بنا / 
به دنيا اعتقاد ندارد/ يك پايش اين دنياست/ يك پايش آن 
دنيا/ او در پاك كردن حساب مردم مهارتي خاص دارد/ و از 
والالضالين همه ايراد مي   گيرد/ هر وقت جنگ جدي مي   شد/ به 
جبهه مي   رفت/ و يك تغار آب پرتقال تگري مي   خورد/ او از خدا 
چند هزار ركعت طلبكار است/ و خاطرخواه جيب   هاي برآمده! / 

بي   خبر از همه جا / براي بنياد نبوت صلوات مي   فرستد«� 
شعرهاي آزاد از نخلســتان تا خيابان، فرزند بالفصل شعر 
»اسماعيل« رضا براهني و شعرهاي اعتراضي سلمان هراتي 
است� اما قزوه از هر دو شاعر، بيشتر اعتراض را گرفته است؛ 
يعني هرقدر كه سلمان هراتي مي   كوشد به اعتراض   هاي خود 
لباس شعر بپوشاند و سطرهاي شاعرانه منظومه اسماعيل 
ضعف سطرهاي معمولي شعر را جبران مي   كند، عليرضا قزوه 
بيشتر به بيان اعتراض فكر مي   كند و ابايي از درغلتيدن در دام 

نثر و شعار ندارد�
»حق با جازهاي تاالر وحدت بود/ شــاعر بايد دست بزند/ 
شاعر بايد بست بزند! / شاعران وقت   شناس هميشه سر وقت 
مي   رسند/ شاعر وقت   شناس يعني شاعر هواشناس/ پس از ده 
سال هوا مساعد شده است/ آن   قدر كه مي   شود از دربار فرح و 
جشن   هاي تخت   جمشيد/ تا كنگره حافظ را با سر دويد/ و در 

برگشت از خيابان حافظ سردرآورد«� 
شعر اعتراض، يعني نوعي اعتراض درون    نظام كه خودي   ها 
مطرح مي   كنند-از ســال   هاي مياني دهــه60- در جريان 
شعر انقالب اسالمي آغاز مي   شــود� سيدحسن حسيني و 
سلمان هراتي پيشگامان شعر اعتراض به شمار مي   روند، اما 
نامدارترين شاعر جريان اعتراض عليرضا قزوه است و شعرهاي 
از نخلستان تا خيابان در ذهن عموم مخاطبان به   عنوان نماد 

شعر اعتراض جا افتاده است�
عليرضا قزوه در سال   هاي بعد تحت   تأثير شاعران جهان عرب 
مثل محمود درويش و سميح القاسم و احمد مطر قرار مي   گيرد 
و شعرهاي آزادي مي   گويد كه با اين شعرها متفاوتند، اما ديري 
نمي   گذرد كه به مسير از نخلستان تا خيابان برمي   گردد و تا 
امروز نيز بر همين مدار مشي مي   كند�  اما حكايت غزل   هاي او، 
كه بايد كمي بعد بدان   ها بپردازيم، متفاوت است� او مهم   ترين 

غزلسراي نسل دوم شاعران انقالب اسالمي است�

شعر

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

ناصر ايراني، نويسنده نمايشنامه   ، داستان كودك و نوجوان 
و داستان كوتاه و رمان بود و ويراستاري جدي كه سال   ها 
به تصحيح و تنقيح متن   هاي ديگران مشغول بود. كارهاي 
ايراني گويــا مي   خواهد جمع همــه حوزه   هاي كاري   اش 
باشد؛ داستان كودك و بزرگسال را به نمايش نزديك كند، 
نمايشنامه را سرراســت ارائه دهد و رمان و داستان كوتاه 

را همه   فهم و پرجزئيات بنويســد و در همه اينها نگاهي 
ويراستارانه ديده مي   شــود. ايراني، پرورده دهه   هاي قبل 
بود و زبان پرشوري داشــت و همين آثارش را به شيدايي 
زباني آميخته بود. پراكندگي آثار ايراني چه هنگامي كه 
خودش قلم مي   زد و چه در انتخاب آثاري براي ويرايش از 
دامنه تأثيرش كاسته بود و فقدان نظريه   هاي زبان از امتداد 
زماني آثارش كاسته بود، با اين همه همان شيدايي نثر، آثار 
ايراني را پرطرفدار كرده بود. ايراني باري را از پايان دهه40 

و سال   هاي دهه50 برداشته و در دهه   هاي بعد ارائه كرده 
بود، با رنگ و بوي ايرانــي   اش. آن قدر بدتر از بد كه اتاق ما 
كه هميشه پر از خنده و شوخي و لطيفه بود، سوت و كور 
شد. عيب كار در اين بود كه نمي   دانستيم چه شده. البته تا 
اندازه   اي مي   دانستيم. يعني مي   دانستيم كه آقاي اشتهاردي 
با چشم هاي غرقه در خونش و سگرمه   هاي توهم رفته   اش 
روزگار ما را تاريك كرده، اما نمي   دانستيم چرا چشم   هاي 
آقاي اشتهاردي غرقه در خون شده و سگرمه   هايش تو هم 

رفته. بعضي وقت ها آقاي مستوقي گوشه چشم راستش را 
هم مي   كشيد، 2گوشه لب   هايش را پايين مي   آورد، با نوك 
دماغش به آقاي اشتهاردي اشاره مي   كرد و درحالي   كه اول 
به من و بعد به آقاي رحمتي و بعد به آقاي محمودزاده نگاه 
مي   كرد، چندبار ســرش را به اين   طرف و آن   طرف تكان 
مي   داد كه يعني: »چي شده؟« ما هم دو گوشه لب هايمان را 
پايين مي   كشيديم و چانه و شانه   هايمان را باال مي   انداختيم 

كه يعني: »نمي    دانيم«. 

گرگ و تنها
نثر ايراني، نشان از پركاري نويسنده 

دارد 

نثر

تعطيلي سينماها در بهار 67به   علت موشكباران شهرها

بريده جريده  اي از آن سال
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