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يادداشت
احمد مسجدجامعي؛ عضو شوراي شهر تهران

زمستان فصل دوست داشتني همه ايرانيان است. 
وقتي پاييز بــا دريايي از رنگ به پايان مي رســد، 
پيراهن رنگرزان با آغاز فصل سرما سفيد مي شود. 
اين آغاز را نام هايي نهاده انــد، »چله بزرگ« نامي 
است كه بيشتر در ميان روستاييان رايج است. يلدا همان مناسبت است و بيانگر 
تولدي جديد است. اين مولود، كم كم رخ مي نمايد و هر چه مي گذرد، خورشيد 
درخشان تر و گرم تر مي شود. به واقع تولد دوباره خورشيد است. خورشيد به 

جز وجه ظاهري، صورت باطني هم دارد.
در تهرانگردي هــاي اين ايام، ســري به معابد مســيحيان مي زدم و آنجا شــاهد 
تنديس هايي بودم كه گوشه اي از تاريخ ايران را به تصوير مي كشيد. سه موبد كه براي 
دريافت فضيلت زمان تولد عيسي مسيح از ايران به اورشليم رفته اند. به واقع در اين 
بيان تولد اين مولود نيز خود، خورشيد ديگري است.يلدا، هرچند به اهميت دو جشن 
بزرگ ايرانيان، يعني نوروز و مهرگان نبوده و نيست، اما مقدمه نوروز است. نوروزي 
كه در اول فروردين به بلوغ مي رســد. در باور ايرانيان »چله بزرگ« با يلدا شــروع 
مي شــود و پس از چهار دهه به آغاز »چله كوچك« مي رسد. در اين فاصله، صفاي 

برف و سوز سرما مهمان ماست. با آغاز چله جديد، وضع تغيير 
مي كند. از سوز سرما كاسته مي شــود. ريشه درختان قوت 

مي گيرد. باران جايگزين برف و سرماي سوزان مي شــود. طبيعت حيات دوباره را 
تجربه مي كند و پايان آن نيز اسفند است. اسفند، زمينه ساز بهار است. 

ادب و آداب يلدای ايرانی

ديدگاه
محمد حسين پور؛ رئيس خانه پرستار گيالن

استان گيالن، جزو نخستين استان هايي بود كه درگير 
ويروس كرونا شــد. آن زمان نه شــيوه مواجهه با اين 
ويروس مشخص بود و نه راهكارهاي مقابله با آن. از همه 
اينها مهم تر، در اختيار نداشتن تجهيزات و نيروي كافي بود. به يكباره تعداد بيماران 
به شدت باال رفت و به كادر درمان ازجمله پرستاران فشار بااليي وارد شد. در آن دوره 
كادر درمان حتي ماسك و وسايل ضدعفوني كننده به تعداد كافي نداشت. سيستم 
درماني كشور هم شوكه شده بود و اين مردم بودند كه با كمك هاي مالي و معنوي شان 
توانستند سيستم درماني استان گيالن را نجات دهند. با فراخوان هايي كه داده شد 
مردم براي تامين تجهيزات و ماسك و وسايل ضدعفوني كننده اقدام كردند. يكي از 
دشوارترين اتفاقات در آن دوره، تامين ماسك ان 95 براي پرستاران و پزشكان بود. 
براي تهيه اين ماســك ها هماهنگ مي كرديم كه اتومبيلی از گيالن به تهران برود، 
از ناصرخسرو ماســك بخرد و دوباره به گيالن برگردد. در استان ماسك ان95 پيدا 
نمي شد. نخستين شهداي سالمت هم، مربوط مي شود به استان گيالن. در اين استان 
تاكنون 28نفر از كادر درمان شهيد شده اند كه از ميان آنها 6پرستار، 2بهورز و 2بهيار 
هستند. بعد از تهران، گيالن دومين استاني است كه باالترين ميزان فوتي ها را در كادر 
درمان دارد. نخستين شهيد سالمت، نرجس خانعلي زاده است كه هنوز كادر درمان 
داغدار اوست. به همه اينها بايد درگيري باالي پرستاران به ويروس كرونا را هم اضافه 
كرد. در ماه هاي اول، بيمارستان هاي استان گيالن با نصف نيرو، فعاليت مي كردند. 

 قوانين ناكارآمد است
 و نيرو نداريم
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در موبايل ديديم ، در مانيتور باختيم

 همزمان با احداث طوالنی ترين مسير دوچرخه سواري جنگلي شهری 
از ميدان شهدا تا سرخه حصار، ايجاد معابر ويژه در 5 منطقه ديگر در حال شناسايی است

  در حالي كه خيلی ها فينال را در اينستاگرام  ديدند، پرسپوليس با ويدئو چك قهرماني را از دست داد 

شرق تهران يكي از پهنه هايي اســت كه به دليل فراواني 
جمعيت و كمبــود برخي امكانات شــهري، داراي توليد 
ســفر فراوان و حجم باالي خودروهاي ســواري اســت. 
احداث مســيرهاي دوچرخه ســواري در اين محدوده از 
ضرورت هاي مديريت شهري به شــمار مي رود. به عالوه 
در شرايط شيوع كرونا اغلب شهرهاي دنيا استفاده هرچه 

بيشــتر از حمل ونقل پاك و دوچرخه ســواري را در پيش 
گرفته اند. تهران نيز از اين قاعده مستثنا نيست. بر همين 
اســاس چندي است در محدوده شــرق تهران، نخستين 
مسير دوچرخه سواري جنگلي كشــور در حال اجراست 
كه از ميدان شــهدا شروع مي شــود و به بوستان جنگلي 

سرخه حصار مي رسد.  صفحه 3 را بخوانيد

نيمي ديگر به دليل ابتال به ويروس، ريزش كرده بودند و استان با كمبود شديد نيروي 
پرستاري مواجه شده بود. هرچند كه در نهايت اين استان توانست با موفقيت بحران 
را پشت سر بگذارد، اما در هفته هاي اول، درگيري زيادي داشت و صدمه ديد. حاال 
با گذشت بيش از 10 ماه از شيوع ويروس و با تحمل همه سختي ها، همچنان قوانين 
مربوط به گروه پرستاري خاك مي خورد. عمده ترين اين قوانين، قانون »تعرفه گذاري 
خدمات پرستاري« است كه بيش از 15ســال از تصويب آن مي گذرد. براساس اين 
قانون، پرستاران در قبال فعاليت هاي خارج از وظيفه تعريف شده شان، پول دريافت 
مي كنند و براي تمام آنها، تعرفه اي درنظر گرفته شده است. اما بعد از سال ها از تصويب  
اين قانون، دانشگاه هاي علوم پزشــكي از اجراي آن سرباز مي زنند. چرا كه با اجراي 
اين قانون، ميزان دريافتي پزشــكان كم مي شود. حاال اصلي ترين مطالبه پرستاران 
اجراي اين قانون است؛ چرا كه با شيوع كرونا و ممنوعيت حضور همراه بيمار، وظايف 
پرستاران مثل غذا دادن به بيماران و همراهي كردن شــان براي انجام آزمايش و... 
بسيار بيشتر شده، بدون اينكه هزينه اي از سوي بيمارستان بابت آن پرداخت شود. 
قانون ديگري كه از سال77 خاك مي خورد، مشاغل سخت و زيان آور است. اين قانون 
22سال پيش از سوي هيأت وزيران مصوب شد، اما هيچ وقت به طور كامل اجرا نشد. 
براساس اين قانون، پرستاران مي توانند با 25سال سابقه بازنشسته شوند. همه اينها 
در شرايطي است كه پرستاران پس از 15سال هم دچار فرسودگي مي شوند چه رسد 
به 30ســال. اما اين قانون هم كامل اجرا نمي شود. با شيوع كرونا، مشكالت ديگري 
در حوزه پرستاري، پررنگ تر شد. با اينكه قبل از كرونا هم ما با مشكل كمبود پرستار 
مواجه بوديم، اما بعد از بحران اين ويروس، اين مسئله بيش از گذشته خود را نشان 
داد. ما حداقل استانداردهاي تعداد پرســتار به تخت را نداريم. همين مسئله سبب 

شده تا پرستاران در بيمارستان  عالوه بر وظايف خود، مجموعه 
فعاليت هاي ديگري را انجام دهند كه جزو وظايف شان نيست. 

همه اينها در شرايطي است كه بسياري از پرستاران به دليل ابتال به كرونا، دچار ريزش 
شده اند و فشار نبود آنها بر دوش ساير پرستاران است. 

امضاي ظريف از 
كل دولت آمريكا 

معتبرتر است

 تيمار جان ها
 در بلندای يلدا

 گفت وگوی همشهري 
با سخنگوی وزارت خارجه

امسال نزديك به 90 پرستار 
بر اثر كرونا جانشان را از 
دست داده اند و هزاران 
پرستار مبتال شده اند

سعيد خطيب زاده، ديپلمات ارشد وزارت 
امور خارجه است كه از 4 ماه قبل به عنوان 
دوازدهميــن ســخنگوي وزارت امور 
خارجه ايران مشغول فعاليت شده است. 
او پيش از اين سال هادر بخش مطالعاتي 
و پژوهش حضور داشت و به قول خودش 
مشــغول گالبگيري بود؛ يعني عصاره 
مقاالت، پژوهش هــا و تحليل ها را براي 
بهبود سياست ها و روند هاي ديپلماتيك 
در اختيار مسئوالن قرار مي داده است.  

صفحه 2 را بخوانيد

شــيفت هاي طوالني، صــداي بوق 
دســتگاه ها و ناله هــاي گاه و بيگاه 
آدم هاي ناخوش؛ اين روايت هر شب 
بخش هاي بستري بيمارستان هاست 
كــه در طوالني ترين شــب ســال، 
دقايقش، كندتر از شــب هاي ديگر 
مي گذرد. سالگرد فوتي هاي كروناست 
و كاركنــان بخش هــاي بســتري، 
اورژانس و  آي سي يو بيمارستان ها، 
به ياد پرستاران و پزشكاني كه پايان 
سال را نديدند، سياهپوش مي شوند.  

صفحه 12 را بخوانيد

بازگشت بورس 
به مدار رشد

شاخص كل بورس بعد از 
يك هفته نزول، 2.2 درصد 

رشد كرد و بيش از 157 هزار 
ميليارد تومان به ارزش بازار 

سهام اضافه شد
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سعيد خطيب زاده، ديپلمات ارشد 
وزارت امور خارجه است كه از 4 ماه گفت و گو

قبل به عنوان دوازدهمين سخنگوي 
وزارت امور خارجه ايران مشغول فعاليت شده 
است. او پيش از پوشيدن رداي سخنگويي سال ها 
در بخش مطالعاتي و پژوهش حضور داشت و به 
قول خودش مشغول گالبگيري بود؛ يعني عصاره 
مقاالت، پژوهش ها و تحليل هــا را براي بهبود 
سياســت ها و روند هاي ديپلماتيك در اختيار 
مسئوالن قرار مي داده است. او حاال در روزهايي 
كه ترامپ به پايان خط رسيده و برجام در آستانه 
احيا قرار دارد، ســكان ســخنگويي دستگاه 
ديپلماسي را عهده دار اســت. خطيب زاده در 
سالگرد تاسيس روزنامه همشهري همراه مديران 
ديپلماسي رسانه اي اين وزارتخانه در مؤسسه 
همشــهري حضور يافت و با مدير مســئول، 
مديرعامــل و اعضاي تحريريه همشــهري به 
گفت وگو نشست. مشروح گفت وگوي خطيب زاده 

با همشهري را مي خوانيد:

برجام االن شــرايط خاصــي دارد. 
تحوالت آمريكا مي تواند بر سرنوشــت برجام 
تأثير گذار باشد. ارزيابي شــما از آينده برجام 

چيست؟
در ابتدا ســالگرد تولد مبارك مجموعه همشهري را 
تبريك عرض مي كنم. همشــهري نقش بسيار زياد 
و مؤثري در ساليان گذشته داشته و جزو رسانه هاي 
تأثير گذار در حوزه هاي مختلف چه از نظر محتوايي و 
چه از نظر صنعت رو به رشد نشر در ايران بوده است.

درباره سؤال شما بايد بگويم، برجام همچنان به عنوان 
بخشي از يك قطعنامه الزام آور ســازمان ملل براي 
تمامي اعضاي ملل متحد الزم االجراست، اما آمريكا 
به عنوان يك طرف برجام به عضويت خودش خاتمه 
داد و پس از آن هم نقض آشــكار نسبت به قطعنامه 
2231داشــته اســت؛ هم با انجام ندادن تعهدات و 
هم با مانع تراشي در اجراي تعهدات توسط ديگران. 
طرف هاي ديگر برجام به ويژه اروپايي ها نتوانستند به 
تعهدات خود آنچنان كه در برجام آمده است در ابعاد 
رفع تحريم ها پايبند باشند و آنها هم دچار نقض عهد 
جدي شده اند. جمهوري اســامي ايران در ساليان 
اخير تاش كرده از منافع كشور و مردم دفاع كند و 
يكي از آنها يادآوري مكرر و طي كردن راه هاي ممكن 
براي احقــاق حقوق ملت و وادار كــردن طرف هاي 
مقابل براي انجام تعهداتشان بوده است. آخرين آن 
رفع ممنوعيت ها و محدوديت هاي تسليحاتي بود كه 
مهرماه اتفاق افتاد و براي هميشه اين محدوديت ها 
رفع شد. مسلما برجام چارچوبي است كه يك بار بر 
سر آن مذاكره كرده ايم و به چارچوبي رسيده ايم كه 
قابل مذاكره مجدد نيســت و به آن پايبند هستيم و 
اميدواريم طرف هاي ديگر هم هرچه زودتر به اجراي 
كامل تعهداتشان برگردند. آن روز اگر فرابرسد، ما هم 
قدم هاي كاهشي را كه در چارچوب برجام برداشتيم و 

برگشت پذير هم هستند، برمي گردانيم.
آقاي بايدن قبل از انتخــاب درباره 

بازگشــت به برجام صحبت كرد. اشاره كرديد 
مذاكره دوباره اي در كار نيســت، اما از طرفي 
نيروهاي معارض و مخالف برجام از بعد از پيروزي 
بايدن، تحركاتي داشته اند تا مانع بازگشت ايشان 
شــوند يا موضوعات تازه اي را مطرح كنند؛ مثال 
ديروز آبرامز گفته بود با تيم بايدن در تماس است.

سياست فشار حداكثري اياالت متحده، يك شكست 
حداكثري را براي اياالت متحده در پي داشت. هركس 
كه در كاخ ســفيد باشــد، راهي ندارد جز اينكه اين 
مســير را اصاح كند. مسلم اســت رژيم ترامپ كه 
مسئول بسياري از جنايات عليه ايران است، حسابش 
متفاوت اســت. آنچه از آقاي بايدن شــنيده شده 
حكايت از اين دارد كه مي خواهد به تعهدات قطعي 
خود در حوزه هاي مختلف ازجملــه پيمان پاريس 
و ســاير معاهدات ازجمله برجام عمل كند. موضع 
ايران روشن اســت، گفته ايم هر روزي كه آمريكا به 
تعهداتش برگردد؛ البته در عمل، نه روي كاغذ، ما هم 
تمامي قدم هاي كاهشي را برمي گردانيم؛ چون همه 

برگشت پذير هستند.
اينكه برخي بر ضد ملت ايران و بر ضد  اين موافقتنامه 
فعاليت مي كنند، چيز جديدي نيســت. رژيم فعلي 
كه در كاخ ســفيد فعاليت مي كند يــك بي آبرويي 
تاريخي براي خودش درست كرده، با وسواس ذهني 
بيمارگونه كه نسبت به ايران داشــته و تمام هدف 
خود را براي مقابله با ايران گذاشــته بود و چون به 
يك شكست حداكثري رسيده، اين دست و پا زدن ها 
يك چيز طبيعي است. كسان ديگري هم بوده اند در 
منطقه و بيرون منطقه كه شــركاي جنايات دولت 
ترامپ عليه ايران بوده اند كه تمام داشته هاي خود را 
در خطر مي بينند؛ اينها ميراثي جز شكست مخصوصا 
در منطقه براي خود متصور نيستند. ما تا دولتي در 
واشنگتن مســتقر نشــود و در عمل چيزي نبينيم 

طبيعي است كه اظهارنظري نمي توانيم بكنيم.
موضوعي كه همواره از قبل از انتخابات 
در ايران مطرح بود، اين بود كه آيا اساســا بين 

ترامپ و بايدن تفاوت وجود دارد؟
معناي مستتر در سؤال شــما را متوجه مي شوم، اما 
مي خواهم بگويم براي ما آنچه مهم است عمل است. 
ما شعارهاي زيادي در دوران كارزارهاي انتخاباتي از 
طرف كمپين آقاي بايدن شنيديم و مصاحبه ايشان را 
ديديم. سرمقاله در سي ان ان را دنبال كرديم و مواضع 
ايشــان را با دقت مي بينيم. اظهــارات آقاي بايدن 
تفاوت هاي آشكاري با عمل دولت فعلي آمريكا دارد، 
اما بايد ببينيم عمل دولت آينده آمريكا چه خواهد 
بود. ما در حرف هــا و برنامه هايي كه اعام مي كنند 
ازجمله اينكه مي خواهند به همه تعهدات بين المللي 
برگردند، تفاوت هاي آشــكاري مشاهده مي كنيم و 
اينگونه به نظر مي رســد كه متوجه شده اند سياست 
آمريكا در منطقه يك سياست شكست خورده بوده 
و آنچه گفته مي شــود حاكي از يك بازنگري در اين 
سياست هاســت. اما اينها گفته هاست،  ما گفته ها را 
با عمل نمي توانيم مقايسه كنيم، عمل دولت فعلي 
آمريكا بر ضد ملت ايران اســت. ما منتظر مي مانيم 
ببينيم آيا گفته ها به رفتار تبديل مي شود؛ آن موقع 

مي توان درباره تفاوت ها صحبت كرد.
اگر قرار باشد توصيه اي به تيم بايدن 

داشته باشيد، چه توصيه اي است؟

يك نكته را بگويم، ما بايد نگاهمان به داخل باشد. ما 
هيچ وقت نبايد نگاه به بيرون داشته باشيم. اين را از 
سر سال ها حضور در سياست خارجي عرض مي كنم؛ 
بايد در داخل دنبال راه حل ها باشيم. هيچ وقت نگاه 
صرف به خارج تامين كننــده منافع بلندمدت ملت 
ايران نخواهد بود. اين درس تاريخي است كه بدانيم 
اين نگاه راه پيروزي ماســت. اما اگــر بخواهم كاه 
ســخنگويي را بردارم و به عنوان يك فرد آشــنا به 
سياســت خارجي نكته اي به آنها بگويم، اين است 
كه بايد از گذشــته درس گرفت. معموال كساني كه 
وارد كاخ سفيد مي شــوند شاگردان خوبي نيستند و 
درس هايي كه بايد از شكست ها بگيرند را نمي گيرند. 
اميدوارم اين بار مسير خود را به صورت واقعي اصاح 
كنند. خطا هاي زيادي در حق ملت ايران داشته اند. 
ترور سپهبد شهيدســليماني و تروريسم اقتصادي 
را داشــتند، اما با همه اين كارهــا و عبور از خطوط 
قرمز ايران به اهداف خود نرسيدند. اميدوارم درس 
بگيرند و بدانند جز با زبان احترام نسبت به ملت ايران 
نمي توانند قدم بردارند. ما نشــان داده ايم كه زور بر 
ايران كارگر نيست و مكتب ما تسليم را برنمي تابد. 
اينها شعار نيست، بلكه در عمل در حوزه هاي مختلف 
تحريم ها را به شكست كشــانديم. امروز ما در حوزه 
صادرات نفت و اســتارت آپ ها موفق هستيم. وزير 
خارجه فعلي آمريكا شرمي نداشت بگويد اگر مردم 
ايران مي خواهند غذا براي خوردن داشته باشند بايد 
تسليم شــوند و او اين را گفت. يك ملت را تهديد به 
گرســنگي دادن كرد، اما به همت بخش خصوصي 
و جوانان ايــران، اين تحريم ها در ابعــاد مختلف به 
شكست انجاميده. البته فشــار بر دولت و ملت بوده 
و منابع تحت فشار اســت، اما نه در حوزه هسته اي، 
نه موشكي، نه توسعه و نه اهداف اقتصادي به اهداف 
خود نرسيده اند. البته اين بدان معنا نيست كه چون 
آنها باخته اند، الزاما ما در همــه ابعاد برنده بوده ايم. 
باالخره اين دنيا عمل و عكس العمل است. اميدواريم 
به مسير احترام به ملت ايران برگردند. برجام نشان 

داد امضاي وزير خارجه ايــران قوي تر از كل دولت 
آمريكاســت. امضاي وزير خارجه ايران با شفافيت و 
دقت اجرا شد و بارها آژانس گزارش داد كه ايران به 
تعهدات خود عمل كرده است، اما در طول اين دوران 
و حتي دوران اوباما ديديد آنها تعهدات خود را اجرا 
نكردند و اين درس بزرگي براي همه است كه ايران 
ســخت مذاكره مي كند، اما به آنچه تعهد مي كند، 

عميقا پايبند است.
صحبت هايي بود كه بعــد از پيروزي 
بايدن از طرف برخي كشورهاي منطقه پيام هايي 
رد و بدل شــده و شــايعاتي كه آقاي عراقچي 

پيام هايي منتقل كرده است.
شما اهل رسانه هستيد و مي دانيد در بازار بي خبري، 
خبرسازي مرسوم است؛ به ويژه وقتي كه دست افراد 
خالي اســت. نه، واقعا صددرصد كذب است. اساسا 
دولت جديد مستقر نشده كه بخواهيم به كسي پيام 
بدهيم يا از كســي پيام بگيريم. ما هرچه بخواهيم 
بگوييم را علنا مي گوييم. هم من گفته ام، هم وزير امور 
خارجه و هم رئيس جمهور. بدون لكنت و با شفافيت و 
بدون پرده پوشي هم گفته ايم. ما نه پيامي گرفته ايم و 
نه پيامي داده ايم. در حوزه برجام كميسيون مشترك 
هســت و نظراتمان را آنجا مي گوييم. در حوزه هاي 

ديگر هم مواضع خود را اعام كرده ايم.
آقاي ظريف گفتنــد از طرف برخي 
جريانات به غرب گرا داده مي شود. منظور ايشان 

چه بود؟
اين احتيــاج به توضيــح زيــاد نــدارد. جامعه ما 
چندصدايي است و اين بالندگي يك جامعه را نشان 
مي دهد. مــا احزاب و گروه هاي سياســي داريم. اما 
واقعيت اين اســت كه وقتي در فضاي انتخابات قرار 
مي گيريم، متأســفانه برخي سياســت خارجي را 
گروگان سياست داخلي مي گيرند و اين خطر بزرگي 
اســت. گرا دادن به خارج، يعني سياست خارجي را 
گروگان سياســت داخلي كردن. سياست خارجي 
عرصه منافع ملي اســت و بايد گروه ها و افراد آنقدر 

هوشمند باشــند كه هرچه در داخل اين تكثر مفيد 
است در خارج اين گرا دادن ها مضر است و منافع ملي 
را دچار تهديد مي كند. توصيه ما هميشه اين بوده كه 
به اصول بنيادين سياست خارجي احترام بگذارند. 
وزارت خارجه يك دســتگاه حاكميتــي و مجري 
منويات عاليه نظام اســت و گفته ايــم اجازه بدهند 
وزارت خارجه در مسيري كه برايش ترسيم شده كار 

خود را ادامه دهد.
قبال گفته بوديد نظرات وزارت خارجه 
در مصوبه مجلس درباره تحريم ها اعمال نشده 
بود. از كارشناســان وزارت خارجه نظرخواهي 

نشده بود؟
مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در چارچوب قانون 
اقدام متناسب و متقابل كاما روشن است كه نظرات 
وزارت خارجه بايد لحاظ مي شــده اســت. رئيس 
شــوراي عالي امنيت ملي هم رئيس جمهور اســت 
كه ايشــان نظرات خود را گفته اند كه اين مصوبه نه 
ضروري بوده و نه مفيد. نظر ما كاما روشــن است. 
وزارت خارجــه به عنوان نهاد تخصصي ســعي كرد 
نظرات خــود را توضيح بدهد. البتــه وقتي تصميم 
گرفته شد اين طرح را تصويب كنند، نماينده وزارت 
خارجه دعوت شــد، اما بعد گفتند جلسه لغو شده 
كه بعد فهميديم جلســه برگزار شده و مصوبه بدون 
درنظر گرفتن ماحظــات وزارت خارجه كه با نگاه 
ملي و دقيق گفته شده بود، نهايي شده است. با اين 
حال، يك اصل بنياديني وجــود دارد كه ايران يك 
نظام دمكراتيك دارد و در اين ساختار همه اجزا بايد 
درست كار كنند. مجلس وظيفه قانونگذاري دارد و 
اگر مصوبه اي تبديل به قانون شود، دولت مكلف به 
اجراست. دولت سعي كرده نظرات خود را منتقل كند، 
اما به هر تقدير مجلس مسير مستقل را طي كرد و بر 

همين اساس وزارت خارجه حتي 
اگر موافق هم نباشــد، زماني كه 

اين مصوبه مســير قانوني اش طي شود در چارچوب 
آيين نامه ها مكلف به اجراست.

سعيد خطيب زاده، سخنگوی وزارت خارجه در گفت وگو با همشهري مذاكره مجدد درباره برجام را منتفي  اعام كرد
برجام نشان داد امضاي ظريف از كل دولت آمريكا معتبرتر است

اسماعيل سلطنت پور
خبر نگار

كوتاه از سياست 

  ايران هنوز طالبان را از ليســت تروريستی خارج 
نكرده است

وزير امــور خارجه كشــورمان در گفت وگو با شــبكه طلوع نيوز 
افغانستان بار ديگر بر لزوم خروج آمريكايي ها از منطقه تأكيد كرد.

به گزارش ايسنا، محمدجوادظريف در پاسخ به اين سؤال كه تعريف 
شما از طالبان چيست، گفت: در قوانين ما هنوز طالبان را از گروه 
تروريســتي خارج نكرده ايم. ظريف همچنين در پاسخ به سؤال 
مجري درباره نيروهاي فاطميون و اينكه ايران آنها را از مهاجران 
افغان ايجاد كرده گفت: اين نيروهــا مي توانند بهترين نيروهايي 
باشند كه اگر دولت افغانستان تمايل داشــته باشد به افغانستان 

كمك كنند.

  نسخه قاليباف براي خنثي سازي  تحريم ها 
محمدباقر قاليباف با بيان اينكه هرگز يك گام از اصاح ســاختار 
بودجه عقب نشــيني نمي كنيم، گفت: همانگونه كه مقام معظم 
رهبري فرموده اند در رفع تحريم و خنثي كردن تحريم اساس با 
خنثي كردن تحريم است و اين امر نيز با اصاح سند بودجه آغاز 
خواهد شد. به گزارش خانه ملت، رئيس مجلس همچنين با تأكيد 
بر اينكه بايد با شجاعت كســري بودجه را اعام كنيم، ادامه داد: 
هرچند ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه سال 1398 را نسبت 
به سال هاي گذشته يك ماه زودتر تدوين كرد، اما اين سؤال ايجاد 

مي شود كه چرا نظارت بر خط نيست؟ 

  تذكر دفتر نشر آثار رهبري به سخنگوي دولت
مهدي فضائلي، معاون اطاع رساني دفتر نشر آثار رهبري در حساب 
كاربري خود در توييتر خطاب به علي ربيعي، ســخنگوي دولت 
نوشت: آقاي ربيعي! به همان توصيه آخر يادداشت خود در روزنامه 
ايران عمل كنيد. او در ادامه تأكيد كرد: راهبردهاي رهبري را بدون 
تفسير به رأي و به همان صراحتي كه هستند مبناي سياست ورزي 

عمل قرار بدهيد!

  دشمنان آرزوي تسلط بر ايران را به گور می برند
سرلشكر حسين ســامي، فرمانده كل سپاه پاســداران انقاب 
اسامي با تأكيد بر اينكه تمام لوازم شكست دشمنان را در اختيار 
داريم، گفت: دشمنان آرزوي تسلط بر ملت ايران را به گورستان 

مي برند. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سامي در پيش كنگره سردار شهيد 
حاج قاسم ســليماني و شــهداي مدافع حرم شــمال كشور در 
مصاي ساري با گراميداشــت ياد و خاطره شهيدان و كساني كه 
سخاوتمندانه رشيدترين جوانان خود را براي دفاع از دين خدا و 
عزت اسام و ملت زره جهاد پوشيدند و جوانانشان را بدرقه كردند، 
افزود: عند ربهم يرزقون زيباترين موقعيت است زيرا قرب معنوي 
به خداوند متعال داراي اجر شــهادت است و رسيدن به باالترين 

نيكويي، ميل دروني و كشش دروني شهيدان است.

  سالگرد ترور سردار در پارلمان عراق
ديروز مراسمي به مناسبت نخستين سالگرد ترور سردار سليماني 
و ابومهدي المهندس در پارلمان عراق برگزار شد. به گزارش ايسنا 
به نقل از خبرگزاري ناس، براســاس بيانيه اي كه حشد الشعبي 
منتشر كرد در اين مراسم تصاويري از سردار سليماني و ابومهدي 

المهندس به نمايش گذاشته شد.

  محصولي جاي آقاتهراني نشست 
مرتضي آقاتهراني از دبيركلي جبهه پايداري كنار زده شد و صادق 
محصولي به دبير كلي جبهه پايداري انقاب اســامي رسيد. به 
گزارش فارس، در نخستين جلسه شــوراي مركزي جديد جبهه 
پايداري كه اخيراً توســط مجمع عمومي انتخاب شد، با توجه به 
اساســنامه مورد تأييد وزارت كشــور، آقاتهراني به عنوان رئيس 

شوراي مركزي و محصولي به عنوان دبيركل انتخاب شدند.

 ادامه در 
صفحه 7

سخنگوي شوراي نگهبان درباره طرح نمايندگان مجلس پيرامون واگذاري 
شورای 
حق نظارت بر انتخابات شوراي شهر و روستا به شوراي نگهبان گفت كه اين نگهبان

شورا از نظر اجرايي و قانوني، امكان نظارت بر اين انتخابات را ندارد. عباسعلي 
كدخدايي در نشست خبري روز گذشته، در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه همشهري درباره 
نظر شوراي نگهبان نسبت به طرح مجلس گفت: »چندين بار مجلس سعي كرد در دوره هاي 
مختلف قوانيني را وضع كند كه نظارت بر انتخابات شوراها را به شوراي نگهبان واگذار كند، اما 
اعضاي شوراي نگهبان در اين زمينه مخالفت كردند آن هم به اين دليل كه نظارت بر انتخابات 
شوراها در اصل 99 قانون اساسي نيامده اســت. البته ما آنقدر امكانات و نيرو در اين زمينه 
نداريم تا 300 الي ۴00 هزار نفر را مورد بررسي قرار دهيم؛ بنابراين از نظر اجرايي ما موافق 
اين موضوع نيستيم. « موضوع واگذاري نظارت بر انتخابات شوراي شهر و روستا به شوراي 
نگهبان از مجلس هفتم و در ادوار مختلف مجلس از سوي تعدادي از نمايندگان همواره مطرح 
بوده اســت، اما در مجلس يازدهم طرح اصاح قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستا در 
دستوركار كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس قرار گرفته است. اما گروهي از نمايندگان 
مجلس يازدهم با ارائه اين طرح در تاش هستند كه اختيارات مجلس در زمينه نظارت بر 
انتخابات شوراي شهر و روستا و بررسي صاحيت نامزدها را به شوراي نگهبان واگذار كنند. 
انتخابات شوراهاي شهر و روستا تنها انتخاباتي است كه براساس اصل99قانون اساسي از 

نظارت استصوابي شوراي نگهبان معاف است و مجلس شوراي اسامي ناظر آن است و حق 
قانونگذاري درباره آن را دارد. هيأت نظارت و هيأت اجرايي انتخابات شوراها، دو بازوي اساسي 
برگزاري اين انتخابات هستند كه زيرنظر هيأت مركزي نظارت امور انتخابات را جلو مي برند. 
هيأت هاي نظارت مركب از نمايندگان مجلس در استان ها هستند و هيأت هاي اجرايي نيز 
مركب از مراجع چهارگانه يعني ثبت احوال، نيروي انتظامي، وزارت اطاعات و دادگستري 
كه گزارش هايشان در مورد كانديداها اساس احراز صاحيت هاست؛ روندي كه طي 23سال 
گذشته و طي 5دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا ثابت بوده و حاال مجلس يازدهمي ها در 
تاشند سبك و سياق آنها را به صاحديد و طبع سياسي خودشان تغيير دهند. استدالل 
موافقان تصويب اين طرح اين است كه مجلس در مقايسه با شوراي نگهبان ناظر خوبي نبوده 
است؛ آنها با اشاره به آنچه تخلفات گسترده و فسادهاي مالي در مجموعه شوراهاي شهر و 
شهرداري ها می دانند ، بر اين باورند كه نمايندگان مجلس در انتخابات شوراها ذي نفع بوده، 
اما اعضاي شوراي نگهبان منافعي در نظارت بر اين انتخابات و رد يا تأييد صاحيت نامزدها 
ندارند. در مقابل اما مخالفان طرح اصاح قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستا معتقد هستند 
كه اين طرح مغاير با اصل 99قانون اساسي است كه وظايف شوراي نگهبان را تعيين كرده 
است. براساس اين اصل قانون اساسي، شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان 
رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسامي و مراجعه به آرای عمومي و همه پرسي را 

بر عهده دارد. بنابراين، نظارت بر انتخابات شوراي شهر و روستا در حيطه اختيارات اين شورا 
نمي گنجد. از سوي ديگر مخالفان اين طرح بر اين نكته تأكيد دارند كه واگذاري اختيارات 
مجلس)به عنوان نهاد انتخابي( به شــوراي نگهبان)به عنوان نهاد انتصابي( مغاير با اصول 
دمكراسي بوده و نظارت مردم را كاهش مي دهد. براساس اين ديدگاه، انتخابات شوراها تنها 

انتخاباتي است كه توسط نمايندگان خود مردم بر آن نظارت مي شود. افزون بر اين، همانگونه 
كه سخنگوي شوراي نگهبان اشاره كرد، به زعم كارشناسان، اين شورا نيروي اجرايي كافي 
براي نظارت بر صدها هزار نفر نامزد انتخابات شوراي شهر و روستا را در اختيار ندارد و ملزم 
كردن شوراي نگهبان براي نظارت بر اين انتخابات بار مالي بسيار زيادي تحميل خواهد كرد 
كه قابل توجيه نيست. با اين توصيف، به نظر مي رسد كه نمايندگان مجلس فعلي هم چندان 
با طرح اصاح قانون انتخابات شــوراهاي شــهر و روستا موافق نيســتند؛ چندي پيش، 
محمدحسن آصفري، نماينده اراك درباره فضاي مجلس پيرامون اين طرح به همشهري گفته 
بود: »پيش بيني مي شود كه اين طرح مورد استقبال صحن علني مجلس قرار نگيرد، حتي 
كميسيون شوراها نيز ورود جدي به آن نداشته اســت. « به گفته آصفري، براساس قانون 
اساسي اين نظارت برعهده مجلس است و وظايف نمايندگي قائم به شخص است و نمي توان 
آن را به شخص ديگري واگذار كرد. وي با اشاره به مخالفت شوراي نگهبان با ورود به بحث 
نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا سبب شد كه نمايندگان ايده ديگري را مطرح كنند، 
مبني بر اينكه به جاي واگذاري بحث نظارت به شوراي نگهبان، از دفاتر نظارت شوراي نگهبان 
در استان ها براي بررسي صاحيت كانديداها استفاده شود و در كنار مراجع چهارگانه، شوراي 
نگهبان نيز در روند احراز صاحيت ها دخيل باشد اما تصميم گيري نهايي و برگزاري انتخابات 

چون روال سابق بر عهده مجلس است.

هشــدارهاي 2هفته اي دولــت بــراي پرهيز از 
دورهم نشيني هاي شــب يلداي مردم با تذكر روز دولت

شنبه رئيس جمهور به اوج خود رسيد. پس از حدود 
3ماه افزايش فوت شده هاي بيماري كرونا به باالي 200نفر در روز، 
اين رقم دوباره از روز جمعه به سرازيري زير 200نفر افتاد. دولت 
نگران است اجتماعات خانوادگي شب يلداي مردم دوباره تهديد 
اصلي بازگشت سيل بيماران به بيمارستان ها شود. رئيس جمهور در 
جلسه روز شنبه ســتاد ملي مقابله با كرونا، گفت: خوشبختانه با 
اقدامات انجام شده در اجراي محدوديت ها و همكاري خوب مردم در 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در روزهاي پاياني  ماه آذر هيچ شهر 
قرمزي در سراسر كشور نداريم كه اين بسيار خوشحال كننده است 
و نتيجه همت و همكاري خوب مردم بوده است. البته اينكه امروز 
شهر قرمز نداريم به اين معني نيست كه اين وضعيت پايدار و دائمي 
است و بي اعتنايي و كم توجهي به مقررات بهداشتي قطعا ما را دوباره 

با مشــكل مواجه خواهد كرد، لذا اســتفاده از ماســك و رعايت 
فاصله گذاري به عنوان يك عمل معروف همچنان بايد در دستور كار 
باشد و از برگزاري اجتماعات و دورهمي ها كه در شرايط امروز جامعه 

به عنوان عمل منكر شناخته مي شود، حتما بايد پرهيز شود.

يلدا را متوقف كنيد
براساس گزارش پايگاه اطاع رساني رياست جمهوري، حسن 
روحاني خطاب به مردم خواست »مراسم شب يلدا را كه با روز 
پرستار مصادف است، براي حمايت از پرستاران عزيزمان، براي 
حمايت از سامت همه مردم جامعه  مخصوصا آنهايي كه بيشتر 
در خطر هستند، به خاطر حفظ و سامتي همان بزرگان خانواده 
متوقف كنند، چون همين افراد مســن بيشتر در معرض خطر 
قرار مي گيرند و ان شــاء اهلل اين ديد و بازديدها و دورهمي ها را 
متوقف كنند و از طريق تلفن و فضاي مجازي بتوانند اين مراسم 

را بدون حضور انجام دهند. همان جمله اي كه در فضاي مجازي 
اين روزها شايع شده، جمله درستي است كه جمع نشويم تا كم 
نشويم كه واقعا اين جمع شدن ها باعث مي شود خداي ناكرده 
عزيزي را از دست بدهيم و براي ما تأسف دائمي به وجود بيايد.«

روحاني همچنين با اشاره به در پيش بودن ايام فاطميه، افزود: 
شرايط ما به گونه اي است كه همچنان كمك هاي مؤمنانه بايد 
به افراد نيازمند افزايش يابد و مردم خير مي توانند با استفاده از 
ايام فاطميه پيش رو نسبت به ارائه كمك هاي مؤمنانه خود اقدام 
كنند. براساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا قرار شد مقررات 
و پروتكل هاي الزم براي برگزاري مراســم فاطميه طراحي و 

پيش بيني شود.

اجتماعات منكر است
رئيس جمهور با انتقاد از اجتماعات در شرايط كرونا تأكيد كرد: 
اجتماعات و دورهمي هاي ما منكر است. اين هم مقدار زيادي 
عمل شــده و مردم توجه كردند و مي كنند و بــاز هم بايد جا 
بيفتد كه عدم فاصله گذاري، اجتماعات و دورهمي ها به عنوان 
منكر است. مخصوصا بايد مراقبت كنيم از افراد سالمند و افراد 

آسيب پذير و آنهايي كه بيماري هاي زمينه اي دارند و هركس 
در خانواده خودش مواظب سالمندها و مواظب آنهايي باشد كه 
بيماري زمينه اي دارند. دورهمي ها را تا پايان سال و سال آينده 

كنار بگذاريم  تا زماني كه به ما بگويند شرايط مناسب است.

خوشحال مي شويم عصباني شوند
او در نكته ديگري خطاب به مــردم گفت: در اينجا اين نكته را 
مي خواهم خدمت مردم عزيز اضافه كنم مخصوصا آنهايي كه 
عليه ايران خيلي تاش كردند و يك بار ديگر اين را بشنوند چون 
هر باري كه مي شنوند، عصباني مي شوند و من خيلي خوشحال 
مي شوم وقتي دشمنان ما و دشــمنان ملت ايران را مي توانيم 
عصباني كنيم و آن كاري كه دولت امسال انجام داد، يعني آب 
و برق و گاز مجاني براي اقشــار محروم فراهم كرد كه اين جزو 
آرزوهاي ما در طول ۴2سال گذشــته بود. مي توانيم بگوييم 
امروز براي افرادي كه شرايط زندگي مناسبي ندارند و مقدار 
مصرف شان زياد نيست، برق مجاني باشد؛ يعني 30ميليون 
نفر در كشور كه ان شاء اهلل از اين  ماه از برق مجاني و همچنين 

حدود 30ميليون نفر از گاز مجاني استفاده خواهند كرد.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به همشهری: نيروي كافي براي بررسي صاحيت مخالفت شوراي نگهبان با نظارت بر انتخابات شوراي شهر
۴00هزار نامزد نداريم

هشدار رئيس جمهور به تبعات مراسم يلداي مردم در ايام كرونا:
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  شــرق تهــران يكــي از 
پهنه هايي است كه به دليل گزارش

فراواني جمعيــت و كمبود 
برخي امكانات شهري، داراي توليد سفر 
فراوان و حجم باالي خودروهاي سواري 
است. احداث مسيرهاي دوچرخه سواري 
در اين محدوده از ضرورت هاي مديريت 

شهري به شمار مي رود. 
به عالوه در شــرايط شــيوع كرونا اغلب 
شهرهاي دنيا اســتفاده هرچه بيشتر از 
حمل ونقل پاك و دوچرخه ســواري را در 
پيش گرفته اند. تهران نيــز از اين قاعده 

مستثنا نيست. 
بــر همين اســاس چنــدي اســت در 
محدوده شــرق تهران، نخســتين مسير 
دوچرخه ســواري جنگلــي كشــور در 
حال اجراســت كه از ميدان شهدا شروع 
مي شود و به بوستان جنگلي سرخه حصار 
مي رســد. يعقــوب آزاده دل، مدير واحد 
توســعه سيســتم هاي حمل ونقل پاك 
ســازمان حمل ونقل و ترافيك تهران در 
اين باره مي گويد: در سند توسعه دوچرخه 
تهران براي مدت 5 سال پيشنهاد احداث 

550 كيلومتر مسير داده شده است. 
در اين ســند پهنه شــرق تهــران يعني 
مناطــق 4، 8، 13، 14و قســمتي از 
منطقه 15 بيش از 10شاخص و زيرشاخه 

مورد ارزيابي قرار گرفتند.  درنظر گرفتن 
اين شــاخص ها فاز صفر پروژه است كه 
در ايــن فاز انتخــاب معابر براي مســير 
دوچرخه را داريم. در فــاز يك، مطالعات 
اوليه ترافيكي انجام مي شــود. در فاز دوم 
طراحي مســير اتفاق مي افتــد. فازهاي 
فوق در محدوده شرقي به تفكيك مناطق 
انجام مي شــود و هر منطقه مكلف است 
مسيرهاي دوچرخه سواري خود را طبق 
سند دوچرخه سواري در دستور كار قرار 

دهد.
بعد از انتخاب نهايي مسير دوچرخه سواري 
در مناطق، بايد موارد فوق به تأييد كميته 
شبكه معابر ســازمان حمل ونقل ترافيك 
تهران برسد و ســپس وارد فاز طراحي و 

اجرا شود.
آزاده دل ادامه مي دهد: در شرق تهران و در 
منطقه13 فاز اول مسير دوچرخه سواري 
در بزرگراه دوران در كميته شــبكه معابر 
ســازمان حمل ونقــل ترافيــك تهران 
به دليل بزرگراه بــودن  تأييديه نگرفت، 
ولي از آنجايي كه دوچرخه سوارها در اين 
محدوده براي رســيدن به پارك جنگلي 
ســرخه حصار تردد مي كردند و اين تردد 
به دليل عدم احــداث مســير دوچرخه، 
مي توانســت برايشــان خطرناك باشد، 
شهرداري تهران با همكاري پليس راهور 
كميته محلي تشكيل دادند و تأييد كردند 
كه يك مسير ايمن دوچرخه سواري در اين 

محدوده تامين شود. 
در مرحله اوليه، عالئم، تابلوها، خط كشي، 
جدا كننده فلزي و... در منتهي اليه سمت 
راســت معبر دوران از ميدان كالهدوز تا 
اول پارك ســرخه حصار طراحــي و اجرا 
شــد و عملكرد معبر از بزرگــراه تقليل 
پيدا كرد و مســير دوچرخه همراه مسير 
عابرپياده از بزرگراه گرفته شد. بدين ترتيب 
مســير دوچرخه از ميدان شهدا تا ميدان 
كالهدوز و از ميدان كالهدوز تا درب اول 
سرخه حصار پيش رفته و بخشي از كار به 

اتمام رسيده است.
مرتضي رحمان زاده، شهردار منطقه 13نيز 
مي گويد: مسير دوچرخه سواري از ميدان 
شــهدا تا بوســتان جنگلي سرخه حصار 
بزرگ ترين مســير دوچرخه ســواري در 
محدوده شــهري اســت كه حدود 1۲ تا 
13 كيلومتر اســت و تا پايان سال مورد 
بهره برداري قرار خواهد گرفت؛ مسيري كه 
در محدوده داخلي بوستان سرخه حصار 
نيز ادامه پيــدا كــرده و آن را تبديل به 
نخستين مسير دوچرخه سواري جنگلي 

كشور مي كند.

شناسايي معابر مناسب براي احداث مسير دوچرخه سواري در پهنه شرقي و 5 منطقه تهران

ركاب زني در تهران از مسير جنگلي
 احداث نخستين و طوالني ترين مسير دوچرخه سواري جنگلي شهري كشور از ميدان شهدا تا بوستان 

سرخه حصار تهران در حال اجراست 

رعايتعدالتشهري،اولويتاليحهبهرهبرداريازپيادهروها
 اصالح »اليحه بهره برداري از پياده رو هاي تهران« هفته آينده به صحن علني شورا مي رود 

بررســي اليحه بهره برداري از پياده راه هاي شهر تهران در 
دستور كار شوراي شهر تهران قرار دارد، ولي هنوز از زونكن شهرسازي

هيأت رئيسه شورا خارج نشــده تا در صحن مطرح شود و 
بررسي آن به جلسه هفته بعد شوراي شهر تهران موكول شده است. اين 
اليحه شهرداري كه سال قبل ســر زبان ها افتاده بود، ارديبهشت امسال 
روي ميز شوراي شــهر آمد. منتقدان، همان زمان از اين اليحه به عنوان 
اليحه اي براي كسب درآمد از شهر ياد كردند، اما مهر رد شوراي شهر بر 
آن و ارجاعش به كميسيون هاي تخصصي براي بررسي بيشتر، بار انتقادات 

را كم كرد. 
دهه نخست شهريور امسال بود كه محمد ســاالري، رئيس كميسيون 
شهرسازي ومعماري شــوراي شــهر تهران، بعد از حدود 4 ماه بررسي، 
13ايراد و ابهام كارشناســي كميســيون شهرســازي بر اين اليحه را 
اعالم و بررســي آن را در صحن، به رفع اين ايرادات در كميســيون هاي 
تخصصي)برنامه و بودجه و شهرسازي و معماري( موكول كرد. به گفته او، 
تشكيل جلسات هم انديشي با فعاالن و متخصصان شهري، گزارش مركز 
مطالعات و برنامه ريزي شــهر تهران، نتايج مطالعات شركت ساماندهي 
صنايع و مشاغل شهر تهران و همچنين بررســي تجربه هاي خارجي و 
داخلي، مبناي اين ابهامات و ايرادات بوده است. بنابراين اليحه مي تواند 
بعد از بررسي و رفع مشكالت، بار ديگر به شورا بيايد و در صحن به جريان 
بيفتد. ولي موضوع مهمي كه شورا و كارشناسان شهر همزمان به آن اشاره 
داشــتند، ايرادي بود كه در بند 6 ايرادات كميسيون شهرسازي شورا به 

آن اشاره شده بود. 
بندي كه اجراي مصوبه ساماندهي مشاغل ســيار و بي كانون در تهران را 
پيش نياز به جريان افتادن اليحه »بهره برداري از پياده راه هاي شهر تهران« 
عنوان كرده بود. آنطور كه كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر 
تهران در بند6 ايرادات اليحه بر آن تأكيد كرده، عالوه بر ضرورت اصالح 
ديگر ابهامات و ايرادات، پيش نياز نهايي شــدن اليحه شهرداري، اجراي 
مصوبه شورا درباره »ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون در شهر تهران« 
است. طبق مصوبه ۲7دي ماه97 شورا، ابتدا مي بايست دستورالعمل جامع 
»ساماندهي دستفروشي« در شــهر تهران تهيه و تصويب شود تا اجراي 
اليحه شــهرداري درباره بهره برداري از پياده راه ها قابليت اجرا پيدا كند. 
موضوعي كه محمدكريم آسايش، كنشگر شهري و عضو سمن حق بر شهر 
باهمستان هم پيش تر برآن تأكيد كرده و به همشهري گفته بود:» بعد از 
رفع نواقص و به كاربستن اصالحات كميسيون شهرسازي به نظر مي رسد 
اليحه منسجم و مناسبي به شــورا برود. اما به نظرم قبل از آن بايد اليحه 
ساماندهي دستفروشان در دستور قرار بگيرد، بعد اين اليحه بررسي شود.« 
زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر 
تهــران در اين باره گفت: حــدود 7ماه پيش 
اليحه بهره برداري از پياده راه هاي شهرتهران 
به شورا آمد و بعد از اينكه تصويب نشد، براي 
بررسي بيشتر و رفع ابهامات به دو كميسيون 
»شهرسازي و معماري« و »برنامه و بودجه« 
ارجاع شــد. نظرات مختلفي درباره اين اليحه وجود داشت اما در نهايت 
گزارش اوليه اي ارائه شــد. به نظــرم طرحي از ســوي كميته معماري 
كميسيون شهرسازي و كميته شفافيت كميسيون برنامه و بودجه آماده 

شده و قرار است به زودي به صحن بيايد.
نژادبهرام گفت: برخي موضوعات در اين زمينه اهميت زيادي دارند و بايد 
در بررسي اليحه به آن توجه شود. رعايت عدالت شهروندي و شهري بسيار 
مهم است. ضمن اينكه ساماندهي پياده راه ها فقط مربوط به پياده راه هايي 
است كه عرض مناسب دارند و براساس مصوبات شوراي عالي شهرسازي 

عرض مشخصي براي آن تعريف شده است.
او افزود: در واقع تنها بخشــي از اين پياده راه هاي شــهر امكان استفاده 
شــهروندان را فراهم مي كند و اگر مغازه داري بخواهد از اين پياده راه ها 
استفاده كند بايد بخشي از آن و نه همه عرض را به خود اختصاص دهد. اين 
موضوعي است كه ما بر آن تأكيد داريم و استفاده از همه عرض پياده راه 
با عدالت شهري مغاير است. موضوع ديگر كه حتما بايد در راستاي اين 
اليحه به آن توجه شود اين اســت كه بايد استانداردهاي مورد نظر براي 
مناسب سازي  در آن پياده راه خاص اجرا شده باشد. بنابراين براساس اين 
موضوعات كه عنوان شد، مي توان پياده راه ها را ساماندهي كرد. از طرف 

شهرداري معاونت خدمات شهرداري اليحه اي را آماده و به شورا ارسال 
كرده بود. ما وقتي در صحن آن را بررسي كرديم، نقاط ضعف را برطرف 
و نقاط قوت را تقويت مي كنيم و يك مصوبه اي را مي دهيم تا ساماندهي 

پياده رو هاي شهري مورد توجه قرار بگيرد.
عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران تصريح كرد: يادمان باشد هم اكنون 
از بسياري از پياده راه هاي شهري استفاده مي شود و بخشي از سرزندگي 
و رونق شهري از همين پياده راه هاست. بســيار از شهروندان ما دوست 
دارند غذايشــان را در پياده راه ها و در جريان خريد كــردن ميل كنند 
برخي شــهروندان كه براي خريد به مغازه مراجعــه مي كنند مايلند به 
اغذيه فروشي هاي اطرافشان مراجعه كنند و غذا و يا خوراكي صرف كنند. 
بر اين اساس اليحه بهره برداري از پياده راه ها، مشخصا براي رستوران ها 
و اغذيه فروش هايي اســت كه مي خواهند از پياده راه ها اســتفاده كنند. 
بهره برداري ساير بخش ها از پياده راه ها قرار است در قالب لوايح ديگري 

به شوراي شهر ارائه شود.

 پريسا اميرقاسم خاني 
خبر نگار

سال 1393يعني درست 6سال پيش بود كه تصميم گرفت 
براي رفت وآمد از دوچرخه استفاده كند. وسيله حمل ونقل 
پاك كه آن سال ها خيلي طرفدار نداشت و به گفته ميرفاضل 
نيكزاد كمتر كســي در خيابان ها با دوچرخه تردد مي كرد. 
در گذر زمان مديريت شــهري گام هاي خوبي برداشته و با 
ايجاد زيرساخت هاي مناســب زمينه ترغيب شهروندان به 
استفاده از اين وسيله حمل ونقل پاك را فراهم كرده است اما 
هنوز هم كمبودها و مشكالتي وجود دارد و به گفته نيكزاد 
با استانداردهاي جهاني فاصله داريم. اين كارشناس ارشد 
حمل ونقل و ترافيك در گفت وگو با همشهري از ابعاد مختلف 
دوچرخه سواري به عنوان يك مد حمل ونقلي مرسوم در دنيا 

بيشتر مي گويد.

 شما مسير دزاشيب در شمالي ترين نقطه تهران تا 
ميدان وليعصر را با دوچرخه تردد مي كنيد. شيب اين مسير 

براي دوچرخه سواري سخت نيست؟
تهران در مسير جنوب به شمال داراي شيب است كه در برخي از 
نقاط شيب تندتر مي شود و تردد را سخت مي كند اما ممارست در 
هر كاري سختي ها را مرتفع مي سازد. پس از سال ها ركاب زدن در 
اين مسير به شيب تند خو گرفته ام و براي تردد مشكلي هم ندارم.

 چرا از دوچرخه تاشو استفاده مي كنيد؟
من از دوچرخه هاي دنده اي و برقي هم استفاده كرده ام و هيچ گاه 
مشكلي نداشــتم. مســير رفت وآمدم به گونه اي است كه محور 
بزرگراهي دارد و نمي توان با دوچرخه در آن تردد كرد و به همين 
دليل ترجيح دادم از دوچرخه تاشو استفاده كنم تا حمل ونقلش 

در مترو آسان تر باشد.
 دوچرخه ســواري چه فوايدي براي شما داشته 

است؟
من ســال ها از كبــد چرب رنــج مي بــردم و بــا ركاب زدن و 
دوچرخه سواري به اين بيماري غلبه كردم و سالمتي ام را به دست 
آوردم. عالوه بر آن دوچرخه سواري سبب افزايش انرژي مي شود 

و هر روز با نشاط و پر انرژي در محل كارم حاضر مي شوم.
 دوچرخه بهترين وســيله حمل ونقل در روزهاي 

شيوع كروناست. شما اين موضوع را قبول داريد؟
به عنوان كســي كــه در حــوزه حمل ونقل تحصيل كــرده ام و 
سال هاســت دوچرخه ســواري مي كنم به صراحــت و جرأت 
مي گويــم، بله اين موضوع درســت اســت. دوچرخه وســيله 
تك سرنشــين اســت كه اســتفاده از آن قطعاً به رعايت فاصله 

اجتماعي كمك مي كند.
 مي توان با دوچرخه معضل ترافيك و آلودگي هوا 

را حل كرد؟
حتمــاً اينطــور اســت. 
دوچرخه وسيله حمل ونقل 
پاك است و از يك سو دود 
ندارد تا هوا را آلوده كند و از 
سوي ديگر هر چقدر تعداد 
دوچرخه ســواران بيشتر 
شــود، تعداد ماشين ها كم 
مي شــود و به ايــن منوال 
معضل ترافيك حل خواهد 

شد.
 زيرساخت ها 
بــراي ايــن مــد از 
حمل ونقل فراهم شده 

است؟
ايجاد مســيرهاي ويژه دوچرخه و احداث ايستگاه دوچرخه هاي 
اشتراكي گام هايي هستند كه توســط مديريت شهري برداشته 
شــده اســت اما هنوز هم الزم اســت كارهايي انجام شود تا به 
اســتانداردهاي جهاني برســيم و بتوانيم با كشــورهاي هلند، 

دانمارك و امارات رقابت كنيم.
 به مشكالت پيش روي دوچرخه سواران هم اشاره 

مي كنيد؟
حضور موتورسواران در معابر، تهديد جدي براي دوچرخه سواران 
است. آنها به هيچ قانوني پايبند نيستند و حركت هايشان امنيت 
دوچرخه ســواران را به خطر مي اندازد. تردد موتورســواران در 
مسير ويژه دوچرخه، پارك خودرو در اين مسيرها و قرار گرفتن 
سطل هاي زباله، وجود چاله در خيابان ها و شيار درپوش هاي فلزي 

آبراه ها، برخي از مشكالت پيش روي دوچرخه سواران هستند.
 دوچرخه سواري شهردار تهران چقدر در ترغيب 

مردم به استفاده از اين وسيله حمل ونقل تأثير دارد؟
حركت شهردار تهران بسيار ارزشــمند است اما نبايد به يك روز 
و يك مســئول معطوف شود. اين نقطه شــروعي است كه ساير 
مســئوالن مانند رئيس مجلس و رئيس جمهور هم مي توانند از 

آن تبعيت كنند.
 براي ترويج دوچرخه سواري بايد قوانين مربوط به 

حمل ونقل تغيير كند. اين را مي پذيريد؟
جواب اين ســؤال را اينطور مي دهم، در ســال 1883در كنگره 
آمريكا قانوني تصويب شــد كه براســاس آن تمام ابزار و وسايل 
حمل ونقل عمومي بايد براي اســتفاده عموم اعــم از كودك و 
سالمند و معلول قابل استفاده شود كه در پي اين قانون، كالسكه ها 
به پله هاي آكاردوني تجهيز شدند. بنابراين نقطه عطف تحول هر 
كشوري قوانيني اســت كه در آن كشور تصويب مي شود. مهم تر 
از مسئوالن شهري و قوه مجريه، قوه مقننه است كه بايد قوانيني 

براي حمل ونقل درست و پاك تصويب كند.
 به اهداف تعيين شده در طرح جامع شهر تهران 

رسيده ايم؟
طرح جامع شــهر تهران مصوبه ســال 1348كه بــراي تهران 
1368كه 4.5 ميليون نفر جمعيت داشــته تدوين شده است. 
در اين طرح معابر شــهري فقط بزرگراه و اتوبان نبود و پياده راه، 
مســير دوچرخه و باغ راه هم در آن پيش بيني شده است كه با 
يك محاسبه ساده جمع و تفريق مي توان به اين نتيجه رسيد كه 
53درصد اهداف تعيين شــده در اين طرح محقق نشده است. 
مديران شهري گذشــته به محورهاي بزرگراهي، تونل و اتوبان 
توجه داشته اند و خودرو محور فعاليت هايشــان بود، به همين 
دليل امروز با كمبــود فضا براي دوچرخه ســواري و پياده روي 

مواجه هستيم.

خبر

 بررسي آماري 
بارش و رواناب در سامانه 

پايش شهرداري
مراســم رونمايــي از ســامانه پايــش و 
مانيتورينگ بارش و رواناب شبكه مديريت 
آب هاي ســطحي تهران با حضــور پيروز 
حناچي شهردار تهران، صفا صبوري ديلمي 
معاون فنــي عمراني شــهرداري تهران و 
تعدادي از اعضاي شوراي شهر تهران برگزار 

شد. 
به گزارش همشهري، با استفاده از سامانه 
پايــش و مانيتورينگ بــارش مي توان به 
اهدافي همچون ارزيابي و ميزان موفقيت 
شبكه و طرح هاي مديريت سيالب، بهبود 
بهره بــرداري و نگهداري شــبكه مديريت 
آب هاي ســطحي، تحليل و بررســي هاي 
آماري بارش و روانــاب در مطالعات آتي و 
كاليبره كــردن مطالعات رياضــي و ايجاد 
زيربناي سامانه هاي هشدار سيالب دست 

يافت.
  صفا صبوري ديلمي، معاون فني و عمراني 
شــهرداري تهران در مراســم رونمايي از 
سامانه پايش و مانيتورينگ بارش و رواناب 
شــبكه مديريت آب هاي ســطحي تهران 
ضمن اشــاره به برنامه هاي در دستور كار 
ايمني تهــران در موضوع ســيالب، گفت: 
»ســطح آب رودخانه ها و ميزان بارندگي، 
هشــدارهايي براي پايش بهتر ايمني شهر 

تهران هستند.« 

 محدوديت تردد تهران
تا 5 دي ادامه دارد

محدوديت هاي تــردد در شــهر تهران تا 
5 دي ماه ادامه خواهد داشــت. پيش از اين 
اعالم شــده بود كه محدوديــت تردد آخر 
آذرماه به پايان مي رسد، اما محدوديت ها تا 

پايان هفته ادامه خواهد داشت.
عيســي فرهادي، فرماندار تهران در همين 
ارتباط به همشــهري گفــت:  »محدوديت 
ساعت 9 شــب تا 4 بامداد تا آخر اين هفته 

يعني 5 دي ماه ادامه دارد.« 
اين در حالي اســت كه ديــروز و امروز به 
دليل شــِب يلدا، محدوديت تردد از ساعت 
9 شب به ساعت 8 رســيد. همچنين گفته 
مي شود كه در ابالغيه جديد از 5دي ماه به 
بعد محدوديت ها از ســاعت ۲۲ تا 4 بامداد 

خواهد بود.

 موتورسواران؛
 تهديدي براي دوچرخه سواران 

مسيرهاي دوچرخه سواري اجرا شده در شرق تهران
مقدار مسيرهاي دوچرخه سواري اجرا شدهعنوان مناطق

4كيلومتر و 116متر4
24.6كيلومتر8

7.7كيلومتر13
2.3كيلومتر14
12.1كيلومتر15

  مجيد جباري 
خبر نگار 

   اليحه اي براي ساماندهي پياده روها
آنطور كه محمد قرباني، دبير كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران درباره اليحه بهره برداري از پياده روها مي گويد: بهره برداري از پياده راه ها 
براي همه اصناف به صورت همه گير نيست و نبايد در اين خصوص همه اصناف را با هم درنظر گرفت. به ويژه بهره برداري اصناف از پياده راه را نبايد با ساماندهي 
مشاغل بي كانون سيار يكســان كرد. محمد قرباني ادامه مي دهد: در طرح بهره برداري از پياده راه ها 8صنف اغذيه اي مي توانند از جلوي واحد صنفي خود 
به عنوان فضاي نشيمن استفاده كنند. هر چند هم اكنون هم اينطور است، ولي هزينه اي به شهر پرداخت نمي شود. فراواني اين تعداد صنف در شهر و اينكه 
كدام پياده راه ها بايد مورد استفاده قرار بگيرند در موقع ارائه اليحه ديده نشده است.  او مي افزايد: در مشهد يك مصوبه گذرانده شده كه نقش اجتماعی 
برخي خيابان ها را بايد تقويت كرد، هر چند اين مصوبه مباني حقوقي دارد. چون هرگونه مداخله در اموال عمومي شهر منع شده است و خيابان ها و معابر جزو 
اموال عمومي شهر هستند، ولي شهرهايی مانند مشهد آن را اجرا كرده اند. يكي ديگر از چالش ها طرح ضوابط محدوديت هاي اجرايي است كه شورا آن را 
تبيين مي كند، ولي قاعدتا اليحه بايد اين را بگويد. از طرفي در اليحه بحث پايلوتي اجرايی شدن نبوده است، ولي در پهنه بندي صحن مي گويند 5پهنه شهر 
به مدت 6 ماه را پايلوت كنيم، ولي باز ما جامعه آماري را نمي دانيم چقدر است وآيا اين نمونه مي تواند برآورد درستي از اجراي طرح بدهد يا خير؟  قرباني تصريح 
مي كند: يكي ازموارد جمع  بندي طرح، بحث تعداد شكايات مكتوب و سامانه اي است. اگر تعداد اعتراضات زياد باشد، طرح را با شكست روبه رو مي كند. همه 
تصور مي كنند در طرح همه پياده راه ها بايد مورد بهره برداري قرار بگيرند، ولي اينطور نيست. اگر مفاد طرح را ببينيد پياده راه ها محدود هستند. از اين اليحه 

بايد براي ساماندهي و در قالب زيبايي شهر استفاده كنيم.
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او در ادامــه دربــاره پروژه ايجاد مســير 
دوچرخه سواري در اين منطقه مي گويد: 
با تأكيد شهردار تهران يكي از برنامه هاي 
اصلي منطقه 13 و ساير مناطق شهر تهران 
ساخت و ايجاد مسيرهاي دوچرخه سواري 

است. 
بر همين اســاس در منطقه13 از ميدان 
شهدا، الين جنوب و شمال خيابان پيروزي 
الين اين مسير آغاز شده و در كالهدوز و 
در اتوبان شــهيد دوران طبق مجوزي كه 
كميته معابر داده است، ادامه پيدا مي كند 
و از آنجا به پارك سرخه حصار مي رسد و در 
محدوده داخلي پارك، مسير دوچرخه در 
حدود 8 كيلومتر از البه الي درختان ايجاد 

مي شود.

 جاي خالي نظارت پليس بر مسيرهاي 
دوچرخه سواري 

بوســتان جنگلــي ســرخه حصار حدود 
يك سال اســت كه به علت شيوع ويروس 
كرونا تعطيل شده اســت. اين روزها شما 
وقتي وارد اين محدوده مي شويد از خودرو 
يا موتور يا جمعيت انبوه كه براي گذراندن 
اوقات فراغت بــه اين بوســتان مراجعه 
مي كنند، نشاني نمي بينيد، ولي در مقابل 
دوچرخه ســواراني را مي بينيد كه در روز 
سرد زمستاني براي دوچرخه سواري به اين 
محدوده آمده اند؛ يكي از شاه عبدالعظيم 
آمده، ديگــري از پيــروزي و... . با احمد 
محمدخانــي، رئيــس اداره حمل ونقل 

عمومــي معاونــت حمل ونقــل ترافيك 
منطقه 13مسير دوچرخه سواري بوستان 
جنگلي ســرخه حصار را طــي مي كنيم. 
در طول مســير با عالئــم و تابلوهايي كه 
دوچرخه ســواران را بــه ادامــه مســير 
راهنمايي مي كنــد، مواجه مي شــويم. 
مســير جنگلي و داراي مناظر بسيار زيبا 
و آب و هواي تازه است كه در شرق تهران 
كمتر ديده مي شــود. احمد محمدخاني، 
رئيس اداره حمل ونقــل عمومي معاونت 
حمل ونقل ترافيــك منطقه13 مي گويد: 
احداث مسير دوچرخه ســواري از اتوبان 
دوران تا بوستان ســرخه حصار از جنوب 
به شــمال در حال اجراســت و ۲5درصد 
كار اجرايي انجام شــده اســت و پيست 
دوچرخه ســواري داخل بوستان نيز يك 
مجموعــه دوچرخه ســواري تخصصي و 
كامل است كه حدود 6كيلومتر مي شود. 
در طول مسير با دوچرخه سواراني كه در 
حال تردد هســتند، گفت وگو مي كنيم. 
اغلب دوچرخه سواران از مشكالتي مانند 
جانيفتادن فرهنگ دوچرخه ســواري در 
شهر تهران و عدم نظارت صحيح از طرف 
پليس راهور شكايت داشتند. كامل نشدن 
برخي مســيرهاي دوچرخه سواري داخل 
شــهري، ايمن نبــودن مســيرها و ورود 
موتورســوار ها و خودروها به داخل مسير، 
دزديده شدن ميله هاي جدا كننده فلزي، 
تميز نبود برخي از مسيرها و... از مشكالت 

ديگر دوچرخه سواران است.
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بازارسرمايه چهره روز

اعتراض به نقش بازارگردان ها در نزول بورس

شاخص كل بورس تهران در مبادالت هفته قبل نزديك به 7درصد 
افت كرد. آمارها نشــان مي دهد از دوشنبه هفته قبل بازارگردان ها 
وارد ميدان شــدند و نزديك به 5ميليارد تومان از سهام عرضه شده 
توسط سهامداران حقيقي را خريدند، اما به نظر مي رسد بازارگردان ها 
كه عمدتا سهامداران حقوقي بزرگ هســتند، هنوز به طور صحيح 
نتوانسته اند سازو كار عمليات بازار گرداني سهام را اجرا كنند و اين 
موضوع به بحران هاي نزول در بورس دامن مي زند و منجر به اعتراض 

سهامداران شده است.
به گزارش همشهري، شــاخص كل بورس تهران در مبادالت هفته 
قبل دســت كم 94هزار واحدنزديك به 7درصد افت كرد. شدت يا 
شيب نزولي شــاخص كل بورس تهران در مبادالت هفته حتي از 
شــدت اوليه نزول بورس در 20مرداد هم بيشتر بود و چنانچه اين 
نزول ادامه پيدا مي كرد، احتماال ابعاد نزول بســيار عميق تر از دور 
قبلي نزول در 20مرداد ماه مي شد. ريشــه هاي نزول هفته قبل به 
عرضه گسترده سهام از سوي ســهامداران حقوقي در ابتداي هفته 
باز مي گشت. هفته قبل در مبادالت روز شنبه و يكشنبه با عرضه هاي 
سنگين سهامداران حقوقي بزرگ مواجه بوديم و سهامداران حقيقي 
و كوچك هم از روز دوشنبه با ديدن چنين وضعي وارد گود رقابت 
براي فروش سهامشان شدند. اين رويه موجب شد شاخص كل بورس 
تهران در روزهاي دوشنبه و سه شنبه با نزول هاي سنگيني مواجه 
شود و ظرف 2روز نزديك به 7درصد افت كند كه بي سابقه ترين نزول 

از ابتداي پاييز تاكنون بود.
از روز دوشنبه اما بازارگردان هاي بزرگ وارد عمل شدند و در طول 
2روز جمعا بيش از 5هزار ميليارد تومان از ســهام عرضه شــده را 
خريدند. با وجود خريد  اين ميزان سهام توسط بازارگردان ها از حجم 
صف هاي فروش سهام كاسته نشــد و دامنه اين نزول به مبادالت 

چهارشنبه هم كشيده شد.

اعتراض تحليلگران
عملكــرد بازارگردان ها و برخي ســهامداران حقوقي در هفته قبل 
منجر به اعتراض دامنه دار بسياري از سهامداران و حتي تحليلگران 
نام آشناي بازار سهام شد، به طوري كه برخي  تحليلگران بازار سهام 
نسبت به عملكرد غيرحرفه اي سهامداران حقوقي كه منجر به تشكيل 
صف هاي فروش شد، اعتراض كردند. نيما آزادي در كانال شخصي اش 
نوشت: اينكه بازارگردان ها در صف هاي خريد نامحدود فروشنده و 
در صف هاي فروش نظاره گر هســتند، عمليات بازارگرداني نيست. 
بازارگرداني يعني اجراي سازو كاري كه بازار به طور طبيعي و آرام به 

سمت اهداف بنيادي خود پيش برود.
مهدي ميرزايي، يك تحليلگر ديگر بازار سهام هم در اين باره نوشت: 
در مورد شيوه بازارگرداني، انتقادهاي زيادي مطرح شده است. شكل 
بازارگرداني فعلي بيشتر يك بزن دررويي سازمان يافته است و خشت 
كج اول را سهامدار عمده پااليش نفت اصفهان با عرضه سنگين سهام 
در 22مهر ماه امسال بنا نهاد و بعدا ساير سهامداران حقوقي هم همين 
رويه را در پيش گرفتند. اگر همان زمان جلوي اين رويه نادرســت 
گرفته مي شد، اين وضعيت به  وجود نمي آمد. هومن عميدي، يك 
كارشناس بازار ســرمايه هم به تأثير بازارگردان ها بر روند معامالت 
بازار اشاره كرد و به ايرنا گفت: تاكنون عملكرد بازارگردان ها در بازار 
قابل قبول نبوده اســت، عالوه بر ضعف قوانين بازارگرداني و كمبود 
نقدينگي نزد بازارگردان ها، اســتفاده نكردن از نيروهاي متخصص 
و ضعف تجربه بازارگردان ها مهم ترين عامــل در عدم تأثيرگذاري 

استفاده از بازارگردان ها در بازار بوده است.

بازارگردان ها بورس را به هم مي ريزند
يك تحليلگر بازار ســرمايه هم گفت: بازارگردان هــا با منابعي كه 
در اختيار دارند و قدرتي كه معامــالت الگوريتمي به آنها مي دهد، 
مي توانند ســهم را در پايين ترين قيمت خريداري كرده و در سقف 

قيمت بفروشند.
شاهين احمدي به مهر گفت: معامالت الگوريتمي، عملياتي است كه 
از سوي ربات ها انجام مي شود و در قالب يك برنامه داراي دسترسي 
به هسته معامالت و به صورت خودكار، يك سري معامالت را انجام 
مي دهد كه داراي مزيت هايي نسبت به انجام معامالت توسط انسان 
است و به واسطه قدرت پردازش بااليي كه دارند و مي توانند به صورت 
همزمان، نمادهاي بسياري را رصد كرده و در هر يك از نمادها فرصت 

كسب سود فراهم كنند.
او تأكيد كرد: با منابعي كه بازارگردان ها در اختيار دارند و قدرتي كه 
معامالت الگوريتمي به آنها مي دهد، مي توانند سهام يك شركت را 
در پايين ترين قيمت خريداري كرده و در سقف قيمتي بفروشند كه 

به نوسان چندباره روزانه منجر مي شود.
او ادامه داد: هم اكنون 2گروه الگوريتم در بازار سرمايه مشغول خريد و 
فروش هستند كه يك گروه، مجوزهاي نظارتي نهاد ناظر را گرفته اند 
و تحت نظارت سازمان هستند كه براي اين گروه هم اكنون معامالت 
الگوريتمي بسته است، ولي گروه ديگر بدون مجوز، همراه با دسترسي 
سامانه هاي معامالتي، فعال هستند و عمليات انجام مي دهند كه اينها 

تحت نظارت نيستند و آمار رسمي هم از تعداد آنها وجود ندارد.

دفاع از عملكرد بازارگردان ها
همزمان با افزايــش اعتراض ها نســبت به نقــش بازارگردان ها و 
ســهامداران حقوقي در نزول بورس، مدير روابط عمومي سازمان 
بورس در مقام دفاع از سهامداران حقوقي برآمد و گفت: بازارگردان ها 
در 9 ماه گذشــته 55 هزار ميليارد تومان سهام خريداري كرده اند و 
به ميزان 27هزار ميليارد تومان ســهام فروخته اند. سياوش وكيلي 
اشــاره اي به ارزش معامالت بازارگردان ها در هفته گذشته نكرد و 
با اســتناد به آمار معامالت 9 ماهه اعالم كرد: بازارگردان ها در بازار 
ســرمايه نقش مثبتي ايفا مي كنند؛ نقدشوندگي مهم ترين وظيفه 
بازارگردان ها ست و آمارهاي موجود، ايفاي نقش آنها در بازار سرمايه 

را تأييد مي كند.
وكيلي درباره نوســان گيري بازارگردان ها هم گفت: استفاده از اين 
واژه نادرست است. بازارگردان وظيفه كمك به نقدشوندگي بازار را بر 
عهده دارد و در اين مسير با استفاده از ابزارهاي خريد و فروش سهم 
در زمان هايي كه صف خريد يا سهم فروش تشكيل مي شود، قابليت 
نقدشوندگي سهام را افزايش مي دهد و به طور طبيعي در بازه دامنه 
مظنه اي كه برايش تعيين مي شــود، حركت مي كنند. او افزود: در 
سه ماهي كه از مصوبه شوراي عالي بورس درباره الزام به بازارگرداني 
مي گذرد، آنها در نقدشوندگي و تثبيت بازار و جلوگيري از قفل شدن 
معامالت بازار، نقش بسيار مهمي داشتند. محمدمهدي ناسوتي فرد، 
يك كارشناس بازار سرمايه هم در اين باره گفت: ممكن است برخي 
بازارگردانان اشتباهاتي را سهوا يا عمدا انجام دهند؛ اما در كل نفس 
بازارگرداني با تمام نواقص آن مفيد اســت. به عقيــده او، هر فعل و 

انفعالي كه باعث افزايش نقدشوندگي بازار شود، ضروري است.

مركز پژوهش هــاي مجلس با 
يك اليحه ديگر دولت مخالفت 
كرد؛ حتي با اليحه اي كه از سوي 
شــوراي نگهبان با ايراد مواجه 
شده و كميسيون اقتصادي مجلس درصدد رفع ابهام 
اين شوراســت. بازوي تحقيقاتي مجلــس مي گويد: 

مجلس نبايد اين اليحه را تصويب كند.
به گزارش همشهري، اين بار مخالفت مركز پژوهش ها 
با اليحه اصــالح قانون پولي و بانكي كشــور با هدف 
حذف 4صفر از پول ملي است. اليحه اي كه جزئيات 
آن تصويب و به شــوراي نگهبان هم ارسال شده، اين 
شورا به يك بند آن ايراد گرفته و كميسيون اقتصادي 
مجلس هم نسبت به رفع ايراد اقدام كرده اما نهادي كه 
وظيفه اش پژوهش  است به نمايندگان پيشنهاد داده 
اليحه دولت را تصويب نكنند. پيش از اينكه جزئيات 
اين اليحه در صحن علني مجلس تصويب شود، همين 
نهاد تحقيقاتي با اليحه پيشنهادي دولت مخالف بود. 

حاال دوباره ساز مخالفت را كوك كرده است.
نكته قابل تامل در عملكرد مركز پژوهش ها در زمان 
استقرار دوره فعلي مجلس اين است كه گزارش هاي 
خود را به صورت سليقه اي منتشــر مي كند. ازجمله 
اينكه اين نهاد حتي حاضر نمي شود درباره طرح هاي 
پيشنهادي نمايندگان به صراحت مخالفت كند.   اگر 
نظر مخالفي هم داشته باشــد، گزارش آن رسانه اي 
نمي شود.  نمونه روشن آن عدم انتشار گزارش اين مركز 
درباره طرح رانت زاي نمايندگان براي توزيع قير رايگان 
است. تناقض در گزارش دادن و گاه شائبه جانبداري 
سياســي در ارائه گزارش ها از زمان رياســت عليرضا 
زاكاني بر اين مركــز زنگ خطري اســت كه بازوي 
تحقيقاتي مجلس  را كه از زمــان مجلس اصولگراي 

چهارم سنگ بناي آن گذاشته شد، تهديد مي كند.
پيش از اين محمد جــواد الريجانــي، محمد رضا 
خاتمي، احمد توكلي و كاظم جاللي، سكان هدايت 
اين مركز را بر عهده داشته اند. در دوره فعلي مجلس 

رياســت اين مركز را عليرضا زاكاني برعهده گرفته 
است. حاال ســؤال اصلي اين اســت كه آيا اين نهاد 
تحقيقاتي اســتقالل حرفه اي و تخصصي خود را در 
برابر جريان هاي سياسي حفظ خواهد كرد؟ به ويژه 
اينكه برخي از كارشناسان پيشين اين مركز اكنون 

نماينده مجلس هم شده اند.

تعليق به خاطر يك ايراد
28مرداد ســال 97 بود كه دولت اليحه اصالح قانون 
پولي و بانكي كشور را به پيشــنهاد بانك مركزي به 
مجلس قبل فرستاد و اين اليحه 15ارديبهشت امسال 
به تصويب مجلس وقت رســيد و حاال پس از گذشت 
6 ماه از عمر مجلس فعلي قرار اســت تــا نمايندگان 
درباره رفع ابهام مطرح شده از سوي شوراي نگهبان 
تصميم گيري كنند. دليل اينكه بانك مركزي اليحه 
حذف صفرها را بــه مجلس فرســتاده، افزايش نرخ 
تورم و كاهش قدرت خريد واحد پول ملي در تسويه 
معامالت روزانه مردم در يــك دوره زماني بلندمدت 
بوده كه باعث شده عمال مسكوكات از چرخه خارج و 
اسكناس هم ديگر كارايي زيادي نداشته باشد؛ افزون 
بر اينكه به گفته بانك مركــزي، حيثيت ظاهري پول 
ملي در مقايســه با ســاير پول هاي خارجي تضعيف 
شــده و با حذف 4صفر از جلوي پول ملي اين امكان 
فراهم خواهد شد تا ريال بخشي از كارايي خود را هم 
در مبادالت روزانه تجاري به دســت  آورد و هم اينكه 
عمليات حســابداري ساده تر شــود. اينكه چرا مركز 
پژوهش هاي مجلس در زماني كه تنها شوراي نگهبان 
يك ايراد به مصوبه مجلس گرفته، پيشنهاد داده تا اين 

اليحه به قانون تبديل نشود، جاي سؤال دارد.

ايراد شوراي نگهبان چيست؟
شــوراي نگهبان مي گويد از آنجا كــه در اين مصوبه 
تعهداتي براي كشور در مقابل صندوق بين المللي پول 
به عنوان يكي از معيارهاي محاســبه و تعيين برابري 

پول هاي خارجي نســبت به تومان جديد و نرخ خريد 
و فروش ارز درنظر گرفته شده، داراي ابهام است. چرا 
كه تعريف مشخصي درخصوص تعهدات كشور درقبال 
صنــدوق بين المللي پــول وجود ندارد. كميســيون 
اقتصادي مجلس براي اينكه ايراد شــوراي نگهبان را 
برطرف كند، عبارت در مقابل صندوق بين المللي پول 
را از مصوبه مجلس حذف كرد تا اليحه دولت سرانجام 
به قانون تبديل و زمينه براي حذف صفرهاي اضافه و 

تبديل پول ملي از ريال به تومان فراهم شود.

تكرار استدالل هاي قبلي
مركز پژوهش هاي مجلس اما در گزارش جديد خود 
يادآوري مي كند كــه حذف صفر، آخريــن حلقه از 
اصالحات پولي و بودجه اي است و هزينه هايي كه در 
اين اليحه قرار است كمتر شود، را مي توان با تغيير ابعاد 
و ارزش اسمي اسكناس و مسكوكات )انتشار اسكناس 
با ارقام درشت تر( و همچنين توسعه ابزارهاي پرداخت 
خرد الكترونيكي كم كرد. اين مركز همچنين تأكيد 
دارد كه حذف صفرها تقريبا هيچ تأثيري بر متغيرهاي 
بنيادين اقتصاد ازجمله تورم، رشد اقتصادي و ارزش 
پول ملي ندارد و صفرزدايي از پــول ملي يك فرايند 
اجرايي پرهزينه و زمان بر خواهد بود و بخشي از توان 

اجرايي كشور را درگير خود مي سازد.
بازوي تحقيقاتي مجلس با تأكيد براينكه اليحه دولت 
با نياز واقعي كشور هماهنگ نيســت و كشور نياز به 
اصالحات ساختاري و اساســي در اقتصاد دارد حتي 
استدالل مي كند كه اليحه دولت با سياست هاي كلي 

نظام در عرصه قانونگذاري مغايــرت دارد و به همين 
دليل پيشــنهاد مركز پژوهش ها،  تصويب نشدن اين 
اليحه و ارجــاع آن به كميســيون اقتصادي مجلس 
برای بررسی بيشــتر  يا  موكول كردن تصميم گيری 
درباره حذف صفرها، به زماني است كه طرح بانكداری 

جمهوری اسالمی ايران بررسي و تصويب شود.

سونامي طرح ها با رد اليحه ها
چندي پيش حســن روحاني از اينكــه نمايندگان 
مجلس لوايح پيشنهادي دولت را بايگاني مي كنند و 
به گفته او سونامي طرح ها را در اولويت قرار داده اند، 
انتقاد كرده و حتي دوباره به صورت تلويحي رويكرد 
مركز پژوهش هاي مجلس را با ابهام مواجه ســاخته 
است. حســن روحاني هفته گذشــته در نشستي با 
خبرنگاران گفت: دولت بدنه كارشناسي بسيار بزرگي 
دارد كه قابل مقايســه با كميســيون هاي مجلس و 
مركز بررســي آن نيســت و خواباندن لوايح دولت و 
بررســي متوالي طرح هاي نمايندگان به سود كشور 

نخواهد بود.
مركز پژوهش هاي مجلس در طول تاريخ حيات خود 
همواره تالش كرده  اســت كه از افتادن در دام انگيزه 
جريان هاي سياسي حاكم بر مجلس دست كم در حوزه 
اقتصادي فاصله بگيرد. البته در ادوار مختلف مجلس 
چالش اين مركز بــا طيف حاكم بر مجلــس گاه در 
اظهارنظرهاي كارشناسي اين نهاد عيان شده است. آيا 
بازوي تحقيقاتي مجلس مي تواند استقالل پژوهشي 

خود را در دوره فعلي مجلس حفظ كند؟

حذف صفر هاي اضافه ؛ فعال نه!
چرا مركز پژوهش هاي مجلس با لوايح دولت مخالفت مي كند؟

مسكن

بانك

گزارش

اميد به گشايش خودرويي
اصــالح ســازوكار 
بازار خودرو، يكي از 
اصلي ترين مسائلي 
اســت كه بارها از 
ســوي وزير جديد 
صنعــت، معدن و 
تجارت مطرح شده اســت. ديروز نيز در جريان 
بازديد عليرضا رزم حسيني از خودروسازي هاي 
بزرگ، مسائلي مانند لزوم اصالحات در ساختار، 
ســهام و مديريت صنعت خودروسازي كشور 
موردبحث قرار گرفت. وزيــر صنعت مي گويد: 
به دنبال اصالح صنعت خودرو هســتيم و اين 
اتفاق گام بــه گام و مرحله به مرحلــه بايد انجام 
شود تا با ايجاد بازار رقابتي خودروي باكيفيت 
به دســت مردم برســد. اين در حالي است كه 
پيش تر نيز خبرهايي از تغيير روال قيمت گذاري 
خودرو و حذف نرخ گذاري دستوري از اين حوزه 
منتشر شده بود كه مي تواند با تأكيد رزم حسيني 
بر لزوم حذف دالالن از اين بازار مرتبط باشــد. 
وزير صنعت، معدن و تجــارت ديروز در بازديد 
از گروه صنعتي ايران خودرو و مركز تحقيقات و 
نوآوري سايپا در جريان فعاليت هاي 2خودروساز 
بزرگ كشــور براي ارتقاي ســطح محصوالت 
قرار گرفت و ابراز اميــدواري كرد: به تدريج و با 
ايجاد ثبــات در نرخ ارز، ثبــات در بازار خودرو 
نيز تجربه شــود و وضعيت خودروســازان نيز 
ارتقا پيدا كند. رزم حســيني بر لزوم شكستن 
انحصار و ورود خودروســازان بخش خصوصي 
و ايجاد بــازار رقابتي نيز تأكيد كــرد و گفت: 
خودروســازان دولتي نيز بايد به سمت افزايش 
توليد خودروهاي باكيفيت و قيمت مناســب 

حركت كنند.

كرونا ثبت چك در صياد را 
به تأخير انداخت

كمتر از 10روز از زمــان اجراي قانون جديد 
چك نگذشــته كه اين بار كرونا باعث شد تا 
دست كم اجراي بخشي از اين قانون مهم به 
تأخير گرفتار شــود.ديروز محمد نهاونديان، 
معاون اقتصادي رئيس جمهــور خبر داد كه 
 ســتاد مبارزه با كرونا تصويب كرد كه اجراي 
طرح ثبت چك در ســامانه صياد تــا پايان 
سال به تعويق بيفتد تا در اين مدت آشنايي، 
اطالع رســاني و فرهنگســازي هاي الزم در 
اين زمينه صــورت پذيرد. به نظر مي رســد 
ســتاد مبارزه با كرونا به دليــل كم كاري در 
اطالع رساني و فرهنگســازي جهت آشنايي 
مردم با تغييــرات جديد قانــون چك اين 
تصميم را گرفته باشــد و نه ويــروس كرونا؛ 
چه اينكه محمد نهاونديان در حاشيه نشست 
اين ســتاد به قانون جديد صدور چك اشاره 
كرد و گفت: »در اين قانون كه در سال 1397 
به تصويب مجلس رســيد، به مدت 2سال به 
بانك ها براي ايجاد آمادگي هاي الزم و تامين 
سامانه ها مهلت داده شده بود. او افزود:  بانك 
مركزي پيش بيني كرده بود به دليل آشــنا 
نبودن مردم با اين ســامانه ها ممكن اســت 
قانون جديد موجب شود تا مراجعات زيادي به 
شعب بانك ها صورت گيرد؛ درحالي كه در اين 
شرايط كرونايي نمي توان مراجعات پرتراكمي 
را در بانك ها داشته باشيم. نهاونديان گفت:  
بر همين اساس نظر ستاد اين بوده كه اجراي 
اين تبصره تا پايان ســال به تعويق بيفتد تا 
آشنايي، اطالع رســاني و فرهنگسازي  هاي 

الزم در اين زمينه انجام شود.

اجراي گام به گام قانون چك
به گزارش همشــهري با اينكه بانك مركزي 
مهلت كافي بــراي فرهنگســازي و اجراي 
زمينه هــاي الزم براي اجــراي قانون جديد 
چك را داشته، اما تأخير صورت گرفته باعث 
شــده تا قانون يادشــده به صورت تدريجي 
اجرا شــود. داوود محمدبيگــي، مدير اداره 
نظام هــاي پرداخت بانك مركــزي پيش تر 
گفته بود: ثبــت اطالعات چك در ســامانه 
صياد از طريق برنامك هــاي موجود بانكي 
و پرداخــت انجام خواهد شــد و افرادي كه 
دسترســي به اين اپليكيشــن ها را ندارند، 
مي توانند براي ثبت اطالعات چك به صورت 
حضوري به شعب بانكي مراجعه كنند و عالوه 
بر روش هاي ذكر شده، به دنبال اين هستيم 
كه افراد بتوانند با ارسال پيامك نيز اطالعات 
چك را ثبت يا تأييد كنند. وي تصريح كرد: 
قرار اســت تغييرات تدريجي انجام گيرد و تا 
زماني كه دسته  چك هاي جديد وارد گردش 
نشده اند، آن دسته از چك هايي كه در اختيار 
مردم اســت، اعتبار دارند و مشمول قوانين 
جديد نخواهند بود. همچنين ثبت اطالعات 
چك هاي جديدي كه از 20 دي ماه امسال در 
اختيار مشــتريان قرار مي گيرد نيز بالفاصله 
الزامــي نخواهد بــود؛ زيرا نياز اســت مردم 
به تدريج با تغييرات قانونــي و نحوه عملكرد 
آن آشنا شــوند. اما بعد از الزامي شدن ثبت 
اطالعات چك در سامانه صياد، درصورتي كه 
اطالعات چك در سامانه ثبت نشود، چك فاقد 

اعتبار بوده و كارسازي نخواهد شد.

متهمان جهش قيمت مسكن
دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، ضمن بررسي تحوالت بازار مسكن كشور، 
رشد نقدينگي و انتظارات تورمي را عامل افزايش قيمت مسكن در دوره اخير معرفي 

كرده است.
به گزارش همشــهري، ميانگين قيمت مســكن در شــهر تهران در 9ماهه امســال 
68.3درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته و به 21ميليون و864هزار تومان براي هر مترمربع رسيده 
اســت. وزارت راه و شهرســازي در يك گزارش تحليلي، پررنگ ترين عوامل مؤثر در اين افزايش را »رشد 
نقدينگي« و »باال رفتن انتظارات تورمي« اعالم كرده؛ عواملي كه به واســطه همبستگي بازارها با اقتصاد 

كالن و نرخ ارز، قيمت همه كاالها اعم از مصرفي و سرمايه اي را باال برده است.

نماي كشوري بازار مسكن
تحليل بازار مسكن از منظر تحوالت اين بازار در 31 استان كشور، يكي از انتظارات از وزارت راه و شهرسازي در 
پاسخ به انتقادات رسانه اي و عمومي نسبت به جهش قيمت مسكن در شهر تهران بوده است. حاال دفتر اقتصاد 
مسكن وزارت راه و شهرسازي در گزارشي كه اخيرا منتشر كرده، تحوالت مسكن و اقتصاد را از منظر كالن و 
در سطح كشور بررسي كرده است. در اين بررسي ها، شاخص هاي مسكن و اقتصاد در قالب 18محور در دستور 
كار قرار گرفته و عالوه بر اطالعات بازار مسكن تهران و شهرستان ها اعم از قيمت و تعداد معامالت، در بحث هاي 
جداگانه، تغييرات مربوط به ايجاد ارزش افزوده، سرمايه گذاري بخش خصوصي در توليد مسكن، تحوالت سود 
توليد و رشد سرمايه گذاري در مسكن، سهم بخش مسكن و ساختمان از اشتغال و سهم مسكن در هزينه خانوار 
نيز مورد بررسي قرار گرفته است. براســاس يافته هاي اين گزارش تحليلي، پررنگ ترين داليل اصلي افزايش 
قيمت مسكن، رشد نقدينگي و باال رفتن انتظارات تورمي حاصل از آن بوده است؛ به گونه اي كه نمونه گيري ها 
نشان مي دهد، هر زمان كه نسبت رشد شاخص نقدينگي نسبت به شاخص قيمت مسكن از روند بلندمدت خود 
پيشي گرفته، فشار براي افزايش قيمت مسكن در دوره هاي بعد ايجاد شده است. آمارهاي مطرح شده در گزارش 
دفتر اقتصاد مسكن نشان مي دهد؛ در سال97 بيشترين فشار براي افزايش قيمت مسكن از محل شوك هاي 

ايجاد شده در شاخص نقدينگي به قيمت مسكن به وجود آمده 
كه آثار اين شوك در افزايش سنگين قيمت مسكن در سال98 
قابل  مالحظه اســت. در گزارش وزارت راه و شهرســازی، 
ميانگين قيمت مسكن در كشور برابر 15ميليون و263هزار 
تومان برآورد شــده اســت. همچنين ميانگيــن قيمت در 
24استان كشور كمتر از 10ميليون تومان، 4استان بين 10 
تا 20ميليون تومان و متوسط قيمت مسكن تنها در 2استان 

بيشتر از 20ميليون تومان محاسبه شده است.

روايت آمارها از عقب گرد توليد مسكن
آمارهاي مربوط به دوره 10ســاله 1388 تا 1398 نشان 
مي دهد كه سهم ارزش افزوده بخش مسكن از كل اقتصاد 
ايران در اين دوره زماني از 7.7درصد به 4.7درصد كاهش 
يافته است. همچنين آمارها نشان مي دهد، سرمايه گذاري 
بخش خصوصي در توليد مسكن شــهري در تمام مناطق 
كشــور از ســال 92 تا 95 روند نزولي داشــته است. در 
ادامه، آنگونه كه آمارهاي بانك مركزي نشــان مي دهد در 
سال1395، سود توليد مسكن از 70درصد به 120درصد 
افزايش يافته و اين موضوع با يك تأخير زماني يكســاله، 
منجر به رشــد 50درصدي ســرمايه گذاري حوزه مسكن 
در سال1396 شده اســت، اما بعد از آن در سال 97 و 98 
سود توليد مســكن به ترتيب در 2ســال متوالي به 64 و 
سپس 60 درصد كاهش يافته و به همين ميزان چشم انداز 
توليد مسكن و رغبت سرمايه گذاران براي آغاز پروژه هاي 

مسكوني را تضعيف كرده است.

كاهش دور موتور اشتغال
در كنار تحوالتي كه در حوزه سرمايه گذاري حوزه مســكن رخ داده و وضعيت نسبتا نامساعدي كه براي 
توليد رقم زده است، آمارهاي مربوط به ســهم بخش مسكن و ساختمان در ايجاد اشتغال در كشور نيز در 
روند نزولي قرار گرفته است؛ به گونه اي كه سهم مسكن و ساختمان در اشتغال كشور در بازه زماني 10ساله 
شيبي نزولي داشته و از 13.1درصد در سال1388 به 12.6درصد در 1398 رسيده است. در اين شرايط، 
گرچه متهم اصلي رشد قيمت مسكن، رشد نقدينگي و باال رفتن تورم انتظاري عنوان مي شود، اما باز هم 
به واسطه كاهش توليد كه نتيجه آن در اشتغال نيز مشخص است، ميزان عرضه واحدهاي مسكوني جديد در 
بازار كاهش يافته و بيش  از پيش در تنور قيمت ها دميده است. اين اتفاق در حالي رخ داده كه به واسطه ركود 
جدي ساخت وساز مسكن از ابتداي دهه90 و كسري توليد در سال هاي قبل از آن، ميزان كسري مسكن 
كشور به حدود 5ميليون واحد مسكوني رسيده است و بر همين اساس هرگونه كاهش توليد و عرضه مسكن 

مي تواند نقشي تعيين كننده در قيمت مسكن داشته باشد.

يك شام اقتصادي در يلداي سال سخت
يلدا از خاطره انگيزترين شب هاي سال براي ايراني هاست؛ برو و بيا و گستردگي عيد را 
ندارد اما دورهمي هاي قشنگي دارد كه به لطف يكي دو دقيقه طوالني بودنش گويي 
كه به همه مجوز مي دهد براي شــب زنده داري. امسال به دليل محدوديت هاي كرونا 
حال و هواي اين شب مثل ديگر شب هاي اين سال سخت كمي متفاوت است اما شايد 
بشود با ترفندهايي اين شــب خاص را خاص تر كرد. شب چله بيشتر به خوراكي هايش معروف است و اصال 
يلدا شب خوراكي هاست؛ آجيل و باسلوق و انار و هندوانه جزء الينفك اين شب محسوب مي شوند اما همه 
اينها تنقالتند. يك شام خاص و اقتصادي شايد ايده خوبي براي يلداي امسال باشد، حتي اگر بار اولي باشد 
كه امتحانش مي كنيد. در اين مطلب سعي كرديم چند غذاي مرتبط با شب يلدا را پيشنهاد كنيم كه بعضي 

از آنها البته كمي گران در مي آيد ولي بعضي ديگر بسيار اقتصادي هستند.

فسنجان
فسنجان رابطه محكمي با شــب يلدا دارد. انار و 
گردو مهم ترين اجزاي آن هســتند كــه هردو از 
معروف ترين خوراكي هاي يلدايي هم محســوب 
مي شوند اما بر كسي پوشيده نيست كه فسنجان 
غذاي گراني اســت. اين خورش را هم مي شــود 
با مرغ تهيه كــرد و هم با گوشــت اما قيمت هاي 
امروز بازار نشان مي دهد اين غذا چندان اقتصادي 
نيســت. گوشــت كيلويي 120هزار تومان، مرغ 
)تنظيم بازار( كيلويي 24هزار تومان و مغز گردو 
كه الاقل 500گرم براي اين غذا الزم است، كيلويي 
250هزار تومان. تهيه خورش فسنجان براي 4نفر 
در اقتصادي ترين شرايط با 300گرم گوشت چرخ 
كرده 185هــزار تومان و با 300گرم ســينه مرغ 
تنظيم بازاري 140هــزار تومان هزينه برمي دارد. 

شايد بهتر باشد به سراغ گزينه هاي ديگر برويم.

اناربيج شمالي ها
اين خورشــت يكــي از خوشــمزه ترين غذاهاي 
شمالي هاســت. اناربيــج يا انــار آويــج يكي از 
خورشــت هاي خوشمزه شــمالي اســت كه در 
تهيه آن از گردو، رب انار، آب انار و ســبزي محلي 
استفاده مي شــود. ظاهر و مواد خورشت اناربيج 
شباهت زيادي به فسنجان دارد و تفاوت اصلي آن 
استفاده از سبزي در اناربيج است كه طعم خيلي 
خوب و رنگ زيبايي به خورشــت اضافه مي كند. 
به همين خاطر اســت كه به آن خورشت سبزي 
فسنجان هم گفته مي شود. اين غذا هم گردو دارد 
اما كمي از فسنجان كم هزينه تر است. ديگر مواد 
الزم براي تهيه آن مرغ، ســبزي )تــره، جعفري، 
گشنيز و نعنا(، رب انار و سير است. براي 200گرم 
گردو 50هزار تومان، بــراي 300 تا400گرم مرغ 
دست كم 12هزار تومان، براي يك كيلو سبزي بين 
5 تا 7هزار تومان و براي يك شيشه رب انار 25هزار 
تومان بايد بپردازيد تازه اگر سير را از قبل داشته 
باشيد وگرنه سير را هم بايد حداقل كيلويي 25هزار 
تومان بخريد. هزينه تهيه اين خورشت براي 4نفر 

دست كم 100هزار تومان درمي آيد.

مرغ با سس انار
براي تهيه اين غذا تقريبا به چيز زيادي جز مرغ و 
رب انار نياز نداريد. بقيه مواد الزم چيزهايي است 
كه معموال در تمام آشــپزخانه ها پيدا مي شــود. 
افزودني ها هم سليقه اي اســت و كم هزينه. براي 
يك خانواده 4نفره دســت كم به يك سينه كامل 
مرغ نياز است تا به هركسي الاقل 50تا60گرم مرغ 
برسد. مقدار مرغ به اين دليل مهم است كه اين غذا 
خورشت نيست و مخلفاتي جز خود مرغ ندارد. مرغ 
را اگر با قيمت مناسب تهيه كرده باشيد فقط يك 

شيشه رب انار مي خواهيد و تمام. اين شام اقتصادي 
را مي توان با كمتر از 50هزار تومان تهيه كرد.

انارپلوي شيرازي 
انارپلوي شــيرازي يكي از غذاهاي مجلسي شهر 
شيراز است، كه به دليل داشتن انار كه از نمادهاي 
يلداست، يك غذاي كامال يلدايي محسوب مي شود. 
در اين غذاي خوشمزه از مرغ استفاده مي شود اما 
مي توان با گوشــت هم اين پلو را تهيه كرد. براي 
پختن انارپلو براي 4نفر، 3پيمانه برنج، دســت كم 
يك ســينه مرغ كامل، زعفران دم كــرده، كمي 
خالل پسته و يك پيمانه انار دانه شده الزم داريد. 
عمده هزينه اين غذا مربوط به مرغ و برنج است. هر 
كيلو برنج ايراني 30 تــا 35هزار تومان هزينه دارد 
ولي چون قيمت برنج را در ديگر غذاها محاســبه 
نكرديم اينجا هــم از آن فاكتور مي گيريم. هركيلو 
انار در ميوه فروشي ها باالي 20هزار تومان است و 
قيمت هر عدد انار متوسط حدود 4 تا 5هزار تومان 
مي شود. براي مرغ همان 24هزار تومان كف قيمت 
بازار را درنظرمي گيريم اما هر بســته 100گرمي 
خالل پســته 50 تا 60هزار تومان قيمت دارد. با 
فرض اينكه زعفران را از قبل در خانه داشته باشيد 
تهيه اين غذا براي شما دســت كم 75هزار تومان 

هزينه برمي دارد.

آش انار
آش انار مخصوص شــب يلدا يكي از غذاهايي است 
كه اگر تا به حال نخورده باشيد هم بهتر است يك بار 
امتحانش كنيــد. تفاوتي كه آش انار بــا بقيه آش ها 
دارد اين است كه در دســتور تهيه آش انار از گوشت 
چرخ كرده استفاده مي شــود. آش انار شيرازي، آش 
انار شمالي وآش انار يزدي دســتور پخت يكسان و 
مشابهي دارند و در هرســه گوشت استفاده مي شود 
اما نكته اينجاســت كه به راحتي مي شــود گوشت 
را از دســتور تهيه آن حذف كرد، چه به دليل اينكه 
خيلي ها با مزه گوشــت در آش مشــكل دارند و چه 
براي كم كردن هزينه ها. برنج، لپه، انار دانه شــده و 
سبزي آش همه  چيزي اســت كه براي پخت اين آش 
بدون گوشــت نياز داريد. البته اينجا انــار مورد نياز 
خيلي بيشتر است و دست كم 8عدد انار درشت بايد 
داشته باشيد. انار هر كيلو 20هزار تومان و 8عدد آن 
حدود 30 تا 35هزار تومان مي شود. قيمت هر كيلو 
لپه هم 35هزار تومان اســت كه البتــه فقط حدود 
100گرم الزم داريد. با احتساب قيمت سبزي آش و 
بدون محاسبه برنج، تهيه اين غذا براي شما 45هزار 
تومان هزينه برمي دارد. شايد با توجه به سرماي اين 
روزها و شب ها،  آش هم انتخاب خوبي براي اين شب 
خاص باشــد مخصوصا اينكه ظاهرا اقتصادي ترين 

گزينه است.

غافلگيري خانوارها
گرچه وزارت راه و شهرســازي 
متهمــان اصلي رشــد قيمت 
مسكن را رشد نقدينگي و تورم 
انتظاري معرفي مي كند، اما اين 2 
متهم در همه بازارهاي سرمايه اي 
و كااليي اثرگذار بوده اند و حتي 
قيمت برخــي از كاالها را بيش 
از مســكن افزايش داده اند، اما 
در دوره اخير به واسطه تضعيف 
توليد، اثرات كاهش عرضه نيز 
به افزايش قيمت مسكن دامن 
زده و بازخورد اين مســئله را 
مي توان در افزايش سهم بخش 
مسكن در هزينه خانوار در فاصله 
زماني ۱۰ساله بين سال هاي ۸۸ 
تا ۹۸ مشاهده كرد. درحالي كه 
به واسطه تورم عمومي در اقتصاد 
ايران و رشــد افسارگسيخته 
قيمت ها بهانــه جهش نرخ ارز، 
قيمت اغلب هزينه هاي موجود 
در ســبد مصرفــي خانوارها 
رشد داشــته، اما سهم مسكن 
در رونــدي فزاينده قرار گرفته 
و به باالترين ميزان خود يعني 
۳۶درصد رسيده كه نسبت به 
سال۸۸ ،حدود 5درصد بيشتر 

است.

ث
مك
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شاخص كل بورس تهران  بورس
در مبادالت روز گذشته 
بعد از يــك هفته نزول 
ســنگين  و  مــداوم 
31هزارو 500واحد معادل 2.2درصد رشــد 
كرد و بيش از 157هزار ميليارد تومان به ارزش 

بازار سهام شركت هاي بورس اضافه شد.
به گزارش همشهري، شاخص كل بورس تهران 
بعد از يك هفته نزول و افتي نزديك به 94هزار 
واحد در مبادالت ديروز دوباره رشد كرد. اين 
رشد در شرايطي اتفاق افتاد كه نزول 8درصدي 
شاخص كل بورس تهران موجي از نگراني را در 
تاالر شيشــه اي ايجاد كرده بود. اما رشد روز 
گذشته شاخص كل بورس تهران بار ديگر اميد 

را به تاالر شيشه اي برگرداند.
در مبادالت روز گذشــته شاخص كل بورس 
تهران با 2.23درصد رشــد بــه محدوده يك 
ميليون و 444هــزارو 887واحد رســيد. با 
اين ميزان رشــد بيش از 157هــزار ميليارد 
تومان به ارزش ســهام شــركت هاي حاضر 
در بورس و فرابورس اضافه شــد و جمع كل 
ارزش بازار سهام به 7055هزار ميليارد تومان 
رسيد. سهامداران ديروز همچنين 17هزارو 
349ميليارد تومان اوراق بهــادار در بورس و 
فرابورس دادوســتد كردند كه اين ميزان در 
مقايسه با معامالت روز چهارشنبه 47درصد 

كاهش نشان مي داد.
 تحليلگران تكنيكي بر اين باورند كه چنانچه 
شــاخص از محدوده مقاومت يــك ميليون 
600هزار واحــد عبور كند ايــن احتمال كه 
بتواند تا پايان سال از ســقف قبلي هم عبور 

كند وجود دارد.
همايون دارابي يك كارشــناس بازار سرمايه 
درباره عواملي كه در آينده بورس نقش دارند 
گفت: باال رفتن نرخ سود بانكي توسط دولت، 
قيمت گذاري خودرو و عدم شفافيت بين روابط 
وزارت نفت با پااليشگاه ها سه عاملي بودند كه 
باعث ريزش بازار شدند. با رفع اين سه عامل در 
كنار اصالح عميق بازار شرايط براي صعودي 
مصمم تر در روند بازار فراهم مي شود. او ادامه 
داد: همواره فعاليت هاي غيرمؤثر مثل خريد و 
فروش دالر، سكه، زمين، مسكن يا خودرو در 
انتخاب سرمايه گذاران وجود دارد. اما چنانچه 
بخواهيم اقتصاد مؤثري داشته باشيم بايد توليد 
در اولويت باشــد. اما چون دولت به سياست 
كنترل تورمي بازگشــته به بازار فشــار وارد 

شده است.

او تأكيد كــرد: در دوره نزول، قيمت ســهام 
شركت هاي بزرگ با اصالح زيادي مواجه شده 
و اكنون ارزنده اند. اين نمادها در حال بازيابي 
براي آغاز حركت بعدي هستند و شاهد اقبال 
معامله گران به سهامي هستيم كه دورنماي 

تحليلي يكساله تا دو ساله آنها مثبت است.
نويد خاندوزي يك كارشناس ديگر بازار سرمايه 
هم با اشــاره به اينكه در فصل زمستان غالبا 
فرصت هاي مثبت پيش روي بازار بيشــتر از 
تهديدهاست، گفت: در هفته هاي اخير چند 
اتفاق خوب در بازار رخ داده اســت. نخستين 
اتفاق مثبت كاهش ريســك سياسي و اتفاق 
مثبت بعدي نيز ثبات نسبي ارز است كه براي 
بازار سرمايه بسيار مهم است. خاندوزي ادامه 
داد: با تثبيت نرخ ارز، بازار تحليل پذيرتر شده 
و با كاهش ريسك هاي سياسي ثبات ارزي را 
شاهد بوديم. او موضوع بعدي را رشد بازارهاي 
جهاني دانست و گفت: شرايط مساعد بازارهاي 
جهاني اتفاق مثبتي براي بازار سرمايه است؛ 
چراكه در آمد بيش از 55 درصد از صنايع بازار 
سهام وابسته به فروش مواد خام )كاموديتي (

است. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: نكته 

آخر اينكه قيمت ها اصالح و جذاب شــده كه 
اين موضوع هــم فرصت بســيار خوبي براي 

بازار است.
اميرعلي اميرباقــري يك كارشــناس ديگر 
بازارســرمايه هم به روند معامالت بورس در 
هفته جاري اشاره كرد و افزود: به نظر مي رسد 
در هفته جاري با توجه به خبرهاي منتشــر 
شــده در زمينه افزايش ســرمايه شركت ها و 
جابه جا شدن قيمت ها در كانال حمايتي، بازار 
به صورت معقول و منطقــي به روند معامالت 
خود ادامه دهد و شاهد شكل گيري نسبي تقاضا 
در بازار باشيم، هر چند ممكن است در كليت 
بازار فشار عرضه هم وجود داشته باشد. او با بيان 
اينكه بازار سرمايه به سبب ابزارهاي مختلف 
سرمايه گذاري، صندوق ها و سبدهاي متفاوت 
سرمايه گذاري همچنان گزينه معقول و منطقي 
براي سرمايه گذاري است، توضيح داد: شركت ها 
به دليل برخوردار بودن از دارايي ، براي افرادي 
كه به ســرمايه گذاري نگاه دارايي محور دارند 
مي تواند جذاب باشد؛ بنابراين بازار سرمايه در 
ميان مدت و بلندمدت همچنان كانون توجه 

سرمايه گذاران خواهد بود.

روند تحوالت بازار طال و سكه را 
در پاييز امسال چگونه مي بينيد؟

پاييز امسال قيمت طال روند صعودي داشت 
و يكي از پرهيجان تريــن برهه هاي زماني از 
لحاظ قيمت طال و سكه را پشت سر گذاشتيم، 
به طوري كــه قيمت جهاني طال بــا توجه به 
شيوع كرونا و كاهش ارزش دالر و همچنين 

افت ارزش بســياري از ســهام ها در دنيا افزايش يافت و بهاي 
اونس جهاني به باالترين رقم خود يعني 2هزاردالر رســيد. اما 
پس از آن زمزمه هاي كشف و توليد واكسن كرونا اميد را در دل 
اقتصاد جهان ايجاد كرد كه رشــد منفي اقتصاد جهاني با مهار 
كرونا متوقف شــود و اين عامل كاهش بهاي اونس را به همراه 
داشــت به طوري كه تا همين هفته پيش شاهد كاهش شديد 
قيمت طال بوديم. اما در 2هفته اخير تحت تأثير نزديك شدن به 
روزهاي پاياني سال ميالدي و طبق سنوات گذشته كه تسويه 
حساب هاي شركت ها و مؤسســات مالي افزايش تقاضا در بازار 

طال را باعث مي شود، دوباره قيمت اونس تا حدودي باال رفت.
در بازار داخلي روند تحوالت به چه صورت بود؟

در بازار داخلي نيز بهاي اونس يكي از عوامل اصلي تعيين كننده 
قيمت طال و سكه بود اما عامل تأثيرگذار ديگري هم در اين ميان 
نقش داشت و آن قيمت ارز بود. بعد از اينكه در روزهاي پاياني 
مهر قيمت ارز و سكه به باالترين سطح خود رسيد يعني سكه 
تا 16ميليون تومان و هر گرم طــالي 18عيار به يك ميليون و 
500هزار تومان باال رفت، بسياري از ارگان هاي نظارتي افزايش 
قيمت طال و ارز را بدون دليل موجه و ناشــي از داللي و واسطه 
گري دانســتند و پليس اقتصادي و نيروي انتظامي معامالت 
كاغذي و فردايي را متوقف و عوامل اين معامالت را دســتگير 
كردند كه اين عامل به كاهش قيمت ها منجر شد و درحالي كه 
قيمت دالر به 33هزار تومان رسيده بود به كانال 25بازگشت و 
يك ماهي هست كه شاهد ثبات نسبي قيمت ارز هستيم. به تبع 
آن قيمت طال و سكه هم رو به كاهش گذاشت به طوري كه قيمت 
سكه از 16ميليون تومان به كانال 11ميليون تومان كاهش يافت.
انتخابات آمريكا را تا چه حد در نوسانات قيمت در 

بازارها مؤثر مي دانيد؟ 
يكي از عواملي كه از افزايش بيشتر بهاي اونس جهاني جلوگيري 
كرد، مشخص شــدن نتيجه انتخابات آمريكا و پيروزي بايدن 
در اين انتخابات بود. با توجه به تغيير سياســت آمريكا در دنيا 
نشانه هاي مثبتي در بازارهاي مالي ايجاد شد و تأثير عمده اي 
در كاهش بهاي اونس جهاني و همچنين قيمــت ارز در ايران 

داشت، به اين دليل كه اين تغيير، نشانه مثبتي 
از احتمال بازگشت آمريكا به برجام تلقي شد. 
انتخابات آمريكا به طور قطع يكي از عوامل مؤثر 
بر قيمت طال و ارز در جهان و ايران بوده است.

وضعيت كنوني بازار طال و سكه 
از لحاظ استقبال و خريد و فروش چگونه 

است؟
زماني كه ما افزايش قيمت طال و ســكه را داشتيم بسياري از 
مردم سرمايه ها و نقدينگي خود را از ديگر بازارهاي مالي خارج 
مي كردند و به بازار طال و سكه و ارز وارد مي شدند. ولي با كاهش 
يكباره قيمت ارز، طال و سكه، اين جذبه از بين رفت و خريداران 
و سرمايه گذاران بازار طال و سكه و ارز، همگي فروشنده شدند. 
در روزهاي پاياني پاييز ميل به خريد و سرمايه گذاري روي طال 
به شدت كاهش پيدا كرده و مردم به دليل ترس ناشي از احتمال 
كاهش بيشــتر قيمت اين دارايي ها متقاضي خريد نيســتند. 
به همين دليل حباب ســكه كه در اثر تقاضاي بــاال در بازار به 
2ميليون تومان نزديك شده بود، كاهش يافت و در دوسه روز 
اخير به 750هزار تومان كاهش يافته اســت. نوساناتي كه در 
دوسه هفته اخير در بازار طال و سكه شاهد آن هستيم نوسانات 
معمول بازار است و شوك و هيجان كاذب قيمتي در 2هفته اخير 
نداشتيم. در هفته اي كه گذشت به دليل كاهش تقاضا و افت داد 
و ستد، بازار طال در ركود سنگيني به سر مي برد و از آنجايي كه 
اين ركود ناشي از كاهش شديد تقاضا و افت قيمت ارز است، با 
وجود افزايش 11دالري بهاي طــالي جهاني قيمت ها در بازار 

ايران نزولي بوده است.
بازار طــال را در ادامه ســال چگونه پيش بيني 

مي كنيد؟
با توجه به اينكه تا 20ژانويه سياستگذاري آمريكا در قبال مسايل 
سياسي و اقتصادي دنيا اعالم نشده به اعتقاد من خيلي نمي توان 
پيش بيني دقيقي از ادامه كار و 3 ماهه پاياني ســال شمسي و 
شروع سال ميالدي داشت. بايد چند هفته اي صبر كنيم تا تغيير 
دولت آمريكا را ببينيم. اعالم برنامه هاي سياسي و اقتصادي دولت 
جديد آمريكا مي تواند به ايجاد تحليل درســت تري از تحوالت 
آينده بازار طالي جهاني و داخلي كمك كند. اما با توجه به ثباتي 
كه اين روزها در بازار ارز كشور مشاهده مي شود پيش بيني من 
اين است كه با نگاه به قيمتي كه براي ارز در بودجه ديده شده، 
به نظر مي رســد تغييرات زيادي را در بازار ارز نداشته باشيم و 
اين ثبات مي تواند به تثبيت قيمت ها در بازار طال و ســكه هم 

منتهي شود.

شاخص كل بورس تهران بعد از يك هفته نزول ديروز 2/2درصد رشد كرد

محمد كشتي آراي در گفت وگو با همشهري تحليل كرد نگاه طال به قيمت ارز در بودجه 1400بازگشت بورس به مدار رشد
بازارهاي مالي جهان و به تبع آن ايران، پاييز امسال 3 ماه پرهيجان و پرماجرا را پشت سر گذاشتند. اونس  گفتوگو
جهاني به باالترين رقم تاريخي خود رسيد و قيمت دالر، طال و سكه در ايران، قله هايي غيرقابل پيش بيني 
را درنورديد. فشار كرونا بر اقتصاد جهاني، پيروزي بايدن در انتخابات آمريكا و درنهايت كشف واكسن 
كرونا هركدام به سهم خود در تعيين قيمت ها و جهت دهي به پيكان نوسانات در اين بازارها نقش داشتند 
و افزايش دوباره قيمت اونس، طال و سكه در هفته پاياني پاييز نشان مي دهد، هنوز نمي توان به ثبات اين بازارها دلخوش بود، 
گرچه نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران معتقد است بازار طال فعال نوسان مهم ديگري را تجربه نخواهد كرد. همشهري 
در گفت وگو با محمد كشتي آراي، كارشناس بازار طال و نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران روند بازار طال و سكه در پاييز و 

چشم انداز اين بازار در زمستان و شروع سال جديد ميالدي را بررسي كرده است. شب يلدا با كيك خانگي
با همه محدوديت هاي كرونايي، شــب يلدا را  سوپرماركت
نمي توان ســوت و كــور برگزار كــرد. گرچه 
دورهمي هاي بزرگ فاميلي و دوستانه امسال 
تعطيل است و قرار نيست مهماني هاي آنچناني 
برگزار كنيم يا برويم اما مي توان با جمــع كوچك خانواده هم يلدا را 
گرامي داشت و خوش بود، كافي است كمي سوروسات مربوط به اين 
شب را با هزينه كم جور كنيد تا درازترين شب امسال هم مثل هرسال 

برايتان خاطره انگيز شود. 
آجيل و شيريني از ملزومات اين شب باستاني است. پيشنهاد ما براي 
آجيل اين است كه به يكي 2قلم آجيل خام اكتفا كنيد تا هم سالم تر 
باشد و هم كم هزينه تر، اما براي شيريني پيشنهاد ويژه داريم؛ كيك 
مورد عالقه خودتان و خانواده تان را خودتان در منزل بپزيد و از خريد 
شيريني خالص شويد. كافي است به نزديك ترين سوپرماركت محل 
برويد و يك بسته پودر كيك از هر طعمي كه دوست داريد بخريد تا يك 
ساعت بعد بوي كيك داغ تمام خانه را پر كند. پودرهاي آماده كيك و 
البته ديگر دسرها اين روزها در تمام سوپرماركت ها ديده مي شوند و 
تنوع برندها و طعم ها دست خريداران را براي انتخاب باز گذاشته است. 
رشد، انسي، زرماكارون، درنا، آمون، سوربن، شاهسوند، بنيس، پادمهر 
و هايپراستار از عمده ترين برندهايي هستند كه پودرهاي آماده كيك 
را تهيه و عرضه ميكنند اما در ايــن زمينه مي توان گفت بدون ترديد 
بيشترين سهم بازار در اختيار برند قديمي رشد است. قيمت اين پودرها 
هم چندان گران نيست به طوري كه قيمت گران ترين محصول در اين 
حوزه زير 30هزار تومان و ميانگين قيمت البته 20هزار تومان است. 
درباره دســتور تهيه هم اصال نگران نباشيد، مي توانيد روي هر بسته 
دستور تهيه را بخوانيد. پيشنهاد ويژه اينكه يك بسته پودر ژله انار هم 

بخريد تا شبتان تكميل شود. يلدايتان مبارك...
 

قيمت انواع پودر كيك آماده در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند
25.000خامه اي وانيلي-500گرميرشد

27.600قهوه- 500گرميشاهسوند
29.950رويال چاكلت- 450گرميرشد

21.500زعفراني- 500گرميمصطفوي
21.500وانيلي- 500گرميسوربن
21.070كشمشي- 375گرميانسي

23.000براوني- 400گرميزرماكارون
17.000پرتقالي- 400گرميدرنا

21.300توت فرنگي- 500گرميزرماكارون
23.500شكالتي- 500گرميدكتر نيك

18.500موزي- 500گرميپادمهر
16.600زعفراني- 450گرميهايپراستار

سير نزولي نرخ ارز، افت شديد تقاضا و تشديد ركود  بازار
حاكم بر بازار محصوالت فوالدي در شــرايطي 
ادامه دارد كه واسطه گري برخي از شركت هاي 
عرضه كننده، موجب مقاومت در برابر ريزش و 

واقعي شدن قيمت اين محصوالت در بازار آزاد شده است.
به گزارش همشهري، بررسي وضعيت بازار اين روزهاي انواع محصوالت 
فوالدي، بيانگر نوسان جزئي قيمت ها در شرايط تثبيت يا كاهش نرخ 
ارز است. از سوي ديگر كاهش تقاضاي خريد اين محصوالت در فصول 
سرد سال در شرايطي موجب تشديد ركود بازار شده است كه با اجراي 
شــيوه نامه جديد عرضه فوالد از 2 هفته پيش، آرامش نسبي در بازار 
محصوالت فوالدي شكل گرفته اســت. اما فعاالن صنفي تأثير مثبت 
اجراي اين شــيوه نامه بر بازار را مقطعي و كوتاه مدت دانسته و تأكيد 
مي كنند كه در اين شيوه نامه نيز از ظرفيت هاي تشكل هاي صنفي براي 
توزيع و نظارت بر بازار محصوالت فوالدي استفاده نشده و اكنون برخي 
شركت هاي ناشناخته با خريد اين محصوالت از بورس يا كارخانه هاي 

بزرگ به قيمت سازي  در بازار آزاد مشغول هستند.

 نبض گراني محصوالت فوالدي، كندتر شد 
گزارش ميداني خبرنگار همشــهري از وضعيت قيمت و عرضه انواع 
محصوالت فوالدي در روزهاي پاياني هفته گذشته حاكي از تثبيت يا 
كاهش قيمت اغلب اين محصوالت است. در واقع افت شديد تقاضا در 
بازار محصوالت فوالدي موجب شد تا در شرايطي كه برخي شركت هاي 
واســطه عرضه كننده اين محصوالت در برابر ريزش قيمت ها در بازار 
خودداري مي كنند، ركود حاكم بر بازار نيز به عاملي براي مقاومت بازار 

براي افزايش قيمت اين محصوالت تبديل شده است.
 با اين روند چهارشنبه هفته گذشته، ميانگين قيمت انواع پروفيل در 
بازار آزاد كاهش 59 توماني را تجربه كــرد و نرخ انواع تيرآهن با ثبات 
نســبي مواجه بود. همچنين تقريبا همه توليدكنندگان محصوالت 
حوزه نبشــي و ناوداني، نرخ محصوالت خود نســبت به اواسط هفته 
گذشته را ثابت نگه داشته يا حتي كاهش 200توماني نرخ پروفيل هاي 
پرمصرف را شاهد بوديم. گرچه قيمت هركيلوگرم ميلگرد آجدار 10در 
بازار آزاد به طور متوسط رشــد محدود 11تومان و ميلگرد 14 آجدار 
افزايش 12تومان در هر كيلوگرم را تجربه كرد، اما قيمت انواع ميلگرد 
در بازار ثابت ماند. اين در حالي است كه با وجود رقابت سنگين بر سر 
خريد مقاطع طويل فوالدي در بــورس كاال و افزايش قيمت ميلگرد 
توسط برخي شركت ها، روز چهارشنبه هفته گذشته بيشتر شركت هاي 
توليد كننده ميلگرد آجدار، ترجيــح داده اند تا قيمت محصوالت خود 
را ثابت اعالم كنند؛ در واقع اين روزها نبود تقاضاي واقعي براي خريد 
مقاطع فوالدي در بازار راكد، همچنان مهم ترين مانع افزايش قيمت و 
ثابت نسبي نرخ بيشتر مقاطع طويل و محصوالت حوزه لوله و پروفيل در 
اين بازار بود. با وجود اين بايد منتظر ماند و ديد با توجه به رشد نرخ هاي 
جهاني و تشــديد رقابت براي خريد برخي مقاطع فوالدي به خصوص 

تيرآهن ذوبي  در بورس كاال، روند تثبيت و ســير نزولي قيمت در بازار 
محصوالت فوالدي طي روزهاي آينده نيز تداوم مي يابد. فعاالن بازار 
فوالد، نبود خريدار واقعي براي انــواع محصوالت فوالدي را با توجه به 
قيمت هاي باالي قبلي ازجمله داليــل مقاومت بازار در مقابل افزايش 
بيشتر قيمت اين محصوالت با وجود افزايش قيمت مقاطع فوالدي در 

بورس كاال مي دانند. 
ركود ساخت وساز مسكن و توقف اغلب طر ح هاي عمراني دستگاه هاي 
اجرايي و عدم  امكان دپو و ذخيره سازي  اين محصوالت موجب شده تا 
تقاضاي خريد انواع محصوالت فوالدي در شرايط نابسامان اقتصادي و 
تعطيلي و ركود كرونايي كسب و كارهاي مرتبط كاهش يافته و توجيهي 
براي افزايش قيمت مقاطع طويل فوالدي وجود نداشــته باشــد. در 
چنين شرايطي فروش محصوالت انبارشده از هفته هاي گذشته براي 
آهن فروشان نيز توجيه دارد. اين در حالي است كه در روز چهارشنبه 
هفته گذشته ميانگين قيمت پيشنهادي تيرآهن به حدود 12هزار و 
800و نرخ پيشنهادي انواع ميلگرد به حدود 11هزار و 500تومان رسيد 
كه بايد در بازار آزاد متوســط نرخ هر كيلوگرم ميلگرد 14آجدار را به 

12هزار و نرخ تيرآهن 14را به 12هزار و 700تومان مي رساند.

متعادل شدن قيمت ها با تأمين نياز صنايع
ابالغ شيوه نامه ساماندهي بازار فوالد با هدف عدالت در توزيع مواداوليه 
و بهبود وضعيت توليد در زنجيره توليدات صنعتي ازجمله صنايع فلزي 
صورت گرفته است. عليرضا رزم حسيني، وزير صنعت، معدن و تجارت با 
بيان اينكه پس از اجراي شيوه نامه فوالد، از 2 هفته پيش تاكنون قيمت 
فوالد و محصوالت فوالدي در كشور متعادل مي شود، گفت: سياست 
كلي وزارتخانه و دولت اين است كه محصوالت فوالدي به طور كامل در 
بورس عرضه شود و از آنجايي كه با مازاد توليد در كشور مواجه هستيم، 
قيمت ها به تدريج متعادل خواهد شد. همچنين با اجراي اين شيوه نامه، 
مديركل دفتر صنايع برق، فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و 

تجارت نيز از كاهش قيمت لوازم خانگي با عرضه اختصاصي ورق هاي 
فوالدي به توليد كنندگان اين محصوالت خبر داد و گفت: انتظار داريم 
تا با اين اقدام در زمينه كاهش قيمت لوازم خانگي در كشــور تا پايان 

سال جاري گام هاي اساسي برداريم. 
كيوان گــردان، افزود: همه مســيرهاي منتهي به فــروش ورق هاي 
فوالدي در بازار سياه بسته شده و عرضه اختصاصي ورق هاي فوالدي 
به توليدكنندگان لوازم خانگي در كشور از همين هفته آغاز مي شود. 
به گفته او، در اين شيوه جديد عرضه اختصاصي ورق هاي فوالدي به 
توليدكنندگان لوازم خانگي همانند خودروسازان ادامه خواهد داشت و 
تمام توليدكنندگاني كه پروانه بهره برداري دارند، مي توانند با استفاده 
از اين فرصت ورق هاي فوالدي مورد نياز خود را خريداري كنند. عرضه 
اختصاصي ورق هاي فوالدي همچنين به كاهش قيمت ورق نيز كمك 
خواهد كرد. گردان گفت: تا پيش از اين توليدكنندگان نمي توانستند 
كمتر از 100تن فوالد را در بورس خريداري كنند، اما در شــيوه نامه 
جديد توليدكنندگان لوازم خانگي مي توانند با حجم كمتري از بورس، 

ورق هاي فوالدي مورد نياز خود را خريداري كنند.

تأثير مقطعي شيوه نامه فوالدي
رئيس اتحاديه فروشــندگان آهن و فوالد در گفت وگو با همشــهري 

در مورد تأثير شــيوه نامه فوالدي بر بازار اين محصوالت، گفت: گرچه 
شيوه نامه فوالدي تأثير مثبتي بر بازار داشته و موجب آرامش و كنترل 
بازار شده است، اما اين تأثير كوتاه مدت و مقطعي خواهد بود و به مرور 
زمان بازار تغيير جهت مي دهد. حميدرضا رســتگاري پور، با انتقاد از 
نحوه تدوين اين شيوه نامه افزود: بايد تصميماتي كه براي ساماندهي 
بازار گرفته مي شود مبناي علمي و صحيح داشته باشد؛ چرا كه هدف 
اصلي كمك به تثبيت قيمت ها در بازار محصــوالت فوالدي و انتفاع 
مصرف كنندگان واقعي است. اما متأسفانه سياستگذاران در تدوين اين 
شيوه نامه نظام توزيع را ناديده گرفته و اشكال اصلي آن بي توجهي به 
مجراي اصلي توزيع و نظارت بر بازار است؛ با اين روند افراد حوزه هاي 
ديگر در نظام توزيع محصوالت فوالدي دخالت كرده و حتي در جلسات 

تصميم گيري در مورد اين شيوه نامه به اتحاديه اطالعي نداده اند. 
به گفته رئيس اتحاديه فروشــندگان آهن و فوالد مشــخص نيست 
متوليان تنظيم بازار قصد دارند تا با ايجاد سيســتم توزيع جديد براي 
محصوالت فوالدي، موازي كاري كنند؛ چرا كه مشــخص نيست در 
اين شيوه نامه بايد چه كساني، به چه شيوه و با چه سودي محصوالت 
فوالدي را توزيع كنند. چند هزار واحــد صنفي توزيع آهن و فوالد در 
سطح كشور نمي دانند كه چرا در تدوين اين شيوه نامه چه دولت و چه 
مجلس، توزيع كنندگان حضور نداشته اند؛ اين در حالي است كه براي 
ساماندهي بازار اين محصوالت بايد حوزه توزيع محور باشد و اگر رانت و 
فسادي اتفاق بيفتد نيز در حوزه توزيع خواهد بود و توزيع مناسب منجر 
خواهد شد تا قيمت هاي واقعي در نظام عرضه و تقاضا كشف شود.  هدف 
اين شيوه نامه شكل گيري انضباط در بازار محصوالت فوالدي است، اما 
درصورتي كه اين ضعف ها برطرف نشود، در آينده بازار به هم ريخته و 
از محل اين نابساماني، سودجويان چندين هزار ميليارد تومان منتفع 

خواهند شد.

ورود شركت هاي بي نام و نشان به توزيع فوالد
رئيس اتحاديه فروشــندگان آهن و فوالد با اشــاره بــه اينكه بايد در 
تصميم گيري هاي تنظيم بازار، همه حلقه هاي مؤثر در زنجيره فوالد 
حضور داشته باشند، اما در اين شيوه نامه توزيع كنندگان واقعي ديده 
نشده و اتحاديه نيز نمي تواند نظارت و كنترلي بر بازار اين محصوالت 
داشته باشد، گفت: حتي در مكاتبه با مجلس نيز به اين موضوع اشاره 

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1444887315272.23شاخص كل بورس-واحد
47.29-15562-17349ارزش معامالت- ميليارد تومان

70551572.28ارزش بازار- هزار ميليارد تومان
3807402560.07ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري- ميليارد تومان

مقاومت بازار در برابر تخليه حباب فوالد
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد در گفت وگو با همشهري: با وجود حباب 10تا 

30درصدي قيمت در انواع محصوالت فوالدي، ابهامات نظام توزيع و واسطه گري برخي 
شركت هاي ناشناخته، موجب مقاومت بازار براي كاهش يا افزايش قيمت ها شده است

كرديم با اين تصميم عمال چند هزار واحد توزيعي را كنار گذاشــته و 
كارخانه ها و برخي شركت ها كه هيچ كس نام و نشان آنها را نمي داند را 

متولي توزيع محصوالت فوالدي كرده اند.
 به گفته رستگاري پور، اكنون كارخانه ها محصوالت را در بورس يا از 
طريق برخي شــركت هاي فروش عرضه مي كنند؛ اين در حالي است 
كه حتي بورس هم به طور غيرمســتقيم در نظام توزيع دخالت كرده 
و مشخص نيســت چه كســاني بايد محصوالت فوالدي را از بورس 
خريداري و به چه كساني و با چه قيمتي عرضه كنند. معلوم نيست كه 
شناسنامه توزيع در كجاي اين دستورالعمل قرار گرفته و تا وقتي كه 
بر توليد، توزيع، قيمت گذاري و صادرات اين محصوالت نظارتي وجود 
نداشته باشــد و قيمت توليد داخلي به نرخ ارز گره بخورد، بازار شاهد 
آشــفتگي خواهد بود. او، افزود: اكنون شركت هاي قدرتمند اما بي نام 
و نشان بدون مجوز در حوزه توزيع دخالت كرده و با خريد محصوالت 
فوالدي در بورس اين اقالم را در بــازار آزاد به نرخ دلخواه عرضه كرده 
و قيمت سازي  مي كنند. اين شــركت ها حتي هيچ مجوزي از اتحاديه 
دريافت نكرده، با واسطه گري اين محصوالت را به هر قيمتي كه بخواهند 
به فروش رسانده و به هيچ كس پاسخگو نيستند. رستگاري پور، افزود: 
حتي اتحاديه نيز اين شركت ها را نمي شناسد. گرچه بورس نمي تواند، 
محصوالت فوالدي را به خريداران نفروشــد، اما مشخص نيست كه 
اين شــركت ها كه با ايجاد كمبود و تقاضاي كاذب در بازار به افزايش 
قيمت ها دامن زده و با نرخ گذاري غيرمتعارف و عرضه چند نرخي تمام 
محصوالت فوالدي از سنگ آهن گرفته تا ورق ميلگرد، تيرآهن و... به 
سودهاي كالني دست مي يابند، به چه كسي پاسخگو هستند. او، گفت: 
مشخص نيست اين شركت ها به كجا وابسته هستند و بورس هم آمار 
نمي دهد كه چه كساني به حوزه خريد محصوالت فوالدي ورود كرده، 
چه مقدار محصول خريداري و به چه قيمتي به مشتريان فروخته اند. 
همچنين كارخانه هايي كه سهميه مي فروشند نيز اطالعات ميزان و 
قيمت فروش و خريداران محصوالت را نمي دهند. اين شركت ها مثال 
در شرايطي كه نبايد قيمت تمام شده هركيلوگرم ورق بيش از 10هزار 
تومان باشــد، اين محصول را از بورس خريداري و در بازار آزاد به نرخ 

20هزار تومان مي فروشند.

ركود، سد راه افزايش قيمت ها 
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد با بيان اينكه طبق روال هر ساله 
در فصول پاييز، زمستان و حتي بهار مصرف آهن و محصوالت فوالدي 
به شــدت كاهش يافته و بازار اين محصوالت به دليل شرايط جوي با 
كسادي مواجه مي شود، گفت: با توجه به اينكه محصوالت فوالدي قابل 
دپو نيست و زنگ مي زند، عرضه كنندگان ناچار به فروش محصوالت 
هستند، اما كسادي بازار مانع از افزايش قيمت اين محصوالت مي شود. 
رســتگاري پور در مورد تأثير عرضه ورق فوالدي به برخي صنايع بر 
كاهش قيمت و ارزاني محصوالت نهايي، گفــت: عرضه ورق فوالدي 
ارزان قيمت به لوازم خانگي موجب تداوم رويه كنوني خواهد شد كه 
مثال يك توليد كننده با مصرف ساالنه 100تن ورق، سهميه 1000هزار 
تني را با نرخ پايين از فوالد مباركه يا بــورس دريافت كرده و بقيه اين 
كاال را از طريق واسطه ها و قيمت هاي باالتر در بازار آزاد عرضه مي كند. 
او، افزود: سود اصلي اينگونه توليد كنندگان از محل فروش ورق و ساير 
محصوالت فوالدي با قيمت باالتر در بازار آزاد تامين مي شود. براي ارائه 
سهميه مذكور نيز بايد مسير توزيع از اتحاديه باشد و مشخص شود كه 
دقيقا به چه توليدكنندگاني مطابق با نياز واقعي آنها و چه ميزان ورق 
سهميه داده و بر روند مصرف آن با توليد محصول نهايي نيز نظارت شود.

حباب 10تا 30درصدي قيمت ها
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد از مقاومت برخي عرضه كنندگان در مقابل كاهش قيمت محصوالت فوالدي در بازار خبر داد و 
گفت: با وجود سير نزولي يا تثبيت نرخ ارز و تشديد ركود حاكم بر بازار محصوالت فوالدي به دليل كاهش ساخت وساز و افت تقاضاي اين 
محصوالت در فصول سرد سال، متأسفانه هنوز هم برخي عرضه كنندگان اين محصوالت در برابر شكست قيمت ها مقاومت مي كنند. 
رستگارپور تأكيد كرد، اما با توجه به ظرفيت بازار و ميزان توليد، بايد نرخ آهن و فوالد كاهش يافته و قيمت ها واقعي شود. چرا كه اكنون 
نرخ هركيلوگرم ميلگرد 10هزار تومان، تير آهن 15تا 20درصد و ورق حداقل 30درصد حباب داشــته و قيمت نبشي، ناوداني و ساير 
محصوالت فوالدي نيز بايد كاهش يابد. او پيش شرط شكست حباب قيمت ها در بازار محصوالت فوالدي را توزيع مناسب از طريق 
تشكل هاي قانوني ذيربط و نظارت دستگاه هاي مسئول بر اين فرايند دانست و افزود: براي كارآمدي عرضه محصوالت فوالدي بايد 
مسير توزيع اصالح و نه اينكه نظام توزيع تغيير كند. رستگارپور در مورد چشم انداز بازار محصوالت فوالدي تا پايان امسال گفت: اگر 
اتفاق خاصي نيفتد قيمت آهن و محصوالت فوالدي تا پايان امسال نه تنها با نوسان چنداني همراه نخواهد بود، بلكه با توجه به تثبيت و 

سير نزولي نرخ ارز و ركود بازار بايد شاهد كاهش قيمت اين محصوالت در بازار آزاد باشيم.

ث
مك
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در روزهايــي كــه در ايــران حتــي اجــازه فعاليت در 
تلويزيون هــاي اينترنتي را هــم به عادل فردوســي پور 
نمي دهند، او با عزت و احترام به قطر دعوت شــد تا فينال 
ليگ قهرمانان را به صورت زنده در صفحه اينســتاگرامي 
فارســي AFC گزارش كند. به نظر مي رســد اينستاگرام 
چيز بدي اســت و »مدار« ندارد. كاش مي شد فعاليت در 
اينســتاگرام هم زير چتر صداوســيما برود تا هر خارج از 
مداري نتواند آنجا كار كند. خب البته چون اينستاگرام مال 
خارجي هاست، كمي سخت است كه دايره امر و نهي آقايان 
 AFC به آنجا كشيده شود. اشــكالي ندارد؛ بگذاريد پيج
ظرف يك شب 3 ميليون نفري شود و البد همين مقدار هم 

از بيننده هاي تلويزيون ايران بريزد. 

اينستاگرام »مدار« ندارد؟

آقا انصافا امير قلعه نويي از گل گهر تيم خوبي ســاخته و حتي 
روزهايي كه شــاگردانش باخته اند هم فوتبــال زيبايي از اين 
تيم ديده ايم. االن هم رفقاي ســيرجاني باالي جدول هستند؛ 
نوش جان شان، مفت چنگ شــان. با اين همه سياست قديمي 
اميرخان همچنان ادامه دارد؛ يعني تعريف كردن از تيم حريف 
در روزهايي كه برنده مي شود. قلعه نويي بعد از در هم كوبيدن 
شــهرخودرو گفته: »يكي از تاكتيكي ترين تيم هــاي ايران را 
برديم.« فقط مشكل اينجاست كه اين تيم خيلي تاكتيكي، دارد 
از همه 2 تا و 3 تا مي خورد و االن چهاردهم جدول است. حاال 
اشكالي ندارد كه قلعه نويي حرمت بازنده را نگه دارد، اما كاش 
او در روزهايي كه مي باخت هم همين قدر مهربان بود و برتري 
حريف را به توانايي هاي فني اش ربط مي داد، نه شانس و داوري 

و مسائل پشت پرده!

قلعه نويي مهربان

مصاحبه مهدي رحمتي بعد از شكست سنگين برابر گل گهر 
طوري بود كه اگر كســي نمي دانســت چه خبر است، تصور 
مي كرد شــاگردان آقا مهدي 3 تا زده اند و بــازي را برده اند! 
سرمربي شهرخودرو گفته: »گل گهر را كامل آناليز كرده بوديم. 
برنامه داشــتيم كه بازيكنان اين تيم را روي ارسال ها، ضربات 
ايستگاهي و اوت هاي دستي كنترل كنيم.« اما معلوم نيست 
ناگهان چطور اين تيم 3تا خورد. تازه گل هايي كه شهرخودرو 
خورد و كلي از گل هايي كه نخورد، ربطي به ضربات ايستگاهي 
و اوت دستي نداشت. به نظر مي رســد اگر رحمتي لطف كند 
و در مســابقات بعدي قيد آناليز كردن حريف را بزند، شانس 
نتيجه گرفتن تيمش بيشتر مي شود. يك راهش هم اين است 
كه خودش برود داخل دروازه بايســتد؛ شــايد تعدادي از اين 

توپ ها را گرفت.

اين جمله را بعد از برد مي گويند

نكته بازي

كنفرانس مطبوعاتي

اين اتفاق عجيبي است كه گزارش يك مسابقه از خود 
مسابقه اهميت بيشتري پيدا كند؛ آن هم مسابقه اي با 
اين سطح از اهميت! فينال ليگ قهرمانان آسيا بين 2 
تيم پرسپوليس و اولسان هيونداي به روايتي مهم ترين 
بازي تاريخ باشگاه پرسپوليس و يكي از بااهميت ترين 
مسابقات فوتبال در اين سال ها بود. اما همين مسابقه 
تاريخي از ساعت ها پيش از آغاز كامال تحت تاثير يك 
اتفاق و يــك نام قرار گرفت. عادل فردوســي پور بعد 
از مدت ها دوري از صحنه گزارشــگري، اين بازي را 
از صفحه فارســي AFC به شكل مســتقيم گزارش 
مي كرد. از زماني كه اين خبر اعالم شد، فضاي مجازي 
كه پيش تر عرصه اي براي تحليل ها و كري خواني هاي 

معمول پيش از بازي بود به صحنه اي براي حمايت از 
اين چهره محبوب تبديل شد. حاال همه به يك سوال 
فكر مي كردند كه »بــازي را از تلويزيون مي بينيد يا 
اينستاگرام؟« و البته درصد پاسخ ها به اين سوال ها را 
حتما در اين روزهــا ديده ايد و هجوم 3ميليون نفري 
ايراني ها به اينستاگرام فارسي AFC هم گواهي است 
بر آنچه در اين خصوص رخ داد. تمامي اين ماجراها، 
حاصل مديريت غلط و تصميم هاي نادرست و عجيبي 
است كه در صداوســيما اتخاذ شده و فرصت مناسب 
براي استفاده از يك محبوبيت تاريخي را با كج سليقگي 
محض به تهديد بزرگي براي مشروعيت اين سازمان 
بدل كرده است. در نتيجه، فينال ليگ قهرمانان آسيا 

به قهرماني تيم ايراني منجر نشد اما به قهرمان تر شدن 
يك قهرمان مردمي انجاميد. جمع زيادي از ايراني ها 
ديروز چشم از صفحه بزرگ تلويزيون برداشتند و بازي 
را از صفحه كوچك گوشــي هاي همراه شــان تماشا 

كردند، چون كيفيت برايشان مهم تر از كميت بود.

809هزار نفر؛ بهترين در ايران، پنجمين در دنيا
گزارش عادل فردوســي پور در اليو اينســتاگرام با 
حدود 780هزار بيننده آغاز شــد. تعــداد بينندگان 
اين گزارش در شــلوغ ترين لحظات از مرز 800هزار 
نفر هم گذشت و در باالترين مقدار خود به 809هزار 
نفر رسيد. عادل فردوسي پور گزارش خودش را با اين 

جمالت آغاز كرد: »سالم خدمت همه شما مردم عزيز، 
دوست داشــتني، باوفا و بامعرفت كشــورمان. سالم 
به ايران عزيز. نمي دانيد چقدر دلم براي شــما تنگ 
شده بود. نمي توانم بيان كنم...« او در اين لحظه كمي 
احساساتي شد، مكث كرد و دوباره به گزارش برگشت: 
»به خودم گفته بودم اول بازي خودت را كنترل كن 
اما...« همين تكه از گزارش عادل بالفاصله بعد از بازي 
بارها و بارها در فضاي مجازي بازنشر شد. فريادهاي او 
در لحظه گل پرسپوليس، افسوسش در صحنه پنالتي 
اول با اين جمله كه »كاش مي گذاشتند اقال يك دقيقه 
شادي كنيم!« و حســرت و افسوسش در پايان بازي 
با تكرار ايــن جمله خودش كه »ديگــه حالي به آدم 
مي مونه...« از ديگر لحظات اين گزارش بودند كه مورد 
توجه مردم قــرار گرفته و در فضاي مجازي بازنشــر 
مي شدند. ضمن اينكه بســياري از مردم عكس هاي 
خود را در حالي كه با تلفن همراه شان بازي را تماشا 
مي كردند، در شــبكه هاي اجتماعي قرار مي دادند. 
حتي برخي از سايت هاي پربيننده كه عالقه چنداني 
به نام فردوســي پور ندارند و تا قبل از بازي حتي خبر 

مربوط به گزارش او را منتشر نمي كردند در مقابل اين 
موج تسليم شده و در حين بازي كانال خودشان را با 
هاياليت هايي از گزارش عادل پر مي كردند! گزارش 
فردوسي پور در اينستاگرام در نهايت با ركورد809هزار 
نفري اش تبديل به پنجميــن اليو پربيننده در تاريخ 
اينســتاگرام شــد. در حالي كه 4اليو برتر مربوط به 
صفحات غيرفارسي بوده و در واقع اين پربيننده ترين 
اليو در تاريخ اينستاگرام فارسي بوده است. براي خلق 
اين ركورد خيلي ها كه پرسپوليســي نبودند و حتي 
برخي افراد غيرفوتبالي هم به اينستاگرام آمده بودند. 
اين گزارش براي مردم چيزي فراتــر از يك گزارش 
فوتبال بود. آنها اين صحنه را فرصت مناســبي براي 
يك اعتراض مدني يافته بودند و اين اعتراض ميليوني، 
تعداد دنبال كننده هاي صفحه فارســي AFC را طي 
2روز از 260هزار نفر به نزديك به 3ميليون نفر رساند. 
اين صداي مردمي بود كه اگرچه مسابقه فوتبال را با 
دخالت VAR روي مانيتورهــاي داوران باختند، اما 
بازي خودشــان را روي صفحه كوچك گوشي هاي 

همراه با پيروزي به پايان رساندند.

  روي گوشي ديديم، روي مانيتور باختيم

قهرماني از »دست« رفت

  در حالي كه بسياري از مردم بازي را از اينستاگرام مي ديدند، پرسپوليس با ويدئو چك قهرماني آسيا را از دست داد 

خطاي هند مهدي شيري سرنوشت پرسپوليس را در فينال آسيا تغيير داد

حماسه ناتمام 

همه ما كه با حسرت از دست رفتن قهرماني آسيا را شاهد بوديم، 
همه ما كه اين تيم زندگي مان اســت، همه ما پرسپوليســي هاي 
مغموم، بيشــتر از بخت بدمان گله منديــم و از وي اي آر لعنتي تا 
تيمي كه تا آخرين لحظه جنگيد و نتوانســت. اولســان در مقابل 
پرسپوليس آن تيم ترسناك مراحل قبل نبود و واقعيت اين است 
كه مي شد اين كره اي ها را برد. مي شد اين ملت اندوهگيني كه زير 
فشــار اقتصادي و كرونا و هزار و يك مشكل دلخوشي اش همين 
فوتبال است را شــاد كرد، اما و هزار اما كه فينال2020 آسيا شب 
ما نبود. مايي كه بــا اندامي مجروح و تركيبــي ناقص پا به فينال 
گذاشته بوديم. حاال كه بازي تمام شده مي شــود نكته ها گفت و 
عملكرد بازيكنان و انديشــه هاي كادر فني را نقد كرد. انصاف اما 
حكم مي كند كه بگوييم پرسپوليس در فينال آسيا فراتر از انتظار 
بازي كرد. غيبت وحيد اميري و احسان پهلوان و عيسي آل كثير كار 
خودش را كرد ولي اين بهترين بازي سال هاي اخير اميد عاليشاه 
بود و مهدي عبدي جوان كاري را كه بايد مي كرد انجام داد. آنچه 
در عصر دلگير ديروز شاهدش بوديم حماسه اي ناتمام بود. 2 سال 
پيش وقتي در يك قدمي جام بوديم و دست هاي خالي مان اجازه 
نداد قهرمان شويم همه مي گفتيم كي مي شود كه دوباره به فينال 
برويم. االن هم احتماال خيلي ها همين حرف را مي زنند. حسرت ها 
همچنان ادامه مي يابد اما اين پرسپوليس را به خاطر خواهيم سپرد. 
پرسپوليسي كه بازهم در قدم آخر كم آورد؛ به اندازه يك قدم؛ كمي 
تمركز و دقت بيشتر مي توانست 29 آذر 99 را به يكي از روزهاي 
مهم تقويم مبدل كند. اين حماسه هم درنهايت ناتمام ماند اما پاي 
اين تيم خواهيم ماند كه زندگي مان اســت كه با آن خنديده ايم و 
اشك ريخته ايم. پرســپوليس براي ما يكي از معدود بهانه ها براي 

ادامه دادن است. چشم انتظار فينال سوم مي مانيم...

گل محمدي: اتفاقات بازي عليه ما بود
يحيي گل محمدي قهرمــان واقعي فينــال را بازيكنان خودش 
مي داند. او در كنفرانس مطبوعاتي پــس از بازي اين چنين گفته 
اســت: »گل هاي راحتي را به حريف تقديم كرديم و متأســفانه 
اين اتفاق افتاد و نتوانســتيم قهرمان شــويم. واقعا از اتفاقي كه 
افتاد ناراحتيم. وقتــي نتيجه را واگذار كرديم كــه روي برخي از 
صحنه هايي كه خيلي تأثيرگذار بود گل خورديم. از هر راهي فكر 
مي كرديم گل بخوريم به جز مواردي كه اتفاق افتاد. بازيكنان با همه 
كمبودها، كاستي ها و مشكالتي كه بعد از صعودمان به فينال رخ 
داد، تالش خودشان را كردند. در مجموع عملكرد خوبي داشتيم. 
از نظر خودمان قهرمان واقعي همين بازيكنان هســتند. بازيكنان 
تيم با همه وجودشان و با شــرف بازي كردند و تا آخرين ثانيه ها 
جنگيدند، اما اتفاقات بازي عليه ما بــود. جا دارد از همه هواداران 

عذرخواهي كنم.«

يادداشت

سعيد مروتي
روزنامه نگار

 10 نكته خواندني از هفته هفتم ليگ برتر؛ از اصفهان
  تا تبريز، از سيرجان تا مسجدسليمان

بهروز رسايلي| مسابقات هفته هفتم ليگ برتر برگزار شد؛ جايي 
كه شايد اگر امكان انجام مسابقه پرسپوليس و سپاهان وجود 
مي داشت، كار جذاب تر مي شد، اما حتي بدون آن بازي هم 

نكات زيادي در مورد اين هفته وجود داشت.

1  در مهم ترين بازي اين هفته استقالل در اصفهان برابر ذوب آهن 
با نتيجه مساوي بدون گل متوقف شد. هر دو تيم موقعيت هايي براي 
گلزني داشتند، با وجود اين باز هم استقالل در فرمي ظاهر شد كه 
هوادارانش را دچار ترديد كرد. آبي ها آسان موقعيت گل مي دهند 
و سخت تر از پارسال موقعيت گل مي سازند. خط حمله اين تيم به 
وضوح كم رمق شده و بي جهت نيست كه ذوب آهن رحمان رضايي 
نخســتين كلين شــيت فصلش را برابر آبي ها انجام داد. در مورد 
استقالل يك واقعيت تامل برانگيز وجود دارد؛ اينكه شايد اگر اين 

تيم رشيد مظاهري را درون دروازه نداشت، االن دوم جدول نبود.
2  بعد از اختالف نظر با شيخ دياباته و البته مصدوميت اين بازيكن، 
اين بار نوبت نيمكت نشيني مهدي قائدي رسيد. در مورد او گفتند 
مصدوم است و به همين دليل نتوانسته از ابتدا بازي كند. قائدي اما 
با لحني كنايه آميز مصدوميتش را تكذيب كرده؛ تكذيبي كه در 
آن معاني زيادي نهفته است. به هر حال مهاجم بوشهري نسبت 
به پارسال به وضوح افت كرده و شايد فكري به دنبال اين بوده كه با 
نيمكت نشيني به او شوك وارد كند. بايد ديد نتيجه اين تئوري در 

هفته هاي آينده چه خواهد بود.
3   بدون شك چهره برتر هفته هفتم گادوين منشا بود؛ مهاجمي 
كه در جريان پيروزي 3 بر يك شهرخودرو، هر 3 گل تيمش را به 
ثمر رســاند و با 9گل در صدر جدول گلزنان قرار گرفت. در فصل 
ممنوعيت و محدوديت حضور بازيكنان خارجي در فوتبال ايران، 
نخستين گل ليگ را يك خارجي زد، نخستين دبل را يك خارجي 
انجام داد و نخستين هت تريك هم توسط يك خارجي ديگر ثبت 
شد. منشا در 7بازي 9گل زده و موقعيت هاي متعدد ديگري هم 

ساخته و از دست داده است. اين بهترين منشايي است كه فوتبال 
ايران به ياد دارد.

4   به طور كلي گل گهر سيرجان موقعيت هاي بسيار زيادي روي 
دروازه حريفان خلق مي كند و از اين منظر بوي تيم ليگ پنجم يا 
ليگ هشتم امير قلعه نويي در استقالل را مي دهد. تيم سيرجاني 
حتي در مسابقاتي كه شكست خورده هم انبوهي از موقعيت هاي 
گل را از دست داده اســت. در بازي شنبه هم اين تيم مي توانست 

بيش از 3 باري كه دروازه شهرخودرو را باز كرد صاحب گل شود.
5   در گل گهر قلعه نويــي حتي ميالد زكي پور هــم راه افتاده و 
نمايش هاي خوبي ارائه مي دهــد. روي گل اول نفوذ او و پاس به 
بيرونش به گادوين منشا واقعا تماشايي بود. عليرضا حقيقي اما در 
ديدار با شهرخودرو ياد ميالد ميداوودي را زنده كرد و از فاصله 30 
متري يك گل ناجور از صادق صادقي خورد. او هفته قبل 2گل از 
نفت آبادان خورده بود و پيش از آن نيز روي اوت بلند پيكاني ها يك 

گل به خودي عجيب به نامش ثبت شد.
6   باز هم يك باخت پرگل ديگر براي شهرخودرو ثبت شد تا بار 
ديگر در مورد شايستگي هاي مهدي رحمتي براي هدايت اين تيم 
مهم ليگ برتري ترديد به وجود بيايد. واقعيت اين اســت كه تيم 
رحمتي »وحشتناك« به رقبا موقعيت گل مي دهد و اگرچه فعال با 
10گل خورده در 11بازي دومين خط دفاع ضعيف ليگ را در اختيار 
دارد، اما آمارش حتي از اين هم مي توانست بدتر باشد. آنچه مسلم 
است اينكه رفع اين همه مشكل و حفره در ساختار دفاعي، كاري 

بسيار طوالني و زمان بر است.
7   تراكتور موفق شد در ورزشگاه يخ زده يادگار پيكان را 3 بر يك 
شكست بدهد. دقيقه 20 گزارشگر مسابقه مي گفت: »توپ بيشتر 
در وسط ميدان ضربه مي خورد.« بعد تراكتور روي اشتباه مدافعان 
پيكان به گل اول رسيد و بالفاصله به شكلي مشابه گل دوم را زد. پس 
از ثبت نتيجه 2 هيچ، همين آقاي گزارشگر گفت: »تيم شجاعي واقعا 
دارد خوب بازي مي كند.« بله؛ در فوتبال گل زدن و پيروز شدن حالل 

همه مشكالت است. حتي مهم نيست اين گل ها با چه كيفيتي به ثمر 
مي رسند. تا وقتي برنده باشي، همه  چيز خوب خوب است.

8   قصه پيكان هم واقعا جالب است. نادر محمدي، اوت انداز اين 
تيم يك بار موقع پرتاب آكروباتيك توپ را از دست داد و از آن به بعد 
موقع پرتاب ها، يك نفر مأمور بود كه از نيمكت براي او حوله ببرد! 
امير روستايي هم كه با خالصي از نيمكت نشيني در پرسپوليس 
رفته بود در پيكان بتركاند، فعال 2 تا پنالتي خراب كرده و روي گل 
سوم تراكتور هم پاس به عقب اشــتباه به دروازه بان تيمش داد. 
روســتايي دقيقه 90 از زمين بيرون رفت و يك دقيقه بعد پيكان 
صاحب پنالتي شــد. اين بار هم ضربه را حجت حق وردي خراب 
كرد تا ركورد صددرصدي پنالتي هاي سوخته پيكان از دست نرود!

9   فوالد خوزســتان نخستين شكســتش در ليگ بيستم را در 
داربي اين اســتان برابر نفت مسجدســليمان تجربه كرد. فوالد 
بازي قابل قبولي ارائه نداد و با گل از راه دور نيما انتظاري در دقيقه 
90 شكست خورد. اين در حالي اســت كه شايد احسان مراديان، 
گلر اهوازي ها مي توانســت روي اين گل واكنش بهتري نشــان 
بدهد. محســن فروزان بعد از اشــتباه بزرگش در بازي با تراكتور 
نيمكت نشين شده و در شرايطي كه جواد نكونام حاضر نيست در 
مورد او حرف بزند، آذري مديرعامل باشگاه دليل بيرون رفتن اين 
بازيكن را مصدوميت جزئي او اعالم كرده اســت. با اين حال شايد 
بعد از اين گل از راه دور، مصدوميت جزئي فروزان)!( برطرف شود 

و او به تركيب برگردد.
10  اعتماد به محمــد ربيعي در مس رفســنجان كم كم دارد اثر 
خودش را نشان مي دهد. اين تيم بعد از آنكه با وجود يك نمايش 
خيلي خوب برابر تراكتور شكست خورد، 2 پيروزي پياپي مقابل 
نفت مسجدسليمان و نساجي به دست آورد كه دومي بيرون از خانه 
و همراه با يك بازي منطقي و سزاوارانه بود. خود ربيعي مس را به 
ليگ برتر آورده و به نظر مي رسد قادر است جواب اعتماد مديران 

باشگاه را بدهد.

فينال ليگ قهرمانان به بدترين شكل ممكن براي پرسپوليس تمام شد. تيمي كه 
بدون شجاع خليل زاده، عيسي آل كثير، وحيد اميري و احسان پهلوان گام به ديدار 
نهايي گذاشت و در آخرين دقيقه نيمه اول با ضربه دقيق مهدي عبدي به گل رسيد، 
با 2 پنالتي گرفته شده از سوي VAR به اولسان باخت تا جام از قطر به كره جنوبي برده 
شود. بازي براي پرسپوليس خوب شروع نشد و اين اولساني ها بودند كه در دقايق 
ابتدايي توپ و ميدان را در اختيار گرفتند. حاصل اين فشار توپي بود كه در دقيقه 
هشتم اولساني ها به تير دروازه پرســپوليس زدند. البته اين برتري اولسان خيلي 
طوالني نبود چراكه پرسپوليس جلو آمد و توانست كمي به اولسان فشار بياورد. روي 
اشتباه اولساني ها در آخرين دقيقه نيمه اول و توپ ربايي خوب بشار رسن، مهدي 
عبدي توپ را به تور دروازه تيم كره اي چسباند اما اين برتري تنها چند دقيقه بعد از 
بين رفت. پنالتي كه نوراللهي تقديم كره اي ها كره بود با ضربه جونيور نگرائو به گل 
تبديل شد تا فيناليست ها با تساوي به رختكن بروند. لك در اين صحنه ضربه اول 
نگرائو را برگشت داد اما اين مهاجم در برگشت توپ را به گل تبديل كرد. برخالف 
نيمه اول، نيمه مربيان با برتري پرســپوليس در مالكيت توپ آغاز شد اما برخالف 
جريان بازي، شيري با يك خطاي هند، پنالتي دوم را هم به اولساني ها داد تا جونيور 
با گل كردن توپ آبي پوش ها را قهرمان ليگ قهرمانان كند. پرســپوليس در ادامه 
بازي مالكيت توپ را در اختيار داشــت اما از اين برتري هيچ استفاده اي نكرد تا در 
دومين حضورش در فينال ليگ قهرمانان هم بازنده باشد. پرسپوليس در اين بازي 

مالكيت 57 درصدي داشت اما تنها 2 شوت داخل چارچوب زد. اين در حالي است 
كه اولساني ها 5 بار داخل چارچوب زدند كه در اين ميان 2 شوت از روي نقطه پنالتي 
و يك شوت هم روي برگشت پنالتي زده شد! پرسپوليس در اين بازي 117 پاس هم 
بيشتر از اولساني ها داد اما در نهايت نماينده كره به جام رسيد. اولساني ها در حالي از 
2 صحنه VAR در فينال سود بردند كه در نيمه نهايي هم با 2 صحنه VAR موفق به 

حذف تيم ژاپني شده بودند.
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محمد مهدي تندگويان 
فرزند شهيد محمد جواد تندگويان

ما بعد از برجام قراردادهاي مهمي 
با شركت هاي بزرگ ازجمله توتال، 
پژو و رنو داشــتيم كه به دليل تحريم ها اين شركت ها 
از ايران رفتند. آيا با بازگشــت آمريكا به برجام اين 

قراردادها از سر گرفته مي شود؟
داســتان حضور كمپاني هاي خارجــي در دوراني كه هنوز 
رژيم اياالت متحده نقض عهد آشــكار نكرده بود 2وجهي 
است؛ يك بعد حضور مفيد بســياري از اين شركت ها بود 
كــه وارد قراردادهاي معتبــري با طرف هــاي ايراني براي 
سرمايه گذاري، توليد مشــترك و انتقال تكنولوژي شدند. 
يادتان باشــد مهم ترين گزاره اين بود كه ايران آخرين بازار 
دســت نخورده دنياســت و اين عالقه براي حضور در ايران 
هميشه بوده و خواهد بود؛ چون بازار ايران به معناي يك بازار 
مولد با نيروي انســاني منحصر به فرد و به عنوان يك زمينه 
پراستعداد براي كمپاني هاي خصوصي و شركت هاي بزرگ 
جذاب اســت. اما بعد ديگر اين است كه برخي شركت هاي 
بزرگ بدعهدي كردند و خاطرات بد از خود بر جاي گذاشتند 
و مسلم است طرف هاي ايراني هر حالتي كه پيش مي آيد بايد 
اوال نگاهشان به درون باشد و دوما تجارت و متنوع سازي  را 
با درنظر گرفتن اين سوابق، انجام دهند. البته دولت و وزارت 
خارجه وظيفه دارد تسهيل كند و اين بخش صنعت است كه 
تصميم مي گيرد چه بايد بكند و وظيفه ما اين اســت كه در 
همين زمان فشار حداكثري تجارت داشته باشيم كه داريم؛ 
سرمايه گذاري داشته باشــيم كه داريم و اين وظيفه ذاتي 
دولت است. مي دانيد امسال تمام پيش بيني ها اين است كه 
نه فقط از رشد منفي خارج مي شويم، بلكه براساس گزارش 
بانك مركزي رشد مثبت خواهيم داشت و اين صدايي است 
كه در كاخ سفيد شنيده شده و اين دليل آن است كه آنها بهتر 
از هركسي مي دانند كه فشارشان به شكست انجاميده است.

ما طلب هايي داريم از انگليس، كره جنوبي، 
هند و... . خبر جديدي داريد از آزاد شدن مطالبات؟

كشورهاي زيادي به ما بدهكار هســتند؛ برخي پول هاي 
خودمان را بدهكارند و برخي هم خسارت هايي بدهكارند. 
ما پول هاي زيادي را در كشورهاي مختلف داريم كه بخشي 
دارد وصول مي شود و برخي در حال استفاده است. در مورد 
كره و انگليس 2پرونده جدا هستند. پرونده انگليس 40و 
چندساله اســت و دولت انگليس در پرداخت بدهي خود 
سركشي مي كند و اين قابل قبول نيست و احكام قطعي را 
دادگاه انگليس داده است كه بايد اصل و سود پول پرداخت 
شود. البته هر بار به بهانه اي اســتنكاف مي كنند و اين را 
گروگان مسائل مختلف كرده اند. گفته ايم اگر به دنبال روابط 
محترمانه و عادي سازي  بسياري از ابعاد روابط هستند، اين 
مسير جز از طريق تاديه بدهي شان نمي گذرد. درباره كره ما 
پول ها و منابع متنوعي در كره داريم كه بعد از خروج آمريكا 

از برجام بلوكه شده اند؛ هيچ دليلي براي دولت كره وجود 
ندارد كه اجازه انتقال اين پــول را نمي دهد و هيچ دليلي 
براي بانك هاي كره اي وجود ندارد كه خودشــان را مطيع 
تحريم هاي فراسرزميني و فراقانوني اياالت متحده آمريكا 
مي دانند. ما در ابعاد مختلفي بــه آنها راهكارهاي مختلف 
ارائه داده ايم و گفته ايم براي تامين دارو و مواداوليه كه حتي 
براساس معيارهاي خودشان قابل انجام هست، هرچند ما آن 
محدوديت ها را هم قبول نداريم، استفاده شود. اما كره اي ها 
در كندي اين فرايند و عدم همراهي درست، سابقه بدي در 
تاريخ روابط بر جاي مي گذارند. كارهاي كوچكي شده كه 
اصال قابل قبول نيست. ما فكر مي كنيم دولت كره بايد به فكر 
آينده روابط باشد و هرچه زودتر از اين بي عملي و كاهلي در 

بازپرداخت پول خودمان دست بردارد.
سؤال بعدي درباره واكسن كروناست. برخي 
شركت ها گفته اند به دليل تحريم ها امكان تبادل مالي 

ندارند.
درباره كرونا عرض كنم كه اين موضوع چندين ماه اســت 
اولويت اول ايران است و هر هفته رئيس جمهور جلسه دارد. 
اين موضوع يك سطح فرابخشي دارد. البته جزئيات را بايد 
وزارت بهداشــت گزارش كند كه چرا با برخي واكسن ها 
موافق و با برخي مخالف است. سيستم بهداشتي و درماني 
ايران پرقدمت و با ريشه است و استاندارد هاي خود را دارد. 
ما هركجا كه وزارت بهداشت درخواستي داشته، پيگيري 
كرده ايم. البته ما در برخي موارد پيشنهادهايي داده ايم كه 
وزارت بهداشت مسكوت گذاشته. درباره واكسن، ما عضو 
كنسرسيوم مربوطه در سازمان بهداشت جهاني هستيم و 
آنجا تمامي مراحل پيش خريد را انجام داده ايم. درخصوص 
انتقال پول مشكالت جدي وجود داشته. البته مسيرهايي را 
رفته ايم، اما اين يكي از نفاق هاي آمريكايي هاست كه ما بارها 
اشاره كرده ايم. رژيم فعلي در كاخ سفيد تمام تالش خود را 
مي كند تا مردم ايران را مورد فشار قرار دهد و اين اقدامات 
ضد بشري آمريكا در تاريخ خواهد ماند كه در سخت ترين 
دوران معاصر در جهان، ملت ايران را با شرايط سخت تري 
مواجه كرد و از هيچ ســبوعيتي كوتاهي نكرد. ما عالوه بر 
سازمان بهداشت جهاني مســيرهاي ديگري را رفته ايم. 
البته وزارت بهداشت گفته واكسن ايراني هم در راه است 
كه اميدواريم آن هم به صورت واقعي محقق شود تا ببينيم 

كدام مسير بهتر به نتيجه مي رسد. 
اخيرا خبري منتشر شــد كه مقام معظم 
رهبري با تمديد بررســي لوايح مرتبط با FATF  در 
مجمع موافقت كرده اند. چشم اندازي كه شما مي بينيد 

چيست؟ 
چون در صورت لغو تحريم ممكن است به دليل ابقاي ايران 
در ليست سياه كماكان مشكالت مالي حتي با كشورهاي 

دوست باقي بماند. اين يك واقعيت است. ما قبل از اينكه 
دوباره در ليست سياه قرار بگيريم همه نكات را به مقامات 
عالي نظام و مجمع گفتيم. كشورهاي دوست همواره از ما 
خواسته اند به استانداردهاي بين المللي مرتبط با پولشويي 
و مقابله با تامين مالي تروريســم بپيونديم. وزارت خارجه 
فكر مي كند اين كار بايد خيلي زود تر از اينها اتفاق مي افتاد. 
البته متأسفانه يك فرصتي را از دســت داديم و دوباره در 
ليست سياه قرار گرفته ايم و اين الزامات جديدي براي خروج 
از ليســت پيش مي آورد. اما وزارت خارجه باز هم آمادگي 
دارد كه مســير جديدي را آغاز كند. بايد ببينيم تصميم 

مقامات نظام چه خواهد بود.
درباره قرارداد بلندمــدت با چين آخرين 
خبري كه داريد، چيست و آيا قبل از پايان دولت فعلي 

به سرانجام مي رسد؟
اساســا آنچه بين ايران و چين در حال گفت وگوست يك 
نقشه راه است و يك قرارداد نيست. يك سند جامع 25ساله 
اســت و اين بدان معناســت كه به اين دولت و آن دولت 
محدود نيست. اتفاقا اين نقشــه راه به عنوان سند 25ساله 
ديده شده كه به مســائل روزمره و امروز و فردا ارتباط پيدا 
نكند. بنابراين بيش از اينكه اهميت داشته باشد امروز امضا 
مي شود يا فردا به توافق مي رســيم اين مهم است كه اين 
توافق به درستي با جزئيات بررسي شــود. دولت از زماني 
كه رئيس جمهور چين به ايران ســفر كرد، اين سند را در 
دستور كار گذاشت. اين نقشــه راه، همكاري ايران و چين 
را به مشاركت راهبردي ارتقا مي دهد و در محور شرق هم 

ضروري است و هم شدني.
برخي نمايندگان موضــوع انتقال پرونده 
هسته اي به شوراي عالي امنيت ملي را مطرح كرده اند. 
آيا مذاكره اي در پيش است و نظر شما درباره اين انتقال 

چيست؟
 من مطلــع نيســتم دقيقا به چه مــورد اخيري اشــاره 

مي كنيد، اما هــر از چندگاهي اين موضوع 
در داخل ايران مطرح بــوده. اوال ما برجام 
را يك بار مذاكره كرده ايم و كسي مذاكره 
مجدد نمي كند. سياست قطعي نظام اين 
است كه چيزي را كه يك بار مذاكره كرده 
دوباره مذاكره نمي كنــد. ضمن اينكه 
اساسا برجام محصول ســال ها رفت و 
برگشت بوده و معلوم نيست هيچ گاه 
چنين شــرايطي در فضاي داخلي و 
بين المللي فراهم شــود. شوراي عالي 
امنيت ملــي در موضوعــات كالن 
خط مشــي ها را تعييــن مي كنــد 
و براســاس مصوبات شــورا، وزارت 
خارجه اين مسير را پيگيري كرده 
است؛ ضمن آنكه طبق مصوبه سال 
1394مجلس، وزارت خارجه متولي 

و مسئول شناخته شده است.
رژيم صهيونيســتي 
به خصوص در حوزه تحريم ورزش 

ايران تحركاتي داشته است. وزارت 
خارجه در اين زمينه چه اقداماتي را 

در دستور كار داد؟
رژيم صهيونيستي در حضيض مشروعيت خود 
به ســر مي برد و تالش مي كند از هر موضوعي 
سوءاستفاده كندتا شايد بتواند كمي از اين بحران 
كم كند؛ درصورتي كه عدم مشروعيت تبديل به 
مشخصه ذاتي اين رژيم جعلي شده است. ايران و 
تمامي اجزا و اركان آن ازجمله جامعه پهلوان پرور 
ورزش ، طرفدار مظلوم و با تمام قوا متعهد به آرمان 
فلسطين بوده و طبيعي اســت اين رژيم جعلي و 

متجاوز را مورد شناسايي قرار ندهد.

خطيب زاده در گفت وگو با همشهري مذاكره مجدد درباره برجام را منتفي  اعالم كرد
برجام نشان داد امضاي ظريف از كل دولت آمريكا معتبرتر است يادداشت

مرا براي خودت ببر

روز هاي سخت اســارت در تنهايي سلول 
و غيرت و شــكنجه هايي كه هر روز تكرار 
مي شــد، همگي براي من لذتبخش بود. 
وقتي در 23سالگي در زندان هاي ساواك شكنجه مي شدم و روزي كه 
در زندان كميته مشترك ساواك با مته استخوان پايم را سوراخ كردند، 
نمي دانستم قرار است براي 11سال سلول و شكنجه در غربت آبديده 
شوم. فكر نمي كردم روزي بگويند او جوان ترين وزير تاريخ ايران بود. 
از كودكي و كوچه پس كوچه هاي محله قديــم خاني آباد تهران دلم 
مي خواست كاري براي اين مردم ســتمديده بكنم تا از ظلم و ستم و 

مشكالت رها شوند.
از زندان كه آزادم كردند، تبعيد شدم به شيراز براي به قول خودشان 
انجام خدمت سربازي. بعد مجبور شدم )چون ممنوع الكار هم بودم( 
براي امــرار معاش خانواده تمــام راه هاي كاري و شــغلي را بروم؛ از 
رانندگي و مسافركشي گرفته تا شاگردي در بازار. مجبور به هجرت 
به استان گيالن شدم و كار مخفيانه در كارخانه توشيبا فرصت خوبي 
بود تا با تحصيل در مديريت ارشد اقتصاد براي روز هاي كمك به اين 
مردم آماده تر شوم. ساواك هميشه و تا پيروزي انقالب مرا تحت نظر 
داشت. ولي عمرش طوالني نبود و ما به آرزوي ديرينه خودمان يعني 
انقالب رسيديم. ايران آزاد شد و كارگران انقالبي همان كارخانه مرا 
مدير كردند. نخستين چيزي كه بايد انجام مي دادم قطع وابستگي بود. 
كارخانه توشيبا را تغيير دادم. اوايل انقالب شديم پارس توشيبا بعد ها 
كه من نبودم خودكفايي آنجا را تبديل به پارس خزر كرد. خيلي زود 
به صنعت نفت دعوت شــدم. همان جايي كه سال ها آرزوي خدمت  
در آن و تحول وبرقــراري عدالت براي اين مردم را داشــتم. باز هم با 
خانواده مهاجرت كرديم. اين بار نه با اجبار. با اميد و انگيزه مضاعف به 
خوزستان رفتم براي پاكسازي صنعت نفت و مناطق نفت خيز از عناصر 

ضد انقالب و درمقابل اين مردم. 

مرحوم اشراقي به نيابت از حضرت امام حكم دادند كه اين مسئوليت 
خطير را بر عهده بگيرم. سرپرستي مناطق نفت خيز جنوب را برعهده 
گرفتم. تمام توانم را در صنعت نفت براي خودكفايي و گســترش 
صنعت به كار بردم. در همه اين سال ها خانواده كنارم بود و پشتيبانم. 
حاال 3 فرزند داشتم و مادرم به آرزوي خود رسيده بود، غافل از اينكه 
اين آرزو بلندمدت نيست. شــهيد رجائي دعوتم كرد به جلسه اي، 
براي انتخاب وزير نفت. 29سالم بود. فكر نمي كردم در اين سن اين 
امر خطير به من پيشنهاد شود. ولي آقاي رجائي آدم متفاوتي بود. 
ازخود مردم بود. 1359/06/26باهــم به مجلس رفتيم. مرا معرفي 
كرد و نمايندگان رأي موافق دادند. به همت دوستانم كه از انجمن 
اسالمي دانشگاه صنعت نفت آبادان در كنارم بودند، براي نخستين بار 
برنامه پنج ساله وزارت نفت را تقديم دولت كردم. حيف كه به محض 
شــروع، صدام ملعون جنگ را آغاز و تمام مناطق نفت خيز جنوب، 
پااليشگاه ها و... را درگير يك جنگ نا برابر كرد. روحم طاقت نشستن 
در تهران و وزارتخانه را نداشت. اصال من از خوزستان نرفته بودم كه 
برگردم. جنگ كه شروع شد خانواده ام را به تهران منتقل و در خانه اي 
استيجاري ساكن كردم و برگشتم. دراين مدت كوتاه در وزارت تمام 
سعي من اين بود كه پااليشــگاه ها و مخازن و تلمبه خانه ها از مواد 
سوختي تخليه شــوند تا قدرت تخريب كاهش يابد. بايد به توسعه 
صنعت نفت دركل ايران اقدام مي كردم؛  درجاهايي كه در دسترس 
نيرو هاي بعثي عراق نباشد؛ اصفهان، شيراز، خراسان، بندرعباس و 
غيره. تمام كشور را در توســعه صنعت پااليشگاهي فعال كردم. ما 
متعهد بوديم كه در كنار همه مشكالت سوخت رساني، سوخت الزم 
برای مردم،  رزمندگان و صنايع نظامي و دفاعي را تأمين كنيم. با تمام 
توان گازرساني به نقاط دور افتاده و شهرستان ها را آغاز كردم. انقالب  
ما بايد اين نعمت خدادادي را به همه مردم برســاند و جلوي غارت 
را بگيرد. تا روز 1359/08/09كه در ورودي شهر آبادان لشكر تمام 
مسلح عراق مرا دستگير كرد، خود را بدهكار اين مردم مي ديدم. ولي 
خدا برايم سرنوشتي ديگر رقم زد. روزي كه مرا به همراه معاونينم 
هنگام سركشي از پااليشــگاه صنعت نفت آبادان دستگير كردند از 
همراهانم خواستم تمام مدارك شناسايي خود را پنهان كنند تا كسي 
متوجه نشود چه كسي اسير شده. ولي متأسفانه خيلي زود مجبور به 
معرفي خود شدم؛ مارا با جمع زيادي ازمردم و برادران بسيج مردمي 
به داخل گودال بردند تا همگي را زنده به گور كنند. يك لحظه فكر 
كردم  من با معرفي خودم جان تمام برادرانم را نجات مي دهم. فرصت 
تأمل نبود و خود را معرفي كردم. همگي را از گودال خارج كردند و 
آمديم به عراق. حاال 11 سال اســت كه درون يك سلول تنها نجوا 
مي كنم و هر روز ميزبان شــكنجه هاي تكراري هستم. سال هاست 
خبري از همراهانم، خانواده ام و ايرانم ندارم. همان اوايل وقتي از من 
خواستند در قبال مكاتبه با خانواده اطالعات كشورم را بفروشم كتبا 

به خانواده اعالم كردم مايل به ادامه مكاتبه نمي باشم.
 فكر كنم از سال 1361ديگر خبري از بيرون اين سلول 6متري ندارم، 
جز شكنجه شــيرين روزانه. خدا لعنت كند اين ســازمان منافقين 
راكه من از قبل انقالب باهوادارانش مشــكل داشتم وهيچ وقت اينها 
را  انقالبي نمي دانستم. در اين 11ســال بارها من را شكنجه كردند. 
وعده ها دادند و هربار دســت خالي رفتند. از رفتار زندانبانم فهميدم 
جنگ تمام شده. اينجا ديگر كمتر صداي ايراني ها  به گوش مي رسد. 
فكر كنم تمام همبندانم رفتند. ولي حال اين روز هاي من خيلي تغيير 

كرده. ديگر زياد نگران خانواده ام نيستم.
در من چيزي متولد شده كه مرا از اين سلول رها كرده، بي تابم كرده 
و هر روز در من نجوا مي كند. سال هاســت نگران جسمم و شكنجه 
نيستم... اين روزها كمتر صداي بازجو ها را مي شنوم. آخرين باري كه 
17شبانه روز به من اجازه خوابيدن ندادند حس كردم ديگر جسمي 
ندارم. آزاد و رها شدم و دلم تنها پركشيدن طلب مي كند. خدايا وقتي 
سال هاســت جز تو همدمي ندارم، يعني آزادم؛ رهــا از هرچه غيراز 

توست. همه همرزمانم رفته اند. مرا براي خودت ببر.

ادامه از به ياد شهيد محمد جواد تندگويان
صفحه2

   كشورهاي منطقه به بزرگ تر نياز ندارند
آقاي خطيب زاده، كشورهاي عربي گفته اند ما هم مي خواهيم در مذاكرات برجام باشيم. آيا با تغييرات كاخ سفيد تغييري 

در روابط ما با كشورهاي عربي صورت مي گيرد، نظر شما چيست؟
سياست ما تغيير نكرده است. ما از روز اول گفته ايم همسايگان اولويت ما هستند و اين يك سياست واقعي بوده است و 
به عامل سوم برنمي گردد و مشروط نيست. درباره موضوعات في مابين بايد خودمان گفت وگو كنيم. اينكه طرفي فكر 
كند براي گفت وگو با ايران بزرگ تري بايد داشته باشد، نشان مي دهد اعتماد به نفس مناسب را ندارد. واقعا منطقه ما به 

اين پختگي و بلوغ و سطح از آگاهي رسيده كه درون خود گفت وگو كند. ما حتما از اينكه گفت وگوي درون منطقه اي 
داشته باشيم، استقبال مي كنيم، اما اگر منظور برجام است كه درباره برجام مذاكره اي قرار نيست صورت 

بگيرد؛ ضمن آنكه برجام به كسي جز ايران مرتبط نمي شود و اين موضوع امنيت ملي ايران است. همه بايد 
سطح خودشان را بشناسند و در منزلت خود صحبت كنند؛ آن وقت همه  چيز در فضاي محترمانه خودش 
پيش مي رود. آغوش ما همچنان باز است تا كشورهاي منطقه و كساني كه مايلند مسائل را با گفت وگو حل 

كنند به ما بپيوندند و مشتركا مسائل منطقه را حل كنيم.
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شمع هر جمع مشو، ور نه بسوزي ما را!

همين چند روز پيش بود كــه پدربزرگم زنگ زد و گفت آب 
دستت اســت زمين بگذار و بيا اينجا. سريع خودم را رساندم 
و گفت: »هر سال همه را دعوت مي كردم كه شب چله اينجا 
جمع شوند، امســال مي خواهم بگويم كسي اينجا نيايد، اما 
خشــك و خالي كه نمي شــود، بايد يك چيزي هم كنارش 
باشــد.« اينها را پســر جوان تبريزي مي گويد كــه در بازار 
مشغول خريد اســت. كارت عابر بانكي را كه در دست دارد 
نشان مي دهد و مي گويد: كارتش را به من داده كه براي همه 
فرزندانش شب چله اي بخرم. شب چله براي ما آذري ها اهميت 
زيادي دارد، به ويژه هندوانه بُرانش. هر سال كه دور هم جمع 
مي شديم همين پدربزرگ چاقو را به هندوانه مي زد و مي گفت: 
»قادابالميزي، بو گئجه كسدوخ، )بالياي خودمان را امشب 
بريديم!(« پوست هندوانه و ميوه هاي خورده شده را در آب 
روان مي ريزد كه خوش يمن شود. خودش استاد شعرخواني 

است و اشعار شهريار و حافظ را از حفظ مي خواند.
 به ديدنش كه رفته بودم چند نامه هم به دستم داد كه رويش 
يك مصرع از حضرت حافظ بود: »شمع هر جمع مشو، ورنه 
بسوزي ما را« تأكيد كرد كه شب يلدا راس ساعت 11همه تان 
با هم نامه ها را باز كنيد و بخوانيد. مطمئنم مثل خودم همه 
فاميل دلشان مي خواهد كه امشــب كنارش باشند، اما براي 
اينكه ســالمتي اش حفظ شود و ســال بعد همين موقع در 
خانه اش جمع شويم، توصيه اش را به جان خريده ايم و در خانه 
مي مانيم. هر چند كه به نظرم يلداي مجازي هم اتفاق جالبي 

است و مي تواند به خاطره اي ماندگار بدل شود.

بله برون مجازي براي »چله شو«

امير دســتجردي، ســاكن ســاري اســت و مي گويد: 
مازندراني ها رســم دارند كه غير از فراهم كردن سور و 
سات چشــم نواز يلدا، اگر خانواده اي عزيزش را پيش از 
شب يلدا از دست داده باشد، آن شب را كنارشان باشند 

و از آنها دلجويي كنند. اما امسال شرايط متفاوت است.
 به همين دليل تصميم گرفتيم ســاعتي را تعيين كنيم 
و در فضاي مجازي به ديدار 3 خانواده اي برويم كه طي 
هفته هاي گذشته داغدار شــده اند. البته شايد به دليل 
كندي اينترنت امكان برقراري تماس تصويري نباشد، اما 
همين كه بدانند به يادشان هستيم قطعا ارزشمند است. 
او ادامه مي دهد: يكي ديگر از آداب جالب مازني ها براي 
شب چله اين است كه اگر 2 خانواده قصد داشته باشند 
با هم وصلت كنند، قول و قرارشــان را براي »چله شو« 
مي گذارند. بزرگترها اعتقاد دارند اين شب براي وصلت 
فرخنده است. امشــب هم يك مراســم بله برون داريم 
كه تنها پدرها و مادرهــا و خود عــروس و داماد در آن 
حضور دارند و بقيه به صورت مجازي مراسم را مي بينند. 
مي خندد و ادامه مي دهد: شايد اين اتفاق جوان هاي ديگر 
فاميل را هم تشويق به ازدواج و برگزاري مراسم كند كه 

البته خرج كمتري هم دارد.

خجالت هاي مادربزرگ براي قصه هاي مجازي 

شب هاي چله مردم خوزستان تا سحر انتظار مي كشند تا بنابر 
داستان هاي كهن از »قارون افسانه اي« استقبال كنند. در اين 
شب قارون در لباس هيزم شكن براي خانواده هاي فقير تكه هاي 
چوب مي آورد. اين چوب ها به طال تبديل مي شوند و براي آن 
خانواده، ثروت و بركت به همراه مي آورند. هندوانه يك ســوي 
سفره و بساط چاي و قهوه هم ســوي ديگر به راه است. بيشتر 
خانواده ها هم شام را مهمان مادربزرگ ها مي شوند. عادل يكي 
از ســاكنان اهواز در اين باره مي گويد: يادم مي آيد كه قديم ها 
شب چله حتما به روستاي زادگاه پدرم مي رفتيم و مادربزرگ 
برايمان كته ماست درســت مي كرد. خاطره انگيزترين غذايي 
كه مي خورديم و مزه اش هميشــه به يادم مانده است. امسال 
قبل از ممنوع شدن ترددها پدرم او را زودتر به خانه ما آورد كه 
كنارمان باشد. اما قرار نيست مهمان بيايد و دور هم جمع شويم. 
اينترنت برقرار اســت و اين امكان وجود دارد كه بقيه اعضاي 
فاميل او را از طريق فضاي مجازي ببينند و قصه هايش را گوش 
كنند. اما وقتي اين موضوع را به خودش گفتم، با خجالت گفت: 
»مادر، من نمي توانم اينطوري قصــه بگم.« البته مطمئنم كه 
راضي اش مي كنيم تا يك فيلم مانــدگار از مادربزرگ و يلداي 

مجازي ثبت شود.

#آخرين_يلداي_قرن _را_در_خانه_خود_بمانيم 

زاهداني ها هم شب يلدايشان را به بزرگترهاي فاميل مي سپارند 
تا از اسطورها برايشان بگويند. بازي گل يا پوچ جوان ترها هم اين 
شب را زنده تر مي كند. دورهمي هايشان هميشه به راه است، اما 
يلدا يك چيز ديگر است. اميرعلي مواليي، يكي از ساكنان اين 
استان مي گويد: چند روزي است وارد هر گروهي كه مي شويم 
يك چيز از همه پررنگ تر اســت: #آخرين_يلداي_قرن _را_

در_خانه_خود_بمانيم. هر سال پدرم چند هندوانه مي خريد 
و يك سيني پر از هندوانه هاي قاچ شده روي ميز مي گذاشت و 
مجبورمان مي كرد كه دائم هندوانه بخوريم. اعتقاد داشت كه اگر 
اين ميوه را در سرما بخوريم ديگر تابستان مريض نمي شويم. اين 
رسم عجيب كم كم در خانواده گسترش يافت، اما امسال ديگر 
نمي توانيم دور هم جمع شويم و از آن سيني جذاب هندوانه هم 
خبري نيست. با خنده ادامه مي دهد: چند روزي است كه پدرم 
هر روز به همه ما زنگ مي زند كه شب چله سيني هندوانه تزئين 
مي كنيد و عكســش را براي من مي فرستيد. نشنوم كه امشب 

كسي هندوانه نخورده بخوابد!

امشب شب چله است و كسي سر پله نيست!

يكي از رانندگان تاكســي در همدان مي گويد: تاكسي ها منع 
تردد ندارند بــه همين خاطر از چند روز پيــش چند نفري از 
دوستانم از من خواسته اند كه امشب گوش به زنگ باشم و آنها 
را به مقصد برسانم. اما تصميم گرفتم پيشنهاد هيچ كدام شان 
را قبول نكنم و اصال امشب از ساعت 6به بعد بروم خانه به عشق 
همان كرسي اي كه چند روزي است برپا كرده ايم. ما همداني ها 
رسم داريم كه زمستان ها كرسي بگذاريم، اصال كرسي شب چله 
از واجبات است و روي آن پر مي شود از كشمش، مويز، شاني، 
هندوانه، تخمه خربزه و شيريني. امير حميدي مي خندد و ادامه 
مي دهد: شعر معروفي هم داريم كه با ورود مهمان به خانه اي كه 
ميزبان شب چله است خوانده مي شود. مثال اگر خاله خانواده در 
حال وارد شدن باشد، بچه ها مي خوانند: »امشب شب چله است، 
خاله  جان سر پله است.« حيف كه امسال چنين شرايطي نداريم 
و احتماال بايد خودمان بخوانيم »امشب شب چله است و كسي 
سر پله نيست!«. او خانه ماندن مردم در شب چله را هديه به كادر 
درمان كشور عنوان مي كند و ادامه مي دهد: اين شرايط باالخره 
مي گذرد. مهم اين است كه هر كدام حتي اگر وظيفه كوچكي در 

قبال حفظ جان خودمان و مردم داشته باشيم، همان را به نحو 
احسن انجام دهيم.

استيكرها، جايگزين »چارشودركني«

جواد مختاري، ساكن خرم آباد است و مي گويد: در لرستان 
بهترين اتفاق شب يلدا همان »چارشــودركني« است كه 
جوان هاي فاميل سر پشت بام ها راه مي افتند و شعر مي خوانند. 
به ويژه براي دخترهاي من كه چادرهاي مادربزرگ را ســر 
مي كردند و سر پشت بام از حليمه خانم، همسايه مان تنقالت 
مي گرفتند. او ادامه مي دهد: خدا خيرش دهد كه هيچ سالي 
دست شان را خالي برنگرداند، حتي اگر خبري از پسته، بادام 
و گردو نبود، گندم و شاهدانه اش به راه بود. او ادامه مي دهد: 
كاش اين رسم و رسوم ها از بين نرود، در اين شرايط سخت 
اقتصادي همين چيزها برايمان مانده كه دور هم باشــيم و 
قوت قلب همديگر شويم. مختاري با بيان اينكه دورهمي هاي 
لرستاني ها معروف است و بزرگترها مقيد به برگزاري اين رسم 
و رسوم، عنوان مي كند: امسال خودم و بسياري از بزرگترها 
پيش قدم شده اند براي مراســم نگرفتن. با فرزندان مان قرار 
گذاشتيم امشب از طريق فضاي مجازي چند ساعتي را كنار 
هم باشيم و از تنهايي خارج شويم. البته يك چيز ديگر هم 
هست اينكه هر سال براي شب چله، كلي هزينه مي كردم اما 
امســال خالقيت  به خرج دادم و چون قرار نيست بچه ها به 
خانه ام بيايند به جاي آجيل و شيريني واقعي، استيكر برايشان 
مي فرستم و پذيرايي مي كنم. البته شوخي است ديگر، بايد 
ما بزرگترها يكجوري حال جوان ها را خوب كنيم كه با وجود 

انرژي جواني بتوانند بيشتر در خانه بمانند.

عيادت  مجازي در شب يلدا 

يلداي امسال فارغ از رسم و رسوم هايي كه قرار است شكل 
مجازي به خود بگيرد، يك اتفاق جالب را هم تجربه مي كند. 
حضور پررنگ بچه هايي كه زندگي شان با اينترنت و فضاي 
مجازي عجين شده و به قول يكي از ساكنان كرج، شور خاصي 
براي يلداي مجازي امسال دارند. راضيه اميني مي گويد: از 
چند روز پيش مدير و معلمان مدرسه با هماهنگي والدين، 
بخشي از كالس هاي آنالين را به چگونه برگزار كردن شب 
يلدا به صورت مجازي اختصاص داده اند و اينكه بچه ها با توجه 
به اطالعات شان در اين حوزه ها چطور مي توانند نقطه اتصال 
اعضاي خانواده به يكديگر شوند. دخترم طي همين چند روز، 
دائم به دنبال شرايطي است كه بتواند پدربزرگش را در شب 
يلدا خوشحال كند. او ادامه مي دهد: چند روز پيش هم يكي از 
همكالسي هايش به كرونا مبتال شده و مجبور است تمام مدت 
در اتاق بماند. به پيشنهاد يكي از معلمان، گروهي را راه اندازي 
كرده اند كه به قول خودشان يك عيادت تصويري و مجازي 
در شب يلدا برايش برنامه ريزي كنند. امسال به اندازه يلداي 
سال هاي  گذشته شور و حال ندارد، اما اين شرايط هم جالب 
است و بچه ها تجربه جديدي را براي حس همدردي و درك 

متقابل يكديگر ياد مي گيرند.

يلدای امسال در سراسر كشور متفاوت است. دليلش را همه می دانيم. 
اما قرار نيست بزرگترها تنها بمانند زيرا جوان تر ها می خواهند مهمانی 

مجازی بدهند و شادی امشب را با در خانه ماندن ماندگار كنند

 آخرين يلداي قرن 
با مهماني هاي مجازي

بمان در خانه اي عاقل، ِبشو دست از شب يلدا 
فلسفه شب يلدا جشن گرفتن لحظاتي است كه مي توانيم بيشتر با هم باشيم، اما امسال برگزاري دورهمي  شب يلدا در 
شرايط كرونايي ممكن است به قيمت از دست دادن عزيزان مان تمام شود و حسرت نبودشان را برايمان باقي بگذارد. 
اين حرف هاي يكي از اهالي خراسان رضوي است كه در پاسخ به سؤال مان درباره اينكه امسال شب يلدا را چطور خواهند 

گذراند چند بيت شعر مي خواند كه به قول خودش، وصف احوال امشب است.

تو كه در فكر يلدايي كه يك شــب دور هم باشي
بگويــي و بخندي و بــرون از رنج و غم باشــي

در اين وضعي كه اكنون است گريبانگير انسان ها
 چه جاي اين چنين جمعي كه اُفتد در خطر جان ها

جماعات مســاجد را نموديم تــرك زين خاطر
 به ترك يك شــب يلدا نمي گردد كســي كافر

بمان در خانه اي عاقل بِشــو دســت از شب يلدا
 كه در ايــن جمع بودن ها خطرها مي شــود پيدا

در اين روزها كه مي بيني هــزاران فرد مي ميرند
 چو گردي مبتال هرگز كســي دستت نمي گيرد

 نه خود تنهــا كه جمعي از تو شــايد مبتال گردد
 بر اين بيمــاري منحــوس گرفتار بــال گردد

به حكم عقــل مي بايد بداريم گــوش فرمان را
 نُيندازيم به كام مرگ به دســت خود عزيزان را

ث
مك

امشب آن سوي پنجره، پاييز در شبي طوالني و 
سياه رخت مي بندد اما، آخرين يلداي قرن مثل 
هميشه نيست. امسال پاييز رنگ هايش را به كرونا 
هديه داد؛ قرمز، نارنجي، زرد.... يلداي امسال بهانه اي براي »دورهم بودن« نيست؛ »به ياد هم بودن« 
است. امشب تركيبي از تنهايي و دلتنگي يكساله ماست، اما مي ارزد كه اين شب را تنها بمانيم 
براي تكرار كنار هم بودن ها در سال هاي سالمتي. كاش امشب قدم هايمان به خيابان باز نشود كه 
يلدايي ترين حال مان به سالمت باشد. اين سو و آن سو هم ندارد، از كوچه پس كوچه هاي تهران 
تا روستاهاي چسبيده به مرز. اين يك پاييز را اينگونه به زمستان بسپاريم به اميد بهار سالمتي. 
داستان يلداي متفاوت ايران و آداب و رســوم با ارزشش كه نسل به نسل حفظ شده و قرار است 

امسال مجازي برگزار شود را در ادامه بخوانيد.

مريم سرخوش 
خبر نگار
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ادامهاز
صفحهاول

  جشن هاي ايراني به 3گروه 
میراث
مهم تقسيم مي شوند؛ نخست ناملموس

جشــن هايي كه بومي فالت 
ايران بوده و مختص به سرزمين ايران كهن 
هســتند كه از آن بــا عنوان ايــران بزرگ 
فرهنگي ياد مي شــود. اين جشن ها هزاران 
سال است كه مختص فالت ايران هستند و از 
جاي ديگر نيامده اند. دوم، جشن هايي است 
كه عمدتا توسط آريايي ها به فالت ايران وارد 
و  بزرگ تريــن  آريايي هــا  شــده اند. 
تأثيرگذارترين گــروه مهاجر به فالت ايران 
هستند و جشن هايشان آنچنان با جشن هاي 
بومي فالت ايران مخلوط شده كه حاال ديگر 
امكان تفكيك جشن هايشان از جشن هاي 
بومي فالت ايران وجود ندارد؛ مثال در مورد 
نوروز، هم ســنت هاي كهن آريايي در اين 
آيين وجود دارد و هم سنت هاي بومي فالت 
ايران كه حــاال ديگر اصــال نمي توان گفت 
كدام يك از ســنت هاي نوروز مختص فالت 

ايران و آن ديگري مختص آريايي هاست.
جمشــيد، پادشــاه كهــن ايران بــود كه 
بنيانگذاري نوروز را به او نســبت مي دهند. 
او از آريايي هاي مهاجر بــه فالت ايران بود. 
نوروز حاال تبديل به آيين خاص فالت ايران 

شده است و داستان ها و آيين هايش چنان با 
سنت هاي بومي و آريايي درهم آميخته كه 
ديگر نمي توان آنها را از يكديگر تفكيك كرد. 
سومين گروه از جشــن هاي ايراني از تلفيق 
آيين هاي كهن همســايگان فــالت ايران، 
يعني آيين هاي يونــان و چين و ايران پديد 

آمده است.
آيين يلدا اما از زمره جشــن هايي است كه 
مختص فالت ايران اســت و از جهاتي نيز با 
انديشه هاي آريايي يكي شــده و نمي توان 
گفت خاص فرهنگ آريايي هاســت؛ چون 
تمامي جشن هايي كه توســط آريايي ها به 
فالت ايران آمده با آيين هــاي ايراني يكي 

شده است.
يلدا، مردمي ترين جشــن ايران است. اين 
آيين حتي از جشن نوروز هم مردمي تر است. 
به جــرأت مي توان گفت كه هيچ جشــني 
مردمي تر و عام تر از جشن يلدا نيست. يلدا با 
تمامي سنت هاي كهن ايراني اعم از آنها كه 
داخل فالت ايران بودند، يا آنها كه آريايي ها 

به ايران آوردند، يكي شده است.

جشنتولدنور
نكته مهم در مورد يلدا آن است كه آيين يلدا، 
جشن تولد مهر است، نه تولد خورشيد. مهر 
از ايزدان كهن ايران است كه نشانه و نماد آن 
سرخي آســمان به گاه پگاه و غروب آفتاب 

عكس:همشهري/سعیدقاسمی برپاييآيینيلدادرروستايكندوان

تنها جشن شبانه ايران از عهد باستان

يلدا؛ جشن مهر
دريچه

2022؛سالثبتجهانييلدا

يلداچرامليشد؟

ثبــت جهانــي يلــدا در دســتوركار 
وزارت ميــراث فرهنگي، گردشــگري و 
صنايع دستي قرار دارد و حتي پرونده اين 
آيين ميراث  فرهنگي ناملموس براي يونســكو نيز ارسال شده  است. 
پرونده ثبت جهاني يلدا در نوروز 1398براي يونســكو ارسال شد و 
چنانچه محدوديت  هاي سهميه  اي جديد يونسكو به واسطه همه گيري 
بيماري كرونا نبود، پرونده ثبت جهاني يلدا مي بايســت براي ســال 
2021ميالدي در كميته ميراث جهاني ناملموس مورد ارزيابي قرار 
مي  گرفت. همانطور كه پيش تر تأكيد شد، پرونده ثبت جهاني يلدا از 
اولويت هاي اصلي ثبت جهاني در وزارت ميراث  فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي است. اين پرونده توسط اســتاد محمد ميرشكرايي 
تدوين و در چرخه ارزيابي كميته ميراث جهاني ناملموس يونسكو قرار 
گرفت. با توجه به محدوديت  هايي كه اخيرا يونسكو به واسطه كرونا در 
مورد سهميه كشــورها براي ثبت جهاني ميراث  فرهنگي ناملموس 
اعالم داشته، تمامي كشورهاي عضو در سال 2021صرفا يك سهميه 
براي ارزيابي خواهند داشت و با توجه به اهميت موضوع ثبت جهاني 
هنر خوشنويسي، سهميه ســال 2021ايران به ثبت جهاني اين هنر 
اختصاص يافته است. بدين ترتيب انتظار مي رود با رفع محدوديت  هاي 
ناشي از همه گيري كرونا، پرونده ثبت جهاني يلدا در فهرست ميراث 
ناملموس يونسكو براي ســال 2022در چرخه ارزيابي يونسكو قرار 
گيرد. هم اكنون نيز پرونده ثبت جهاني رباب، ثبت جهاني جشن سده 
و ثبت جهاني زيارت رضوي، عالوه بر 2 پرونده ثبت جهاني يلدا و هنر 
خوشنويسي، در انتظار ارزيابي از سوي كميته ميراث  جهاني ناملموس 
يونسكو قرار دارد كه براساس ســهميه هاي اعالم شده از سوي اين 
سازمان جهاني در اجالس هاي آتي كميته ميراث جهاني يونسكو بايد 

مورد بررسي قرار گيرد.

آيين يلدا در ســال 1387به دليل برخورداري از 6عنصر تأثيرگذار و 
ارزش هاي ميراثي به فهرست آثار ملي ميراث ناملموس ايران افزوده 
شد. »سنت ها و بيان هاي شــفاهي«، »هنرهاي نمايشي«، »دانش و 
اقدامات مربوط به طبيعت و جهان«، »كنش هاي اجتماعي«، »آيين ها 
و رويدادهاي جشني«، »فضاهاي فرهنگي« و »صنايع دستي سنتي« 
همگي ارزش هايي اســت كه در دل برگزاري آيين يلــدا در ايران از 
هزاره هاي گذشــته تاكنون جريان يافته و اين ميــراث ناملموس را 
واجد ثبت ملي كرده است. »يلدا« جشن كهني است كه در آن فزوني 
روشنايي خورشيد، نور و حرارت زندگي مورد توجه برگزاركنندگان 

است. 

بهاري كه در اول فروردين رخ مي نمايد. هرچند در همه جا چنين وضعي 
نيست. مناطق كوهستاني و كويري و كناره هاي ساحل هر كدام به نوعي 

اين تجربه ها را پشت سر مي گذارند. 
»چله بزرگ« و »چله كوچك«، هر دو بهانه اي براي كنار هم بودن خانواده هاست. خانواده اي 
كه در نامگذاري سرما هم به جنسيت شان نگاه مي شود. سي ام آذرماه را در بسياري از نقاط، 
»چله زري« گفته اند. شب اول آن  را هم »عمو چله« خوانده اند. در برخي نقاط گرماي كرسي، 
پايه گذار اين صميميت است. شكل كرسي، فضاي همگرايي را تقويت مي كند و در اين سو و 

آنسوي آن، همگي آرام مي گيرند و از گرماي مشترك بهره مي برند.
تنقالت اين شب، بيشــتر ميوه هاي خشك اســت و گاهي، آخرين باقيمانده هاي ميوه هاي 
تابستاني را سر سفره مي آورد. هندوانه اي كه به زحمت، البه الي پوشالي از ساقه هاي گندم در 
جايي تاريك و نمور هر روز جابه جا مي شود تا خراب نشود. انگورهايي كه از سقف زيرزمين ها 

مي آويزند و آن  را در كيسه اي پارچه اي نگهداري مي كنند تا از هر آسيبي درامان باشد. يا زير 
سبدي نگاه مي دارند و روي سبد را با گل مي پوشانند تا در شب چله، آخرين ميوه هاي تابستاني 

را تازه مصرف كنند.
ساير تنقالت و شيريني ها نيز متناسب با شرايط اقليم است. شيريني هاي محلي را با يكي از سه 
شيره انگور، توت يا خرما كه به آن »سه شيره« مي گويند، مي پزند. در مناطق زاگرس نشين، 
گندم را در شير مي خوابانند و تفت مي دهند و آن  را با شــاهدانه درمي آميزند و به آن، گندم 
شاهدانه مي گويند. در مناطق مركزي، نوعي باسلوق به عمل مي آورند كه تركيبي از نشاسته و 
يكي از شيره هاي سه گانه است. جوزقند كه تركيبي است از هسته ميوه هايي همچون زردآلو و 

خاك قندي كه آن  را در داخل زردآلو و آلو قرار مي دهند. از اين نمونه ها بسيار است.
تهران ايرانيان نيز چون مستوره اي از همه نقاط ايران اســت، همه اين آداب را كم وبيش در 
خود دارد. اين روزها، شــب يلدا ويژه حافظ خواني است. اما آن ســال ها، كتاب هاي ديگري 
هم خوانده مي شــد. برخي از اين آثار مذهبي بود مثل كتاب »توفــان البكاء« ميرزا ابراهيم، 
مشهور به جوهري كه مراثي شــهداي كربال بود. يا »روضه الشهداي« كاشفي سبزواري كه 

نام »روضه خواني« برگرفته از نام اين كتاب اســت. يعني روي منبر اين اثر خوانده مي شد و 
خواندن اين آثار به ويژه اگر ايام سوگواري بود رونق داشت. قصه هاي عاميانه مثل »حسين كرد 
شبستري« كه از دوره صفويه در ايران رونق داشت يا »امير ارسالن نامدار« كه به روايتي نوشته 
يكي از دختران ناصرالدين شاه است و به روايت ديگر، نوشته ميرزا محمدعلي نقيب الممالك 
شيرازي كه شب ها براي قبله عالم مي خواند تا خوش بخوابد. يا داستان هاي عشقي مثل »بهرام 
و گل اندام«، يا داستان هاي پهلواني و عياري مثل »سمك عيار«، يا »داراب نامه« طرطوسي كه 
چاپ هاي سنگي داشت و شرح زندگي آدم ها بود و كارهايي كه نمي توانست واقعي باشد. كتاب 
»موش و گربه« عبيد زاكاني هم مشتري بسياري داشت. خواندن داستان هاي »شاهنامه« از 

ديگر برنامه هاي شب هاي بلند سال بود.
يلدا، هرچند بلندترين شب سال است اما شب هاي پيش و پس از آن هم خالي از دورهمي نبود. 
به ويژه در شرايطي كه دسترسي به وسايل ارتباط جمعي وجود نداشت و حتي در بسياري نقاط 
ايران دسترسي به برق و روشنايي ممكن نبود. زمستان هنوز هم فصل دوست داشتني همه 

ايرانيان است. »يلدا مبارك باد« 

يلدايايراني؛ازشاهنامهخوانيتاعبیدزاكاني

مصطفيپورعلي
مديركل دفتر ثبت آثار معنوي و طبيعي

محمدمیرشكرايي
 ايرانشناس و تدوين كننده 

پرونده ثبت جهاني يلدا

است. ايزدان ايراني برخالف ايزدان آريايي، 
همگي غيرديداري هســتند. ايزدان هندي 
اما اينگونه نيستند و با چشم قابل مشاهده 
هســتند. ايزدان ايراني چيزي شبيه به نور 
هستند و اين شاخصه )نور( از خصلت هاي 
عمده جشــن يلدا و ديگر جشن هاي ايراني 

است.
بنابراين جشــن يلدا ارتباطي با خورشــيد 
ندارد؛ چون اگر با خورشيد مرتبط بود، بايد 
جشن آن در روز اول دي ماه گرفته مي شد، 
ولي جشن يلدا در شب يلدا گرفته مي شود؛ 

يعني شبي كه آخرين شــب ماه آذر است. 
يلدا تنها جشــن شــبانه ايران است. ديگر 
جشــن هاي ايراني همچون جشن سده يا 
جشن چهارشنبه ســوري، نيمي در شب و 
نيمي در روز گرفته مي شــود، اما تنها يلدا 

جشن شبانه است.
زمان برپايي اين جشــن از سرخي شفق در 
غروب اســت كه نماد مهر در آسمان آشكار 
مي شــود و تا زماني كه سرخي فلق پيش از 
طلوع آفتاب در آسمان نمايان مي شود، ادامه 
مي يابد. تمام اين مدت، زمان برپايي جشن 

يلداست و به همين دليل است كه اين جشن 
به مهــر و ايزدمهر متعلق اســت، نه آفتاب 
درخشان. مهر، ايزدي است كه با خورشيد 
همانندي هايــي دارد، ولي عين خورشــيد 
نيست؛ چون اگر ارتباطي با خورشيد داشت 
بايد زمان برپايــي آن از طلوع فلق تا غروب 

آفتاب مي بود.

يلدادرگسترهمرزهایايرانفرهنگی
جشن هاي ايراني فرهنگ مردمان سرزمين 
ايران بزرگ فرهنگي است كه گستره آن از 

بخش هايي از تركيه آغاز و تا مرزهاي غربي 
چين مي رسد. جشن هاي ايراني را در تمام 
اين گستره مي توان شــاهد بود. يلدا نيز كه 
شب اول زمستان اســت در كشورهاي اين 
حوزه با شدت و ضعف برپا مي شود. در برخي 
كشــورها جشــن هاي ديگري بر آن غالب 
شده است يا با اندكي تغيير برپا مي شود. اما 
جشن هاي ايراني ازجمله يلدا در افغانستان، 
تاجيكستان،آذربايجان و حتي ارمنستان و 
در ميان تمامي مردمان كرد سراسر جهان 

به همان شكل برپا مي شوند.
ايران نخستين نظام حكومتي بزرگ جهان 
در دوره هخامنشــي بــود. البتــه پيش از 
هخامنشــيان، عيالميان يا ساكنان تمدن 
جيرفت نيز سنت هاي كهن بسيار گسترده اي 
داشتند و گســتردگي اين سنت ها به پهنه 
هماهنگ فرهنگي و سياســي ايران بزرگ 
فرهنگي مي رســيد. پس طبيعي است كه 
جشن هاي ايراني نيز هم اكنون در كشورهاي 
حوزه فرهنگي ايران بزرگ پاس داشته شوند 

و تا هم اكنون زنده باشند.
در دوره هاي تاريخي البته برخي جشن هاي 
ايرانــي كمرنگ شــد. بــا اين حــال يلدا، 
مردمي ترين جشن ايران كهن به اين دليل 
پابرجا ماند كه به هيچ دستگاه رسمي دولتي 
وارد نشد و اين جشن حتي مكتوب هم نشد. 
اما مردم آيين يلدا را از هزاره هاي گذشــته 
تاكنون زنده نگاه داشته اند و به همين دليل 
نيز تاكنون ماندگار مانده است. جشن هاي 
بزرگ ايران كه در دوره هاي تاريخي كمرنگ 
شدند، همگي مكتوب بودند و وارد فرهنگ 
رسمي شــدند. يلدا اما به عنوان يك جشن 

غيررسمي در بين مردم ماند و ماندگار شد.
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 وزير رفاه مي گويد: مصوبه اصالح احكام 
متناسب ســازي حقوق بازنشســتگان گزارش

مشاغل سخت و زيان آور تامين اجتماعي 
به تازگي صادر شده و در ماه هاي آتي در حقوق آنها اعمال 
مي شود، اما فعاالن بازنشستگي مي گويند كه به نحوه اين 

همسان سازي انتقاداتي دارند.
چنــد روز پس از تجمــع و گردهمايي بازنشســتگان 
تامين اجتماعي در شــهرهاي مختلــف براي پيگيري 
مطالبات صنفي شــان، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
اعالم كرد كه »مصوبه هيأت امنا بــراي اصالح احكام 
متناسب سازي حقوق بازنشســتگان مشاغل سخت و 

زيان آور تامين اجتماعي به تازگي صادر شــده است.« 
به گفته او، اين مصوبه در ماه هاي آتي اجرا مي شــود و 
محمد شــريعتمداري بابت آنچه تأخير در اجراي اين 

قانون گفته شده از بازنشستگان عذرخواهي كرده است.
هفته گذشــته و در ميانه يكي از روزهاي سرد پاييزي، 
بسياري از بازنشســتگان تامين اجتماعي در 11شهر 
تجمعاتي را براي پيگيري مطالبات صنفي شان برگزار 
كردند. آنها در شــهرهاي تهران، تبريز، اراك، خرم آباد، 
ايالم، مشــهد، اصفهان، بجنورد، يزد، رشــت و اهواز با 
برگه هاي كوچكي در دســت و البته طومارهاي بلندي 
براي امضا، بــار ديگر بر دريافت مطالبات قانوني شــان 
اصرار كرده و از نهادهاي مسئول پاسخ خواستند. آنچه 
بازنشستگان تامين اجتماعي مي خواستند چند محور 
اصلي داشت: 1- تطابق نداشــتن حداقل مستمري با 

ماده96 قانون تامين اجتماعي 2- اجراي متناسب سازي 
به شكل ناهماهنگ با صندوق هاي كشوري و لشكري 
3- بي توجهي دولــت به پرداخت مطالبات ســازمان 
تامين اجتماعي 4- تطابق نداشتن مبالغ متناسب سازي 
و نحوه محاسبه مســتمري ميان بازنشستگان همكار 
تامين اجتماعي و غيرهمكار 5- اجرا نشدن متناسب سازي 
براي بازنشستگان سال99، 6- مشاركت نابرابر ذينفعان 
در ساختار مديريتي تامين اجتماعي 7- محقق نشدن 
واگذاري سهام شستا به بازنشستگان 8-ضرورت پرداخت 
مزاياي دوران اشتغال به بازنشستگان مناطق جنگي و 
عملياتي 9- نبود سطح بندي در خدمات درماني و بازشدن 
پاي بيمه تكميلي به درمان تامين اجتماعي  10- افزايش 
نيافتن مستمري در چند نوبت از سال براي پوشش تورم 
و 11- متناسب ســازي  پرداختي حقوق بازنشستگان 
داراي مشاغل سخت و زيان آور با افرادي كه بيش از 30 و 

35سال سابقه بيمه پردازي داشته اند. 
بازنشســتگان تامين اجتماعي جزو گروه هايي هستند 
كه در سال هاي اخير بيشــترين انتقادات را نسبت به 
حقوق، مزايا و اجراي قوانين مرتبط با بازنشستگي شان 
داشته اند. مهم ترين مســئله آنها عقب ماندگي دولت 
در توجه به شرايط معيشــتي و مطالبات بازنشستگان 
تامين اجتماعــي در مقايســه با ديگــر صندوق هاي 
بازنشستگي كشور اســت. يك هفته پيش از برگزاري 
گردهمايي گسترده بازنشســتگان تامين اجتماعي در 
11شهر كشور، همشهري در گزارشي ديدگاه هاي آنها 
را منتشر كرد و از مسئوالن خواست كه گاليه هاي آنها را 
بشنوند. تجمع اخير بازنشستگان بازتاب هاي نسبتا فوري 
در نهادهاي باالدستي داشت. حسينعلي حاجي دليگاني، 
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي گفت كه قانون 
متناسب سازي حقوق بازنشســتگان تامين اجتماعي 
به طور صحيح اجرا نشده است و اجراي ناقص آن سبب 
افزايش 100هزار تا يك ميليون تومان )به نســبت( در 
حقوق اين بازنشستگان شده و مجلس در تالش است 
تا اين موضوع را با تصويب قانون جديد و نظارت بيشتر 
بر چگونگي اجراي آن، اصالح كند. به گفته اين نماينده 
مجلس، اين ميزان با توجه به عقب ماندگي همسان سازي 
)يا به عبارت ديگر متناسب ســازي( انجام نشد؛ اين در 
حالي است كه ســازمان تامين اجتماعي براي كاركنان 
خود طي سال هاي گذشته طرح همسان سازي حقوق را 
اجرا كرده، اما اين افزايش حقوق براي بازنشستگان محقق 
نشد؛ درحالي كه دوران بازنشستگي، دوران آغاز هزينه ها 
و آمدوشدهاست و بازنشستگان در اين دوران در نقش 

بزرگ خانواده نيازمند هزينه كردن بيشتر براي ازدواج 
فرزندان و رفت وآمدهاي خانوادگي هستند.

 پاسخگويي به يكي از مطالبات
شــنبه اين هفته با خبرهاي اميدواركننــده اي براي 
بازنشستگان شروع شد. »مصوبه هيأت امنا براي اصالح 
احكام متناسب سازي حقوق بازنشستگان مشاغل سخت 
و زيان آور تامين اجتماعي به تازگي صادر شــده است.« 
اين خبر را محمد شــريعتمداري، وزير كار اعالم كرد و 
درباره اجراي اصالحات احكام متناسب ســازي حقوق 
بازنشستگان  در ماه هاي آتي سخن گفت: »بعد از اجراي 
متناسب سازي حقوق بازنشســتگان تامين اجتماعي 
با يك نياز مواجه شــديم.« او با تأكيد بر اينكه بالفاصله 
مصوبه هيأت امنا را كســب و اين نقص را رفع كرديم تا 
بازنشستگان در همسان سازي هم از حقوق قانوني خود 
برخوردار شوند گفت: »مصوبه هيأت امنا به تازگي صادر 
شده است و از ماه هاي آتي اجرا خواهد شد.« به گفته وزير 
كار، با اجراي اصالحات احكام متناسب ســازي حقوق 
بازنشستگان مشاغل سخت و زيان آور، قانون براي آنها 
اجرا خواهد شد. شريعتمداري توضيح داد كه اين قانون 
براي اين دسته از بازنشستگان با تأخير اجرا خواهد شد 
و درنهايت از بازنشســتگان به دليــل تأخير پيش آمده 
عذرخواهي كرد. آنچــه وزير كار اعالم كــرده درواقع 
پاسخ به يكي از مطالبات بازنشستگان تامين اجتماعي 
است و گروهي از آنها را شــامل مي شود كه پيش از اين 
در مشاغل ســخت و زيان آور كار كرده اند. طبق قانون 
هر سال اشتغال در مشاغل ســخت و زيان آور 1.5برابر 
بيشتر محاسبه مي شود و كارفرما بايد 4 تا 8درصد بيشتر 
به عنوان دستمزد به كارگران پرداخت كند ؛ اين در حالي 
است كه بسياري از كارفرمايان از طريق مختلف اين قانون 
را دور زده و در زمان بيمه پردازي، حقوق و مزاياي مشاغل 

عادي را براي شاغالن مشاغل ســخت و زيان آور لحاظ 
مي كنند. نكته مهم تر بازنشســتگي زودتر از موعد اين 
گروه است كه مشــكالتي دارد. براساس قوانين موجود 
افراد براي اينكه بازنشسته شــوند، بايد 30سال سابقه 
كار داشته باشند و اگر با سابقه اي كمتر به دليل سن باال 
بازنشسته شوند، دريافتي كمتري خواهند داشت. در اين 
بين گروه هايي از بازنشستگان بدون اينكه 30سال سابقه 
بيمه پردازي داشته باشند و سن شان هم كمتر از 55سال 
براي زنان و 60سال براي مردان باشد، بازنشسته شده و 
بر مبناي 30سال سابقه، مستمري مي گيرند. اين گروه 
از بازنشستگان به 2دسته تقســيم مي شوند؛ دسته اي 
از آنها به داليل خاص مشمول ســوابق ارفاقي شده اند. 
براي مثال به دنبال اجراي ماده10 قانون نوسازي، دولت 
پذيرفته كه افرادي را با 25سال سابقه بازنشسته كند، 
اما آنها به ازاي 30سال سابقه دريافتي داشته باشند. اين 
سابقه، سابقه ارفاقي اســت و اين بازنشستگان متفاوت 
با بازنشستگان مشاغل ســخت و زيان آور هستند كه 
به دليل سختي كار با 20ســال بيمه پردازي متصل يا 
25سال سابقه بيمه پردازي منقطع بازنشسته مي شوند. 
به اصطالح سوابق بيمه اي آنها نه ارفاقي كه استحقاقي 
است. در فرايند همسان سازي  براي همه اين افراد مزايا 
طبق سنوات بازنشستگي محاســبه مي شود. اين يك 
نقيصه قانوني است كه در سال هاي گذشته محل بحث 
و نظرهاي فراوان بوده است. فعاالن تشكل هاي صنفي از 
آن جمله كانون هاي بازنشستگي مي گويند: اينكه جاي 
30سال سابقه 20سال سابقه براي بازنشستگان مشاغل 
سخت و زيان آور درنظر گرفته شود، نه اخالقي و نه قانوني 
است. به گفته آنها، بازنشستگان مشاغل سخت و زيان آور 
آورده بيشتري براي سازمان تامين اجتماعي داشته اند و 
در مواردي آورده آنها حتي بيشــتر از كارگران عادي با 

30سال سابقه بيمه پردازي بوده است. 

كانون عالي بازنشستگان: صحبت ها با واقعيت ها فرق دارد
در آخرين سال دولت روحاني حاال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قدم هايي براي پاسخگويي به بخشي 
از مطالبات بازنشستگان تامين اجتماعي برداشــته است؛ مشخصا درباره گروهي كه بازنشسته مشاغل 
سخت و زيان آور اســت. منتقدان اگرچه اين توجه را ديرهنگام ارزيابي مي كنند و معتقدند با افزايش 
شديد تورم و قيمت اقالم مصرفي معيشت بازنشســتگان بيش از آنچه گفته و شنيده شده زير تيغ خط 
فقر رفته اند، اما در عين حال كارشناسان مي گويند: خبر اخير وزير كار درباره صدور احكام همسان سازي 
براي گروهي كه سال هاست در دفاتر تامين اجتماعي به دنبال پيگيري پرونده بازنشستگي شان هستند، 
خبر خوبي است. اما وزارت رفاه زمان دقيق اجرايي شدن اين احكام مصوب را اعالم نكرده و فعاالن حوزه 
بازنشستگي معتقدند نظرات آنها در چگونگي افزايش حقوق ها به دقت مورد توجه قرار نگرفته است. آنطور 
كه قربانعلي رمضاني، عضو هيأت مديره كانون عالي بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي به همشهري 
مي گويد، اقداماتي كه سازمان تأمين اجتماعي در موضوع همسان سازي  حقوق 400هزار بازنشسته مشمول 
مشاغل سخت و زيان آور انجام داده است، مورد تأييد كانون عالي بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي 
نبوده و نيست. او گفت: در تمامي مذاكراتي كه كانون عالي بازنشستگان با رئيس سازمان تأمين اجتماعي 
داشته است، موضوع اجراي دقيق مواد 96، 111 و 76 قانون تأمين اجتماعي مورد تأكيد قرار گرفته و اعضاي 
كانون عالي بازنشستگان خواسته اي جز اجراي اين قانون به شكل كامل نداشته اند. متأسفانه، در اظهارنظر 
اخير وزير محترم كار، تعاون و رفاه اجتماعي موضوع همسان سازي  حقوق بازنشستگان مشمول مشاغل 
سخت و زيان آور آنطور كه در قانون پيش بيني شده اســت، اجرا نشده و از اين رهگذر نيز بار ديگر شاهد 
اجحاف در حقوق كارگران مشمول اين قانون بوديم. رمضاني توضيح داد: براساس قانون قرار بود به ازاي 
هر سال خدمت در مشاغل سخت و زيان آور20هزار تومان براي همسان سازي  حقوق اين دسته از كارگران 
پيش بيني و اعمال شود، اما در زمان اجرا شاهد هستيم تنها كمتر از 7هزار تومان در  ماه به فيش حقوقي 
مشموالن اين قانون افزوده شده است. به نظر مي رسد، اظهارنظرهايي كه وزير محترم درباره همسان سازي  
حقوق مشموالن مشاغل سخت و زيان آور انجام مي دهند، با  قانون فاصله دارد و كانون عالي بازنشستگان 
سازمان تأمين اجتماعي نمي تواند اين رويه را تأييد كند. او گفت: متأسفانه به نظر مي رسد، تبعيضاتي كه 
بين كارگران بازنشسته مشمول قوانين سخت و زيان آور تأمين اجتماعي و بازنشستگان كشوري مشمول 
اين قانون در حال وقوع است، اقدامي كه باعث شــكاف جامعه كارگري كشور مي شود  و از اين رو، انتظار 
داريم مسئوالن وزارت كار و سازمان تأمين با بازگشت به قانون و اجراي دقيق مفاد قوانين تأمين اجتماعي 
عملكرد خود را اصالح كنند. تأكيد مي كنيم، كانون عالي بازنشستگان تأمين اجتماعي در هيچ جلسه اي با 
مسئوالن، اين نوع اجراي قانون و همسان سازي  حقوق بازنشستگان را تأييد نكرده است و اين افزايش را 

به هيچ عنوان قابل قبول نمي دانيم.

ث
مك

احكام متناسب سازي حقوق بازنشستگان داراي مشاغل سخت و زيان آور تصويب شد

وعده همسان سازي در ماه هاي آتي
خبر

امتحانات دانش آموزان چطور برگزار 
مي شود؟

رئيس مركز ســنجش و پايش كيفيت آموزشي وزارت آموزش و 
پرورش چگونگي برگزاري امتحانات نيمسال اول 1399-1400 

را در تمامي دوره هاي تحصيلي تشريح كرد.
به گزارش ايسنا، خسرو ساكي درباره برگزاري امتحانات نيمسال 
اول1400-1399 در تمام دوره هاي تحصيلي گفت: در شرايطي 
كه امكان حضور فيزيكي دانش آموزان فراهم باشــد، ارزشــيابي 
پيشــرفت تحصيلي دانش آموزان، مطابق آيين نامه هاي مربوط 
به دوره هاي تحصيلي و با رعايت كامل شــيوه نامه هاي بهداشتي 

انجام مي گيرد.
ساكي با اشاره به برقراري شرايط قرمز شــيوع بيماري كرونا در 
برخي از مناطق گفت: درشــرايطي كه امــكان حضور فيزيكي 
دانش آموزان مدارس روزانه دوره هاي اول و دوم متوسطه فراهم 
نباشد، ارزشيابي پيشرفت تحصيلي-تربيتي دي ماه در متوسطه 
اول، متوسطه دوم شاخه نظري، دروس عمومي، شايستگي هاي 
غيرفني و پايه فني شــاخه فني و حرفه اي و كاردانش، به صورت 
غيرحضوري با مســئوليت معلم و نظارت مدير مدرســه انجام 
مي شود. در اين صورت، نمره امتحانات پاياني از طريق برگزاري 
آزمون برخط )آنالين( در سامانه شاد يا ساير سامانه هاي مورد تأييد 
شوراي مدرسه و نمره ارزشــيابي تكويني با استفاده از مستندات 
و شــواهد جمع آوري شــده از فعاليت هاي آموزشــي و تربيتي 

دانش آموزان در نيمسال اول تعيين مي شود.
رئيس مركز ســنجش و پايش كيفيت آموزشي افزود: درصورتي 
كه به تشخيص معلم و تأييد مدير مدرسه، امكان ارزشيابي پاياني 
به صورت برخط )آنالين( فراهم نباشد، معلم مي تواند از ارزشيابي 
تكويني نوبت اول، براي تعيين نمره پاياني دانش آموزان استفاده 

كند.
او گفت: ارزشيابي دروس داخلي و امتحانات نهايي دانش آموزان 
پايه دوازدهم مدارس روزانه كه در شهريورماه موفق به كسب نمره 
قبولي در برخي از دروس نشده اند و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي-

تربيتي نيمســال اول دروس حضوري و غيرحضوري غيرنهايي 
داوطلبان آزاد و دانش آموزان مدارس بزرگســاالن، آموزش از راه 
دور، ايثارگران، براســاس تبصره ذيل بند9 مصوب جلســه977 
تاريخ13 آذرماه 99 شوراي عالي آموزش و پرورش و مجوز مركز 
مديريت بيماري هاي واگير، مطابــق آيين ها و ضوابط مربوط، در 
تمام شرايط با رعايت كامل شــيوه نامه هاي بهداشتي به صورت 
حضوري انجام مي شــود. به گزارش مركز اطالع رساني و روابط 
عمومي وزارت آموزش و پرورش، ساكي با اشاره به عدم موفقيت 
برخي دانش آموزان از سال هاي قبل، بيان كرد: دانش آموزان دوره 
پيش دانشــگاهي كه از ســال هاي قبل فارغ التحصيل نشده اند، 
مي توانند پــس از تطبيق دروس، در امتحانــات نهايي حضوري 

دروس معادل پايه دوازدهم شركت كنند.

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار
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كرونا در شرايطي بر يلدا سايه انداخته كه هنوز مي توان با 
استفاده از روش هاي آنالين، جشن طوالني ترين شب سال را 

برگزار كرد و از راه دور با هم خوش بود

طوالني ترين شب آنالين سال يادداشت

آزمون شبكه ارتباطي در يلداي آنالين

محمد كرباسي 
دبير گروه دانش و فناوري

 شــايد تا هميــن چند وقــت پيش 
نمي توانستيم تصور كنيم كه بسياري فناوري

از كارها را مي تــوان به صورت آنالين 
انجام داد. اما به مرور زمان متوجه شديم كه بسياري 
از خدمات، ازجمله امور اداري و بانكي را بدون خروج 
از خانه مي توان مديريت كرد. با اين حال، تصور اينكه 
مراسم شب يلدا را كه اساس آن بر ديدار حضوري و 
فيزيكي است، بتوان به صورت مجازي برگزار كرد، 
بسيار دشوار است. اما از آنجا كه انسان هميشه خود 
را با شــرايط تطبيق مي دهد و رمز بقاي او همين 
موضوع است، تالش كرديم بعضي از كارهاي مربوط 
به شب يلدا را كه بهره گيري از تكنولوژي، برگزاري 
آن را ممكن مي كند، معرفي كنيم. اما شرط اصلي 
اين است كه در خانه بمانيم و در جمع هاي كوچك 
خانواده، يلداي امســال را جشــن بگيريم. تأكيد 
رئيس جمهور و مقامات وزارت بهداشت هم بر همين 
موضوع است تا اين شب زيبا و اين آيين باستاني با 
كمترين مشكل برگزار شود. شك نكنيد كه اگر به 
بزرگ ترها آمــوزش دهيد كه چگونــه از امكانات 
آناليــن بهــره ببرند، يلــداي امســال خاطره اي 

فراموش نشدني را براي شما رقم مي زند.

بهره گيري از تماس هاي ويدئويي، 
 ديد و بازديد 

آنالين 
پس از شيوع ويروس كرونا نه تنها 
در ايران كــه در كل دنيا به امري 
عادي تبديل شده اســت. با اين 
حال، شايد اين امكان در شب يلداي ايراني بيش از هر 
زمــان ديگري ضرورت خود را نشــان دهــد. اگرچه 
واتساپ فقط مي تواند از 8تماس پشتيباني كند، اما اين 
به معناي آن است كه 8خانواده مي توانند با هم از اين 
طريق ارتباط برقرار كنند و شب يلداي منحصر به فردي 
را رقم بزنند. هرچند پلتفرم هاي ديگري مانند اسكايپ 
و زوم امكان پشتيباني از تماس هاي بيشتر را دارند و 
اگر نياز باشــد كه بيش از 8خانواده بــا هم در ارتباط 
باشند مي توانند از اين پلتفرم ها بهره بگيرند. اسكايپ 
به صورت مثال مي تواند 50 نفر را به صورت همزمان و 
رايگان ميزباني كند. از مــوارد داخلي هم به نظرمان 
پلتفرم قرار كه متعلق به كافه بازار است گزينه خوبي 

به حساب مي آيد.

شايد يكي از جذابيت هاي شب 
خريدهای 

يلدا
يلــدا اين باشــد كه مــردم به 
فروشگاه هاي مختلف، ازجمله 
و  آجيــل  ميوه فروشــي ها، 

شيريني فروشي ها مراجعه و ملزومات برگزاري اين 
جشن را تهيه كنند. امسال اما توصيه مي شود كه از 
پلتفرم هاي آنالين براي انواع خريد استفاده شود تا 
احتمال انتقال ويروس كاهش يابد. معموال بعضي 
ميوه ها مانند هندوانه و انار در شب هاي باقيمانده تا 
يلدا با افزايش قيمت همراه هستند، اما در ميادين 
ميوه و تره بار بــا قيمت هاي مناســب تري عرضه 
مي شوند. اكنون پلتفرم هايي توسعه يافته اند كه از 
افرادي با عنوان  دستيار خريد بهره مي گيرند تا دقيقا 
همان ميوه اي كه مدنظر شماست را خريداري كنند 
و تحويل تان دهند. براي خريد شيريني و آجيل هم 
مي توانيد از پلتفرم هاي ســوپرماركتي استفاده و 

مايحتاج شب يلدا را فراهم كنيد.
 

تفأل به حافظ شيرين سخن يكي 
از كارهايي اســت كــه عموما فال حافظ

بزرگ ترها در شــب يلدا انجام 
مي دهند. بقيه نيت مي كنند و 
بزرگ تر فاميل، ديوان حافظ را مي گشايد تا شعري 
بخواند و آن را تفسير كند. اگرچه امسال نمي توانيم 
به خاطر ســالمت همين بزرگ ترها از فال حافظ 
به صورت حضــوري بهره ببريم، اما هــم از طريق 
تماس ويدئويي مي توان ايــن كار را انجام داد، هم 

مي توان از پلتفرم هاي ويژه فــال حافظ بهره برد. 
بعضي از اين پلتفرم ها حتي امكان ارســال شعر و 
تفســير آن را براي افراد ديگر و گروه هاي مجازي 
خانوادگي دارند. با اين حال، توصيه مي شــود اين 

پلتفرم ها را از منابع معتبر دانلود كنيد.

قصه گويي هم از سرگرمي هاي 
قصه گويی 

مجازی
شــب يلداســت. بعضــي از 
بزرگ ترها در اين شب، كودكان 
و نوجوانــان را دور هــم جمع 
مي كنند و قصه هاي شيرين و جذابي را براي آنها 
تعريف مي كنند. اين كار امســال هــم از طريق 
امكانــات اينترنتــي و پلتفرم هــاي قصه گويي 
امكان پذير اســت. درصورتي كه شرايطي ايجاد 
كنيد كه بزرگ ترها بتوانند از امكانات اينترنت و 
پيام رســان ها بهره ببرند، به راحتي مي توانند در 
گروه هاي مجازي لحظه هاي جذابي را براي شما 
بسازند. در غيراين صورت مي توانيد با دانلود يكي 
از پلتفرم هاي قصه گويي و بهره گيري از قصه هاي 

صوتي، كودكان و نوجوانان را سرگرم كنيد.

در سال هاي اخير، كادو دادن در 
كادو برای 

عزيزان
شــب هاي يلدا بيــن بعضي از 
خانواده ها رايج شــده است. اگر 
شما هم جزو اين گروه هستيد، 
لطفا از خانه خارج نشويد و كادوهاي خود را به صورت 
آنالين سفارش و تحويل عزيزان تان دهيد. چگونه؟ 
اكنون پلتفرم هايي توسعه يافته اند كه مي توانيد از 
طريق آنها يك پكيج با عنوان بسته يلدا براي دوستان 

و آشنايان ارسال كنيد. محتواي اين بسته ها از يك 
انار و مقداري آجيل گرفته تا هر آنچه شما بخواهيد 
متفاوت اســت. پيشــنهاد ديگر اين اســت كه از 
كارت هاي هديه بانكي استفاده كنيد. اكنون بعضي 
از بانك ها بدون نياز به حضور شما و از طريق همراه 
بانك ها امكان صدور اين كارت ها را فراهم كرده اند. 
حتي بعضي از آنها با دريافت كارمزد كه معموال رقم 
قابل توجهي نيست، اين كارت ها را به آدرس مورد 
نظر شــما ارســال مي كنند. همچنيــن بعضي از 
فروشگاه هاي آنالين لباس و كفش امكان صدور كد 
هديه خريد را فراهم كرده اند، شما مي توانيد با ارسال 
كد هديه به عزيزان خود، امكان خريد مجازي از اين 

فروشگاه ها را براي آنها فراهم كنيد.

خانواده ها در شــب هاي يلداي  بازي های 
آنالين 
يلدايی

سال هاي گذشته عموما در خانه 
بزرگ ترها گردهم مي آمدند. در 
اين شب جوان ترها بازي هايي را 
ترتيــب مي دادند تا طوالني ترين شــب ســال با 
سرگرمي و خوشي سپري شود. امسال هم مي توان 
اين بازي ها را به شكلي ديگر اجرا كرد و با استفاده از 
بستر ارتباطات و پلتفرم هاي بازي، ضمن ارتباط با 
يكديگر ساعاتي را سرگرم بود. اكنون كافي است در 
اينترنت با جست وجويي ساده بازي هايي را دانلود 
كنيد كه به عنوان مثال، با دخترخاله يا پسر عموي 
خود كه در خانه خود هســتند، ســرگرم شــدن 
به صورت آنالين را تجربه كنيد. منچ، ماروپله، اسم 
و فاميل، بــازي كلمات، دوزبــازي، دبرنا، بيليارد، 
نقطه بازي و... از بازي هايي هســتند كه مي توانيد 
دانلود كنيد و از آن لذت ببريــد. فقط به اين نكته 
توجه كنيــد كه حتما ايــن بازي هــا را از منابع و 
اپ اســتورهاي معتبر دانلود كنيد تا امنيت حريم 

خصوصي شما در معرض خطر قرار نگيرد.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

شــبكه ارتباطي 
كشور طي ماه هاي 
اخير بار ترافيكي 
ســنگيني را تحمل كرده اســت. اما اين روزها بار ديگر نياز به 
ســرمايه گذاري به ويژه در بخش اينترنت ثابت خودنمايي كرده 
است. اين فشار روي شــبكه ارتباطي كه از فروردين ماه امسال 
بدون افزايش پهناي باند، اضافه شدن ترافيك شبكه را پشت سر 
گذاشته به حدي بود كه روز گذشته محمدجواد آذري جهرمي، 
 AFC به خاطر استقبال مردم از ديدن فوتبال از حساب كاربري
فارسي در اينستاگرام آنها را به كنار گذاشتن دانلود پرحجم و به 
نوعي صرفه جويي توصيه كرد. او در شبكه هاي اجتماعي نوشت: 
ساعات دشــواري به لحاظ ترافيكي پيش روي شبكه اينترنتي 
كشــور اســت. توصيه او اين بود كه در زمان مســابقه كاربران 
استفاده پرحجم )مثل دانلود( را انجام ندهند تا گزارش فوتبال 

به خوبي ديده شود.
پيش بيني اين اســت كه ترافيك اينترنت كشور در شب يلدا هم 
ركوردشكني مي كند. در ايران برخالف ديگر كشورهاي جهان بار 
اصلي ترافيك اينترنت روي شبكه موبايل است. حدود 90 درصد 
كاربران اينترنت پهن باند در كشــور به وســيله اپراتورهاي تلفن 
همراه به اينترنت دسترســي دارند. در كشورهاي ديگر جهان اما 
بار اصلي ترافيك اينترنت روي شبكه اينترنت ثابت قرار دارد كه 
مي تواند سرعت هاي بسيار باالتر با ترافيك ارزان تر را براي كاربران 

مهيا كند.
با وجود همه تالش هــا به خاطر انحصار تاريخــي مخابرات طي 
ســال هاي اخير هم پيشــرفت قابل توجهي در شــبكه اينترنت 
ثابت به وجود نيامده اســت. از فروردين ماه امسال هم با افزايش 
بار ترافيك شبكه ارتباطي كشور مشــكالت به وسيله روش هاي 
مهندســي تا حدودي حل و فصل شــده اما پهناي باند اينترنت 

به خاطر مسائل مختلف ازجمله تحريم افزايش پيدا نكرده است.
اينترنت بدون محدوديت دانلود و سرعت در ايران برخالف بسياري 
از كشورهاي جهان، تبديل به يك  رؤيا شده است. صرفه جويي براي 
اينترنت معنا ندارد و اتفاقا در كشورهاي توسعه يافته برخالف آب، 
برق و گاز تشويق به مصرف بيشــتر اينترنت مي شود. در فضاي 
سنتي هميشه مصرف كمتر تشويق مي شــود چون با اين شيوه 
ديگران هم مي توانند از منابع محدود استفاده كنند. اينترنت اما 
يك منبع نامحدود است و هرچه مشــترك بيشتر از آن استفاده 
شود به نفع شركت هاي ارائه دهنده خدمات و حتي دولت است. با 
اضافه شدن پهناي باند اينترنت كشور و حل نشدن مشكل اينترنت 
ثابت اما چاره اي نيست جز اينكه به مردم توصيه كرد كه در شب 
يلدا براي اينكه همــه بتوانند آنالين باشــند در مصرف اينترنت 
صرفه جويي كنند تا همه بتوانند از خيابان باريك ظرفيت اينترنت 
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آمار ابتال و مرگ ومير كرونايي در كشور همچنان رو به كاهش است. 
پيامد 2 هفته تعطيلي فراگير و اجراي محدوديت هاي ساعتي تردد در 
كشور پس از يك دوره رشــد نفسگير منحني هايي هستند كه نزولي 
شــده اند؛ چشــم اندازي اميدوار كننده و در عين حال نگران كننده. 
اميدوار كننده به اين دليل كه سرانجام روشن شدن تعطيالت فراگير 
تا چه اندازه در مهار كرونا اثرگذار است و نگران كننده از اين رو كه روند 
نزولي آمار منجر به خوش خيالي شده و در پي بازگشت سهل گيري ها 

كرونا پيك ديگري بسازد.
به گزارش همشهري، سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا از روند نزولي 
بيماري كرونا در 30 استان كشور خبر داد و گفت كه آمار مرگ ومير 
نسبت به يك ماه گذشــته 50درصد كاهش پيدا كرده است. عليرضا 
رئيسي كه پس از جلسه ســتاد ملي مقابله با كرونا سخن مي گفت به 
شكل گيري موج سنگين بيماري در آمريكا اشاره كرد و گفت كه سرد 
شدن هوا در زمستان مي تواند عامل مهمي براي اوج گرفتن شيوع كرونا 

در همه كشورها و از آن جمله در ايران باشد.
سخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا گفت: گزارشــي كه از وضعيت 
بيماري در كشــور در جلسه ستاد ملي مطرح شــد، نشان مي داد در 
30 استان كشور روند بيماري به صورت نزولي شده است و تنها در يك 
استان آن هم مازندران فعال روند نزولي شروع نشده است. البته حفظ 
اين شرايط حتما نياز به مراقبت دارد و بايد توجه كنيم و اجتناب كنيم 
از ساده انگاري و عادي انگاري از اين بيماري و اگر غفلت صورت بگيرد 

ممكن است دوباره به همين شرايط بازگرديم.
رئيسي تأكيد كرد: مهم ترين عامل اين بيماري دورهمي  و مهماني هاي 
خانوادگي است و توصيه مي شود كه اكيدا از دورهمي ها به ويژه در شب 
يلدا پرهيز شود چراكه اگر ادامه پيدا كند در 2هفته ديگر شاهد خيز 

بيماري خواهيم بود.
او ادامه داد: هم اكنون وضعيت خوبي در كشور داريم، ميزان مرگ ومير 
نسبت به يك ماه گذشــته حدود 50درصد كاهش پيدا كرده است. 
نخستين آمار كمتر از 200 فوتي روز جمعه داشتيم. همچنين ميزان 
بستري تا ۴0 درصد كاهش پيدا كرده و در بيشتر استان ها روند نزولي 

را طي مي كنيم.

كاهش 50درصدي آمار 
جان باختگان كرونا

آنسو

آمــار مبتاليــان  ديروز

 6۴21
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

8759۴3
آمــار جان باختگان ديروز

 175
كل آمــار جان باختگان

53۴۴8

شــيفت هاي طوالني، صــداي بوق دســتگاه ها و 
ناله هــاي گاه و بيگاه آدم هاي ناخــوش؛ اين روايت 
هر شب بخش هاي بستري بيمارستان هاست كه در 
طوالني ترين شب سال، دقايقش، كندتر از شب هاي 

ديگر مي گذرد.
زمستان به نيمه كه برسد، خيلي ها دوباره رخت عزا به 
تن مي كنند براي سوگواري عزيزان از دست رفته شان. 
ســالگرد فوتي هاي كروناست و كاركنان بخش هاي 
بســتري، اورژانس و  آي سي يو بيمارســتان ها، به 
ياد پرستاران و پزشــكاني كه پايان سال را نديدند، 
سياهپوش مي شوند. درست مثل همكاران نرجس 
خانعلي زاده در بيمارستان ميالد الهيجان كه 6اسفند 
سال قبل، كرونا او را از پا درآورد. يا زهرا موسوي كه 
قرار بود امسال شــب يلدا در كنار همسر و 2 فرزند 
پسرش باشد. ســال پيش فاطمه عباسي، مسئول 
بخش بيمارســتان همدان، قول داده بود به جبران 
يلداي قبلي، او را به خانه بفرستد. شايد فرزند مريم 
رحيمي هم تا آخرين شــب پاييز به دنيا مي آمد، اما 
مادر و فرزند، يلداي امسال را نديدند. پرستار رحيمي 
درحالي كه 7ماهه باردار بود در 27سالگي به دليل ابتال 
به كرونا، جانش را از دست داد. ناهيد نوشاد كه پرستار 
بيمارستان گلسار رشــت بود، عمرش به شب يلدا 
نرسيد، كرونا جان او را هم گرفت. شب يلداي امسال 
در خانه فريبا ايزدپناهي، پرستار بيمارستان بهشتي 
شــيراز و علي شــيخ مرادي و غالمرضا وثوقي كيا، 
پرستاران بيمارستان قائم رشــت هم شب طوالني 
پررنجي اســت؛ رنجي كه از مهر ماه، همســر علي 
برجيس، از نيروهاي درمان بخش اورژانس بيمارستان 
قزوين را در آغوش گرفته و رهايش نمي كند. آنها به 
تازگي ازدواج كرده بودند و يلدا، نخســتين جشن 
دونفره شان بود. حاال به ياد همسر، طوالني ترين شب 

سال با طوالني ترين شب دلتنگي اش گره مي خورد.
پرستاران از دســت رفته در سال وحشت كرونا، كم 
نيســتند و با اينكه آمار دقيق و رسمي از آنها وجود 
ندارد اما براســاس بررســي هايي كه خانه پرستار 
انجــام داده، كرونا در 10 ماه گذشــته جان نزديك 
به 90پرســتار را گرفته. حاال به اين عــدد بايد آمار 
خانه پرســتار از ابتالي نزديك به 80هزار نفر را هم 
اضافه كرد. در شب يلدا، بسياري از اين پرستاران و 
خانواده هايشان در قرنطينه به سرمي برند. با اين حال 
اما معاونت پرستاري وزارت بهداشت تعداد پرستاران 
مبتال به كرونا را بيش از ۴5هزار نفر اعالم كرده است.

سهم باالي پرستاران از شيفت   هاي شب 
شــب يلداي امســال، تعداد زيادي از پرستاران به 
جبران كمبود نيرو، شيفت شب دارند؛ شيفت هايي 
كــه به گفته محمدشــريفي مقدم، دبيــركل خانه 
پرستار، كندتر از شيفت هاي ديگر مي گذرد و بسيار 

كســل كننده است. با 
اين حال اما با شيوع 
كرونــا و تأكيدي كه 

بر دور هم جمع نشدن 
خانواده ها مي شود، 

ديانت دوست، پرستار 
بيمارستان شهيدبهشتي 

بندرانزلــي پس از ســال ها 
انتظار، امسال شانس ماندن 

در خانه را دارد. او در 19سالي كه پرستاري 
مي كند به ياد ندارد كه پرســتاران تا اين 

اندازه نسبت به مرخصي شب يلدا بي تفاوت باشند. 
آنها حتي ماندن در بيمارســتان را به خانه رفتن و 
 باال بردن ريســك انتقال بيماري ترجيح مي دهند:
»پرســتاران به دليل شــغلي كه دارند ممكن است 
ناقل بيماري باشند. در دورهمي شب يلدا هم افراد 
سالمند حضور دارند پس بهتر است در اين جمع ها 
نباشند.« اين پرستار، ســال جديد را با كرونا شروع 
كرد. بيماري را در بيمارســتان گرفت و با درگيري 
شديد ريه، تعطيالت نوروز را در مرخصي استعالجي 
به ســر برد. همان روزها بود كه پرســتار اديبي هم 
مبتال شد؛ سرپرســتار بخش اورژانس بيمارستان 
كه پس از يــك دوره طوالني بيمــاري جانش را از 
دست داد. بيمارستان هنوز در غم از دست دادن او 
سوگوار است. 10 ماه دوري از فرزند زهرا باقري وقتي 
نتوانست با 20سال سابقه كار، بازنشسته شود، دست 
دختر 23ساله اش را گرفت و تحويل يكي از مراكز 
توانبخشي داد. دخترش معلوليت شديد ذهني دارد 
و با شيفت هاي طوالني و مكرر، توانايي نگهداري از 
دخترش را ندارد. او 10 ماه است به مالقات دخترش 
نرفته، مركز توانبخشي اجازه مالقات نمي دهد و او 
دلتنگش است: »قبال ماهي يك بار به مالقات مي رفتم 
حاال اما اجازه نمي دهند. عيد هر ســال دخترم را به 
خانه مي آوردم اما عيد گذشته كه نشد و براي سال 
آينده هم وضعيت مشخص نيست.« باقري پرستار 
بخش زنان و زايمان يكي از بيمارستان هاي كاشان 
است كه اسفند سال گذشــته مبتال به كرونا شد و 
حاال تمام دغدغه اش مواجهه دوباره با اين ويروس و 
انتقال آن به خانواده است. باقري و همكارانش سال 
ســختي را گذرانده اند. چند نفر از همكاران عزادار 
همسرانشان شــده اند كه در پي ابتال به كرونا فوت 
كرده اند و حاال همه در اضطراب و اســترس دائمي 
به سرمي برند. پرستار باقري، شب قبل يلدا، شيفت 

شب است، اما مي گويد خيلي برايش فرقي 
نمي كند كه شب يلدا هم در شيفت بماند:» 
ما به دليل ماهيت شــغل مان، هميشه در 
مراسم  و اعياد در بيمارستان هستيم و دور 
از خانواده. براي خانواده هايمان سخت است 

كه كنارشان نباشيم.« 
باقري از شرايط سخت 
امســال مي گويد، از 
دغدغه تعويض مداوم 
ماســك و دستكش 
و ضدعفونــي كردن 
تمام سطوح و شست و 
شوي مكرر دست ها كه منجر 
به مشكالت پوستي برايشان 
شده. او استرس و فشــار كاري امسال را 

بي سابقه مي داند.

پشت گوش انداختن قوانين پرستاري
جواد توكلي، فعال صنفي و عضو هيأت مديره نظام 
پرستاري مشــهد معتقد است كه بخشــي از اين 
استرس ها ناشــي از كمبود نيرو و معوقات و قوانين 
اجرا نشده گروه پرستاري است. او كه پس از 25سال 
فعاليت ، بازنشسته شده، مناسبت هاي زيادي را به 
ياد دارد كه در شيفت هاي طوالني سر كار بوده: »نه 
فقط شب يلدا، ما شب هاي مناسبتي زيادي بوده كه 
در بيمارستان بوده ايم. شب احيا، سال تحويل و ساير 
اعياد همواره در بيمارستان كار كرديم. « او مي گويد 
اگر تعداد پرستاران بيشتر بود، شايد مي شد بخشي از 
آنها را براي شب يلدا به مرخصي فرستاد، اما زماني كه 

تعداد نيروها كم است، شيفت ها هم بيشتر مي شود.
شــب يلدا با روز پرســتار همزمان شــده و توكلي 
نسبت به حل نشــدن مشكالت پرســتاران گاليه 
مي كند. او مي گويد با شــيوع كرونــا، مردم متوجه 
سختي كار پرستاران شدند، درحالي كه قبل از اين 
ويروس، بيماري هاي ديگري هم بــوده و اين گروه 

همواره شرايط ســختي را مي گذراندند. انتقاد او 
به قوانيني است كه در مجلس شوراي اسالمي 

تصويب شــده، اما عملي نمي شــود: 
»مسئوالن تنها شعار مي دهند، 

واقعيت اما در بيمارستان ها 
ديــده مي شــود. همان 
پرســتاراني كه حاال در 
فهرســت فوتي ها قرار 
دارند خيلي هايشــان 
مي خواســتند مشمول 

قانون مشــاغل ســخت و زيان آور شــوند و زودتر 
بازنشســته شــوند، اما كرونا گرفتند و حاال در كنار 
خانواده هايشان نيستند. قرار بود قانون تعرفه گذاري 
خدمات پرستاري اجرا شــود كه اين اتفاق نيفتاد. 
مشكالت پرستاري قابل حل است، اما حل نمي شود.« 
شريفي مقدم، دبيركل خانه پرستار، با توكلي هم نظر 
اســت. او مي گويد: پرستاران ســال بسيار سختي 
را پشت ســر گذاشــته اند، آنها نزديك به 90نفر از 
همكارانشان را از دست داده اند و خيلي هايشان هم 
مبتال شــده اند. فشــار كاري و ديدن مرگ هر روزه 
بيماران آنها را در وضعيت سختي قرار داده است. حاال 
به همه اينها بي توجهي به بهبود شرايطشان، اوضاع 
را بحراني كرده است. سال گذشته وزير بهداشت در 
روز پرستار اعالم كرد كه معوقات پرستاران را به صفر 
مي رســاند و چند وقت پيش پرســتاران در بوشهر 
تجمع كردند كه هنوز معوقاتشان را دريافت نكرده اند. 
شــريفي مقدم مي گويد: هر چقدر كه مســئوالن 
پرستاران و مشكالتشــان را ناديده گرفتند، مردم 
در اين مدت، بيشــترين حمايــت را از آنها كردند. 
از هفته گذشته، پويشــي با عنوان »سپاس« براي 
قدرداني از كادر درمان راه اندازي شد. قرار بر اين شد 
تا افراد زيباترين جمالت را براي قدرداني از اين افراد 

بنويسند و براي سامانه اين پويش بفرستند.

كمبود نيرو، تعداد شيفت هاي شب را باال برده
شــريفي مقدم هم شــيفت هاي شب بســياري در 

كارنامــه اش دارد. او مي گويد: 
شــيفت شب، بســيار طوالني 

و خسته كننده اســت و بر متابوليســم افراد تأثير 
مي گذارد. 

امسال نزديك به 90 پرستار بر اثر كرونا جانشان را از دست داده اند 
و طبق آمار رسمی خانه پرستار 80 هزار پرستار مبتال به كرونا 
شده اند و در شب يلدا تعداد زيادی از آنها در قرنطينه اند و بسياری 
ديگر در بيمارستان ها در انتظار عبور از زمستان سياه كرونا هستند

گزارش همشــهری از طوالنی ترين شب ســال پرستاران و 
سختی 10 ماه حضور طاقت فرسا در بيمارستان های كرونا زده

تیمارجــانها
زهرا جعفرزادهدربلنداییلدا

خبرنگار
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متولد 00.00.00 
برداشت هايي از چند خبر منتشر شده در برج آذر99

آذر سال 1399با خبري تكان دهنده درباره 
هويج آغاز شد. هويج گران شد. هويج ناياب 
شــد و تكان دهنده از اين نظر كه مگر هويج 
هم ناياب مي شود؟ آدم ها از خودشان و ديگران )به طعنه( مي پرسيدند: 
مگر ممكن است هويج در بازار پيدا نشود؟ هويج كه... در هر خاكي بكاري، 
حتي 2وجب خاك گلدان روي بالكن، دست كم چهارپنج تايي محصول 
مي گيري. هويج كه آدم ها وقتي مي خواهند به كم ارزش بودن چيزي اشاره 
كنند، مي گويند »در حد هويج«، هويج كه روي تابلوي آبميوه فروشــي، 
وسط آن همه انار تا آناناس، هيچ هوسي را برنمي انگيزد. هويج يعني هيچ، 
حاال اگر تخم مرغ بود باز آدم به دانه و دستگاه جوجه كشي و هورمون رشد 
و خالصه هزينه هاي توليد فكر مي كرد ولي هويج؟ مگر ممكن است هويج 
در بازار پيدا نشــود؟ ممكن بود و دليلش هم به ظاهر شايعه اي بود كه به 
تأثير آب هويج بر پيشگيري از ابتال به ويروس كوويد-19 اشاره مي كرد. 
البته اين هم نمي توانست دليل قانع كننده اي باشد. در هر صورت، موضوع 
بحث همچنان هويج بود، نه مثال تقاضاي خريد واكسن فايزر يا هر داروي 
شفابخش ديگر، فقط هويج، هويج كه... به هر حال چند روز پس از انتشار 
خبر تكان دهنده »هويج ناياب شــد«، اين جنس به بــازار ميوه و تره بار 
بازگشــت. هويج هايي به كلفتي ســاق پاي فيل، به چروكيدگي پوست 
كله الك پشــت و به رنگ نارنجي فيلتر ســيگار كه اگر جلوي خرگوش 
مي ريختي، قهر مي كرد. كيلويي 10هزار تومان. حاال همين 3سال پيش 
نويد محمدزاده داشــت در فيلم »بدون تاريخ، بــدون امضاء« دبه هاي 
مرغداري را به هم مي ريخت و فرياد مي كشــيد:» اين مرغ مرده ها رو به 
من فروخت دونه اي 2هزار تومن... بچه م مرد...« سه سال پيش كه نويد 
محمدزاده در فيلم بدون تاريخ، بدون امضاء با مرغ 2هزار توماني خودش 
و بچه اش و زندگي اش را به فنا داده بود، مرغ پر كنده و خوب تميز شده 
كيلويي 7هزار و 500تومان بود. از اين موضوع بيشــتر حرف نزنيم بهتر 
است، نه به دليلي خاص، فقط به اين دليل كه چندان هم اهميتي نداشت. 
چون آذر به روز 99.9.9رسيد و اين روزي بود كه تازه به دوران رسيده ها 
بازهم حرص در هويج مانده ها را درآوردنــد؛ پرداخت هاي نجومي براي 
سزارين در يك روز خاص كه خبرگزاري آنا، چند روز پس از انتشارش در 
شبكه هاي اجتماعي درباره اش نوشت: »انتشار شايعه تاريخ تولد الكچري 
در روز 9 برج آذر در سال 99 كه در فضاي مجازي داغ شده بود، انتقادات 
زيادي را در ميان افكار عمومي به همراه داشــت، موضوعي كه باعث شد 
تا خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري آنا با چند بيمارستاني كه تقريباً 
براي زايمان هزينه هاي بااليــي مي گيرند تماس بگيرد و در مورد هزينه 
ســزارين در تاريخ 9 آذر ماه حتي در ساعت 9 پرس وجو كند؛  نتيجه اين 
موضوع باورنكردني بود، طي تماس ها متوجه شديم سزارين بين ۸ تا 10 
ميليون تومان هزينه دارد و خبــري از هزينه هاي هنگفت 130 ميليون 
توماني كه در فضاي مجازي گفته مي شــود نيست! همچنين با توجه به 
شيوع بيماري كرونا در كشور بســياري از تصميم خود براي زايمان در 
تاريخ الكچري منصرف شدند«. به هرحال چه واقعا شدند و چه نشدند، 
همچنان براي سهام نماد - سزارين- خاص در بورس شايعه ها در فضاي 
مجازي صف خريد تشكيل شده بود. مثال گفته شد خيلي ها براي زايش در 
1400.4.4برنامه ريزي كرده اند، ولي اينها همه شايعه است چون هيچ كس 
نمي تواند در روز خاص سال 1400 به دنيا بيايد. چنين روزي، يعني در 
شناسنامه مقابل تاريخ تولدت نوشته باشند: 1400.00.00)00.00.00( 
كه يعني چنين نوزادي بايد در ميانه هاي آن آخرين صدم ثانيه تا پايان 
سال 99 شيون آويزان شدنش در جهان هستي را كشيده باشد. چون تا 
ثانيه شمار به لحظه تحويل سال برسد، توپ كه در شود و مجري تلويزيون 
كه جيغ مصنوعي بكشد... پايين تصوير تاريخ را مي زنند: 1400.01.01 
كه لحظه چندان خاصي هم براي به دنيا آمدن محسوب نمي شود و آن 
لحظه خاص، لحظه اي جادويي ميان 2سال كه نه آن سال است و نه اين 
ســال، لحظه اي كه بيرون از زمان قرار مي گيرد، لحظه اي كه... از دست 
مي رود. بااين همه، چنين تخيالتي درباره زمان بيشــتر مناسب احوال 
آدم هايي شبيه به كريستوفر نوالن است، نه آدم هايي مثل ما كه در هويج 
زندگي شان مانده اند. ما دســت باال بتوانيم از طريق روند منطقي تخيل، 
خودمان را يك اتم ســرگردان در فضاي اليتناهي به ســال 1666.6.6 
فرض كنيم و خوشحال باشيم. چون منطق مي گويد درك اتم از محيط 
اطراف و وقايع دوروبر نبايد بيشتر از درك هويج از رويدادهاي بازار ميوه 
و تره بار باشد. يا حتي مي توانيم خيلي زميني فكر كنيم و نگران شب يلدا 
باشيم. چون حتي در قرنطينه سفت و سخت هم هرجا براني و هرجا بروي، 
آحاد ملت را نفس به نفس مالقات مي كني و امشب هم كه شب يلداست؛ 
بلندترين شب سال كه شهر روي ديگرش )آن سوي در هويج ماندگي( را به 
رخ مي كشد. بنابراين هشدارهاي ترافيكي را جدي بگيريد و اگر كار ضروري 
نداريد، امروز از خانه خارج نشويد. اگر هم خيلي ضروري بود از مسيرياب 
بخواهيد شما را از خيابان هايي ببرد كه آجيل فروشي معتبر نداشته باشند. 
چون آن جا پر از خريداران و فروشنده هايي است كه با رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي آجيل معامله مي كنند. براساس آخرين مشــاهدات ميداني 
خبرنگار روزنامه همشهري از آجيل فروشــي هاي سطح شهر تهران، كِف 
قيمت آجيل شب يلدا 300هزار تومان است. خبرنگار روزنامه همشهري 
در ادامه افزود: »نه قســطي مي فروشــند و نه جايي وام خريداري آجيل 
مي دهند«. با اين همه، اگر پيش بيني ها از يلداي 99 شبيه به پيش بيني هاي 
سازمان هواشناســي از بارندگي هاي  ماه آذر از كار در نيايد، حال و هواي 
امروز و امشب آجيل فروشي هاي شهر شــلوغ پيش بيني مي شود. حاال از 
آن هويج و سزارين، از اين مرغ مرده و شــب يلدا، آدم درك مي كند، چرا 
جامعه شناس ها آخرين وضعيت شــكاف طبقاني را به دهان گشاد پسته 

خندان تشبيه كرده اند.

پي نوشت: اين ميان )در ميان هياهوي هويج و پسته خندان، سزارين و 
غيره( چيزهايي درباره »سالم، من سيامك انصاري هستم«، »بهاره رهنما« 
و »تمساح چيتگر« هم مي شد به متن مرور خبرهاي آذر 99 اضافه كرد ولي 

اينها ديگر بمانند براي گل انداختن گپ در بلندترين شب سال.

پيوست آذر 99

  همه گيري كرونا نه از سر جهان دست بر مي دارد و نه از سر رسانه هاي جهان و ايران. 
آذرماه مملو از خبرهاي عموما تلخ و چند خبر اميدبخش بود. در اين  ماه چهره هاي 
ارزشمندي در حوزه فرهنگ، هنر و ورزش در ايران و جهان از دنيا رفتند، يك عمليات 
تروريستي با بازخورد جهاني وسيع در ايران رخ داد، اعتراضات مداوم دونالد ترامپ به نتايج انتخابات آمريكا بي نتيجه 
ماند، اميدهاي جديدي براي احياي برجام و برداشته شدن تحريم هاي آمريكا عليه ايران زنده شدند، واكسن كرونا تأييد 
شد و تزريق آن در كشورهاي مختلف جهان- عموما كشورهاي غربي- آغاز شد. عالوه بر آيت اهلل محمد يزدي به عنوان 
يكي از چهره هاي سياسي مهم كشور، در اين ماه چهره هاي درخشان هنر ايران مانند كامبوزيا پرتوي، چنگيز جليلوند، 
پرويز پورحسيني و علي اصغر شهبازي چشم از جهان فرو بستند. محمد ملكي، نخستين رئيس دانشگاه تهران پس از 
انقالب ايران، محمد خادم، پيشكسوت ورزشي و علي ســردار افخمي معمار پيشروي ايراني و طراح بناي تئاتر شهر از 
ديگر چهره هايي هستند كه در آذرماه درگذشتند. مرگ ديه گو مارادونا افسانه جهان فوتبال از ديگر رويداد هاي خبرساز 
اين  ماه به شمار مي رود، با اين همه اخبار همه گيري كرونا و موضوعات مرتبط با آن، مانند تأثيرات اقتصادي كرونا، اعمال 
محدوديت ها بر رفت وآمد مردم با هدف مديريت بحران، قرنطينه تهران، ممنوعيت تردد در شب هاي تهران، مشكالت 
آموزش مجازي به دانش آموزان و دانشجويان، ركود اقتصادي، عدم دسترسي به واكسن كرونا و اخباري از اين دست توجه 
بسياري از روزنامه هاي كشور را به خود جلب كرده اند. بررسي صفحه اول 5روزنامه صبح كشور، روزنامه هاي اعتماد، ايران، 
سازندگي، شرق و همشهري نشان مي دهد كه موضوع همه گيري كرونا با بيشترين تكرار در ميان موضوعاتي كه در صفحات 
اول اين 5روزنامه به آن پرداخته شده، همچنان اصلي ترين سوژه اي است كه رسانه ها به آن مي پردازند، حتي پس از آغاز 

واكسيناسيون جهاني.

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

در بخش تيتر و عكس هاي اول روزنامه ها اما نتايج نسبت به 
بررسي موضوعي متفاوت است. با شدت گرفتن تنش هاي 
موجود ميان دولت و مجلس شوراي اسالمي به ويژه پس از 
تصويب طرح دوفوريتي اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها، 
پرداختن به اين اختالفات در روزنامه هاي بررسي شده در  ماه 
آذر افزايش قابل توجهي پيدا كرد. از سويي ديگر، با نزديك 
شدن به انتخابات رياســت جمهوري 1400، گمانه زني ها 
درباره نامزدهاي احتمالي انتخابات از سوي احزاب مختلف 
هم به موضوعي تبديل شــد كه روزنامه ها در  ماه آذر به آن 
پرداخته اند. شدت گرفتن اختالفات موجود ميان مجلس و 
دولت موضوعي است كه در بخش تيتر هم توجه روزنامه ها 
را كامال به  خود جلب كرده اســت. تيتــر يك، عكس يك و 
موضوعاتي كه اهميت باالي آنها باعث شــده تا در صفحه 
 يك روزنامه ها بازتاب پيدا كنند، بخش هايي هستند كه در

 5 روزنامه مورد نظر از اول تا 24آذرماه 1399مورد بررسي 
قرار گرفته اند. عكس يك روزنامه هــا هم در بخش انتخاب 
برترين چهره  ماه و هم در بخش سوژه هاي مهم منعكس شده 
در صفحه اول هر روزنامه مورد بررسي قرار گرفته است. در 
ادامه جزئيات فراواني تيترها، عكس ها و سوژه هاي مهم روز 

در 5روزنامه مورد بررسي را مشاهده مي كنيد.

اختالفات دو قوه؛ تيتر برتر روزنامه ها
پس از اعالم نتايج انتخابات مجلس شوراي اسالمي و پس از 
آنكه اكثريت كرسي هاي مجلس به نمايندگان اصولگرا رسيد، 
آغاز روابط پرتنش ميان دولت و مجلس رويدادي دور از انتظار 
به نظر نمي آمد. كارشناســان و فعاالن سياسي بروز اختالف 
ميان دو قوه را از همان ابتدا پيش بينــي كردند، به واقعيت 
تبديل شدن اين پيش بيني به مرور و با درگيري هاي كوچك 
و كم رنگ آغاز شد و در ماه هاي اخير به اوج خود رسيده است. 
تنش بزرگ كنوني ميان دو قوه اكنون بر سر مصوبه مجلس 
درباره قانون »اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از 
حقوق ملت ايران« اســت. مصوبه اي كه از زمان طرحش در 
مجلس يازدهم با مخالفت دولت مواجه شــد و پس از ابالغ 
توسط رئيس مجلس بحث و جدل ها ميان دو قوه را وارد فاز 
جديد كرد. تأييد شوراي نگهبان اين مصوبه را عمال به قانون 
تبديل كرد و ابالغ و اجراي آن توســط دولت به تنش هاي 
بيشتري دامن زد. همين بحث و جدل ها و تنش ها ميان دو 
قوه و همچنين اهميت قانون جديد بر آينده برجام و سرنوشت 
لغو تحريم ها باعث شد تا رسانه ها توجه ويژه اي به اين موضوع 
داشته باشند. اين موضوع به صورت مستقيم و غيرمستقيم 
در 20تيتر اول 5روزنامه مورد بررسي بازتاب داشته است و 
روزنامه ها از زواياي مختلف به بررسي عواقب و نتايج اين قانون 
و درگيري هاي ناشي از تصويب آن پرداخته اند، درحالي كه 

همزمان تحوالتي كه در كاخ ســفيد درحال وقوع اســت و 
احتمال بازگشت آمريكا به برجام با انتخاب جو بايدن به عنوان 
رئيس جمهور جديد آمريكا را نيز تحت نظر دارند. بررســي 
كليت مطالبي كــه در صفحه يك 5روزنامه مورد بررســي 
بازتاب يافته اند هم نشان از اهميت اين موضوع براي رسانه ها 
دارد. اين موضوع 42بار در يادداشت ها، تيتر ها، گفت وگوها 
و تحليل هايي كه براي صفحات اول روزنامه ها درنظر گرفته 

شده اند، تكرار شده است.

بُعد جديد در جهان كرونا؛ سوژه برتر روزنامه ها
تصميم ديرهنگام ستاد مقابله با كرونا براي اعمال قرنطينه 
و محدوديت هاي تردد در شــهرهاي كانــون همه گيري 
اصلي ترين كانون توجه رسانه هاي مورد بررسي به همه گيري 
كرونا در  ماه آذر به شــمار مي رود. عالوه بر اعالم مداوم آمار 
مبتاليان و كشته شــدگان كرونا و در كنار بررســي تبعات 
اقتصادي، اجتماعي، آموزشــي و فرهنگي اين همه گيري 
براي كشــور، اجراي دســتور قرنطينه تهــران، منع تردد 
خودروهاي شخصي از ســاعت 21تا 4بامداد، محدوديت 
فعاليت واحد هاي تجاري در شرايط قرنطينه و نتايج اعمال 
اين مقررات بر كاهش تردد و كاهش آمار ابتال و فوت در تهران 
يكي از موضوعات مورد توجه روزنامه هاي مورد بررسي در  
ماه آذر بوده است. تأييد واكسن كرونا و آغاز تزريق واكسن 
در بريتانيا و آمريكا، سرنوشت ورود واكسن به ايران و ساخت 
واكســن ايراني از ديگر موضوعات مهم كرونايي اســت كه 

روزنامه ها به آن پرداخته اند. در تيترهاي اول اين روزنامه ها 
به صورت مستقيم 15بار به كرونا و موضوعات مرتبط با آن، 
ازجمله اعمال محدوديت هــاي زندگي در قرنطينه و تأييد 
واكسن كرونا اشاره شده اســت. اما در بخش سوژه هايي كه 
در مجموع مطالب صفحه يك روزنامه ها مورد استفاده قرار 
گرفته اند هم عنوان كرونــا و تمامي موضوعات مرتبط با آن 
بيش از 60بار تكرار شده اند. اگر فراواني موضوع تأييد واكسن 
كرونا در جهان و تالش ايران براي ساخت واكسن هم درنظر 
گرفته شود، فراواني موضوع كرونا در ميان سوژه هاي صفحه 

اول به 76مورد مي رسد.

ترور شهيد فخري زاده و بودجه 1400
هفتم آذرماه 1399در منطقه آبســرد دماوند طي عملياتي 
هوشمند و كنترل شده، به جان محسن فخري زاده، رئيس 
ســازمان پژوهش و نوآوري وزارت دفاع ايران سوءقصد و در 
نهايت جراحات وارد شده منجر به شهادت او شد. روايت هاي 
مختلفي از مقامات امنيتي و دفاعــي درباره چگونگي ترور 
شهيد فخري زاده در روزنامه ها مطرح شدند و ابعاد مختلف 
اين عمليات تروريســتي در قالب گزارش ها و گفت وگو هاي 
متعدد در رسانه ها پوشش داده شدند. در ميان تيترهاي اول 
روزنامه هاي مورد بررســي، واژه ترور 11بار تكرار شده است 
درحالي كه در تيتر، رو تيتر و زيرتيتر مجموع مطالبي كه در 
صفحه اول روزنامه هاي مورد بررسي منتشر شده اند، واژه هاي 
شهيد فخري زاده، ترور و تروريسم 61بار تكرار شده اند. به اين 

ترتيب در بخش موضوعي ترور شهيد فخري زاده در رتبه دوم 
و در بخش تيتر در رتبه سوم قرار مي گيرد.

تدوين و تصويب بودجه كشور هميشه موضوعي جنجالي و 
خبرساز بوده است. جدا از چالش هاي پيش و پس از تسليم 
بودجه به مجلس و تصويب آن، بررســي رديف هاي بودجه و 
مقايســه ميزان بودجه هاي تخصيص داده شده به نهادها و 
ارگان هاي مختلف همواره براي رســانه ها از اهميت بااليي 
برخوردار بوده اســت. چالش هاي مرتبط بــا اليحه بودجه 
1400ماه هاست كه آغاز شده. مجلس يازدهم از ابتدا برسر 
طرح اصالح بودجه با دولت وارد بحث شد، پس از آن بودجه 
 بدون حضور حســن روحاني و محمد باقــر قاليباف، رئيس

 دو قوه، تسليم مجلس شد و اكنون به نظر مي آيد با عقب نشيني 
دولت و اعالم آمادگي براي همكاري در زمينه تغييرات ساختار 
كلي بودجه، كليات بودجــه در نهايت در مجلس به تصويب 
برســد. در همين راســتا، در تيتر هاي يك 5روزنامه مورد 
بررسي موضوع بودجه 10بار منعكس شده است. درحالي كه 
فراواني موضوع بودجه در موضــوع مطالبي كه صفحات اول 
روزنامه هاي مورد بررسي را پر كرده اند، 2۸بار است. به بياني 
ديگر بودجه از نظر اهميت در بخش تيتر يك رتبه سوم را دارد 
اما در بخش موضوعات صفحه اول روزنامه هاي مورد بررسي، 

در رتبه ششم اهميت ايستاده است.

چهره برتر آذرماه و ديگر موضوعات
باالگرفتن اختالفات ميان دولت و مجلس، حواشــي ايجاد 
شده درباره اليحه بودجه، واكنش ها به ترور شهيد فخري زاده 
و همچنين اجراي طرح قرنطينه تهران باعث شــده است تا 
روزنامه ها به دفعات تصويــري از رئيس جمهور را به عنوان 
عكس يك خود انتخاب كنند. در روزنامه هاي مورد بررسي، 
تصوير حســن روحاني 11بار به عنــوان عكس يك انتخاب 
شده اســت و پس از آن تصوير يا طرح شــهيد فخري زاده و 
يا تصاويري از محل ترور يا مراسم تشييع او ۸بار در جايگاه 
عكس يك روزنامه ها قرار گرفته اســت. همچنين در بخش 
موضوعاتي كه در صفحه يك روزنامه هاي مورد بررســي به 
آنها پرداخته شده، عالوه بر موارد ذكر شده موضوع برجام و 
بازگشت ايران و آمريكا به آن 32بار، موضوع انتخابات 1400، 
نامزد هاي احتمالي و بررسي حضور چهره هاي مطرح سياسي 
در آن 31بار، روابط ايران و آمريكا پس از انتخاب جو بايدن 
به عنوان رئيس جمهور جديد اياالت متحده 20بار، موضوعات 
مرتبط با واكسن كرونا 13بار، انتخابات آمريكا و سياست هاي 
دولت جديد اين كشور 11بار، فاجعه سيل خوزستان 10بار و 
موضوعات مرتبط با تورم، تحريم ها عليه ايران و مرگ ديه گو 
مارادونا هريك ۸بــار در صفحــات اول روزنامه ها منعكس 

شده اند.

شهرام فرهنگی
روزنامه نگار

چهره آذر
این شماره

وحانی تيتر يك شد حسن ر
ماه آذر و بازتاب اختالف نظرهاي دولت و مجلس در صفحه اول روزنامه ها

همه گيــري كوويد-19بــه زودي 
يك ســاله مي شــود. اگر نخستين 
گزارش هاي رســمي چيــن در روز 
31دسامبر 2020 از مشاهده پديده 
ابتالي خوشــه اي افراد به شــكلي 
از بيمــاري ذات الريــه را به عنــوان 
نخســتين گزارش هاي رسمي اين 
كشــور از آغاز همه گيري كرونا در 

نظر بگيريم، كمتر از 2 هفته ديگر، همه گيري كرونا يك ساله 
خواهد شد. در شرايطي كه با شدت گرفتن و فراگيرتر ويروس در جهان و ...

سال هاســت كه دامپزشك كلينيك 
حيوانات پارك پرديســان و مدير و 
دامپزشك ارشــد باغ وحــش ارم 
تهران اســت و به خوبــي بــه محل 
نگهداري حيوانات باغ وحش ارم اشراف 
دارد. از همين روســت كه شكستن 
حصار توسط ببر نر و خم كردن ميله ها 
براي ورود به محفظه ماده ببرها كه در 

آذر ماه خبر يك رسانه هاي زيست محيطي شد را ساخته ذهن 
سودجويان مي داند و با قطعيت عنوان مي كند كه ماجرا چيز ديگري است...
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گريه نكنيد. اشك هايتان را پاك كنيد كه 
دقيق تر ببينيد. اين عكس ها را ببينيد! 
اين دختر شما نيست. دقت كنيد؛ اينها 
هم مادر و پدر شــما نيستند. اين خانه  
هم خانه شما نيست. خيال تان راحت. 
از اين كابوس بيدار شويد. اين خانه هاي 
آب خورده و نمور كه با اشــك اين بچه 
شوري اش رد نمك به ديوارها انداخته، 

ساعت ها با ما و شما فاصله دارد. اين خانه همان مردماني است كه 
بلدند چطور غم را ته نشين كنند و از آن زندگي بسازند؛ مثل همان روزهاي...

سيل، اشك هاي توست
 چند فريم از خرابي هاي ايجاد شده 

در پي بارش هاي آذرماه

محيط زيست؛ مقصر اصلي 
مرگ حيوانات باغ وحش

يك سال با كرونا
 مروري بر آمارهاي كرونايي

 در 365روز گذشته
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سؤاالت بي جواب در يك حكم
شهيندخت موالوردي در حالي به 30 ماه حبس محكوم شد كه نه كسي از جزئيات جرم خبر دارد و نه از جزئيات محاكمه

30 ماه حبس تعزيري؛ اين حكمي اســت كه شــعبه 
15دادگاه انقاب اســامي ايران، پانزدهــم آذر براي 
شهيندخت موالوردي صادر كرد؛ براي معاون امور زنان 
و خانواده رئيس جمهور در دولت يازدهم و دستيار سابق 
حسن روحاني در دولت دوازدهم. 2سال از اين محكوميت 
به جرم »دادن اطاعات و اسناد طبقه بندي شده با پوشش 
مسئوالن نظام با هدف بر هم زدن امنيت كشور« و 6 ماه 
به جرم »تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اســامي 

ايران« صادر شده است.
موالوردي چه كرده و چه اطاعات و اسنادي را در اختيار 
چه كســاني قرار داده كه به حبس محكوم شده است؟ 
كسي چيزي نمي داند. تنها اطاعاتي كه در اين باره وجود 
دارد، اين است كه يكي از اتهامات موالوردي مربوط به 
تفاهمنامه اي است كه 21خرداد سال 1393، معاونت 
امور زنان و خانواده با صندوق جمعيت سازمان ملل متحد 

امضا كرده است.
آذر منصوري از فعاالن سياسي در گفت وگو با همشهري 
ايراد مي گيرد كه چرا پرونده موالوردي در دادگاه امنيتي 
بررسي شد؛ »به رغم وجود قانون جرم سياسي، همچنان 
پرونده هاي اينچنيني در دادگاه هاي امنيتي بررســي 
مي شــوند. دفاعيات خانم موالوردي در مورد اين اتهام 
روشن اســت اما با توجه به ويژگي اين دادگاه ها، امكان 
اينكه اين دفاعيات به اطاع عموم برســد، وجود ندارد، 
بنابراين اصل دادگري و انصافي كــه بايد در مواجهه با 
فعالين سياسي در قوه قضاييه صورت بگيرد، با اين نوع 
احكام، با اين نوع مواجهه و اين نوع اطاع رســاني كاما 

نقض مي شود.« 
واكنش ها به حكمي كــه براي موالوردي صادر شــد، 
متفاوت بود. بعضي كه مخالف فعاليت هــاي او بودند، 
منتظر حكم سنگين تري بودند اما نظر بعضي ها هم اين 
است كه او هر كاري انجام داده، طبق قانون بوده است. 
منصوري اتهام دادن اطاعات به دشمن را اتهام بزرگي 
مي داند؛ »كساني كه حكم صادر كرده اند، فقط در اين حد 
توضيح داده اند كه خانم موالوردي اسناد طبقه بندي شده 
را به دشــمن ارائه داده اســت، اين اتهام، اتهام خيلي 
بزرگي اســت. به دليل اينكه دادگاه، غيرعلني و امنيتي 
برگزار شــده و خانم موالوردي ماحظاتي براي انتشار 
دفاعيات خودش دارد. تخصص خانم موالوردي، تجربه  
و نوع فعاليت هايي كه در زمينه حقوق شهروندي دارد و 

آشنايي  اش با حقوق معاهدات بين المللي، موجب شده 
بود در زمان مسئوليتش بيشترين حساسيت را در كارش 
اعمال كند. به نظر مي آيد دفاعياتي هم كه در دادگاه ارائه 
داده است، كاما مستند بوده و هر سندي كه تنظيم شده 
و هر تفاهمي كه شكل گرفته با رعايت همه موازين قانوني 
و با نظارت دستگاه هاي ذيربط بوده است. به نظر من اگر 
دادگاه تجديد نظر همين حكم را تأييد كرد، بهتر است 
دفاعيات خانم موالوردي منتشر شود تا مشخص شود 
حكمي كه دادگاه به اين پرونده داده، تا چه حدمنصفانه، 

عادالنه و به دور از جهت گيري هاي سياسي است.« گفته 
مي شود چون فعاليت هايي كه موالوردي داشته، در حوزه 
زنان بوده است، به همين دليل كارش به دادگاه كشيده 
است. منصوري اين را تأييد مي كند؛ »به نظر مي رسد در 
مسئله زنان حساسيت در مورد خود واژه زن يا فعاليت و 
اقداماتي كه در اين حوزه صورت مي  گيرد، به رغم اينكه 
كارگزار اين فعاليت ها دولت باشــد ، همچنان اين نگاه 
امنيتي است كه غلبه دارد.« موالوردي تا 20روز بعد از 

اين حكم فرصت درخواست تجديد نظر دارد.

چرا تنش ميان رئيس دولت و مجلس شدت گرفت؟

آذر توفاني مجلس و دولت
تصويب قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از حقوق ملت 

موجب افزايش تنش هاي كامي روحاني و قاليباف شد

آذرمــاه، روزهاي پراختافــي را ميان حســن روحاني، 
رئيس جمهور و محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس رقم زد؛ 
اختاف هايي كه با پاسخ هاي پينگ پنگي در گفت وگوها و 
نشست ها پي گرفته شدند و هر يك از طرفين تاش كردند 
تا به شكل غيرمستقيم پاسخ مناسب و البته شفافي را روانه 
طرف مقابل كنند. 2مصوبه مجلس با عنوان» الزام دولت 
به پرداخــت يارانه كاالهاي اساســي« و »اقدام راهبردي 
براي لغو تحريم ها و صيانت از حقوق ملت« زمينه را براي 
پررنگ شــدن اختاف هاي مجلس و دولت مهيا كردند. 
اين دو مصوبه بر اساس آنچه از سوي مجلس، تعلل حسن 
روحاني براي اباغ تشخيص داده شــد، با امضاي رئيس 
مجلس، دســتور درج آن در روزنامه رسمي صادر شد. در 
واقع تاش رئيس مجلس بــراي درج مصوبات قوه مقننه 
در روزنامه رسمي بدون توجه به  نظر رئيس دولت موجب 
شد تا اختاف ها شكل و شمايل جديدي به خود بگيرد تا 
جايي كه حسن روحاني در مراسم افتتاح طرح هاي وزارت 
نيرو گفت: هيچ عجله نكنيم و هول نشويم كه كاري انجام 
دهيم. اشكالي ندارد اگر دولت موفقيتي به دست آورد آن 
موفقيت را تقديم شــما مي كند. غصه نخوريد كه دولت 
مســائل را حل كرده و تمام مي كند. بگذاريم كساني كه 
تجربه بيست و چند ساله دارند و در ديپلماسي موفق بوده 
و آمريكا را در اين 3سال بارها و بارها شكست داده اند، كار 
را با تأني و دقت به پيش ببرند. شما هم كمك كنيد. ساير 
قوا نيت خير دارند، اما بايد كارهــا را پخته تر پيش ببريم. 
پس از صحبت هاي رئيس جمهور بود كه قاليباف در يك 
گفت وگوي زنده تلويزيوني در جهت پاسخ به صحبت هاي 
روحاني برآمد و مشخص شــد كه اين اختاف به راحتي 
پايان نخواهــد يافت؛»خواهش مــن از رئيس جمهوري 
اسامي ايران اين است در مسائل ملي و منافع ملي كشور 
همه يك زبان و همدل باشــند و هيچ كس در اين مسئله 
هول نشده، بلكه ما 7سال است منتظريم چه كاري انجام 
مي شود. در اين 7يا 8 ماه وقتي كه مردم مي خواهند با دولت 
خداحافظي كنند تحريم ها رفع شده باشد و اين در زمان اين 

دولت اتفاق بيفتد. ما با تصويب اين قانون)اقدام راهبردي 
براي مقابله با تحريم هاي آمريكا( در كنار دولت هستيم و 
اين قانون با استفاده از ماده هاي 36 و 37 برجام به تصويب 

رسيده است تا در حوزه سياست به توليد قدرت برسيم.«

دوئل سياسي
ادامه يافتــن اين تنش هاي 
كامي موجب شد تا جال 
جالي زاده نماينــده ادوار 
مجلــس و عضو شــوراي 
مركزي حزب اتحاد ملت از 
تفسير دوئل سياسي استفاده 
كند. او در گفت وگو با روزنامه همشهري گفت: »اختاف 
رخ داده ميان رئيس جمهور و رئيس مجلس ريشــه در 
نكته مهم تري دارد، بايد بدانيم كه اين اختافات، فعال 
نبودن احزاب را به ما گوشــزد مي كند. جدا از اين بحث، 
مي توان دليل اختاف ميان آقــاي روحاني و قاليباف را 
در افشاگري هاي انتخابات رياست جمهوري جست وجو 
كرد، آن افشاگري ها موجب شد تا اين دو چهره سياسي در 
تقابل با يكديگر تعريف شوند. از ديد هيچ يك از  ما پنهان 
نيست كه ساختار كلي مجلس فعلي نيز در مسيري مقابل 
دولت قرار دارد. البته ما فراموش نمي كنيم كه اگر تذكر 
رهبري نبود، اين مجلس براي نشــان دادن قدرت خود، 

دست به استيضاح روحاني نيز مي زد«.
او معتقد اســت:» با وجود تمام اين اختاف نظرها، عقل 
حكم مي كند كه با توجه به شــرايط خــاص و بحراني 
كشور، مجلس تصميم به همراهي با دولت بگيرد تا از اين 
طريق پيام همدلي و همكاري را به داخل و خارج كشور 
مخابره كنند. از نظر من اين اختاف  ايجاد شــده ميان 
رئيس مجلس و بدنه مجلس با دولت شرايط را سخت تر 
مي كند و خود نمايندگان بايد در آينده پاسخگو باشند 
كه در اين شرايط سخت اقتصادي چه كاري براي مردم 
انجام داده اند؟«. جالي تأكيد مي كند كه مصوبه برجامي 
مجلس با تكيه بر خواسته هاي سياسي رقم خورده  است؛ 
»نمي توان اميد داشت كه اقدامات ضربتي براي تصويب 
قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها بر اســاس نگاه 

چهره آذر
این شماره

كارشناسي شكل گرفته باشــد. از نظر من مصوبه اخير 
مجلس نتيجه اي جز شــدت گرفتن اختاف مجلس و 
دولت نداشت. شرايط فعلي كشور ما نيازمند آرامش است 
اما متأسفانه شاهد دوئل سياسي ميان سران قوه مجريه 
و مقننه هستيم. اين ناهماهنگي موجب مي شود تا يك 
پيام واحد به جامعه جهاني مخابره نشود و به اين ترتيب 
عاوه بر آنكه اعتماد داخلي از بين مي رود، ساير كشورها 

نيز براي تعامل با ايران دچار سردرگمي مي شوند.«

نگاه سياسي به مصوبات مجلس عامل اختالف است
ناصر ايماني، فعال سياسي 
اصولگرا نگاه ديگري به اين 
اختاف هــا دارد و برخاف 
تفســير جالي كه مجلس 
و رئيــس اين قــوه را عامل 
شــدت گرفتن اختاف هــا 
معرفي كرد، او در گفت وگو با همشهري مي گويد:»از نظر 
من اختاف هاي پيش آمده بر سر مصوبه برجامي مجلس، 
نشان دهنده اختاف ميان آقاي قاليباف و روحاني نيست 
بلكه اختاف آقاي رئيس جمهــور با نمايندگان مجلس 
را علني كرد. آقاي روحاني در آذر ماه با 2مصوبه مجلس 
مخالفت كردند و آنها را اباغ نكردند؛ يك مصوبه مربوط به 
مسائل معيشتي بود كه ابعاد داخلي داشت و مصوبه دوم 
كه مربوط به مسائل هسته اي بود ابعاد خارجي داشت و 
مرتبط با حوزه بين الملل بود. متأسفانه اختاف در مصوبه 

دوم زمينه را براي سوءاستفاده هاي خارجي مهيا كرد«.
بر اساس گفته ناصري» نفس اين اتفاق كه دولت بخواهد 
با يك مصوبه مجلس مخالف باشد، مشكلي ندارد اما اينكه 
دولت بخواهد قانوني را اجرا نكند، قانون گريزي محسوب 
مي شود. اين يك پديده خطرناك است كه بايد جدي به 
رئيس جمهور تذكر داد. من نمي خواهم اينطور برداشت 
كنم كه اين اختافات رنگ و بوي سياسي دارد اما شواهد 
به من مي گويد كه اين مخالفت هاي آقاي روحاني ريشه در 
مسائل سياسي دارد؛ چرا كه دولت تمايل دارد اين پرونده 
هســته اي كاما در اختيار خودش باشد و مجلس به آن 
ورود نكند اما نبايد فراموش كرد كه مجلس تنها وظيفه 
تصويب اصل برجام را برعهده نــدارد، همان جايگاهي 
كه به نماينــدگان اجازه داد تا برجــام را تصويب كنند، 
اين اختيار را دارد كه مقرراتي بــراي برجام وضع كند. 
مصوبه فعلي مجلس به نفــع چانه زني هاي ديپلماتيك 
دولت است، متعجب هستم كه چرا دولت با اين مصوبه 
مخالفت مي كند. مجلس در سال هاي گذشته در مورد 
مسئله برجام سكوت كرده بود و االن هم كه ورود كرده 

است دولت با نگاه سياسي دست به مخالفت زده است.«

جامعه،موالورديرامجرمميداند؟
طبق يك قاعده بديهــي در امور قضايي آراي 
محاكم بايد براي جامعه جنبه اقناعي داشته 
باشــد؛ جامعه را قانع كند آن چيزي كه اتفاق 
افتاده چه بوده، جرم چگونه احراز شده و در رسيدگي اصول دادرسي كيفري 
و عادالنه رعايت شده. وقتي كه جامعه نسبت به يك رأي اقناع نشود، اهداف 
رسيدگي و صدور حكم در جامعه حاصل نمي شود، اين هدف از اين قرار است كه 
جامعه به اجراي عدالت باور بياورد. ما براي اظهارنظر در مورد يك پرونده قضايي 
بايد از جزئيات آن اطالع داشته باشيم. وقتي اطالع ندارم داوري هم نمي كنم اما آنچه در اخبار در مورد رأي 
خانم موالوردي منتشر شده، در جهت اثبات اتهام، قانع كننده نيست. ما  چيزي از جزئيات اين پرونده، جريان 
محاكمه و اينكه تا چه اندازه اصول دادرسي عادالنه و قانون آيين دادرسي كيفري در اين پرونده رعايت شده، 
نمي دانيم. اين اطالعات بايد ما را براي احراز صحت جريان رسيدگي قانع    كند اما نبود اطالع رساني درست و 
اينكه دادگاه در عمل علني نيست، باعث مي شود افكار عمومي، اعم از حقوق دانان، فعاالن سياسي و كساني 
كه به اين طور اخبار عالقه دارند، قانع نشــوند كه چنين جرمي واقعا اتفاق افتاده و ايشان مستحق چنين 
مجازاتي بوده يا نبوده. ما، هم در محاوره هاي عــادي و هم در زبان حقوقي مي گوييم دادگاه فصل الخطاب 
است. وقتي دادگاه چيزي را گفت، ما بايد بپذيريم اينكه ســخن از زبان عدالت بيان مي شود و آن را پايان 
ماجرا تلقي كنيم اما متأسفانه اين اتفاق نيفتاده و علت را بايد در شيوه هاي محاكمه ها و بعضي از مسائل ديگر 
جست وجو كرد. شخصي مثل آقاي سعيد مرتضوي زماني كه در دادگاه محكوم مي شود، به دادگاه و روند 
رسيدگي ايرادهاي جدي مي گيرد و مدعي مي شود دادگاه به پرونده اش حقوقي رسيدگي نكرده است يا 
همين اواخر مجري شبكه 5 سيما مي پرسد چرا بايد براي دختري كه رفتاري در فضاي مجازي داشته 10سال 
زندان بدهند؟ يعني در همين حد هم اين آرا مورد پرسش قرار مي گيرند. تا زماني كه اين رويه ادامه پيدا كند، 
آراي محاكم نمي تواند در جامعه بازدارنده باشد و توليد فرهنگ حقوقي كند و مردمان را به اجراي عدالت اقناع 
سازد. تقاضا مي كنم دستگاه قضايي به اين وجه توجه كند، چون استواري دستگاه قضايي و پذيرش عمومي 
مردم از اين دستگاه از شرايط الزم توسعه نظم اجتماعي است. در مجرم دانستن افراد قاعده بايد اين باشد كه 
هر كسي كه در دادگاه مجرم شناخته شد، از نظر اخالق عمومي هم بايد فرد نامناسبي تلقي شود. اين اتفاق 
زماني مي افتد كه جامعه اقناع شود حكم دادگاه صحيح صادر شده. اما وقتي كه جريان رسيدگي به پرونده و 
حكم دادگاه نتواند چنين تأثيري را در جامعه بگذارد، جامعه نسبت به چنين فردي قضاوت غيراخالقي منفي 
نمي كند. چه بسا او را مظلوم و ستمديده تلقي مي كند. اينجاست كه نحوه رسيدگي و اطالع رساني از جريان 
محاكمه و كيفيت رأي دادگاه اهميت بسيار اساسي پيدا مي كند. از پرونده خانم موالوردي چيزي نمي دانيم و 
نمي توانيم به قاطعيت بپذيريم كه چنين جرمي اتفاق افتاده و مستحق چنين تنبيهي است. وقتي دادگاه علني 
نيست بايد جريان محاكمه منتشر شود و مستنداً رأي هم طبق قانون و براساس واقعيت هايي كه در پرونده 

است، صادر شود. وقتي اقناع اتفاق نمي افتد افكار عمومي با حكم دادگاه همنوايي نمي كند.

ث
كامبيز نوروزيمك

حقوقدان

سميرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار

يكسالباكرونا
مروري بر آمارهاي كرونايي در 365روز گذشته

همه گيري كوويد-19به زودي يك ساله 
مي شود. اگر نخستين گزارش هاي رسمي 
چين در روز 31دسامبر 2020 از مشاهده 
پديده ابتالي خوشه اي افراد به شــكلي از بيماري ذات الريه را به عنوان 
نخستين گزارش هاي رسمي اين كشــور از آغاز همه گيري كرونا در نظر 
بگيريم، كمتر از 2 هفته ديگر، همه گيري كرونا يك ســاله خواهد شد. در 
شرايطي كه با شدت گرفتن و فراگيرتر شــدن ويروس كرونا در جهان و 
همچنين تغيير شكل مداوم ويروس و مقاومت آن در برابر داروهاي موجود، 
سازمان هاي جهاني ازجمله سازمان جهاني بهداشت اميد چنداني به پايان 
يافتن اين بحران در جهان نداشــتند و كمتر از 2سال را براي پايان يافتن 
بحران همه گيري متصور نمي شدند، تأييد چند واكسن مؤثر مسير بحران را 
طي كمتر از يك سال تغيير داد. اكنون سازمان غذا و داروي آمريكا واكسن 
توليد شده توسط شركت فايزر را تأييد كرده، واكسيناسيون در چند كشور 
غربي آغاز شده، سفارش هاي زيادي براي خريد واكسن كوويد-19ثبت شده 
و آمريكا كه به لطف انفعال دولتش در برابر بحران از باالترين نرخ درگيري با 
بيماري برخوردار است، واكسيناسيون را از روز 14دسامبر آغاز كرده است. 
با اين همه در اين يك سال انســان هاي زيادي جان خود را از دست دادند، 
بيكار شدند، عزيزانشان را از دست دادند يا به اجبار از آنها دور ماندند، كسب 
و كارهاي فراواني تعطيل شدند و اقتصاد جهان با چالش هاي بزرگ و شايد 
جبران ناپذير مواجه شد. براي درك بهتر آنچه در اين يك سال بر جهانيان 
گذشت، بهتر است از اعداد و ارقام كمك بگيريم. اعداد و ارقام شفاف ترين 
و بي پرده ترين چشم انداز از يك بحران جهاني را در برابر چشمان ما قرار 
خواهند داد. حتي اگر به دليل درجريان بودن بحران و افزوده شدن لحظه اي 

تعداد قربانيان، مبتاليان و نجات يافتگان، آمارهاي موجود حدودي باشند.

 مجموع آمار ابتال در هر منطقه
تحت پوشش سازمان جهاني بهداشت

آمريكا������������������������  30.116ميليون مورد
��������������������������� 21.910ميليون مورد اروپا
جنوب شرق آسيا�������� 11.361ميليون مورد
مديترانه شرقي���������  4.490ميليون مورد
�������������������������� 1.622ميليون مورد آفريقا
������������������  960هزار مورد پاسيفيك غربي

ميزان دوز واكسن خريداري شده در ازاي 
هر نفر از جمعيت

كانادا������������������������������������� بيش از 8دوز
آمريكا�������������������������������� بيش از 6.5دوز
������������������������������������� حدود 6دوز بريتانيا
���������������������������� بيش از 4.5دوز استراليا
������������������������� بيش از 4دوز اتحاديه اروپا

درگيرترين كشورهاي جهان براساس 
جديدترين آمار ابتال- سازمان جهاني بهداشت

اياالت متحده آمريكا
15ميليون و 648هزار و 98مورد ابتال

هندوستان
9ميليون و 857هزار و 29مورد ابتال

برزيل
 6ميليون و 836هزار و 227مورد ابتال

روسيه
2ميليون و 563هزار و 928مورد ابتال

فرانسه
2ميليون و 324هزار و 603مورد ابتال

بريتانيا
يك ميليون و 830هزار و 960مورد ابتال

ايتاليا
يك ميليون و 825هزار و 775مورد ابتال

اسپانيا
يك ميليون و 730هزار و 575مورد ابتال

آرژانتين
يك ميليون و 489هزار و 328مورد ابتال

كلمبيا
يك ميليون و 408هزار و 909مورد ابتال

يكسالگي 
كرونا به 
روايت اعداد

مجموع موارد ابتالمجموع درگذشتگان

جديد ترين آمار روزانه ابتالي جهاني

 70.95ميليون نفر 1.6ميليون نفر

649هزار و 425مورد
جديدترين آمار روزانه مرگ جهاني

10هزار و 718مورد

درگيرترين كشورهاي هر قاره از نظر ابتال 
آفريقاي جنوبي- 852هزار و 965مورد ابتال
مغرب- 397هزار و 597مورد ابتال

هندوستان- 9ميليون و 857هزار و 29مورد ابتال
ايران- يك ميليون و 100هزار و 818مورد ابتال

اياالت متحده آمريكا- 15ميليون و 648هزار و 98مورد ابتال
برزيل- 6ميليون و 836هزار و 227مورد ابتال

روسيه-2ميليون و 563هزار و 928مورد ابتال
فرانسه- 2ميليون و 324هزار و 603مورد ابتال

استراليا- 28هزار و 25مورد ابتال
پلي نزي فرانسه- 15هزار و 618مورد ابتال

آفريقا

آسيا

آمريكا

اروپا

اقيانوسيه

درگيرترين كشورهاي جهان براساس جديدترين آمار مرگ و مير سازمان جهاني بهداشت

اياالت متحده آمريكا..... 293هزار و 129مورد مرگ
.................................  180هزار و 437مورد مرگ برزيل
هندوستان..........................  143هزار و 19مورد مرگ
مكزيك................................. 113هزار و 19مورد مرگ
ايتاليا......................................... 64هزار و 36مورد مرگ
بريتانيا...................................... 64هزار و 26مورد مرگ
فرانسه..................................  57هزار و 392مورد مرگ

ايران......................................  51هزار و 949مورد مرگ
..................................  47هزار و 624مورد مرگ اسپانيا
روسيه...................................  46هزار و 941مورد مرگ

مناطق با كمترين آمار ابتال
........................................................ يك مورد ابتا وانوآتا
............................................. 3مورد ابتا  واليس و فوتونا
.............................................. 4مورد ابتا جزاير مارشال

آنگويال........................................................  10مورد ابتا
مناطقي كه كشته ندادند

مغولستان..........................  907مورد ابتا بدون كشته
اريتره..................................  711مورد ابتا بدون كشته
.........................  525مورد ابتا بدون كشته جزاير فارو
بوتان...................................  437مورد ابتا بدون كشته
كامبوج...............................  359مورد ابتا بدون كشته

58مورد
واكسن هايي كه 

در مرحله آزمايش 
باليني قرار دارند

11مورد
 واكسن هايي كه شانس 

 تأييد باالتري دارند
 )شامل واكسن هاي فايزر 

و مدرنا(

10ميليارد 
دوز

دوز پيش خريد شده 
واكسن هاي تمامي شركت ها 

تا پايان سال 2021

32
كشور

تعداد كشورهايي كه 
واكسن پيش خريد 

كرده اند

5.3ميليارد 
دوز تا پايان 

سال 2021
ظرفيت توليد واكسن 

3 شركت پيشتاز )فايزر، 
مدرنا، آسترازنكا(

15.9ميليارد 
دوز 

)تخميني(
دوز مورد نياز براي 

واكسيناسيون دو مرحله اي 
كل جمعيت جهان

13.3ميليارد 
دوز)تخميني(

دوز مورد نياز براي 
واكسيناسيون تك مرحله اي 

كل جمعيت جهان

2.6تا 
3.1ميليارد 

نفر 
جمعيت تحت پوشش 

دوز واكسن توليد شده در 
3شركت تا 2021 

58مورد
واكسن هايي كه 

در مرحله آزمايش 
باليني قرار دارند

13درصد
سهم جمعيت كشورهاي 
پيش خريد كننده واكسن 

از كل جمعيت جهان

85مورد
واكسن هايي كه 

در مرحله آزمايش 
حيواني قرار دارند

يك مورد
 واكسن هايي كه 
به تأييد نهايي 

رسيده اند )فايزر(

ليال شريف
روزنامه نگار
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فصلآخرخزانزدگي
نگاهي به نوار زمان آذرماه و درگذشتگان آن

آخرينماهپاييزنيزتاتوانســتدرختهايزندگيراتكاندو
برگريزانكرد.دراينماهبسياريازچهرهها،رويدرنقابخاك
بركشيدند.ازاينتنهابسياريشانعزيزكسانيبودندوبسياري
تاريخاينمردموسرزمين.حالتنهابهناميازآنهايادخواهيم

كردكهزندگيچيزينيستجزكتابيتقديمي،برايناموياد.

وفسور سعید راد؛ پدر رادیولوژی ایران دوم     |     پر
راد بنیانگذار گروه آموزشــی راديولوژی دانشگاه علوم پزشكی 
تبريز، معروف به پدر راديولوژی ايران و عضو فرهنگستان علوم 

پزشكی ايران در سن 90 سالگی دار فانی را وداع گفت.
محمدحسن راستگو، معلم دینی

حجت االسالم محمدحسن راستگو سال ها در صدا و سیما برای 
كودكان و نوجوانان برنامه های دينی اجرا می كرد. راســتگو از 
اســاتید حوزه علمیه و فعال در زمینه تربیت مربی و كارشناس 

مسائل دينی به خصوص كودك و نوجوان، در قم درگذشت.
چنگیز جلیلوند، دوبلور و صداپیشه

جلیلونــد به دلیل ابتال به كرونا در ســن 80 ســالگی در تهران 
درگذشــت. اين دوبلور باســابقه به دلیل ويژگی های صدايش، 
به مرد حنجره طاليی معروف بود. جلیلوند از ســال 1336 كار 
حرفه ای اش را با تئاتر آغاز كرد و به كار بازيگری پرداخت و به كار 

دوبله فیلم های خارجی و ايرانی وارد شد.

چهارم     |      كامبوزیا پرتوی؛ كارگردان
كارگردان و فیلمنامه نويس سینمای ايران به دلیل ابتال به بیماری 
كرونا در سن 65ســالگی درگذشــت. پرتوی از جشنواره های 
بین المللی فجر، جیفونی ايتالیا، فیلم برلین، آداليد اســترالیا، 
مار دل پالتا، فیلم داكا و فیلم شــیكاگو جايزه كسب كرده بود. 
او نويسنده فیلمنامه »محمد)ص(« بود و تاكنون ۴ بار موفق به 
دريافت سیمرغ بلورين بهترين فیلمنامه از جشنواره فیلم فجر 

شده است.
محمد خادم ازغدی؛ كشتی گیر

خادم، دارنده مدال نقره مســابقات كشــتی آزاد جهان در سال 
1962اســت. او در ســن 85ســالگی دار فانــی را وداع گفت. 
محمد خادم در المپیك 1960 در رده هشــتم قرار گرفت. اين 
قهرمان سابق كشتی جهان و پدر امیررضا و رسول خادم آذرماه 

درگذشت.

ویز پورحسینی؛ بازیگر هفتم     |      پر
پورحسینی، بازيگر تئاتر، سینما و تلويزيون در سن ۷9 سالگی بر 
اثر كرونا درگذشت. او با كارگردانان نامداری چون بهرام بیضايی، 

علی حاتمی و حمید سمندريان همكاری كرده بود.

نهم   |      حجت الله نجف پور؛ بازیگر
نجف پور، بازيگر ســینما و تلويزيون در آثاری چون »باالی شهر 
پايین شهر«، »روشن تر از خاموشی« و »شیخ بهايی« ايفای نقش 
كرده بود. او در سن 69 سالگی بر اثر ابتال به كرونا در بیمارستان 

الزهرای اصفهان درگذشت.

یازدهم   |      علی اصغر شهبازی؛ بازیگر 
شــهبازی كه در كهنســالی در عرصه ســینما با بازی در فیلم 
ســینمايی »جدايی نادر از ســیمین« در نقش پدری مبتال به 
آلزايمر به شهرت رسید، در سكوت خبری درگذشت. او به دلیل 
ايست قلبی و كهولت سن دار فانی را وداع گفت. شهبازی متولد 
1301 بود و برای نخســتین بار در فیلم »زيــر درخت هلو« به 

كارگردانی ايرج طهماسب جلوی دوربین رفت.
هدی زرباف؛ هنرمند

 زرباف، هنرمنِد مجسمه ساز و چند رسانه ای به علت بیماری در 
سن 38 سالگی از دنیا رفت. زرباف لیسانس نقاشی و فوق لیسانس 
انیمیشــن را از دانشــگاه تهران اخذ كرد و چند سال پس از آن 
138۷ لیسانس هنرهای زيبا را از دانشگاه وينزر كانادا دريافت 

كرد.

پانزدهم   |      محمدرضا اتابكی؛ نوازنده 
او از نوازندگان پیشكسوت ويولن بود كه در سن 80 سالگی دار 
فانی را وداع گفت. او در هنركده موســیقی ملی از محضر علی 
تجويدی و ديگر اســتادان بهره برد و دوره هــای میرزا عبداهلل 
را فراگرفــت. اتابكی در دفتر پژوهش و نمونه ســازی آموزش و 
پرورش، در زمینه تألیف كتاب »موسیقی و سرود« مدارس شروع 
به فعالیت كرد. او در سال 136۴ بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به عنوان معاونت هنری مركز سرود و آهنگ های 

انقالبی معرفی شد.

هفدهم   |      تینا عبدی؛ بازیگر
اين بازيگر تبريزی ســینما و تلويزيون كه در سريال تلويزيونی 
»آنام« ايفای نقش كرده بود، به دلیل ايست قلبی جان خود را از 
دست داد. عبدی در فیلم »كاناپه« به كارگردانی كیانوش عیاری 

نیز بازی كرده بود.

هجدهم   |      علی سردار افخمی
اين طراح و معمار پیشگام ايرانی در  سن 91 سالگی در فرانسه 
درگذشت. ساختمان تئاتر شهر تهران، آرامگاه صادق هدايت در 
پاريس و ساختمان كنونی مجلس شورای اسالمی از بناهای مهم 

و مشهور به جای مانده از او هستند.

نوزدهم   |      آیت الله محمد یزدی
يزدی مدتی به دلیل كهولت ســن و بیماری دســتگاه گوارشی 
در بستر بیماری بود. او از شــاگردان امام خمینی)ره( و آيت اهلل 
بروجردی)ره( بود. آيت اهلل يزدی رياســت پیشین قوه قضايیه، 
عضو سابق شورای نگهبان، نماينده استان قم در مجلس خبرگان 
رهبری، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیر شورای عالی 

حوزه های علمیه بود.
احمدعلی راغب 

خالق موسیقی ماندگارترين ترانه ها و سرودهای انقالبی در سن 
۷6 ســالگی دار فانی را وداع گفت. راغب در سال 1382 بود كه 
به دلیل خلق ترانه ها و سرودهای ماندگار انقالب موفق به دريافت 
مدرك درجه يك هنری معادل دكتری در رشته آهنگسازی شد. 

او در میان همكارانش به نام »مرد هزار آهنگ« مشهور است.

چهره آذر
این شماره

سالهاســتكهدامپزشــككلينيكحيواناتپاركپرديســانومديرو
دامپزشكارشدباغوحشارمتهراناستوبهخوبيبهمحلنگهداريحيوانات
باغوحشارماشرافدارد.ازهمينروستكهشكســتنحصارتوسطببرنرو
خمكردنميلههابرايورودبهمحفظهمادهببرهاكهدرآذرماهخبريكرسانههايزيستمحيطيشدراساختهذهنسودجويان
ميداندوباقطعيتعنوانميكندكهماجراچيزديگرياست؛جايگاهفعلينگهداريببرهايباغوحشارمدردوفضايبيروني
وداخليتعبيهشدهاست.فضايداخليكهبهآنفضايمديريتيگفتهميشودطوريتعبيهشدهكهببرهاوقتيدرفضايداخل
قرارميگيرندازهمجداميشوندوتحتنگهداريقرارميگيرند.درآنجابهآنهاغذادادهميشودوتحتدرمانهايالزمقرار
ميگيرند.ارمقبلازكشتهشدنببرمادهسفيدتوسطببرنر،2ببرمادهبهنامهاي»كوئين«و»آفتاب«ويكببرمادهبهنام»بري«
داشت.فضايداخليدوببرمادهكنارهمبودكهبايكفنسازهمجداميشدندوباهمزندگيميكردندودرفضايبيرونينيز
باهمبودند.ببرنرامافضايكامالمجزاييداشتوديوارمشتركيافنسمشتركيباببرهايمادهنداشتكهبخواهدحصاررا
بشكندوواردمحوطهاينحيواناتشود.ازاينجهتمعتقداستكهداستانتعريفشدهساختگياستومسئوالنباغوحش
ارمبهعمدببرنرراكنارببرمادهگذاشتهاندتاازاينحيواناتجفتگيريكنندوازآنهاتولهبكشند.ايننخستينبارينيست
كهگزارشهايغيرشفافيازسويمديرعامالنباغوحشهابهسازمانمحيطزيستدرخصوصنحوهتلفشدنحيواناتداده
ميشود.امابايدديدنحوهنگهداريازاينحيواناتچهقوانينومقرراتيداردكهباغوحشهازيرپاميگذارندوچرانظارت
برايجلوگيريازوقوعحوادثاينچنينيتاايناندازهبياثراست.درادامهگفتوگويمارابادكترايمانمعماريان،دامپزشك

كلينيكحيواناتپاركپرديسانومديرودامپزشكارشدباغوحشارمتهرانميخوانيد.

ايرادكاركجاســتكه
ماهرازگاهيشــاهدتلفشدن
حيواناتباغوحشهاهستيمكه
نمونهاخيرآنكشتهشدنمادهببر

سفيددرباغوحشارمبود؟
از ضعف هاي اساســي كه ســازمان 
محیط زيست ايران دارد. متأسفانه هیچ قانون مشخصي مبني بر 
تولید مثل يا منع گونه هايي كه ارزش حفاظتي ندارند يا جايگاهي 
برايشان وجود ندارد كه تكثیر شوند، وجود ندارد. در نهايت اين 
توله ها خريد و فروش و قاچاق مي شوند و سود اصلي را متخلفان 
مي برند. سازمان محیط زيست هیچ نظارتي بر كل باغ وحش هاي 
ايران ندارد. از همین روست كه مشاهده مي كنید حیوانات بي رويه 
و راحت تكثیر مي شوند؛ به ويژه توله هايي كه براي قاچاق جذاب 

هستند، مانند شیر و ببر و گرگ و خرس بیشتر تكثیر مي شوند.
تكثيراينحيواناتچقدرميتواندآسيبزاباشد؟

اين حیوانات زيرگونه هاي مشخصي ندارند و چون طبیعي نیستند 
ارزش حفاظتي ندارنــد. به عنوان مثال ببر ســفید در طبیعت 

وجود ندارد. سال هاي سال اســت كه در باغ وحش ها از يك ببر 
سفید خواهر و برادر و مادر و بچه را با هم جفت مي اندازند و توله 
مي گیرند. اين موضوع موجب شده تنوع ژني آن حیوان به شدت 
كاهش و مشكالت ژنتیك اساسي پیدا كند. به همین خاطر از نظر 
علمي در باغ وحش هاي اســتاندارد دنیا توصیه مي كنند كه اين 
تكثیرها به هیچ عنوان صورت نگیرد. اگر هم بخواهد تكثیري در 
باغ وحش انجام شود، حتما بايد دلیل حفاظتي با اهداف آموزشي و 
زيست محیطي براي اين تكثیر وجود داشته باشد. به عنوان مثال يا 
جايگاه مهمي براي حفاظت از توله ها تعبیه شده باشد يا برنامه اي 
براي معرفي مجدد به طبیعت وجود داشــته باشد يا باغ وحش 
ديگري شرايط كامال اســتانداردي را فراهم كرده باشد تا نیاز به 
تكثیر اين حیوانات باشد. اما متأسفانه در مورد ببر سفید به صورت 
خاص يا شیرهاي آفريقايي يا ببرهاي سنگال موجود در ايران كه 
زير گونه هايشان مشخص نیست و داليل حفاظتي درستي ندارند 

مشاهده مي كنیم كه در حال تكثیرشان هستند.
درموردمادهببرسفيدگفتهميشوداينحيوان
ايمپلنتضدبارداريداشتوعمالجفتگيرينميتوانست

وضعیت نگهداري حیوانات در باغ وحش ها چگونه است؟

محيط زيست؛ 
مقصر اصلي 

مرگ حيوانات 
باغ وحش

دكتر معماريان، دامپزشك ارشد باغ وحش 
ارم تهران: محیط زيست هیچ قانون 
مشخصي مبني بر تولید مثل يا منع 

گونه هايي كه ارزش حفاظتي ندارند، ندارد 

خديجهنوروزي
روزنامه نگار

اتفاقبيفتد؛درستاست؟
من خودم ايمپلنت ضدبارداري براي ماده ببرها گذاشــتم چون 
زماني كه ببر سفید سال 9۴وارد ايران شد، جزو حیوانات مازاد 
بود كه اجازه تكثیر ندارند. اين حیوان طبق تعهدنامه ســازمان 
محیط زيســت ايران و اتحاديه باغ وحش هاي اروپا، با اين شرط 
به باغ وحش ارم داده شــد كه تا زماني كه زنده است از او خوب 
نگهداري شــود و به هیچ عنوان از او تكثیري صورت نگیرد. من 
همان زمان از مديرعامل وقت ارم نامه اي هم دريافت كردم مبني 
بر تعهد كامل كــه به هیچ عنوان تا زماني كه ببر آنجاســت از او 

توله كشي نشود.
آيااينايمپلنتهاقابليتخارجكردنازبدنماده

ببرسفيدراداشت؟
بله اما مطمئنم افرادي كه در باغ وحش ارم كار مي كنند علم اين 

كار را ندارند.
بااينتفاســير،چهاصراريبــرايجفتگيري
ميتوانستهوجودداشتهباشد،وقتيحيواننميتوانسته

جفتگيريكند؟
من چندين بار گفتم اين كارشان بي فايده است اما از روي لجبازي 
مي خواســتند اين كار را انجام دهند و فكر مي كردند كارشــان 
موفقیت آمیز از آب در مي آيد. حتي اگر ماده ببر سفید هم نمي مرد 

بازهم تكثیري صورت نمي گرفت.
مگرقيمتخريــدوفروشايــنتولههابين
باغوحشهاچقدراستكهتاايناندازهوسوسهبرانگيزاست؟
خريد و فروشي بین باغ وحش هاي اســتاندارد دنیا وجود ندارد 
و نقل و انتقال براســاس صالحیت حیوان و مقصد مجاني انجام 
مي شود؛ همانطور كه شیرهاي ايراني و پلنگ ايراني مجاني وارد 
ايران شدند. اين اقدامات با هدف جلوگیري از قاچاق حیات وحش 
است. روي حیوانات قیمت گذاري نمي شود تا قاچاقچیان به دنبال 

خريد و فروش آن نباشند.
اماباوجوداين،قاچاقانجامميشود.

به اين علت است كه سازمان حفاظت محیط زيست قانوني براي 
جلوگیري از اين اقدامات ندارد. بیشــتر حیوانات فقط به منظور 
تكثیر وارد كشور مي شوند و هیچ قانوني هم مبني بر تكثیرنشدن 

آنها وجود ندارد.

چرااتحاديهباغوحشهاياروپاخواهاننظارتو
پيگيريدرموردتلفشدنحيواناتدرباغوحشهايايران
نيستتاماشاهدتلفشدنحيواناتتاايناندازهنباشيم؟

مشكل اينجاست كه سازمان محیط زيست ما از قوانین بین المللي 
اتحاديه هــاي جهاني و اروپايــي پیروي نمي كنــد و عضويتي 
ندارد تا آنها بتوانند در اين زمینه اقدامــات الزم را انجام دهند. 
باغ وحش هاي ما هیچ كدام استانداردهاي اين اتحاديه ها را رعايت 
نمي كنند و آنها حتي االن امكان اينكــه بخواهند حیواناتي كه 

فرستادند را پس بگیرند، ندارند.
خطايانسانيدرتلفشدنحيواناتباغوحشها

تاچهاندازهمؤثراست؟
90درصد، خطاي انساني است و 10درصد اجتناب ناپذير است 

چون در باغ وحش ها حیوانات كامال تحت مديريت ما هستند.
آياباغوحشهــايمادامپزشــكمتخصص

حياتوحشدارند؟
متأســفانه در هیچ كــدام از باغ وحش هاي ايران، دامپزشــك 
متخصص حیات وحش نداريم. حضور دامپزشــك معمولي در 
باغ وحش ها هم نه تنها كمكي نمي كند، بعضا خطرناك هم هست.
بااينشرايط،بهترنيســتباغوحشهاتعطيل

شوند؟
درست است كه وضعیت اكنون مســاعد نیست اما قطعا راه حل 
به داليل مختلف تعطیل كردن اين مراكز نیست. اول اينكه اگر 
تعطیل شوند چه باليي سر حیوانات شان خواهد آمد؛ نه امكان 
بازگشــت به طبیعت را دارند و نــه مي توان آنهــا  را به خارج از 
كشور برد. در ضمن باغ وحش هاي اســتاندارد در دنیا مراكزي 
هستند كه عالوه بر آموزش و فرهنگسازي ، به مردم حفاظت از 
حیات وحش را ياد مي دهند و گونه هاي خاصي كه در طبیعت در 
معرض انقراضند را حفظ مي كنند و علم زيستي در باغ وحش ها 
به وجود مي آيد. اتفاقي كه بايد در ايران بیفتد آن است كه بخش 
حیات وحش سازمان محیط زيست از نظر ديدگاه و دانش اصالح 
شود. استانداردهاي ملي ما بسیار ناقص است. بايد دستورالعمل ها 
كامال به صورت علمي اصالح شــود و افرادي را به عنوان بازرس 
تربیت كنند كه با دانش كافي از باغ وحش ها بازرسي كنند تا ما 

شاهد گزارش هاي مبهم از سوي مديران باغ وحش ها نباشیم.

افسون شماره ۱۰ 
چرا مارادونا يگانه دوران و چهره تكرار نشدني فوتبال جهان است؟

سعيدمروتي
روزنامه نگار

درگذشتمارادوناوحسرتابديبرايشماره1۰استثنايي،انبوهينكتهوپرسشوحاشيه
رابههمراهداشت؛نكتهايكهتقريباهمهبهآناذعانداشتندبيتكراربودنمارادونابود.
حتيكسانيكهبههردليلمارادونارادوستنداشتندهممعترفبودندكهديگرمانندش
نخواهدآمد.چرا؟چوناوآخريننابغهايبودكهدرفوتبالظهوركرد؟ميدانيمكهاينگونهنيســتونسلنوابغمنقرضنشده
است.بحثافتخاراتراهمنميشودپيشكشيدچوندرعالمفوتبالازاوپرافتخارترفراواناست.فقطدرموردپلهكهسالها
اختالفنظروجودداشتكهاوبهترينبازيكنتاريخاستياديهگو،ميشودبهفتح۳جامجهانياشارهكرد؛دستاورديبينظير
وركورديكهبعدازگذشتنيمقرنهنوزشكستهنشدهاست.درزمينهمهارتفرديهممدعيانبسيارندومهمترينشهمين

مسيكهاحتماالبسيارياوراتكنيكيترينبازيكنتاريخميدانند.ازديگرانوازقديميهاحرفينميزنيم.

در صف طوالني مدعیان و بازيكنان بزرگ و فراموش نشــدني، چرا 
مارادونا در ابتداي صف مي ايستد؟ در حد مقدور و ممكن و با توجه 
به فضاي محدود و مشخص اين مطلب، مي كوشم پاسخ اين پرسش 
را بدهم و براي اين كار گريزي نیست از مرور بر آنچه مارادونا انجام 
داد؛ مروري بر عملكرد شماره 10 استثنايي با مجموعه اي درخشان 

از دستاوردهايي كه بعید است قابل تكرار باشد.
نسلي كه دوره درخشــش مارادونا را به ياد نمي آورد و هايالت هاي 
بازي هايش را در قالب معموال تكراري دو گلي كه به انگلســتان زد 
مي بیند هم مي تواند نشانه هاي نبوغ را در اين نمايش هاي خیره كننده 
فردي مشاهده كند؛ از گل معروف به دست خدا تا گلي كه محصول 
لشكر تك نفره ديه گو است كه از پشت نیمه شــروع به دريبل زدن 
مي كند و همه را از پیش رو بر مــي دارد و بعد از طي كردن يك نیمه 
از زمین، توپ را به تور مي دوزد. گل اول دلنشین ترين تقلب فوتبالي 
تاريخ و گل دوم نمايشي خیره كننده از تكنیكي است كه فوتبال را از 
ورزشي گروهي به ورزشي فردي تبديل مي كند؛ تانگويي تك نفره كه 
دروازه دشمن را نشانه مي گیرد. انتقامي سخت از انگلستاني كه سر 
جزاير فالكلند غرور ملي آرژانتیني ها را جريحه دار كرده بود و مكزيك 

1986، موعد جبران مافات بود.
تصوير مارادونا را از ۴ سال قبل از اين درخشش ناب به خاطر سپرديم. 
از جام جهاني 1982 اســپانیا كه مارادونا به عنوان ستاره بارسلونا 
مهم ترين چهره تیم مدافع عنوان قهرمانــي بود؛ مارادوناي جوان و 
عصبي كه در دوران سهل گیري داوران و ضعف قوانین فیفا، با انواع 
و اقسام خطاها مواجه مي شــد و وقتي قانون از او حمايت نمي كرد 
خودش دست به كار مي شــد؛ اتفاقي كه در اللیگا هم بارها رخ داده 
بود. تصوير مارادونــاي جوان، تصوير بازيكــن تكنیكي بداخالق و 
خشني بود كه قیصر وار خودش مجري قانون مي شد و معموال بعد 
از كتك كاري با مدافعي قصاب )!( از زمین اخراج مي شــد. آرژانتین 
متكي بر مارادونا خیلي زود از جام جهاني خداحافظي كرد. فقط در 
بازي با ايتالیا، جنتیله به تنهايي 9 بار روي ديه گو خطا كرد و فقط يك 
كارت زرد گرفت. تاكتیك ساده مدافعان و خطاهاي مكرر و از كوره 

در رفتن مارادونا، پرونده مدافع عنوان قهرماني را زودتر از موعد بست. 
آرژانتیني كه هم به برزيل و هم به ايتالیا باخت و اوت شد.

مارادونا با وجود تكنیك نابش، در بارسلون هم عنصر نامطلوبي بود. 
دائم كتك مي خورد و كتك مي زد و اخراج مي شــد و با تكل خشن 
مدافع بیلبائو چنان مصدوم شد كه يك ســال بیرون نشست و در 
نهايت به ناپل رفت. به تیم جنوبي هاي همیشــه تحقیر شده توسط 
باشگاه هاي متمول شمالي )يوونتوس، آ ث میالن، اينتر و...(؛ جايي 
كه منطبق با روحیه عصیانگر مارادونا بود. شماره 10 حاال انگیزه اي 
مضاعف براي درخشش داشت و با پختگي به دست آمده از سال هاي 
ســخت حضور در بارســلون، آمده بود تا حق توده هــاي فقیر را از 
شمالي هاي ثروتمند بگیرد. افسون شماره 10 در ناپل كار كرد و او 
عاقبت ناپلي ها را قهرمان سري A و اروپا كرد. اسطوره مارادونا براي 
مردم ناپل از اينجا شروع شد؛ از احترامي كه نابغه آرژانتیني برايشان 

خريد. قهرمان طبقه فرودست يك تنه كار را پیش مي برد.
معموال چه در باشگاه و چه در تیم ملي كنار بازيكنان متوسط بازي 
مي كرد. در ناپل فقــط كاركاي برزيلي كنارش مي درخشــید و در 
آرژانتین كاني گیا. بقیه اغلب بازيكنان معمولي بودند. در جام جهاني 
مكزيك، والدانو تنها بازيكن بزرگ تیم بود كه مهاجم رئال مادريد بود 
و تازه او هم از سه فرصت گلي كه مارادونا برايش مي آفريد، فقط يكي 
را گل مي كرد. 5 گل و 5 پاس گل باالترين دستاورد تاريخ جام جهاني 
توســط مارادونا رقم خورد. شــماره 10 تیمــي را قهرمان كرد كه 
بازيكنانش اغلب در لیگ داخلي يا در لیگ هاي سطح پايین مكزيك 
بازي مي كردند. بوروچاگو كه در فینال گل زد، بازيكن نانت فرانسه 
بود و خورخه لويیس براون ديگر گلزن فینال مقابل آلمان، مدافع تیم 
گمنامي در مكزيك بود. در تاريخ جام جهاني، هیچ گاه هیچ تیمي 

چنین وامدار يك بازيكن نبوده است.
در جام جهاني90، آرژانتین به مراتب ضعیف تر شده بود و مارادونا هم 
به آمادگي جام جهاني مكزيك نبود. اما يك مارادوناي نه چندان آماده 
هم مي توانست تیم معمولي اش را به دندان بگیرد و به فینال ببرد تا 
با بهترين آلمان تاريخ بازي كند؛ تیمي كه برزيل مدعي و ايتالیاي 

میزبان را حذف كرد و در فینال هم آلمان با يك پنالتي مشــكوك 
شكستش داد. اشك هاي مارادونا بعد از فینال جام 90 در خاطره ها 
ماند. افول شــماره 10 هم از همین جا شروع شــد. او تاوان حذف 
ايتالیا را خیلي زود پس داد. پسر ناپل كنار گذاشته شد و حاشیه ها 
و زندگي شخصي ويرانش به چشم آمد و رســانه اي شد. مارادوناي 
معتاد، مارادوناي زن باره، مارادوناي مرتبط با اعضاي مافیا از دهه90 
شد؛ تصوير مسلط بزرگ ترين فوتبالیستي كه تاريخ به خودش ديد. 
مارادونايي كه منتقد سرسخت فیفا و رئیس اش هاوه النژ برزيلي بود 
بايد حذف مي شد و خودش هم دست تطاول به خويشتن گشاده بود.
وقتي در راه جام جهاني 199۴ آرژانتین در بوئنس آيرس، 5 بر صفر 
به كلمبیا باخت و در آستانه حذف قرار گرفت، 2سالي بود كه شماره 
10 در تیم ملي بازي نمي كرد. حاال كل آرژانتین نام مارادونا را صدا 
مي كرد. ديه گو برگشت و آرژانتین را به جام جهاني برد. در آمريكا 
مارادونا شــروع توفاني اي داشــت ولي بعد از 2بازي تستش مثبت 
درآمد و نابغــه را به عنوان بازيكن معتاد و دوپینگــي از جام بیرون 
انداختند تا آرژانتین با يك كوه ســتاره روحیه اش را ببازد و در يك 
هشتم حذف شــود. درباره مارادوناي مربي حرف زيادي نمي شود 
زد. او قطعا مربي بزرگي نبود و وقتي به عنوان سرمربي آرژانتین در 
جام جهاني به مصاف آلمان رفت با ۴ گل از هم پاشید و حذف شد. با 
نام بزرگش مربي گراني هم بود ولي حتی در الوصل هم نتوانست به 
موفقیت برسد. با همه شور و حرارتي كه داشت و همه انرژي اي كه 
براي تیم هايش مي گذاشت و عشق متقابلي كه میان او و شاگردانش 
در جريان بود، نتیجه اغلب شكست بود. بزرگ ترين فوتبالیست تاريخ، 

مربي بزرگي از كار درنیامد.

مارادونا عشق چه گوارا و رفیق فیدل كاســترو بود؛ يك چپ گراي 
اصیل كه از آرمان فلسطین دفاع مي كرد و روحیه ضد امپريالیستي 
داشت. مردي كه ثروتمند شد ولي به طبقه اش پشت نكرد و همیشه 
حامي ضعفا و دشمن اربابان باقي ماند. احتماال چیز زيادي از سیاست 

نمي دانست و به شكل ذاتي و غريزي چپ بود.
مارادونا الگوي اخالقي خوبــي نبود. در هر خالفــي كه نبايد يك 
ورزشكار مرتكب شود او تا انتهاي خطش رفته بود. تا مدت ها زناني 
مدعي بودند فرزند او را به دنیا آورده اند و در دو مورد مارادونا در نهايت 
اين ادعــا را پذيرفت. قطعا جوان ها براي يافتن راه و رســم زندگي، 
مارادونا را انتخاب نمي كردند ولي به عنــوان بازيكن، هیچ چهره اي 
تابناك تر از او نیامد و احتماال هم نخواهد آمد. مارادونا نام نبود صفت 
بود. در آرژانتین هر فوتبالیستي كه چهره مي شد مارادوناي نوين لقب 
مي گرفت و البته هیچ كس مارادونا نشد؛ حتي نابغه اي چون مسي كه 
در قامت بازيكن ملي، فرسنگ ها از مارادونا دور است و در باشگاه هم 
كنار انبوهي ستاره مي درخشد. فوتبال نسبت به زماني كه مارادونا با 
توپ گرد معجزه مي كرد، تغییرات فراواني كرده و همین تغییرات ما 
را مطمئن تر مي كند كه او هرگز بديلي نخواهد داشت كه ديگر هیچ 
فوتبالیستي ولو نابغه يك فوج بازيكن متوســط و زير متوسط را به 
دندان نخواهد گرفت و به افتخار قهرماني جام جهاني نخواهد رساند. 
كه در عصر VAR ديگر هرگز دست خدايي در كار نخواهد بود. مرگ 
مارادونا پايان يك عصر هم بود؛ عصري كه فوتبال نمايشي تك نفره بود 
و با سالح نبوغ مي شد هر سیستم و ساختاري را از پا انداخت. مارادونا، 
مهم ترين شمايل چنین نبوغي بود كه با تركیب تكنیك و كاريزما 

قهرمان توده ها شد؛ قهرماني كه مشابه اش نخواهد آمد.
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افقي:
 1- از تنقــات ترش مزه- از 
شــبكه هاي تلويزيوني ما- اثر 

چربي
2- لذت و خوشــي- صدمين 

سوره قرآن- آفرين فرنگي
3- اليه محافظ دندان- بي ريا- 

پند و اندرز
4- فيزيك دان انگليســي كه 
قوانين الكتروليز را وضع كرد- 

آرزو ها
5- آفرين- سميع- شهري در 

استان خوزستان
6- مربــوط بــه ادبيــات- 

پراكندگي- بازي
7- پبامبران- سرگشــتگي- 

پرندگان
8- ســاز اســتاد محمــد 
موسوي- هافبك تيم فوتبال 

پرسپوليس- يازده
9- سجده كننده- جاويدان- 

فيلم كوتاه تبليغي
10- قابــل شــنيدن- رماني 
نوشته ژوزه ساراماگو - واحد 

اندازه گيري حجم مايعات
11- دودمان- سياره مشتري- 
آن را كه... نيست ز عالم كم باد

12- ترك نكــردن جايــي- 
دومين كشور پهناور دنيا

13- تجربه ها- تخمك- پست 
و فرومايه

14- وسيله- چشم اين پرنده 
از مغزش بزرگ تر است- دست 

شكسته!
در  شــهري  آهــار-   -15
شهرســتان نطنز- كهن ترين 

قسمت اوستا
  

عمودي:
1- گوشــت عرب- سر سبز 
را مي دهد بر بــاد- بلوز زنانه 

بي آستين
2- تكليــف- درياچــه اي در 
آفريقــاي جنوبــي- واحــد 

شمارش جوراب
3- پيدا نمي شود- سجاده

4- جمــات آهنگيــن براي 
بيــان نظر هــاي جمعــي- 
يك ســو كننده الكترونيكي- 

هشتمين پادشاه كياني
5- ويتاميــن خوني- فيلمي 
ساخته داريوش مهرجويي با 
بازي مهتاب كرامتي- پايتخت 

استراليا
6- تماشايي- پادشاه

7- بهره هوشي- چاره انديشي- 
منتشر كننده كتاب

8- معشــوق - ســنديكا- 
مخالفت كردن

9- نظــر مجتهــد در احكام 
شــرعي فرعي- علــم مواد- 

شكستني ورزشي

10- طرف معامله- آكنده
11- فراورده هــاي شــيري- 

مشاور- جوي خون
12- كمين گاه- سرشت و نهاد- 

لغو كردن
13- از گردشــگاه هاي زيباي 

تبريز- مدخل
14- كتيبــه- ياري دهندگان- 

نفع
15- روي هم انباشــته شــده- 

ايالتي در آمريكا- شبانگاه

چند فريم از خرابي هاي ايجاد شده در پي بارش هاي آذرماه

سيل اشك هاي توست
گريه نكنيد. اشك هايتان را پاك كنيد كه دقيق تر ببينيد. اين عكس ها 
را ببينيد! اين دختر شما نيســت. دقت كنيد؛ اينها هم مادر و پدر شما 
نيستند. اين خانه  هم خانه شما نيســت. خيال تان راحت. از اين كابوس 
بيدار شويد. اين خانه هاي آب خورده و نمور كه با اشك اين بچه شوري اش رد نمك به ديوارها انداخته، ساعت ها با 
ما و شما فاصله دارد. اين خانه همان مردماني است كه بلدند چطور غم را ته نشين كنند و از آن زندگي بسازند؛ مثل 
همان روزهاي جنگ. آن روزها براي چه سنگر مي ساختند و اين روزهاي براي چه! حاال انگار همه مان به چيزهاي 
معمولي تري محتاجيم. پاييز كه مي شود دشتستاني ها ته دلشــان مي لرزد، هر چه سيل و زلزله بوده در همين ماه 
گريبان شان را گرفته. فقط چند ساعت بارندگي كافي است تا آب در خيابان ها پر شود و فاجعه به خانه ها راه باز كند. در 
 اين  ماه  8استان غربي و جنوبي كشور در محاصر سيل و آبگرفتگي قرار گرفتند و بر اساس اعالم جمعيت هالل احمر،
 ۵1 شهر، روستا و مناطق عشايري در 8استان ايالم، بوشهر، خوزستان، فارس، قزوين، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان 
و لرستان درگير سيل شدند. در ميان اين استان ها اما وضعيت در خوزستان وخيم تر از سايرين گزارش شد. بسياري از 
شهرهاي اين استان و همچنين خانه هاي مردم دچار آبگرفتگي شد و در اين موج بارش، شهرهاي اهواز، كارون، آبادان، 
خرمشهر، شادگان، رامهرمز، رامشير، ماهشهر و ايذه با آبگرفتگي شديد مواجه شدند. بر اساس گزارش سازمان آب 
و برق خوزستان، رامشير طي يك روز 118 ميلي متر بارندگي داشت كه معادل نيمي از بارش ساالنه آن است. وضعيت 
آبگرفتگي در خوزستان به حدي بود كه ادارات و بانك هاي اهواز، رامشير، ماهشهر، اميديه و... به دليل آبگرفتگي بر 
اثر بارش باران تعطيل شدند. حاال مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان بوشهر مي گويد كه سيالب 16 آذرماه 

۲۵ ميليارد و8۰۰ ميليون تومان به بخش عمران روستايي اين استان خسارت وارد كرده است.
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 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 | 3824
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

48361۵79۲
۵197۲3846
76۲894۵31
۲713694۵8
836۵419۲7
94۵۲87163
1۲493867۵
6971۵۲384
3۵8476۲19

متوسط

 ۲    7   6
 9 8 ۲     ۵
  4 1   8   
      ۲ 1  
۵        7
 3 9       
  6   1 ۵   
8     ۵ 4 6  
۲   8    7  ۵۲3849167

874163۵9۲
619۲7۵348
347918۲۵6
1۵۲736984
9684۵۲713
431۵876۲9
79۵6۲4831
۲8639147۵

ساده

متوسط

3۲۵487196
198۲3674۵
7641۵98۲3
687۵93۲14
۵1۲648937
43971۲6۵8
946371۵8۲
8739۲۵461
۲۵1864379

سخت

 8      9  
 1  7    4  
    9  ۵   
۲      4   
  6 ۵  1 9   
  ۵      3
  4  3     
 9    ۲  8  
 ۵      1  

ساده

  3 8  9   7
   1 6  ۵  ۲
6  9 ۲   3   
 4  9 1   ۵ 6
 ۵ ۲    9 8  
 6   ۵ ۲  1  
  1   7 6  9
7  ۵  ۲ 4  3  
۲   3  1 4   
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   انكار عجيب

2زورگيري كه دست به سرقت از خاله و خواهرزاده زده بودند با 
وجود اينكه كه مشخصات خودروي آنها در فيلم سرقت ثبت شده 
و شاكيان آنها را شناسايي كرده اند منكر زورگيري هستند. آنها 
اما زورگيري از مرد سيگار فروش را قبول دارند و مي گويند كه در 

عالم مستي دست به اين سرقت زده اند.

با اينكه شواهد زيادي عليه شما وجود دارد، چرا منكر 
سرقت از خاله و خواهرزاده هستيد؟

اشتباه مي كنند. از شانس بد ما هم ماشينمان با دزدان اصلي شباهت دارد 
هم چهره مان. اما ما بي گناهيم فقط سرقت از سيگار فروش را قبول داريم 

چون مشروبات الكلي مصرف كرده بوديم و حال خوبي نداشتيم.
چه شد كه از سيگار فروش سرقت كرديد؟

قبل از اين سرقت در پارك با يك گروه بر سر يك دختر درگير شده بوديم. 
قمه و قداره را هم براي ترساندن آنها تهيه كرده بوديم. قصدمان اين بود كه 
شب حادثه سراغشان برويم و از آنها زهر چشم بگيريم. اما آن شب ناگهان 
مرد ســيگار فروش را ديديم. كنار او چند جوان ايستاده بودند كه ما فكر 
كرديم همانهايي هستند كه با آنها درگير شده بوديم. از ماشين پياده شديم 
و با آنها دعوا كرديم اما بعد فهميديم كه آنها را اشــتباه گرفته ايم. سپس 

به سراغ سيگار فروش رفتيم و با تهديد پول و سيگار از او سرقت كرديم.
چند ساله هستي؟

22ساله ام و كارم آزاد است. همدستم هم موتورساز است. همدست سومم 
نيز فراري شده و پليس به دنبالش است.

   فيلم 24 ثانيه اي سرقت
دومين فيلم 24ثانيه بيشتر نيست كه توسط دوربين مداربسته مغازه اي در خيابان 
بني هاشم ثبت شده است. مردي جوان كه از بانك 9ميليون تومان پول نقد گرفته 
بود، وقتي متوجه شد كه سارقان در تعقيب او هستند براي فرار از دست آنها وارد 
مغازه اي شد. زورگيران قمه به دست وارد مغازه شــده و در جدال با طعمه شان و 
تهديد قمه، پاكت پولي را كه همراه شــاكي بود به زور گرفته و متواري شدند. دو 
زورگير خشن كه ماسك به صورت داشتند پس از سرقت سوار بر موتورهايشان 
كه پالكش را مخدوش كرده بود شدند و پا به فرار گذاشتند اما مأموران اداره پنجم 
پليس آگاهي تهران با بررسي هاي تخصصي خيلي زود موفق شدند آنها را دستگير 
كنند. اين سارقان، افرادي بودند كه عالوه بر زورگيري 9ميليوني، يك طالفروش 
كيفي را تعقيب كرده و 14كيلو طالي او را هم سرقت كرده بودند. گفت وگو با يكي 

از آنها را بخوانيد.

باندتان چند نفره است؟
من عضو اصلي هستم. باندمان 6نفره است اما معموال 4نفر اصلي مان مي رفتيم سرقت.

از شگردتان بگو.
ما موبايل قاپيم يعني اكثرا گوشــي قاپي مي كنيم. اما دو مورد هم كيف قاپي داشتيم. يكي 
طالفروش بود و ديگري همان مردي كه در خيابان بني هاشــم از او سرقت كرديم و از بخت 

بدمان فيلمش منتشر شد.
آنها را چطور به دام انداختيد؟

با موتور بوديم و در خيابان مي گشتيم تا طعمه اي براي سرقت گوشي اش پيدا كنيم. همان 
لحظه مالباخته را ديديم كه از پله هاي بانك پايين مي آمد و يك پاكت هم در دستش بود. آرم 
بانك روي پاكت بود و كامال مشــخص بود كه داخلش پول است. به همين دليل به سمتش 
هجوم برديم تا پاكت پول را سرقت كنيم. او با ديدن ما وارد مغازه شد و ما هم به دنبالش رفتيم 
و با تهديد سرقت را انجام داديم. مالباخته دوم هم طالفروش كيفي بود كه از بازار تا صادقيه 
تعقيبش كرديم و در فرصتي مناســب به سمتش حمله ور شــديم و كيف پر از طاليش را 

دزديديم.
چند وقت است كه سرقت مي كنيد؟

حدود 3ماهي مي شود. من پيش از اين 5بار به زندان رفته ام و مي خواستم دور سرقت را خط 
بكشم اما مادرم مريض است و براي تأمين هزينه درمان او دوباره دست به سرقت زدم.

  كارت ايثار به چه كار ايثارگران مي آيد؟
پس از سال ها بخاطر گذراندن دوره سربازي در جبهه ها، به دريافت 
كارت ايثار مفتخر شدم كه اين كارت جز تحميل هزينه صدور كارت 
تاكنون هيچ خاصيتي نداشته است. مسئولي هم پاسخگو نيست كه 

بگويد اين كارت به چه كاري مي آيد؟
از سربازان دوران دفاع مقدس

  وزارت بازرگاني را مجدد داير كنند
حاال كه مسئوالن راهكار حل مشكل گراني را تشكيل مجدد وزارت 
بازرگاني اعالم مي كنند، پس اين وزارتخانه را هرچه سريع تر تشكيل 

دهند.
صبوري از فومن

  ايستگاه مترو در شهرك خانه اصفهان احداث شود
شهرك پُر جمعيت »خانه« در اصفهان با قدمت بيش از 55سال در 
نزديكي شهرك ملك شهر به خطوط متروي شهري اصفهان نزديك 
ولي از ايستگاه مترو محروم است. شهرك خانه در منطقه8 شهرداري 
اصفهان با توجه به وسعت و جمعيت حداقل به 2ايستگاه راه آهن قطار 

شهري نيازمند است.
 محمود بليغيان از اصفهان

  يارانه لبينات به مردم بدهند 
با توجه به اينكه ايراني ها تراكم استخوان پاييني دارند و قيمت لبنيات 
هم آنقدر باال رفته كه طبقه متوسط هم لبنيات را از سبد خريد خود 
كسر يا كم كرده است، دولت عالوه بر پايين آوردن قيمت لبنيات، يارانه 

لبنيات پرداخت كند. 
طاهر بلغار ازتهران

قوانين ناكارآمد است و نيرو نداريم
در ابتداي شــيوع كرونا وزارت بهداشــت براي  ادامه از 

جبران كمبود نيرو، قراردادهاي 89روزه را مطرح صفحه اول
كرد. درحالي كه همين قراردادها مورد انتقاد پرستاران است و زمينه اي 
براي تضييع حقوق آنها. براي 100ساعت فعاليت اين افراد، تنها يك 
ميليون و 400هزار تومان پرداخت مي شود. درحالي كه همين نيروها 
هستند كه با كمك شان بحران كمبود نيرو و فشار به مراكز درماني رفع 
شد. شايد براي مردم باورپذير نباشد كه اين افراد، چه ميزان دريافتي 

دارند. 
در قراردادهاي 89روزه، سيستم درمان، هيچ تعهدي به نيرو ندارد و 
حتي بيمه به صورت كامل انجام نمي شود. تكليف پرستار 89روزه اي كه 
در اثر كرونا جانش را از دست مي دهد، چيست؟ وزارت بهداشت تصور 
مي كرد كرونا چند ماهه تمام مي شود، اما شاهد هستيم كه وضعيت 
همچنان ادامه دارد؛ بنابراين بايد اقدامي جدي براي رفع كمبود نيرو 
انجام و به ازاي هــر 10هزار نفر جمعيت، 10پرســتار درنظر گرفته 
شود، اما در ايران، اين تعداد 3 تا 5نفر است. در كنار همه اينها اجراي 
قانون ارتقــاي بهره وري كاركنان باليني هم كه از ســال88 تصويب 
شده، بالتكليف مانده اســت و در همه مراكز اجرا نمي شود. براساس 
اين قانون، شيفت عصر و شب و روزهاي تعطيل پرستاران، مشمول 
ضريبي مي شــود كه روي حقوق ماهانه شان تأثير مي گذارد. مطالبه 
ديگر پرســتاران، معوقات و كارانه آنهاســت. گفته مي شود به دليل 
مشكل مالي بيمارستان ها، كارانه هم كاهش پيدا كرده است. قرار بود 
كارانه 800هزار تومان پرداخت شود كه تنها 100هزار و حتي رقم هاي 
كمتر واريز شد. اما مگر كار پرســتاري، فروش كاالست كه با سود و 

زيان، كم و زياد شود. 
معوقات همچنان پابرجاست. در استان گيالن نزديك به 5 ماه معوقات 
داريم و در برخي از دانشگاه ها از سال گذشــته معوقات دارند. كرونا 

همچنان ادامه دارد و ما همچنان منتظريم.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

زلزله 4ريشتري دماوند 
خسارت نداشت

زلزله 4ريشتري كه بامداد ديروز دماوند 
و شرق تهران را لرزاند هرچند باعث ترس 
مردم و هجوم برخي از آنها به خيابان شد 
اما خوشبختانه خســارت مالي يا جاني 

نداشت.
به گزارش همشهري، اين زلزله كه حدود 
ساعت 3و 5دقيقه بامداد رخ داد مربوط به 
گسل مشا بود و عالوه بر دماوند در مناطقي 
از رودهن، بومهــن، پرديس و تهرانپا رس 

نيز احساس شد. 
به دنبال اين زمين لرزه ســتاد بحران در 
مركز كنترل و هماهنگي عمليات سازمان 
امــداد و نجات هــالل احمر تشــكيل و 
گروه هاي ارزياب راهي مناطق زلزله زده 
شــدند كه در بررســي ها مشخص شد 
زمين لرزه خســارت مالي و جاني نداشته 
است. اين زلزله كه در عمق 8 كيلومتري 
از ســطح زمين به وقوع پيوســت، باعث 
ترس برخي از شــهروندان شــد و آنها از 
منازل خارج شــده و در خودروهاي خود 

خوابيدند.
اســماعيل نجار، رئيس سازمان مديريت 
بحران كشور به ايســنا گفت: هيچ گونه 
ارتباطي ميان اين زلزله و آتشفشان دماوند 
وجود نــدارد و قبل و بعــد از آن هم لرزه 

محسوسي تا كنون به ثبت نرسيده است.

 5 قتل براي 
سرقت ميليوني

بازداشت زورگيران خشن در پايتخت
 چند روز قبل 2فيلم كوتاه در فضاي مجازي منتشر شد كه جنجال 

زيادي به پا كرد؛ فيلم اول نشــان مي داد كه زورگيران با قمه و به پيگيري
قداره به 2زن حمله ور شده و كيف آنها را دزديدند و دومين فيلم 
درباره زورگيراني بود كه به مرد جواني در مغازه اي حوالي بني هاشــم حمله  و با 
تهديد قمه 9ميليون تومان پول او را ســرقت كردند. حاال متهمان هر دو پرونده 
توسط پليس پايتخت دســتگير شــده اند. تحقيقات نشــان مي دهد كه آنها 

سرقت  هاي ديگري هم رقم زده بودند. 
به گزارش همشهري، پنجشنبه گذشته 2 زن كه خاله و خواهرزاده بودند، هدف 
حمله 2 زورگير خشن قرار گرفتند. يكي از آنها كه دكتر داروساز است ماجراي 
سرقت را براي مأموران اينطور شرح داد:  من و خواهرزاده ام داروخانه را بستيم و 
اسنپ گرفتيم تا به خانه برگرديم. سر كوچه پياده و وارد كوچه شديم. درحالي كه 
به دنبال پيدا كردن كليد خانه بوديم ناگهان 2 نفر وارد كوچه شدند و به ما حمله 
كردند. آنها قمه و قداره داشتند و يكي از آنها كيفم را كشيد كه محتويات آن  روي 
زمين ريخت. ديگري نيز با دسته قمه به سرم كوبيد كه دچار سرگيجه شدم. پس 

از آن سارقان با سرقت كيف هايمان پا به فرار گذاشتند.

شروع تحقيقات
با اين شكايت و به دستور قاضي علي وســيله ايرد موسي، بازپرس شعبه پنجم 
دادسراي ويژه ســرقت تحقيقات براي دســتگيري زورگيران خشن آغاز شد. 
مأموران با بررســي تصاوير دوربين مداربســته اطراف محل سرقت خودروي 
متهمان را شناسايي كردند. اعضاي اين گروه خشن تحت تعقيب بودند تا اينكه 
شامگاه 28آذر دومين طعمه خود را كه فرد سيگار فروشي بود شكار كردند. دزدان 
به صورت وحشيانه قمه را پشت گردن مرد سيگار فروش كه بساطش را در خيابان  
پهن كرده بود گذاشتند و با تهديد 10باكس ســيگار و 2ميليون پول نقدش را 
سرقت كردند. درست در همان لحظه مأموران گشت كالنتري نواب در حال عبور 
از آن حوالي بودند كه متوجه ماجرا شدند و با اجراي طرح مهار و جست وجو در 
خيابان هاي اطراف هر دو زورگير را دستگير كردند. به گفته سردار حسين رحيمي، 
رئيس پليس تهران، اين سارقان دركمتر از 4 روز شناسايي و هنگام دستگيري با 

مأموران درگير شدند و در درگيري مسلحانه به دام افتادند.

تحقيقات كارآگاهان پليس براي 
رازگشايي از قتل 5عضو خانواده اي پيگيري

در تويســركان بــه دســتگيري 
متهمان منجر شــد. يافته هاي پليس نشــان 
مي دهد عامالن جنايت دو كارگر افغانســتاني 
هســتند كه در مزرعه بــراي اين خانــواده كار 

مي كردند.
به گزارش همشــهري، اين پرونده جنايي از روز 
24آذرماه امســال به دنبال مفقود شدن 5عضو 
خانواده اي در روســتاي مرادآباد تويسركان در 
اســتان همدان ورق خورد. هيچ كس از اعضاي 
اين خانواده اطالعي نداشت و آنها به تماس هاي 
تلفني جواب نمي دادند تا اينكه اجســاد پدر و 
دختر خانواده در نزديكي گاوداري آنها كشــف 
شــد. با وجود اين 3نفر ديگر شــامل مادر و دو 
پسر ديگر خانواده سرنوشت نامعلومي داشتند. 
از همان روز جســت وجوهاي شبانه روزي براي 
يافتن 3نفر ديگر آغاز شد تا اينكه اجساد آنها در 
چاهي 70متري كه نزديكي گاوداري قرار داشت 

كشف شد.
قتل عام اعضاي اين خانواده همه را شوكه كرده 

بود. آنها با هيچ كس اختالفي نداشتند و همه از 
خوبي هايشان مي گفتند. معلوم نبود چه كسي و 
با چه انگيزه اي دست به اين جنايت هولناك زده 
است. در همين حال بررسي هاي پليس حاكي 
از اين بود كه 2كارگر افغان براي اين خانواده در 
زمين كشاورزي شان كار مي كردند كه بعد از اين 
جنايت ناپديد شــده اند. به همين دليل نام آنها 
به عنوان مظنونان اصلي جنايت مطرح شد و تحت 
تعقيب قرار گرفتند تا اينكه سرانجام در حوالي 

تهران دستگير شدند.
روز گذشــته بهادري، دادســتان تويسركان از 
دســتگيري متهمان خبر داد و گفــت: يكي از 
متهمان در تهران دستگير شده است. او در ادامه 
گفت: از همــان روز اول كار هــاي تحقيقاتي و 
پيگيري هاي قضايي به سرعت انجام و مشخص 
شد كه دو تبعه افغانستاني مرتكب قتل اعضاي 
اين خانواده شــده اند كه يكــي از آنها در تهران 
دستگير شــد. اظهارات دادستان تويسركان در 
حالي است كه آخرين خبرها حاكي از آن است 
كه دومين متهم نيز در حوالي اسالمشهر دستگير 

شده است.

جنايت به روايت پسرعموي مقتوالن
حاال با دستگيري عامالن اين جنايت پسرعموي 
پدر اين خانواده در گفت وگو با همشهري جزئيات 
بيشتري از اين حادثه را بازگو كرد. محمد ظاهري 
در اين باره مي گويد: عليرضا پسرعمويم، حدود 
60سال داشت و معلم بازنشسته بود. او صاحب 
ملــك بزرگــي بــود و در آن گاوداري و زمين 
كشاورزي داشــت. او با همسرش، تك دخترش 
و 2پســر ديگرش زندگي مي كرد. آنها از حدود 
2 ماه قبل دو كارگر افغان استخدام كرده بودند 
كه همانجا، در اتاق كنار خانه شان با آنها زندگي 
مي كردند. كارگران مجرد بودند و ســن و سال 
كمي داشــتند. يكي حدود 18ســاله و ديگري 

حدود 23ساله.
او كه از همان روزي كه خبر ناپديد شدن اعضاي 
خانواده پسرعمويش را شــنيد به محل حادثه 
رفته بــود در ادامه مي گويد: ايــن حادثه ظاهرا 
بين ساعت يك تا 4ظهر اتفاق افتاده بود. آن روز 
پسرعمويم و خانواده اش صبح تا ظهر را در بازار 
بودند. پس از برگشــت، حوالي ظهر پسرعمويم 
و دخترش كه دكترا داشــت سر زمين مشغول 

كاشتن ســير بودند. ظاهرا قاتالن هنگامي كه 
پسرعمويم خم شده بود و روي زمين كار مي كرد 
با بيل از پشت به ســرش زده بودند. همان زمان 
دخترش كه آنجا بود ايــن صحنه را ديده و قصد 
فرار داشته كه قاتالن تعقيبش كرده و او را هم با 
ضربه به سرش كشته بودند. آنها دختر جوان را در 
كنار جوي آبي دفن كرده و تعدادي چوب روي 

جسد گذاشته بودند.
وي درباره چگونگي قتل 3عضو ديگر اين خانواده 
مي گويد: آنطور كه شواهد نشان مي دهد، همسر 
پسرعمويم و دو پسرش در خانه در حال استراحت 
بودند. همسر پسرعمويم زن سالخورده اي بود و 
به احتمال زياد اول او به قتل رسيده و سپس پسر 
15ساله شان و در نهايت پســر بزرگتر. احتماال 
پسر بزرگ تر زير كرسي خواب بوده كه توانستند 
او را به قتل برسانند. چون او جثه بزرگي داشت 
و دو كارگر افغــان كه ريزنقش بودنــد رودررو 
نمي توانستند حريف او شوند. حتي آثار خوني كه 
روي ديوار داخلي خانه است نشان مي دهد كه او 

را با ضربه چاقو به قتل رسانده اند.
پسرعموي مقتوالن در ادامه درباره كشف اجساد 

مي گويد: پيكرهاي پسرعمويم و دخترش همان 
روز پيدا شــد اما پيكر هاي 3نفر ديگر در چاهي 
عميق انداخته شده بود. چاهي به عمق 70متر 
كه 45متر باالي آن خشــك و به عمق 25متر 
هم داخلش آب است. در نزديكي چاه رد خوني 
كه نشان دهد اجســاد داخل آن افتاده به چشم 
نمي خورد اما چند نفــر از افراد محلي وقتي چاه 
را ديدند گفتند اجســاد در چاه اســت. قاتالن 
براي اينكه راز جنايت شــان مخفي بماند حتي 
روي اجساد 8كيســه گچ هم ريخته بودند. اما 
ســرانجام با كمك چند مغني و غواص اجساد 

بيرون كشيده شد. 
وي درباره انگيزه قاتالن از اين كشتار خانوادگي 
مي گويد: پسرعمويم وضعيت مالي خوبي داشت. 
اما در عين حال دست و دل باز بود و به همه كمك 
مي كرد. آنطور كه من مي دانم پسرعمويم چند روز 
قبل يك خودروي تيبا را فروخته بود و مقداري 
پول در خانه داشت. با اينكه از خانه وسيله خاصي 
سرقت نشده اســت اما بررسي ها نشان مي دهد 
كه قاتالن پول فروش خــودرو را همراه با 8كيلو 
زعفران سرقت كرده اند. او درباره چگونگي رديابي 
و دستگيري قاتالن مي گويد: آنها بعد از قتل سوار 
يك پرايد خودشان را به ميدان فرشيد تويسركان 
رسانده بودند. چند نفر آنها را ديده بودند و راننده 
پرايدي كه آنها را سوار كرده بود هم شناسايي شد 
و گفت آنها را از جاده سوار كرده و به ميدان فرشيد 
برده است. بعد از آن هم رديابي هاي پليس نشان 
داد كه آنها به تهران فرار كرده اند كه خوشبختانه 

در آنجا دستگير شدند.

به دنبال انتشار 2 فيلم زورگيري از2 خانم و مردي در پايتخت، مأموران در كمتر از يك هفته متهمان را دستگير كردند

عامالن قتل 5عضو خانواده 

تويسركاني 2كارگر افغانستاني بودند
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يك  بازيگر زن سوئدي در نقش هملت به كارگرداني علي عباسي 
كتابهملت ايراني، يك زن است 

یاوریگانه
روزنامه نگار

اقتباســي ايراني، دانماركي و اسكانديناويايي از هملت در 
سال2021 ساخته خواهد شــد. علي عباسي، كارگردان 
ايراني- دانماركي قرار اســت پس از موفقيت كم نظيري 
كه با ساخت فيلم»مرز« نصيبش شده، اقتباس سينمايي 
جديدي از هملت بسازد. تاريخ آغاز فيلمبرداري اقتباس 
سينمايي هملت فصل پاييز سال2021 اعالم شده است. 
استين ملگارد مادسن، تهيه كننده فيلم هملت است. اين 
فيلم با همكاري بوم فيلمز توليد خواهد شــد. به گزارش 
ورايتي، علي عباسي درباره اقتباس جديد سينمايي هملت 
گفته است: شكســپير داســتان هملت را از ما ربوده بود. 
اكنون نيز نوبت ماست كه دوباره هملت را از آن خود كنيم و 
نسخه اي چنان جنون آميز و خونين از اين شخصيت بسازيم 
كه او )احتماال منظور شكسپير( در گور از ترس بلرزد. هدف 

ما پرآوازه كردن دوباره نام هملت است.

ازمرزتاهملتهمراهباعليعباسي
براي توليد فيلم هملت علي عباسي دوباره با كمپاني فيلم 
»متا«ي دانمارك همكاري خواهد كرد. پيش تر نيز علي 
عباسي با همكاري اين شركت فيلمسازي دانماركي، فيلم 
تحسين شده مرز را ساخته بود كه در جشنواره فيلم كن در 
سال2018 برنده جايزه نوعي نگاه شده بود. هملت سومين 
ساخته علي عباسي پس از فيلم هاي»شلي« و مرز خواهد 
بود. فيلم شلي نخستين ساخته عباسي در سال2016 در 
بخش پانوراماي جشنواره بين المللي فيلم برلين به نمايش 
درآمده بود. از ميان فيلم هاي علي عباسي تا كنون فيلم مرز 
مهم ترين اثر سينمايي وي ارزيابي شده است. اين فيلم در 
سال2019 حتي به عنوان فيلم منتخب كشور سوئد براي 
شركت در رشته بهترين فيلم هاي بين المللي جايزه اسكار 
نيز برگزيده شده بود، اما به دليل ممنوعيت سفر علي عباسي 
به آمريكا به دليل دارا بودن پاسپورت ايراني، مشكالتي براي 
معرفي و تبليغ اين فيلم در آمريكا ايجاد شد. با اين حال، 
فيلم مرز مانع از تحسين منتقدان نشد، سايت ورايتي، ضمن 
انتخاب علي عباسي به عنوان 10كارگردان سال2018 كه 
بايد فيلم هايشان را تماشا كرد، درباره فيلم مرز نوشته بود: 
علي عباسي مرزهاي ژانر را در فيلم سوئدي مرز  درنورديد. 
فيلم مرز با اقتباس از داســتان كوتاهي با نام »اجازه بده 
روياهاي قديمي بميرد« نوشته جان اجويد ليندكوييست 
ساخته شده بود. مرز در رشــته بهترين فيلم برنده جايزه 
جشنواره فيلم »گولدباگ« ســوئد نيز شده بود. فيلم مرز 

سابقه اي بسيار بزرگ و مهم براي علي عباسي فراهم كرد. 
با داشتن چنين پيشينه تحسين برانگيزي در ساخت فيلم 
مرز اكنون كار علي عباسي در ساخت فيلم هملت سخت 
شده؛ چراكه وي ديگر كارگرداني ناشناخته نيست و اكنون 
انتظارات از اين كارگردان دانش آموخته دانشگاه پلي تكنيك 
تهران، آكادمي سلطنتي علوم ســوئد و مدرسه ملي فيلم 
دانمارك، براي ساخت اقتباس سينمايي شاخص و جذاب 

از هملت بسيار باال رفته است.

رویایيبهنامهملت
از ويژگي هاي اين اقتباس جديد علي عباسي، مي توان به 
بازي نومي راپاس در نقش نسخه اي مونث از هملت شاهزداه 

دانماركي اشاره كرد.
نومي راپاس، درباره اين پروژه سينمايي گفته است: هملت 
يك پروژه رؤيايي اســت. من از زماني كه به عنوان بازيگر 

وارد عرصه سينما شدم، در  رؤيا و آرزوي بازي در اقتباسي 
ســينمايي از هملت بودم. راپاس افزوده است: اين كار هم 
از نظر عناصر، فرم، محتوا و هم به دليل همكاري تعدادي 
از ذهن هاي خالق كار بزرگــي از آب درخواهد آمد. علي 
)كارگردان فيلم(، اسجون )فيلمنامه نويس( و متا )كمپاني 
سازنده فيلم( در زمينه خالقيت در باالترين سطح هستند. 
آنها شــجاع و در زمينه تخصصي خود پيشگام هستند و 
همواره در باالترين جايگاه قــرار مي گيرند. اقتباس يك 
داستان دانماركي با حسي اسكانديناويايي و عرضه آن به 
دنيا با اين گروه از افراد بسيار خالق، اتفاقي رؤيايي است. 
نومي راپاس كه قرار اســت در اين اقتباس علي عباسي در 
نقش هملت مونث بازي كند، به دليل بازي در نقش ليزبث 
ساالندر در اقتباس هاي دلهره آور »دختري كه به النه زنبور 
لگد زد«، »دختري كه با آتش بازي كــرد« و»دختري با 
خالكوبي اژدها«، توانست به عنوان بازيگري توانا در عرصه 
بين المللي نام خود را مطرح كند. اين فيلم ها با اقتباس از 
»مجموعه داستان هاي هزاره« و رمان هايي به همين نام اثر 
استيگ الرسن، نويسنده سوئدي ساخته شده بودند. نومي 
راپاس در آثار ســينمايي مهم ديگري ازجمله »شرلوك 
هلمز: بازي سايه ها« و »بيگانه: كاوننت« نيز نقش آفريني 

كرده است.

فيلمنامهنویسبزرگ
اسجون با نام اصلي سيگوريون بيرگير سيگورسون، نويسنده 
و شاعر و نويسنده متن موسيقي فيلم مشهور اهل ايسلند 
است كه نگارش فيلمنامه اين اقتباس جديد سينمايي از 
هملت اثر ويليام شكسپير را عهده دار خواهد بود. اسجون در 
رشته بهترين موسيقي فيلم براي »رقصنده در تاريكي« به 
كارگرداني الرس فون ترير، در سال2001، نامزد دريافت 
جايزه اسكار شده بود. اسجون از نويسندگان فيلمنامه »مرد 

شمالي« به كارگرداني رابرت ايگرز نيز بوده است.

كتاب هايی كه می توانند جايگزين
 كالس های بی حاصل هنری شوند

آموزشتعطيلبردارنيست

درانتظاررأيتماشاگران

رأيآنالینتماشاگرانسينماحقيقت
در دوره هاي پيشين جشنواره بين المللي سينما 
حقيقت، جايزه بهترين فيلم از نگاه تماشاگرها 
در بخش ملي اهدا مي شد و هر روز 5 فيلمي كه 
رأي بيشتري از مخاطب گرفته بودند معرفي 
مي شدند، اما امســال با توجه به آنالين بودن 
جشنواره و شرايط متفاوتي كه در نمايش آثار 
وجود دارد، هنوز اين اتفــاق به صورت روزانه 
انجام نشده است. قرار است در اين دوره تمام 
فيلم هاي ايراني در بخش بهترين فيلم از نگاه 
تماشاگران سنجيده شوند. حامد شكيبانيا در 
توضيح بيشتر به ايســنا گفته است: » امسال 
نخســتين تجربه اكران آنالين است و بايد به 
يك حداقلي براي شــمارش آرا برسيم. ضمن 
اينكه متأسفانه در همين پروسه آنالين برخي 
فراموش مي كنند، درنظرسنجي شركت كنند 
و به دليل اين موارد هنوز به رقم دقيقي براي آن 
حدنصاب مورد نظر نرسيده ايم. البته 4 پلتفرم 
نمايش دهنده فيلم ها هم هنوز نتيجه آراء را به 
ما نداده اند و قرار اســت امروز بررسي نهايي را 
انجام دهيم.« به گفته معاون مركز گســترش 
سينماي مســتند و تجربي، براساس گزارشي 
كه از پلتفرم ها گرفته مي شود؛ آيين نامه جايزه 
تماشاگران توسط انجمن تهيه كنندگان سينما 

منتشر خواهد شد.

»كودتاي۵۳«بيشترینتعدادتماشاگر
براســاس گزارشــي، در ميان فيلم هايي كه 
توســط تماشــاگران طي 5 روز گذشته ديده 
شده ، تاكنون فيلم مستند »كودتاي 53« تقي 
اميراني كه نمايش هايي داشته، بيشترين تعداد 
تماشاگر را داشته است.حميدي مقدم همچنين 
به 4 سامانه اي كه فيلم ها به شكل روزانه اكران 

دارند، اشــاره مي كند و درباره بليت فروشي ها 
توضيح داده:»در 3 پلتفرم، بليت فروشي صورت 
مي گيرد و اين كمكي است به اقتصاد سينماي 
مســتند و حق فروش حاصل از بليت فروشي 
صد درصد به صاحبان آثار بر مي گردد. به دليل 
خطري كه مستند ســازان قبول كردند يك 
بسته حمايتي براي آنان در نظر گرفتيم كه در 
بخش خصوصي بين 3، 5 و 8 ميليون تومان به 

صاحبان آثار تعلق مي گيرد.

بزرگداشتاكبرعالميوكامرانشيردل
امسال در روزهاي برگزاري جشنواره، مراسم  
بزرگداشت و نكوداشــت مستندسازان نيز به 
شكل آنالين برگزار مي شــود كه در پنجمين 
روز از جشنواره بزرگداشت مرحوم اكبر عالمي 
برگزار شد. ســيف الدين صمديان، اميرحسن 
ندايي، ابراهيم حقيقي و اميرحســين سرايي 
درباره مرحوم عالمي صحبت كردند. امروز نيز 
قرار است بزرگداشــت كامران شيردل برگزار 

شود.

فيلمهايروزششمجشنواره
روز يكشــنبه و در ششــمين روز از جشنواره 
هاشور به همراه 3 پلتفرم ديگر نمايش فيلم هاي 
مستند را ادامه مي دهند. در هاشور فيلم هاي 
مســتندي چون آينه دار، آناهيد، چامون، طال 
رودان،  تنگناي، مدافعان، حسين مالت و عزيز 
قلي، ما چند نفر و فراموشــخانه و... به نمايش 
در مي آيند. در پلتفرم تيوا نيــز عالقه مندان 
به ســينما مســتند، مي تواننــد فيلم هايي 
چــون »آخريــن نفس ها«،»طاهر«،»قمار«، 
»كراس«،»هوبره«، »ديوانگي« و... را تماشــا 

كنند. 

در ششمين روز از جشنواره، بزرگداشت كامران شيردل برگزار مي شود

 با گذشت 5 روز از جشنواره سينما حقيقت
 خبري از رأي تماشاگران نيست

2روزبــهپایــانچهاردهمين
جشنوارهســينماحقيقتباقي
مانده،جشــنوارهايبابيشترین
اكرانفيلمهايمســتنددربخشهايمختلفكهقراراســتاســامي
برگزیدگانشسومديماهاعالمشود.بهگفتهحميديمقدم،دبيرایندوره
ازجشنواره؛براياختتاميهباحمایترسانهملياستودیوتلویزیونيدرنظر
گرفتهشدهوسومديماهاختتاميهباحضوربرخيازاهاليرسانه،برگزیدهها
وداورانبرگزارميشــود.باتوجهبهروندبرگزاريهرســالهجشنوارهو
اعالمرأيتماشاگران،درایندورهباتوجهبهتجربهبرگزاريآنالین،هنوز

برگزاركنندگانبهجمعبنديكاملنرسيدهاند.

آشنایيبامبانيهنر
كتاب»مباني هنــر؛ نظريه و عمل« 
نوشته اوكويرك، استينسون، ويگ، 
بون و كايتون بــا ترجمه محمدرضا 
يگانه  دوست، منبعي دست اول براي 

مطالعه اصول و قواعد هنرهاي تجسمي است كه خواننده پيگير و 
باحوصله را با موضوعات مهمي آشنا مي كند. »مباني هنر: نظريه 
و عمل« كتابي جامع است كه با تأكيد بر مؤلفه فرم در آثار هنري 
و با رويكردي ساختارگرايانه به تشــريح عملكرد عناصر و اصول 
سازمان بخش تصوير پرداخته است. عالوه بر اين، در بخش پاياني 
كتاب سبك ها و رويدادهاي هنري معاصر نيز بررسي شده است 
كه به نوعي كاربرد مباني هنر در آثار برجسته تاريخ هنر را نشان 
مي دهد. اين كتاب داراي 10فصل بوده و موضوع هر فصل آن به 
اين ترتيب اســت: فصل اول مقدمه، فصل دوم: فرم، فصل سوم: 
خط، فصل چهارم: شــكل، فصل پنجم: ارزش نور، فصل ششم: 
بافت، فصل هفتم: رنگ، فصل هشــتم: فضا، فصل نهم: هنر بعد 
سوم و فصل دهم: محتوا و ســبك. اين كتاب 511صفحه دارد و 

قيمت آن 61هزار تومان است.

2كتابآموزشفيلمنامهنویسي
عالقه منــدان  فيلمنامه نويســي 
بي شــماري دارد، امــا از ايــن ميان 
اندك شمارند كســاني كه به اصول و 
قواعد آن به خوبي واقف باشند. كتاب 
»فيلمنامه نويسي: برانگيختن احساس؛ 
تكنيك هاي دراماتيك پيشرفته براي 
مسحور كردن مخاطب« نوشته كارل 
ايگلسياس با ترجمه فرهاد دعوت خواه 
و متيــن خاكپور، كتابــي مفيد براي 
كساني است كه فكر مي كنند توانايي 
و اســتعداد نگارش فيلمنامه را دارند. 
در پيشگفتار اين كتاب آمده: »هنگام 
خواندن متن فيلمنامه 3 حالت ممكن 
است به خواننده دســت دهد: مالل، 

عالقه، وجد! فيلمنامه نويــس بايد بتواند در اكثــر صفحات حالت 
وجد ايجاد كند. اين كتاب براي همه نويســندگاني است كه چنين 
مقصودي دارند و نيز براي كساني كه به درستي درك كرده اند درگير 
كردن خواننده از نظر احساسي، يگانه مسئله داستان گويي است.« 
اگر كتاب هاي فيلمنامه نويســي را خوانده ايد و بــه اصول و قوانين 
تسلط يافته ايد، تازه در نيمه راه قرار داريد. در اين كتاب ياد مي گيريد 
كه چطور احســاس خواننده را برانگيزيد. اين كتــاب در 11فصل، 
مخاطبش را با شيوه برانگيختن احساس آشــنا مي كند. اين كتاب 

402صفحه اي 35هزار تومان قيمت دارد.
اين 2 مترجم كتاب »مشــاوره تخصصــي فيلمنامــه؛ چگونه هر 
فيلمنامــه اي را بهتــر كنيم« نوشــته درك رايــدل را نيز ترجمه 
كرده اند. مشــاوره فيلمنامــه، نه تنها يكي از جديدترين مشــاغل 
صنعت ســينما، بلكه يكي از خالق ترين آنهاست. مشاور مي كوشد 
تا فيلمنامه خوش ســاخت و بي نقص باشــد. به موازات تكامل اين 
حرفه، مشاوران جايگاه اختصاصي خودشان را پيدا كرده اند. اگر به 
فيلم و فيلمنامه نويسي عشق مي ورزيد و درك درستي هم از ماهيت 
»داســتان« داريد، مي توانيد جايگاه خاصي در كسب وكار مشاوره 
فيلمنامه و مرتبط با دانش خود پيدا كنيد. در اين كتاب با ابزارهاي 
الزم براي موفقيت در اين حرفه آشنا مي شــويد. قيمت اين كتاب 
278صفحه اي، 25هزار تومان اســت. اين 3 كتاب توسط انتشارات 

سمت منتشر شده است.

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار
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كيوسك

 درحالي كه روزهاي دوره رياست جمهوري ترامپ به شماره 
افتاده است، مي توان مقايسه درست تري از دوران حضور او گزارش

در كاخ سفيد با روساي جمهور پيشين آمريكا داشت.
 به گزارش سي ان ان، مدت هاســت كه گفته مي شود رفتارهاي ترامپ 
خارج از عرف رياســت جمهوري آمريكا بوده اســت؛ از اســتفاده از 
شبكه هاي اجتماعي براي اعالم تصميم هاي كالن گرفته تا چگونگي 

عفو محكومان.
نمي توان تمام داستان رياست جمهوري ترامپ را با اعداد روايت كرد، اما 

برخي از آنها به خوبي واقعيت او و دولتش را نمايان مي كنند.

توييت
اوباما نخستين رئيس جمهوري بود كه در توييتر حساب رسمي ساخت. 
اما اين ترامپ  است كه به خاطر استفاده بي رويه اش از توييتر در تاريخ 
ماندگار خواهد شد. او از روز مراســم تحليف خود در ژانويه 2017در 
مجموع 25هزار بار توييــت و ريتوييت كرده اســت. يعني به صورت 
ميانگين 18توييت در روز. در اين مدت، بيشــترين زماني كه ترامپ 
بدون توييت گذرانده، 1.9روز در ژوئن 2017بوده است. تعداد توييت ها 
و ريتوييت هاي او در روزهاي آخر حضورش در كاخ سفيد قطعا بيشتر 

هم خواهد شد.
او همچنين برخالف روســاي جمهوري پيشين، براي تماس هايش از 
گوشي شخصي و دوربين دار خود اســتفاده مي كند. اوباما براي نمونه 
عالقه داشت گوشــي بلك بري خود را حفظ كند اما به او يك گوشي 
موبايل نســخه ارتش دادند كه دوربين و بســياري از امكانات معمول 

گوشي هاي تجاري را نداشت.

توييت
ريتوييت

جا به جايي
ميزان جا به جايي در ميان مشاوران ارشد دفتر اجرايي رياست جمهوري 
91درصد بوده است. 39درصد رفتگان در پست هايي بوده اند كه پيش تر 
هم 2 بار يا بيشتر، اشغال كنندگان آن از دولت ترامپ جدا شده بودند. 
عالوه بر آن، كابينه 13بار شاهد جدايي اعضايش در دولت ترامپ بوده 

است كه آخرين آنها ويليام بار دادستان كل در هفته پيش بود.

انتصابات قضايي
ترامپ موفق شده است 3قاضي را در ديوان عالي آمريكا منصوب كند. 
او در سطوح پايين تر هم انتصابات زيادي داشته  است. هرچند او تنها 
يك دوره رئيس جمهور خواهد بود اما اثرات انتصابات قضايي اش براي 

مدتي طوالني احساس خواهد شد.

ديوان عالي  مناطق ايالتي
دادگاه تجارت بين الملل

دادگاه هاي فرجام خواهي

 ترامپ 
2017 تا حاال 
باراك اوباما
2009-17

جورج بوش پسر 
2001-09

بيل كلينتون
1993-2001

جورج بوش  پدر
1989-93

رونالد ريگان 
1981-89

جيمي كارتر 
1977-81

جرالد فورد 
1974-77

ريچارد نيكسون 
1969-74

احضاريه ها 
ترامپ نخستين رئيس جمهوري نيست كه نزديكانش به خاطر ارتكاب 
جرم محكوم مي شوند. اما او نخســتين رئيس جمهور آمريكا در چند 
دهه اخير است كه ممكن است تعداد زيادي از دوستان و همكارانش 

زنداني شوند.
9نفر از نزديكان و همكاران ترامپ به خاطر ارتكاب جرم متهم يا 
محكوم شده اند. اين تعداد بيشــتر از مجموع نزديكان محكوم 
يا متهم چهــار رئيس جمهور اخير آمريكا به شــمار مي رود. 
با اين حال ايــن تعداد همچنان از افراد نزديك و وابســته به 
رونالد ريگان و ريچارد نيكســون كه متهم و محكوم شدند 

كمتر است.
در پرونده نيكسون براي نمونه، بسياري از افرادي كه درگير 
رســوايي واترگيت بودند متهم يا محكوم شدند؛ يكي از آنها 
رئيس دفتر نيكسون بود و 5نفر از آنها هم افرادي بودند كه به 
جرم ورود غيرمجاز و دزدي از دفتر كميته ملي حزب دمكرات 

محكوم شدند.
برخي از افراد نزديك به رونالد ريگان آنهايي بودند كه درگير 

رسوايي ايران-كنترا بودند.

فرمان هاي اجرايي
دونالد ترامپ 11هزار و 520ســند دولتي شامل فرمان و دستور امضا 
كرده است. 288سند از اين تعداد، فرمان هاي اجرايي هستند. ترامپ 
بيشتر از 2 رئيس جمهور قبلي از فرمان هاي اجرايي استفاده كرده است. 
اين فرمان ها از نظر قانوني الزام آور هستند اما دولت بعدي مي تواند آنها 
را لغو كند. يكي از داليل گرايش زياد ترامــپ به اين فرمان ها، همراه 

نبودن دمكرات هاي كنگره با دولت او بوده است.

 ترامپ
288 

 اوباما
226 

 جورج  بوش
189 

 اولين سال
رياست جمهوري

 دومين سال
رياست جمهوري

 سومين سال
رياست جمهوري

 چهارمين سال
رياست جمهوري

ويروس كرونا 
آخرين سال ترامپ در دولت را همه گيري ويروس كرونا تعريف مي كند. 
آمريكا 4درصد جمعيت دنيا را دارد اما تا ميانه دسامبر )4روز پيش(، 
23درصد موارد ابتال به ويروس و 19درصد مرگ ومير ناشــي از آن در 

اين كشور ثبت شده بود.

آمريكا

نسبت 
جمعيت 4%

23%
نسبت موارد 

كرونا

بقيه دنيا

گلف
از زماني كه ترامپ وارد كاخ سفيد شده، 418بار به امالك شخصي خود 
رفته و 307روز را در زمين هاي گلف گذرانده است. اين به اين معناست 
كه ترامپ 21درصد از روزهاي رياست جمهوري اش را در زمين گلف 
بوده است؛ به عبارتي حدود يك روز در هر 5روز. او همچنين يك سوم 
از مدت رياست جمهوري خود را در امالك شخصي اش گذرانده است.

عفو و تخفيف مجازات
پيش تر هم روساي جمهوري آمريكا متهم بوده اند كه از قدرت عفو براي 
مقاصد سياسي بهره برده اند اما كاري كه ترامپ كرده، ثبت رويدادي 

جديد در اين زمينه است.
بســياري از فرمان هاي عفــو و تخفيف مجازات ترامپ، شــامل حال 

نزديكان خــود او، چهره هــاي سياســي محافظه كار و افــراد داراي 
ارتباط هاي خاص شده اســت. تقريبا تمامي افرادي كه از فرمان هاي 
عفو و تخفيف مجازات ترامپ بهــره برده اند يا با كاخ ســفيد ارتباط 

داشته اند، يا به پايگاه سياسي ترامپ مرتبط بوده اند.
ترامپ تا حاال 29فرمان عفو و 16تخفيف مجازات صادر كرده كه به جز 
5مورد، همگي به همكاران و نزديكان سابق خود رسيده است. هرچند 
تا آخرين روز حضور ترامپ در كاخ سفيد كه حدود يك ماه ديگر است 
فرمان هاي عفو بيشتري صادر خواهد شد، اما بعيد به نظر مي رسد كه 
ترامپ به ركوردي كه ريچارد نيكسون در دوره رياست جمهوري اش 
ثبت كرده حتي نزديك هم شــود. نيكســون كه درگير بزرگ ترين 
رســوايي تاريخ رياســت جمهوري آمريكا بود و در نهايت هم مجبور 
شد استعفا بدهد، 863فرمان عفو صادر كرد كه بعد از آن هرگز هيچ 

رئيس جمهوري حتي به آن نزديك هم نشد.
جيمي كارتــر هم كــه مانند ترامــپ يــك دوره رئيس جمهور بود 
534فرمان عفو صادر كرده اســت. اوباما با 1715فرمان، بيشــتر از 
هر رئيس جمهوري در تاريــخ آمريكا فرمان تخفيــف مجازات امضا 
كرده است. او گفته بود است كه هدفش مقابله با سيستم جانبدارانه 
قضايي در آمريكاست. يكي از نخستين فرمان هاي تخفيف مجازاتي 
كه ترامپ امضا كرده، مربوط به اليس ماري جانسون بود كه به خاطر 
پولشويي و قاچاق مواد مخدر به حبس ابد محكوم شده بود. اين فرمان 
اما بعد از آن امضا شد كه كيم كارداشيان وست، يكي از سرشناس ترين 
سلبريتي هاي آمريكا، وارد ميدان شد و براي كاهش محكوميت خانم  

جانسون البي كرد.

اعدام
قانون فــدرال اعدام در ســال 1988دوباره اعمال شــد و در ســال 
1994گســترش يافت. بين ســال هاي 1988تا 2003تنها 3 اعدام 
فدرال تأييد و اجرا شد كه همگي آنها در دولت جورج دبيلو بوش بود. 
ترامپ، در دوران رياســت جمهوري خود 10حكم اعدام را تأييد كرده 
است كه بيشترين تأييديه احكام اعدام فدرال ازدوران رياست جمهوري 

فرانكلين روزولت به شمار مي رود.

سال هايي كه اعدام هاي فدرال اجرا شده است

دوران ترامپ، به روايت اعداد

بوســتون گلوب همچون ديگر روزنامه هاي 
آمريكايي به صدور مجوز براي واكسن مدرنا 
بعد از واكسن فايزر پرداخته است. واكسن مدرنا 
5روز بعد از واكسن فايزر وارد چرفه مصرف در 
آمريكا مي شود. در مرحله اول قرار است كادر 
درمان و سالمندان در معرض خطر واكسينه 
شوند. اين دو واكســن در حالي وارد چرخه 
مي شوند كه شمار زيادي از مردم در آمريكا از 

واكسيناسيون عمومی استقبال نكرده اند.

روزنامه چايناديلي ]چين[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه بوستون گلوب ]آمريكا[

اعالم برنامه چين براي سال2021

پسران نيجريه آزاد شدند

ناتواني آمريكا مقابل حمله هكرها

واكسن مدرنا مجوز گرفت

روزنامــه دولتي چايناديلي، چــاپ پكن، به 
برگزاري كنفرانس ســاالنه اقتصادي حزب 
كمونيســت چين با حضور رئيس جمهور اين 
كشور پرداخته است. در اين كنفرانس، استراتژي 
اقتصادي چين براي ســال2021 از سوي شي 
جين پينگ اعالم شد. ثبات سياست هاي كالن 
اقتصادي، تقويت تقاضاي بازار داخلي، مقابله با 
انحصارگرايي و گشودن درهاي اقتصادي چين 
به روي جهان، محور برنامه  اقتصادي دولت چين 

براي سال آينده ميالدي است.

فايننشال تايمز در صفحه اول خود تصويري 
از دانش آموزاني منتشر كرده كه به تازگي از 
دست گروه تروريستي بوكوحرام در نيجريه 
آزاد شده اند. 344دانش آموز پسر نيجريه اي 
كه به دست تروريست ها به گروگان گرفته شده 
بودند، اكنون آزاد شده اند، اما هنوز شماري در 
اسارت گروگانگيران هستند. به گفته منابع 
دولتي نيجريه، دانش آموزان در پي مذاكراتي 
ميان نمايندگان حكومت بــا ربايندگان در 
جنگلي رها شده اند. اين دانش آموزان در حمله 
به يك دبيرستان شبانه روزي در ايالت كاتسينا 

در شمال غربي نيجريه ربوده شده بودند.

روزنامه العربي الجديد در گزارش نخست خود 
به بررسي وضعيت تازه ترين قربانيان حمالت 
هكرها در آمريكا، يعني وزارت نيرو، سازمان 
امنيت هســته اي و مايكروسافت پرداخته 
است. درحالي كه گفته مي شود اطالعات بسيار 
حساسي در جريان اين حمالت دزديده شده، 
اما همچنان سازمان امنيت سايبري آمريكا 
قادر به تامين امنيت پايگاه هاي الكترونيك اين 

كشور و مهار حمالت هكرها نيست.

جهان نما

روس ها به دنبال آينده اقتصاد سوريه
توجه شركت هاي روسي بيش از هر چيز بر بخش هاي نفت و گاز، 

معادن، عمران، موادغذايي و نيازهاي تسليحاتي سوريه متمركز است

رسانه هاي عربي به نقل از منابع آگاه مدعي شده اند دولت سوريه با 
بسته پيشنهادي روسيه براي انعقاد 40توافق اقتصادي و تجاري 
ميان 2كشور موافقت كرده است. اين بسته پيشنهادي در ابتداي 
آذرماه توســط معاون رئيس مجلس روســيه تقديم بشار اسد، 
رئيس جمهور سوريه شد. به نوشــته روزنامه العربي الجديد، اين 
توافق ها در جريان نشست كميته مشترك همكاري هاي اقتصادي 
روسيه و سوريه در آغاز سال ميالدي2021 يعني كمتر از يك  ماه 

ديگر، به امضاي مقامات عالي رتبه دوطرف خواهد رسيد.
امتيازات اصلي دمشــق به مســكو در بخش هاي انرژي، معدن، 
عمران، موادغذايي و البته تسليحات نظامي تعريف مي شود. پيش 
از اين، رسانه هاي روسي از رايزني 2كشور بر سر توافقي جامع براي 
»تهاتر ميوه و سبزيجات سوريه در مقابل گندم روسيه« خبر داده 
بودند. گفته مي شود با رفع آخرين موانع بر سر راه تجارت غذايي، 
قرار است 6شركت روسي در نخســتين گام مسئوليت صادرات 
ساالنه 350هزار تن گندم به ســوريه را برعهده بگيرند. اما هدف 
بزرگ تر روسيه، ســيطره بر قراردادهاي كشف و استخراج نفت، 
معادن فسفات و نيروگاه هاي برق سوريه است؛ امتيازاتي استثنايي 
كه مي توان آن را پاســخي به حمايت هاي نظامــي، اقتصادي و 
سياسي مسكو از متحد خود در دمشق طي 5سال گذشته به شمار 
آورد. البته روس ها براي افزايش نفوذ خود در سوريه منتظر نهايي 
شدن اين توافقنامه ها نمانده  و زمينه چيني براي حضور در آينده 
اقتصاد اين كشــور را به تدريج آغاز كرده اند. شايد بهترين نشانه 
براي اين امر، افتتاح شعب 2شركت مهم روسي در زمينه كشف و 
استخراج منابع نفتي )مركوري و فيالدا( در دمشق باشد. پيش از 
اين نيز شركت استروي ترنس گاز، به عنوان مهم ترين بازوي انرژي 
روسيه در سطح جهان فعاليت هاي خود را براي تاسيس و توسعه 
شبكه هاي انتقال گاز در خاك سوريه از سال2018 آغاز كرده بود. 
انعقاد قراردادهاي بلندمدت براي اداره بندر طرطوس، ســاخت 
كارخانه هاي توليد سيمان و حضور در پروژه هاي راه سازي از ديگر 
برنامه هاي مسكو براي استفاده از ظرفيت هاي اقتصادي در آينده 

سوريه به شمار مي آيد.
به گزارش شبكه الجزيره، شركت هاي انرژي روسيه بيش از هر چيز 
بر منابع نفت و گاز در مناطق مركزي سوريه )به خصوص حاشيه 
استان حمص( متمركز هستند؛ اين در حالي است كه هم اكنون 
كنترل ميادين نفتي جحار، المهر و جــزل در اين منطقه به طور 
كامل در اختيار روس ها قرار دارد. الجزيره همچنين مدعي است 
روسيه تالش مي كند بازسازي نيروگاه هاي برق استان هاي مركزي 
و برداشت از معادن فسفات را هم به طور انحصاري در اختيار داشته 
باشد. عالوه بر اينها، روشن است كه ارتش سوريه براي بازسازي 
توان از دســت رفته خود طي 8سال گذشــته به طور ويژه روي 
خريدهاي تسليحاتي از روسيه، مخصوصا در حوزه نيروي زميني 

حساب باز كرده است.

چالش هاي پيش روي روسيه در سوريه
اگرچه در نــگاه اول به نظر مي رســد روســيه بزرگ ترين برنده 
اقتصادي پس از بحران ســوريه خواهد بود، اما مسير پيش روي 
اين كشور براي دستيابي به امتيازات ذكر شده چندان هم هموار 
نيست. از ســوي ديگر بايد توجه داشت كه قرار گرفتن روسيه در 
اين موقعيت، مجاني نبوده است. براساس گزارش هاي منتشرشده 
از سوي رسانه هاي انگليسي زبان، مداخله نظامي روسيه در بحران 
ســوريه بين 5 تا 7ميليارد دالر هزينه براي اين كشــور به همراه 
داشته؛ هزينه اي كه دست كم تا به امروز، چشم انداز مشخصي براي 
جبران آن وجود نداشته اســت. مجموعه چالش هاي پيش روي 
مسكو براي دستيابي به امتيازات متناسب با هزينه هاي اين كشور 

در سوريه را مي توان در 3مورد خالصه كرد:
تحريم ســزار: دقيقا زماني كه بحران هاي نظامي و امنيتي در 
سوريه به پايان خود نزديك شده و شــركت هاي اقتصادي براي 
ازسرگيري فعاليت هاي خود در اين كشور آماده مي شدند، اعمال 
تحريم هاي سزار از ســوي آمريكا بســياري از معادالت را تغيير 
داد. براساس اين تحريم، هرگونه همكاري با دولت سوريه در هر 
سطحي مشمول تحريم هاي ســنگين وزارت خزانه داري آمريكا 
مي شــود. اين تحريم ها عالوه بر آنكه شــركت هاي روســي را با 
مشكالت پيچيده تري روبه رو مي كند، راه را بر بازگشت شركت هاي 
اروپايي به سوريه نيز بسته است؛ شــركت هايي كه مي توانستند 
با ورود خود كمك بزرگي به توســعه شــبكه مالي و تسريع روند 

بازسازي سوريه داشته باشند.
عدم دسترسي به نفت در شرق فرات: روسيه تصور مي كرد 
پس از عمليات نظامي تركيه در شرق فرات و عقب نشيني ارتش 
آمريكا، راه براي سيطره اين كشور بر مناطق نفتي هموار مي شود. 
اگرچه در ابتداي امر با كاهش تعداد نيروهاي آمريكايي در سوريه، 
بخشي از اين سياست محقق شد، اما اصرار ترامپ بر كنترل مناطق 
نفتي ســوريه باز هم معادالت را تغيير داد. طي ماه هاي گذشته 
بارها گشــت نظامي آمريكا مانع از نزديك شدن نيروهاي روسي 
به ميادين نفتي سوريه در شرق فرات شده است. مذاكرات مسكو 
با شبه نظاميان كرد مســتقر در اين مناطق نيز تاكنون نتيجه اي 

به دنبال نداشته است.
قراردادهاي بلندمدت: دولت سوريه تا كنون قراردادهاي مهمي 
با شــركت هاي مختلف روسي براي كشف و اســتخراج نفت در 
حمص، توسعه معادن فسفات در تدمر، تكميل خط لوله سراسري 
گاز و اداره بندر طرطوس منعقد كرده است، اما بايد توجه داشت 
كه تمام قراردادهاي مذكور بلندمدت بوده و در آينده نزديك آورده 
قابل توجهي براي اقتصاد روسيه نخواهند داشت. اين در حالي است 
كه دولت روسيه از سوي مخالفان خود به دليل صرف هزينه باالي 
نظامي در بحران ســوريه تحت فشار است. از ســوي ديگر تداوم 
بي ثباتي در سوريه و محاصره اقتصادي اين كشور، منافع اقتصادي 
در اغلب طرح هاي مورد اشاره را با ترديد جدي روبه رو كرده است.

حتي حاال كه بازنشسته شده 
باز هم تحت تأثير شيفت هاي 
شب زيادي كه ســر كار بوده، دچار اختالل خواب 
است:»بسياري از پرســتاران به دليل كمبود نيرو، 
در شب يلدا شيفت هســتند. اگر نيرو اضافه شده 
بود قطعا تعداد شــيفت ها براي هر پرســتار هم 
كمتر مي شد و آنها زمان بيشتري براي استراحت 
داشتند.« پرستاران در 10 ماه گذشته سخت ترين 
شــرايط را تحمل كردند و هنوز مشــخص نيست 
سرنوشت ويروس و همه گيري آن به كجا مي رسد. 
شــريفي مقدم مي گويد: گروه پرستاران به عنوان 
مراقبان بيماران كرونايي گاهــي به دليل كمبود 
تخــت در پاركينگ بيمارســتان از بيمار مراقبت 
مي كردند. آنها شب يلدا ندارند و مردم هم به حرمت 
همين گروه، شــب يلدايي برگزار نكنند. مطالبات 
گروه پرستاري، در روز پرستار، اجراي قوانيني است 
كه كيفيت كارشــان را باال مي برد و ميزان مراقبت 
از بيمــاران را افزايش مي دهد. مســئوالن وزارت 
بهداشت در آســتانه روز پرســتار، خبر از افزايش 
50درصدي حقوق آنهــا مي دهند و مي گويند كه 
قرار اســت براي پرســتاران »حق كرونا« درنظر 

گرفته شــود. مريــم حضرتي، معاون پرســتاري 
وزارت بهداشــت، خبرهاي زيادي براي پرستاران 
دارد كه حكايت از توجه  ويــژه به آنها دارد، فعاالن 
صنفي اما شرايط ديگري را روايت مي كنند. به گفته 
محمود عميدي، پرستار و فعال صنفي، هيچ كدام 
از وعده هاي داده شده براي بهبود شرايط پرستاران 
عملي نشــده اســت؛ مهم ترين آن هم استخدام 
نيروست. با اينكه استخدام نيرو، دستور مقام معظم 
رهبري است، اما وزارت بهداشت نيروهاي شركتي و 
89روزه استخدام كرد: »هيچ جاي دنيا، يك سازمان 
يا وزارتخانه اي نيروهايش را از يك شــركت تامين 
نمي كند. ممكن است برون سپاري انجام شود. اما 
اينكه وزارت بهداشت شــركتي راه اندازي كند يا 
تامين اجتماعي شركت  معرفي كند و از آن طريق 
نيرو جذب شود، اقدام عجيبي است.« او مي گويد: 
زماني هم كه مجوز استخدام مي دهند، نيروي جديد 
قابل توجهي اضافه نمي شود. بلكه همان نيروهاي 
قبلي هستند كه تغيير وضعيت مي شوند؛ بنابراين 
نيرويي به بخش درمان افزوده نمي شــود. اين در 
حالي اســت كه در اين مدت تخت هاي زيادي به 
بيمارستان ها اضافه شــده و مراكز درماني فراواني 
هم افتتاح شده اند. براساس اعالم وزارت بهداشت، 
از ابتداي شــيوع كرونا، 2هزار تخت آي سي يو به 
تخت هاي بيمارستاني كشــور اضافه شده و براي 
همين تخت ها، مجوز جذب 30هزار نيرو را گرفته و 

اعتبارات آن هم تامين شده است.

6هزار نيرو ترك كار كردند
 به گفته عميــدي، قبل از كرونا هم بيمارســتان ها با 
كمبود نيروي پرســتار مواجه بودنــد. به طوري كه 
يك سوم اســتاندارد پرستار در كشــور شاغل است؛ 
مثال در خوزســتان براي هر تخت نيم پرستار وجود 
دارد. درحالي كه حداقل اســتاندارد 3 پرســتار براي 
هر تخت است. معاونت پرستاري وزارت بهداشت اما 
آمار ديگري مي دهد. براســاس اعالم مريم حضرتي، 
از سال98 تاكنون، حدود 10هزار نيرو جذب شده، اما 
هنوز پاسخگوي نياز نيســت. ماجرا اما تنها به كمبود 
پرستار ختم نمي شود. از زمان شيوع كرونا، تعداد قابل 
توجهي از پرستاران نااميد از شرايط استخدام با توجه به 
خطرات شيوع بيماري، دست از كار كشيدند. عميدي 
مي گويد كه تعدادشــان حدودا 6هزار نفر است. آنها 
اغلب شركتي و غيررسمي بودند: »قرار بود براي كادر 
درمان شاغل در بخش كرونا، سختي كار درنظر گرفته 
شود، اما بعدا معلوم شد كه پزشك عمومي براي يك 
ساعت كار، 40برابر پرستار پاداش مي گيرد و پزشك 
متخصــص 71برابر. اين پرداخت ها ناعادالنه اســت. 
چرا كه بيشترين فشار بر دوش پرستاران قرار دارد.« 
عميدي امسال قرار است شب يلدا در كنار خانواده اش 
باشد، اما مي گويد كه هر سال 30درصد از پرستاران در 
اين شب مشغول به كارند و احتماال ميزان آن امسال 

به 40درصد هم برســد. آنها نگران همكاران شان در 
بيمارســتان ها هســتند. نمي دانند اين بار اگر مبتال 
شدند جان ســالم به در مي برند يا سرنوشت، نامشان 
را در كنار نام همكاران فوت شده شــان قرار مي دهد. 
عميدي مي گويد بيشتر پرستاران فوت شده بين 25تا 
46سال داشتند.  »برخي از بيمارستان ها به نيروهاي 
مبتال به كرونا گفته اند اســتعالجي نرويد و در بخش 
كرونا مشغول به كار شويد. آخر مگر ممكن است؟ فرد 
مبتال دچار ضعف و بي حالي است چطور سر پا باشد. 
همه اينها در شرايطي است كه وقتي هم كه به مرخصي 
استعالجي مي روند از حقوق شان كم مي شود. يا وقتي 
در بيمارستان محل كارشان بستري مي شوند پولش را 

از حقوقشان كم مي كنند.«
با اينكه بيش از 10 ماه از شيوع كرونا در كشور مي گذرد، 
اما خبرهاي رســيده حكايت از ايــن دارد كه تاكنون 
اقدامي براي ثبت نام پرســتاران فوت شده از كرونا در 
بنياد شهيد انجام نشده و اين در حالي است كه اسفند 
سال گذشته پس از دســتور مقام معظم رهبري براي 
شــهيد حساب شــدن اين افراد، كميته اي در وزارت 
بهداشت تشكيل شــده بود، اما تاكنون خبري نشده 
است. وزارت بهداشت تاكنون آمار دقيقي از پرستاران 
فوت شده از كرونا اعالم نكرده است. معاونت پرستاري 
اين وزارتخانه گفتــه كه همان كميته كــه در زمينه 
شهداي كادر درمان، تشكيل شده بايد تعداد پرستاران 

فوت شده را اعالم كند.

ادامه از 
صفحه 12

 تيمار جان ها
در بلندای يلدا

 اعداد، تفاوت هاي رياست جمهوري دونالد ترامپ 
با روساي جمهور پيشين آمريكا را نمايان مي كنند

جواد نصرتي
روزنامه نگار



  يكشــنبه 30 آذر 1399  ســال بيســت و نهم   شــماره 8115

سازماننيازمنديها
 خيابان قائم مقام فراهاني

 ميدان شعاع 
 خيابان شهيد خدري

شماره29 
 تلفن:  88861819

جهشتوليد

 چاپ: همشهري
 تلفن: 48075000

روزنامهاجتماعي،فرهنگي،اقتصادي
 صاحبامتياز: مؤسسه همشهري

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، نرسيده به پارك وي
كوچه تورج، شماره14- كدپستي 19666-45956

 تهران، صندوق پستي19395/5446
 تلفن :23023000، نمابر :22046067

www.hamshahrionline.ir:ارتباطباخوانندگان)انتقاداتوپيشنهادها(:23023023 همشهريآنالين 

سازمانآگهيهايروزنامه
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري

شماره29 - طبقه اول
  تلفن: 84321700

توزيعواشتراك
شركت رسانه گستر كيهان

 تلفن:66650099

چلهرادرخانهبمانيم
احســان محبــي نظر، 
مسئول كارگروه فناوري 
و دولــت الكترونيــك 
قرارگاه ستاد ملي مبارزه 
بــا كرونــا در توييترش 
نوشــت: »در آخرين روز 
پاييز فصل برگ هاي زرد 
و نارنجي، آخرين شــهر 
هم از وضعيت قرمز خارج 
شــد و ديگر شــهر قرمز 
نداريم! يك دنيا تشكر از 
مردم عزيز، كادر سالمت، 

قرارگاه عملياتي و از همه مهم تر پرستاران كه  امروز روز آنهاست. شب يلدا در 
خانه بمانيم كه با همين روند، ايران عزيز را از كرونا نجات دهيم.«

پيكانكروك
پيكان ســهم بزرگــي از 
خاطرات دهه هــاي 40 تا 
70 ايراني هــا را به خودش 
اختصــاص داده اســت. 
اكنون هم اين خودرو جزو 
خودروهاي كالسيك قرار 
گرفته و برخي از مدل هاي 
آن طرفــداران زيادي بين 
ماشــين بازان دارد. ايــن 
پيكان كروك را هم حساب 
اينســتاگرامي ماشين باز، 
در صفحه خودش منتشر 

كرده است.
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فرايندهاي تاريخي شكل گرفته و دوام 1 آيين هاي ملــي ازجمله يلدا كه طي 
آورده اند، براساس يك نياز واقعي ملي و راهي 

براي حفظ يكپارچگي جامعه هاي انساني 
بوده و هســتند. هرچند در فضاي تعقلي 

محض، شايد امكان دليل آوردن براي چرايي آنها، چگونگي 
شكل گرفتن شــان و آدابي كه با آنها تعريف مي شوند وجود 
نداشته باشد، ولي از حيث كاركردي، آثار واقعي دارند. آيين ها 
همواره رازآلود هستند و بسته به تجربيات اقوام، جامعه ها و 
ملت هاي مختلف شكل هاي مختلفي دارند؛ ازاين رو، همواره 
آيين ها تعلق به اقوام و جاهاي خاصي دارند؛ كريســمس به 
جهان مسيحي و نوروز و يلدا به حوزه تمدني ايران، و بيش از 
400ميليون نفر در سراســر گيتي آنها را عزيز مي شمارند و 
مشــابه چنين تعلق خاطري را در ساير تمدن ها نيز مي توان 

ديد.
لحظاتــي، زميــن گذاشــتن بــار ســنگيِن رنِج 2 آيين ها اغلب راهي براي تسكين درد انسان ها و براي 
مسئوليت هاي ناشــي از زندگي فردي، خانوادگي و جمعي 
هستند. در كنار تدبير و خرد و در كنار تالش و كوشش هاي 
روزانه، انسان ها لحظاتي نياز روحي و رواني به آرامش دارند؛ 
ازاين رو، آيين ها همواره بيشــتر نيازهاي احساسي و رواني 

انسان ها را پاسخ مي دهند .
تأكيد اين قلم بر ويژگي »راه بودن« آيين هاست؛ راهي  براي بازنگري نسبت به همه چيز و بازگشت به فطرت 3
انساني؛ راهي براي نگاه خوش بينانه به عالم خلقت، كاستن از 
حس بدبيني به جهان و آينده زندگي و فراموش كردن تلخي ها 
و راهي براي ديدار بــا نفس خود. گاهي مــا بايد به مالقات 
خودمان برويم و با خودمان ديدار كنيم. ما اين قدر درگير كاريم 
كه خودمان را فراموش مي كنيــم. آيين ها اغلب اين فرصت 

ديدار را براي ما به وجود مي آورند. 
يلداي امسال ما كرونايي است؛ ازاين رو بايد از حيث  فيزيكي از يكديگر فاصله بگيريــم، ولي نه از حيث 4
عاطفي.  اي كاش در دوره خاص كرونايي مي شد اميدوار بود كه 
ســاختار ارتباطات مجازي مستحكمي داشــته باشيم كه 
دورهمي هاي مجازي مردم را تسهيل كند و دل هايي را كه در 
كالبد هاي از هم دور افتاده مي تپند به هم نزديك نگه دارد. در 
چنين موقعيتي، فيلترينگ موجود موجب دست يازي مردم به 
فيلترشكن ها شده اســت. اين امر ترافيك داخلي را به بيرون 
كشور هدايت مي كند و موجب استفاده دوچندان از پهناي باند 
مي شود؛ از اين رو، افزون بر هزينه هاي مالي، به سبب افزايش 
تقاضا، موجب اشــباع پهناي باند فركانســي شده و كيفيت 
ســرويس را با اختالل مواجه مي كند. شايد با آزادسازي باند 
فركانسي 800-700 مگاهرتز كه در انحصار صدا و سيماست 
مي شد شاهد مشكل هاي كمتري در دسترسي به اينترنت كه 

بار اصلي آموزش را نيز اين روزها بر دوش مي كشد، باشيم.
انتظار برنامه هاي جذابش بود؛ برنامه هايي كه تنوع 5 اي كاش صداوسيمايي داشتيم كه مي شد بي صبرانه 
رفتاري ايرانيان در شــب يلدا و يلداي اقــوام ايراني را بدون 
روتوش به تصوير بكشد و جذابيت واقعي را فراتر از كپي زدن 
بي مايه از برنامه هاي تلويزيوني كشــورهاي ديگر به نمايش 

بگذارد و خالصه اينكه حرفي براي گفتن داشته باشد.
با همه اينها و بسياري از ممنوعيت هاي رفت وآمد- كه  توسط دولت وضع شده و بايد بشــود- مانعي براي 6
كساني كه به طور جدي مصمم به برگزاري يلداي سالمت و بر 

فراز فضاي مجازي هستند، نيست. 

عباسآخوندييادداشت
استاد دانشگاه

سانتوس: شهري در برزيل كه زادگاه پله نيز هست، پس از 
شهرت به خاطر اين بازيكن سرشناس فوتبال، به خاطر كج 
بودن بسياري از ساختمان ها و حتي برج هايش نيز مشهور 
است. به گزارش آديتي سنترال، از 651آپارتمان و برجي كه 
در اين شهر ساخته شده است بيش از 30سازه آن كج است. 
كج شدن اين سازه ها در حدي است كه بسياري از در ها و 
پنجره هاي واحد هاي داخل آن بسته نمي شود. كج بودن 

ساختمان ها بين 5سانتي متر تا 2متر گزارش شده است.

نيويورك: يك اتحاديه كارگري محاســبه كرده اســت 
كه براي كارگر انبار آمازون 8هفته، يا 293ساعت، طول 
مي كشد تا همان پولي را به دســت آورد كه جف بزوس، 
رئيس آمازون، در عرض يك ثانيه به دســت مي آورد. به 
گزارش يورونيوز، اتحاديه مزبور به گزارش هايي از سوي 
كارگران آمازون اشــاره كــرد كه شــرايط كاري خود را 
»فرســاينده« توصيف كردند. ثروت خالص آقاي بزوس، 
امسال از 200ميليارد دالر )148ميليارد پوند( فراتر رفت.

نيوجرسي: يك شركت آمريكايي توليدكننده تجهيزات 
ايمني خانه، پوليوري مخصوص كريســمس عرضه كرده 
است كه هرگاه كســي بيش از 2متر به شما نزديك شود، 
هشــدار مي دهد. به گــزارش اينديپندنــت، اين لباس 
كه »پوليــور فاصله گذاري اجتماعي« نام گرفته اســت، 
حسگرهاي حركتي دارد كه وقتي كسي به آن نزديك شود 
اين حركت را حس مي كند و صداي بلند آژير و المپ هاي 

ال ئي دي اش به كار مي افتد.

لندن:گروهي از دانشمندان دانشگاه ييل  انگلستان طي 
مطالعه اي رابطه آواز خواندن با طول عمر بشر را به اثبات 
رساندند. به گزارش اكســپرس، نتايج اين مطالعه نشان 
داد آواز، افــزون بر تأثير داشــتن روي افزايش طول عمر 
خطر دچار شدن به زوال عقل و بيماري آلزايمر را كاهش 
مي دهد. همچنين اين فرايند تأثير مفيدي روي مغز دارد، 
زيرا تأمين اكسيژن بيشتر را تضمين مي كند و مغز عملكرد 

بهتري خواهد داشت.

تأثيرآوازبرطولعمربشرپوليوريكهآژيرميزندمقايسهدرآمدجفبزوسويككارگرشهرساختمانهايكجومعوج

يلدايكرونايي

وزارت صنايع و تجارت خارجــي ژاپن »مي تي« خبرداد 
كه براي كاهش وابستگي به نفت خام تصميم گرفته است 
به سمت استفاده بيشتر از منابع گاز طبيعي حركت كند. 
مي تي گفت: در چارچوب اين تصميم از اين پس طرح هاي 
بهره برداري از منابع گاز طبيعي نيز مــورد حمايت قرار 
خواهد گرفت. ژاپن تا كنون با استفاده از شركت عمومي 
نفت، شركت هاي غيردولتي نفتي را در طرح هاي استخراج 
و بهره برداري نفت خام پشــتيباني مي كــرد. اما به علت 
وجود ذخاير بســيار بزرگ گاز طبيعي در جهان و پايين 
بودن ميزان آاليندگي آن، قرار است اين طرح ها هم مورد 

حمايت قرار بگيرند.

20 سال پيش 

ژاپندرصدداستفادهبيشتراز
گازطبيعياست

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:لكّل ظالم عقوبه ال تعدوه و صرعه ال تخطوه؛
هر ستمكاري را كيفري است كه از آن رهايي نيابد و افتادني است كه از آن گريزي ندارد.
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برسرآنمكهگرزدستبرآيد
دستبهكاريزنمكهغصهسرآيد

صحبتحكامظلمتشبيلداست
نورزخورشيدجويبوكهبرآيد

يلدا آخرين شب بلند و تاريك پاييز، با انتظار برآمدِن خورشيد پيوند خورده است. 
خاقاني مي پرسد: »شِب يلدا، رفو كه كرد پََرند؟« و چاه بيژن و يوسف را در تاريكي 

چون يلدا مي داند:
همه شب هاي غم، آبستِن روِز طرب است

يوسِف روز به چاِه شِب يلدا بينند
عطار در خسرونامه بر باليِن گلرخ مي سرايد: »چو درِد من سري پيدا ندارد/ شِب 

يلداي من فردا ندارد«
سعدي شِب فراق را، هر شب كه هست، »يلدا« مي داند و اميدوار است: »هنوز با 
همه دردم اميد درمانست/ كه آخري بَُود آخر شباِن يلدا را«، چرا كه »صبح صادق 

ندمد تا شب يلدا نرود.«
خواجوي كرماني دو زلِف يار را بر دو سوي چهره رخشان او چنين وصف مي كند:

هست هر سالي، شبي، ايام را يلدا، وليك
كس نشان ندهد كه ماهي را، دو شب يلدا بَُود

صائب زلف يار را در درازي و سياهي به طول شب يلدا شبيه مي كند:
زلِف ماتم ديدگان را شانه اي در كار نيست
دست كوته دار،  اي مهر! از شِب يلداي من

هنوزماميِددرمانست

فضاي مجازي

واژه »يلدا« به معناي تولد و زايش است، كه از 
روزگار ساسانيان از زبان سامي به متون پارسي 
راه يافته است. بسياري بر اين باورند كه با پايان 
يافتن پاييز، روز اول دي )انقالب زمستاني(، 
بر آمدن بامداد تولد خورشــيد )بــه روايتي 
مهر( اســت، كه در ايران باســتان، آغاز سال 
نومذهبي نيز به حساب مي آمد. در بزرگداشت 
سنت زايش خورشيد در اين شب، ايرانيان از 
ديرباز اين واقعه را بشــارت پيروزي اورمزد بر 
اهريمن مي دانستند. يعني غلبه روشنايي بر 
تاريكي. شب يلدا بلندترين شب سال است و 
چون فرداي آن روز بشارت آمدن خورشيد را 

در پي دارد، به همين جهت ايرانيان با جشن 
و پايكوبي به استقبال روزهاي سرد زمستاني 
مي رفتند. گفته مي شود پاسداشت و برگزاري 
اين جشن شــبانه، در دوران باستان به ويژه از 
سوي پيروان ميتراييسم، اين واقعه، روز تولد 
خورشيد و بعد ها، مبدع تولد ميترا يا مهر قرار 
گرفت. بســياري بر اين باورند )البته چندان 
مشخص نيست( كه ريشه اين جشن، ميراث 
قوم كاسپين، از اقوام آريايي است كه به ايران 
آمده بودند. كاســپين ها مردمي قوي و داراي 
تمدن تأثير گذاري بوده اند )زيگورات چغازنبيل 
بازمانده تمــدن اين قوم اســت(. در روزگار 

نگاه

صبحصادقندمد،تاشبيلدانرود

محمودمعتقدي
شاعر و منتقد ادبي

باســتان از آن جايي كه گردش روز و شب و 
پيروزي نور بر ظلمت، نشانه برآمدن روشني 
)خورشيد( بر شب و تاريكي)اهريمن( بود، از 
پي گذشــت زمان و پس از نفوذ مسيحيت بر 
اروپا، ايــن باور در ميان مردم اين ســرزمين 
به ويژه در ميان روميــان نيز رواج پيدا كرد. از 
سوي ديگر، اهميت درخت سرو نزد ايرانيان 
باستان، به عنوان نماد مقاومت و ايستادگي )در 
برابر سرما و تاريكي( نشانه برآمدن تابندگي 
و روشــنايي در برابر آمدن زمســتان شمرده 
مي شــد كه همين نماد در جشن نو شدن  ماه 
در آيين مســيحي و تولد عيســي مسيح هم 
)برابر بيســت ويكم دســامبر( به زودي جاي 
پايي پيدا كرد. گروهي هم معتقدند كه تأثير 
»يلدا« بر ديگر آيين ها، اقوام و در نوشته ها و 
در گاهشــماري هاي به جامانده تاريخي شان 
نيز ديده مي شود. ازجمله در دنياي مسيحيت 
و يونان و روم قديم كه ميتراييسم در مقطعي 

از تاريــخ، در آن حضوري جــدي و طوالني 
داشته است نيز جايگاهي از اين باور ها در آن 
ديده مي شود. در ادبيات اسطوره اي ايران نيز، 
ازجمله از منظر حكيم توس پيشــينه »يلدا« 
و »  خور روز« به روزگار هوشــنگ، از شاهان 
عهد كيانيان نسبت داده شده است.   به همين 
جهت، اقوام ايراني طي گذشت اعصار و قرون، 
همواره آخرين شــب پاييزي را كه درازترين 
شــب ســال بود بيدار مي ماندند و با جشن و 
مهرورزي نســبت به يكديگــر و همچنين با 
خوردن تنقالت به شــعرخواني و قصه گويي 
مي پرداختنــد. امــروزه هــم در همنوايي با 
گذشته هاي تاريخي، اقوام ايراني در جاي جاي 
اين ســرزمين با آداب و رسوم مشــابه و گاه 
متفاوت، اين رســم ديرين را پاس مي دارند. 
بي گمــان يلدا يكي از مهم ترين جشــن هاي 
شبانه ماست كه پس از نوروز مورد توجه مردم 

اين روزگار است.

خودروهای سنگين، مجاز به عبور از الين سرعت  در بزرگراه ها نيستند . اما اين 
موضوع در تهران رعايت نمی شود . نه تنها ساعت محدوديت تردد اين خودروها 
در بزرگراه ها جدی گرفته نمی شــود بلكه حتی حركت ايــن خودروها در الين 
سرعت به وفور مشاهده می شوند. سرعت زياد اين خودروها نيز باعث بروز حوادث 

مختلف می شود. 
در آلمان خودروهای ســنگين فقط مجاز به عبور از الين سمت راست هستند. 
به گونه ای كه گاهــی به رغم وجود فضا در الين های وســط بزرگراه  برای عبور، 
كاميون ها به صورت قطاری در الين كنــدرو حركت می كنند و اين خودروها در 

آلمان به كاروان فيل ها مشهورند.
اما در ايران و به ويژه تهران در اتوبان ها و بزرگراه ها ماشين هاي سنگين در شب و 
روز الين مشخصي براي تردد خود متصور نيستند و متاسفانه از هر كجا كه بخواهند 
بدون مالحظه عبور مي كنند و در اين خصوص نظارتي اعمال نمي شود، در صورتي 
كه در هيچ اتوباني چه داخل و چه خارج از كشور اين چنين نيست. آنها موظفند 
از الين سمت راست جاده يا اتوبان با سرعت تعيين شده و مجاز تردد نمايند و اين 
يكي از عوامل موثر در پيشگيري از حوادث جاده اي است . گاهی طرح های ضربتی 
مقابله با خودروهای سنگين متخلف در تهران اجرا می شود و خيلی زود مسئله 
رها می شود. اساسا در اغلب مواقع شبانه روز اصال پليسی وجود ندارد كه بخواهد 

نظارت داشته باشد.

جوالنسنگينوزنهادربزرگراههایتهران

حميدضياييپرور
روزنامه نگار دست فرمان

اكران»آنشب«باحضورشهابحسينيدرآمريكا
فيلم »آن شــب« ســاخته كــورش اهري، بــا بازي 
شهاب حســيني از اواخر ژانويه در سينماهاي آمريكا 
 اكران خواهد شــد. به گزارش همشــهري، كمپاني 
»IFC Midnight«  اعــالم كــرد فيلم ترســناك و 
روانشناختي »آن شب« 29ژانويه2021 در سينماها 
اكران مي شود. اين فيلم نخستين فيلم توليد شده ايراني 
در اياالت متحده اســت كه با دريافت مجوز نمايش از 
ايران، قرار است به صورت همزمان اكران  شود. در اين 

فيلم بازيگران و عوامل متنوعي متشكل از مهاجران عمدتاً ايراني كه شهروند قانوني )دارندگان گرين كارت يا 
ايراني آمريكايي هاي متولد آمريكا هستند( به كار گرفته شده اند. »آن شب« به عنوان محصول مشترك ايران و 
آمريكا، يكي از آثار شاخه بهترين فيلم خارجي زبان هفتاد و هشتمين دوره جوايز سينمايي گلدن گلوب نيز هست.

اعالمبرنامههاي»شبيلدا«درمراكزكانون
ويژه برنامه هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
به مناسبت »شب يلدا« در مراكز فرهنگي هنري سراسر 
كشــور به صورت مجازي برگزار مي شــود. به گزارش 
همشهري، امســال براي قدرداني از تالش فداكارانه و 
شبانه روزي كادر درمان به ويژه پرستاران براي مبارزه با 
كرونا و مصادف شدن روز پرستار با »شب يلدا«، تعدادي 
از برنامه هاي كانون پرورش فكري به پاسداشــت كادر 
درمان مراكز بهداشتي و درماني اختصاص يافته است. 

بر همين اساس، برنامه هاي »شب يلدا« از سوي انجمن هاي قصه گويي، عكاسي، شاعران، نويسندگان، هنرهاي 
تجسمي، هنرهاي نمايشي و سرود در تمامي استان ها برپا مي شود. اين برنامه ها در بستر پرتال اينترنتي كانون 

پرورش فكري به نشاني kpf.ir و صفحه هاي رسمي كانون در شبكه هاي اجتماعي برگزار خواهد شد.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

»انســان در شــعر معاصر« به قلــم محمد 
مختاري به تازگي از ســوي نشــر نو منتشر 
شده است. اين كتاب را ســال ها پيش نشر 
توس هم منتشــر كرده بود.رويكــرد تازه به 
درك حضور ديگري و طرح مسائل انساني و 
گرايش به ارزش هاي جمعي و فردي انساني، 
كه نوانديشــي تفكيك ناپذير از شعر معاصر 
بوده است. از زمان نيما، اين گرايش با اهميت و 

ابعاد شايسته مطرح بوده است. درواقع شعر ما به رغم بعضي گرفتاري هاي 
تناقض آميز و بازدارنده هاي آسيب رســاننده اش، توانسته طرحي گويا از 
درك حضور ديگري ارائه كند كه در عرصه هاي ديگر فعاليت هاي ذهني، 
شايد كمتر به آن دست يافته باشيم. انسان در شعر معاصر، تحليلي است از 
اين رويكرد انسان گرايانه امروز در مقابل آفاق انسان دوستانه فرهنگ كهن. 
زنده ياد محمد مختاري در كتاب »انسان در شعر معاصر« به درك و تصوير 
»انسان« در شعر ايران از گذشته تا امروز مي پردازد. ريشه هاي اين دستاورد 
قديمي شعر فارسي را مي كاود و شــباهت ها و تفاوت هاي درك و دريافت 

شاعران معاصر را نيز به دقت بيان مي كند. 
او در اين بررسي از سير تطور و تكامل انديشه مدرن جهان بهره مي گيرد 
و از پِس پرداختن به دوره هاي گوناگون انديشــه بشري و بررسي توأماِن 
شعر شاعران كالسيك و شعر 4شــاعر بزرگ معاصر نيما، شاملو، اخوان و 
فروغ به مفهومي بنيادين و متمايزكننده در شعر معاصر پي مي برد:  درك 

حضور ديگري. 
مفهومي - به تعبيــر او - طبيعي و بديهي كه فقدان آن، اســباب تحقير و 

خوارداشت انسان و زمينه ساز حذف »ديگري« بوده است.

ويترين

انساندرشعرمعاصر

نگاه

طرح:داوودكاظمي 
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سياست هاي تازه، در بازار كتاب رونق 
نسبي پديد آورد

 داستان 
امام )ره( و ميرزا

امام خميني)ره(
به روایت زریاب خویی

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

رهبر یك انقالب بودن هزارویك 
توجه دارد� بــراي هدایت یك 
جنبش مردمي، بایــد عقبه اي 
داشت؛ پيشينه اي كه او به چنين 

حركت عظيمي را رهنمون سازد�
»آیت اهلل ســيدروح اهلل موسوي 
مصطفوي خميني« اما فقط محرك 
و مشوق مردم در آغاز دهه 40نبود 
و تنها ســري در عالم سياست 
نداشت� او به دیگر امور نيز واقف 
بود؛ نمونه اش، تبحري بود كه در 
فلسفه داشت و از 27سالگي درس 
داد و از جمله شاگردانش، عباس 

زریاب خویي بود�
درس  جلســات  دربــاره  او 
امام خميني )ره( نوشــته است: 
»ضمن اینكه در انتخاب شاگرد 
و كتابي كه به عنوان متن درسي 
باید تدریس شود، دقت فراواني 
به خرج مي داد، از امتحان كتبي 
و شفاهي شاگردان خود و تهذیب 
نفس و رشــد قواي اخالقي آنان 
هرگز غفلت نمي فرمود و در همين 
رابطه بود كه در كنار درس فلسفه 
به تدریس اخالق همت گماشته 
و آرام آرام عالقه منــدان بــه 
درس اخالق ایشــان رو به فزوني 
نهاد، نه تنها تعــداد حاضرین و 
استفاده كنندگان هرروز زیادتر 
مي شد، بلكه تعداد جلسات این 
درس نيز از هفتــه اي یك روز به 
دوروز، پنجشنبه و جمعه در هفته 

افزایش یافت«�
و جالب روایتي است كه او از منش 
مباحثه امام)ره( به دست مي دهد؛ 
»غالباً در مباحثات خونسرد و مسلط 
بود و حریف را با براهين و ادله منطقي 
به سكوت یا اعتراف وادار مي كرد� 
تحمل و تسلط او بر نفس معروف بود و 
با وقار و جاذبه شخصي خودشان همه 
را به احترام  وامي داشت و همه او  را به 
تفوق و تقيد به ظاهر و اصول اخالقي 

مي ستودند«�
او كه امام )ره( را نخستين بار، در 
سال1316دید و او را »سيد بلندقد 
خوش سيمایي« با »لباسي مرتب، 
محاسني كوتاه و چشماني  نافذ« 
توصيف كرد، همان كســي است 
كه وقتي انقالب شــد، تعدادي از 
استادان دانشــگاه را در 13تير 
1358به قم برد تا مانع از تعطيلي 
دانشــگاه ها شــوند� جالب آنكه 
امام)ره(، زریــاب را »ميرزا عباس 
خویي« خطاب كرد و او هم با »شما 
استاد ما بوده اید«، سخنان خود را 

آغاز كرد�

سياستمدار چهره اول

گزارش اول

در سال1368بازار كتاب متاثر از 2اتفاق به ســمت سامان حركت كرد؛ 
نخستين اتفاق آرامش نســبي در بازار كاغذ پس از پایان جنگ تحميلي 
بود� بي ثباتي قيمت كاغذ تيراژ متوســط كتاب را دچار افت كرده بود� در 
نخستين ســال پس از جنگ، كاغذ راحت تر به دست ناشران رسيد كه 
باعث شد تيراژ متوسط كتاب به باالي 6هزار نسخه برسد� روي كار آمدن 
حجت االسالم سيدمحمد خاتمي به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي و 
اجراي سياست درهاي باز كه بيشترین نمود آن در اداره كتاب لمس شده 
بود، تعداد كتاب هاي چاپ اول را افزایش داد� بيش از 3هزار عنوان كتاب 
چاپ اول در این سال منتشر شد كه بيش از 100عنوان بيشتر از سال قبل 
بود� رمان هاي متنوع تري نسبت به سال قبل به ویترین كتابفروشي ها راه 

یافت و بازار كتاب رونق نسبي را بعد از چند سال تجربه كرد�

در رأي گيري شــركت نكرد و مخالفتش را 
اعالم كــرد اما در نهايــت 68عضو خبرگان 
رهبري كــه از فقها و مجتهديــن بودند به 
رهبري ايشان رأي دادند. آيت اهلل خامنه اي 
كه تا آن زمــان رئيس جمهــور جمهوري 
اســالمي ايــران بــود به عنوان جانشــين 
امام خميني )ره( انتخاب شد. به نظر مي رسد 
كه بعد از عزل آيت اهلل حسينعلي منتظري 
از قائم مقــام رهبــري در فروردين 1368، 
امام خمينــي )ره( با زمينه ســازي در تغيير 
قانون اساســي و ذكر اين عنوان كه شــرط 
مرجعيت از رهبري حذف شــود به رهبري 
فردي تمايل نشــان داده بودند. در مجلس 
خبرگان رهبري آنطور كــه بعدها جزئيات 
مفصل آن در مستند »روايت رهبري« براي 
نخستين بار منتشر شد 2بحث رهبري جمعي 
و رهبري فردي مهم ترين مباحث جلســه 
بود. براساس شواهد تاريخي در مرحله اول 
رأي گيري بيش از 20نفر به شوراي رهبري 
رأي دادنــد و 45نفر با رهبــري فرد موافق 
بودند. اينكه چه كســي رهبري شود در اين 
بخش مورد بررســي قرار گرفت.  در مجلس 
خبرگان اسامي برخي از مراجع تقليد از جمله 
آيت اهلل گلپايگاني مطرح شد كه مورد قبول 
اكثريت مجلس قرار نگرفــت. در نهايت نام 
آيت اهلل خامنه اي از ســوي برخي از جمله 
آيت اهلل هاشمي رفســنجاني با عنوان اينكه 

امام راحل نيز در اين مورد نكاتي فرموده اند، 
مطرح شد. تمايل مجلس خبرگان به آيت اهلل 
خامنه اي بــه صورتي درآمده بــود كه خود 
ايشان به عنوان مخالف سخنراني كرد. مرحوم 
آيت اهلل حائري شيرازي در خاطراتي كه بازگو 
كرده است مي گويد: »خود آقا هم نظرش بر 
شــورايي بود، ولي نظر من بر رهبري فردي 
بود، آمدند گفتند مخالفين شورا قيام كنند، 
يقين هم داشتند 30نفر بلند مي شوند، بيشتر 
مي نشينند نگاه كردند ديدند به خواست خدا 
خيلي جمعيت ايســتادند، شمردند ديدند 
اكثريت است، دوباره شــمردند، باز گفتند 
يك بار ديگر بشــمريم، ديدند اكثريت است 
و ديگر كاري نمي توانســتند بكنند و اعالم 
كردند نظر خبرگان رهبري فردي اســت، تا 
گفتند رهبري فردي، يكــي از اين خبرگان 
اســم رئيس جمهور را آورد و گفت ايشان، 
چون اينهايي هم كه شورايي مي گفتند اسم 
ايشان را هم در قضيه مي آوردند، مشترك بود.  
يك دفعه ايشان بدون وقت گرفتن و بي قانون 
آمدند پشت تريبون، رنگ ايشان سرخ شده 
بود، گفت مي دانيد مي خواهيد چه بر ســر 
من بياوريد؟ التهاب شديد داشت، يك دفعه 
شوراي نگهباني ها گفتند آقا جان چرا جلوي 
اجراي قانون را مي گيريد؟ ايشــان چيزي 
نگفت. رفت ســر جايش نشست. رأي گيري 
كردند چهار پنجم رأي بــه آقاي خامنه اي 

دادند، عصر بود، مجلس تمام شد آقاي جنتي 
به من گفتند برويم ســر ســالمتي به حاج 
احمد آقا بدهيم، به اتفاق ايشان رفتيم، هنوز 
خبر منتشر نشده بود به حاج احمد آقا گفتيم 
خبرگان آقاي خامنه اي را به رهبري انتخاب 

كرده اند، يك دفعه ايشــان گفت دل امام را 
خوشحال كرديد«. با توجه به عدم رأي گيري 
تغيير قانون اساســي و برداشته نشدن قيد 
مرجعيت آنطور كه در اســناد منتشر شده 
است، رهبري آيت اهلل خامنه اي با قيد موقت 

تا زمان رأي گيري قانون اساسي مطرح شد و 
بعد از اينكه تغيير قانون اساسي مورد تأييد 
مــردم قرار گرفت دوبــاره مجلس خبرگان 
رهبري آيت اهلل خامنه اي را در جلسه بعدي 

قطعي و نهايي كرد.

در 6مــرداد1368، آيت اهلل اكبر هاشمي رفســنجاني كه 
توانســته بود از 16ميليون رأي مــردم در پنجمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري، 15ميليون رأي به دست بياورد 
درحالي كه تا پيش از اين در جايگاه رياســت مجلس تكيه 
مي زد به عنوان رئيس جمهور قســم خورد. او به شــوخي 
در تربيــون مجلس خطــاب به همكاران ســابق خودش 
گفت كه »باالخره همه چيز دست به دســت داد تا من را 
از مجلس بيرون كنند... .« حاضــران در مجلس با خنده او 
را همراهي كردند. 2ماه از ارتحال امام خميني، رهبر كبير 
انقالب اســالمي گذشــته بود و مجلس خبرگان آيت اهلل 
خامنه اي را به عنوان جانشــين امام برگزيد. هاشــمي در 
ابتداي مصاحبه هاي خود از اين دوره بــا عنوان يك دوره 
جديد در تاريخ جمهوري اسالمي ايران نام برده بود و حاال 
باگذشــت بيش از 30ســال از آن زمان، مي توان گفت كه 
اين دوره آغاز يك جابه جايي گفتماني در تاريخ جمهوري 

اسالمي ايران بود.
هاشمي رفسنجاني از شخصيت هاي طراز اول انقالب اسالمي، 
سال ها شــكنجه و زندان را به جان خريده بود و در بزنگاه 
انقالب نيز در گروه نزديكان امام خميني )ره( قرار داشــت؛ 
نخستين تصويري كه از او در ميان عموم منتشر شد زماني 
بود كه حكم نخســت وزيري بازرگان را پيــش از پيروزي 
انقالب در محل استقرار امام خميني )ره( در مدرسه علوي 
در برابر خبرنگاران خواند تا به عنــوان يك چهره جديد در 
ميان انقالبيون كه نزد امام )ره( از مقبوليت برخوردار است، 
شناخته شود. هاشمي رفسنجاني از همان ابتدا با تشكيل 
حزب جمهوري اسالمي در نهادهاي انقالب حضور داشت و 
در انتخابات مجلس به عنوان نماينده تهران و بعدها رياست 
مجلس شوراي اسالمي براي سه دوره )دوره سوم به دليل 
رياســت جمهوري نيمه كار ماند( نقش تعيين كننده اي 
در سياست هاي جمهوري اســالمي در دهه60 ايفا كرد. او 

در ميانه دفاع مقدس يكــي از فرماندهان تأثيرگذار جنگ 
بود كما اينكه در ماجراي مــك فارلين  يا پيش تر از آن، در 
مذاكرات با غرب در مســئله گروگانگيري نقشي كليدي 
داشت. در آستانه رحلت امام خميني )ره( كسي بود كه نزد 
افكار عمومي به عنوان پايان دهنده جنگ تحميلي عراق عليه 
ايران نام برده مي شد و نزد غربي ها نيز چهره اي ميانه رو بود. 
رياست جمهوري هاشمي رفســنجاني با موضوع بازسازي 
خرابي هاي جنگ همراه شد. كشــور از نظر زيرساخت با 
ويراني هاي بسيار روبه رو بود؛ نوار غربي و جنوبي كشور متأثر 
از جنگ، ويراني هاي گسترده اي در حوزه هاي شهر و راه و 
كارخانه هاي صنعتي داشت. امام خميني)ره( در پايان جنگ 
در فرماني سياست هاي بازســازي بعد از جنگ را به دولت 
ابالغ كرد كه جدا از موضوعات بازسازي، ارتقاي سطح توان 
كشور نيز در كنار موضوعاتي مثل توجه به عدالت اجتماعي 
مورد توجه قرار گرفت. از سوي ديگر به دليل اقتضائات جنگ، 

اقتصاد جدا از آسيب پذيري در حوزه هاي بازرگاني و توليدي 
با قفل بزرگ دولتي شــدن مواجه بود كه سرمايه گذاري و 
دخالت بخش خصوصي در اقتصاد را مشكل مي ساخت. دولت 
هاشمي بايد هم در حوزه بازسازي و سازندگي اقدام مي كرد 

و هم در حوزه هاي رهاسازي اقتصاد از دولت.
هاشمي سازندگي را با قدرت شروع كرد و با اينكه به دليل 
حمله عراق به كويت و لشكركشــي غرب به خليج فارس، 
قيمت نفت كاهش يافت امــا او با وام گرفتــن از نهادهاي 
بين المللي و با آزادســازي قيمت ها و سياست هاي موسوم 
به تعديل اقتصــادي كه به نوعي بخش خصوصــي را وارد 
اقتصاد مي كرد تا حدودي موفق شد در ابتداي راه، چرخه  
زنگ زده اقتصاد كشور را به حركت در بياورد و از نظر توسعه و 
بازسازي مناطق آسيب ديده نيز توفيقاتي به دست آورد. اما در 
سال هاي بعدي با شتاب گرفتن اين سياست ها، بخش هايي 
از كشور با مشكالتي روبه رو شد كه خود را در شورش هاي 
مشهد و اسالمشهر نشــان داد. هاشمي رفسنجاني از نظر 
سياســي در آن مقطع مهم از تاريخ معاصر در بزنگاه بعد از 
جنگ، تنها شخصيتي بود كه از نظر اجرايي به روي او اجماع 
وجود داشت؛ همه جناح هاي سياسي در روزهاي اول او را 
به عنوان يك رئيس جمهور جامع االطراف مي شناختند اما 
رفته رفته او مسير خود را پي گرفت كه باعث شد در دوجناح 
مخالفان جدي بيابد كه در انتخابات بعدي رياست جمهوري 

رخ نمايان كرد.

امام خميني)ره( 
قبل از 42

  سيد محمد حسين محمدي  �����
امامي كه مي شناســيم، امام 
ســال هاي 42تا 68 اســت؛ 
بســياري از ایرانيان امام را با 
اعتراض بــه الیحه انجمن هاي 
ایالتــي و والیتي شــناختند 
درحالي كه سال  42نقطه آغاز 
ماجرا نبود؛ براي شناخت كسي 
كه نقطه عطف تاریــخ ایران 
معاصر محسوب مي شود، باید 
كمي به عقب تر برگشت و افق 
نگاه را به نقطه دورتري برد؛ به 
ســال هایي كه امام )ره( وارد 

حوزه علميه قم شد�
ورود امام خميني )ره( و آیت اهلل 
شــيخ عبدالكریــم حائري به 
قم، همزمان بــود� پيش از آن، 
هر دو براي مــدت كوتاهي در 
اراك بودند؛ آیت اهلل حائري در 
جایگاه یكي از علماي طراز اول 
شــيعه وارد حوزه اراك شده و 
به حوزه اراك رونــق داده بود، 
امام خميني)ره( نيز در جایگاه 
طلبه اي جوان كــه آواز رونق 
حــوزه اراك را شــنيده بود از 
خمين بــه اراك مهاجرت كرد� 
با مهاجرت مرحوم مؤســس به 
قم، امام خمينــي)ره( نيز به قم 
رفت� ســال هاي اوليه تأسيس 
حــوزه قم، ســال هایي بود كه 
كم كــم نــام امام خميني)ره( 
به عنوان یكــي از فضالي حوزه 
از زبان ها شنيده مي شــد� پس 
از وفــات آیت اهلل حائــري و با 
روي كار آمــدن مراجع ثالث، 
امام خميني)ره( با وضعيت حوزه 
زاویه پيدا كــرد؛ حوزه قم، پس 
از مرحوم مؤســس چند دسته 
شــده بود و از فقــر مدیریت 
واحد رنج مي بــرد� گاه وبيگاه 
نيز اختالفاتي ميان طرفداران 
مراجع ثــالث پيــش مي آمد� 
فضاي چندگانه حوزه، ســبب 
شــد تا برخي از فضال، آیت اهلل 
بروجردي را به قم دعوت كنند� 
پس از ورود آیت اهلل بروجردي 
حوزه تا اندازه اي سروشــكل 
پيدا كرد، شرایط حوزه به قدري 
بهتر شــد كه امام خميني)ره( 
گفته بــود: »اي كاش آیت اهلل 
بروجردي بيست ســال زودتر 
به قم آمده بود«� در ســال هاي 
حضور آیت اهلل بروجردي در قم، 
امام خميني)ره(، نامي آشنا براي 

طلبه ها بود� 
در حوزه قم ایشــان را به عنوان 
یكي از علماي مطرح مي شناختند 
و درس و بحث امام )ره( نيز به راه 
بود� رابطه ميان امام خميني )ره( 
و آیت اهلل بروجردي نيز بســيار 
عالي بود� تا جایي كه پس از واقعه 
ابرقو )كشتار یك زن و 5فرزندش 
توسط بهائيان(، این امام خميني 
)ره( بود كه به عنــوان نماینده 
آیت اهلل بروجردي با محمدرضا 
پهلوي دیدار كرد� با این حال نگاه 
امام )ره( در مواجهه با حكومت 
چندان با روش و منش آیت اهلل 
بروجردي سنخيت نداشت و از 
این رو در زمــان حيات آیت اهلل 
بروجــردي، امام به ســكوت 
ایشان احترام مي گذاشت� پس 
از وفــات آیــت اهلل بروجردي، 
امام خميني )ره( توانستند مسير 
دیگري را آغاز كنند؛ مســيري 
كه حتي با ارتحال ایشــان در 
ســال1368نيز بســته نشد و 

همچنان امتداد دارد�

 مجلس خبرگان رهبري، آيت اهلل خامنه اي را به عنوان 
جانشين امام خمينيره و رهبر ايران انتخاب كرد

مرد تغيير
 رياست جمهوري 
آيت اهلل اكبر هاشمي رفسنجاني 



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

 سال 1368با برخوردهاي شديد با قاچاقچيان موادمخدر و معتادان همراه بود. در 
اجراي قانون تازه تصويب شده مبارزه با موادمخدر، قاچاقچيان زيادي در مألعام 
تير باران شــدند و برخوردهاي ســلبي و تنبيهي با مصرف كنندگان موادمخدر 
گسترش چشمگيري يافت. در بسياري از نقاط كشــور اردوگاه هاي كار اجباري 
تشكيل شد و معتادان در آنجا به كارهاي سخت گمارده شدند. اين قانون اعتياد را 
جرم تلقي مي كرد و فرد معتاد براي تاوان جرم اعتياد مجبور به بيگاري و زندگي 
در شرايط سخت و بد آب وهوا مي شد. فقط در يك روز در 17مهرماه 65قاچاقچي 

اعدام شدند و تعداد اعدام ها تا پايان سال از صدها نفر گذشت.

تلويزيون هم بيكار ننشست و سريال معروف »آينه عبرت« را براي به تصوير كشيدن 
دنياي تاريك اعتياد تدارك ديد. آقا  تقي سريال آينه عبرت دستمايه لطيفه ها و 
طنزهاي زيادي شــد و تيپ مفلوك و در همان حال خنده دار او شهرت بسياري 
پيدا كرد و مقبول مردم افتاد. اعتياد، طالق، حاشيه نشــيني، فساد و خودكشي 
آسيب هاي اجتماعي فراگير، ريشه دار و مهم تاريخ معاصر ايران هستند. بنابر اعالم 
رسمي سازمان بهزيستي كشور، اين آسيب هاي اجتماعي مهم ترين بحران هاي 
جامعه ايراني و معلول شرايط در هم تنيده اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور 
هستند. از ديدگاه روانشناختي ســوء مصرف موادمخدر و محرك، الكل و روابط 
جنسي غيرقابل كنترل مي توانند نشانه هاي اضطراب فراتر از حد معمول و بيماري 
باشند. افراد مبتال به اختالالت مصرف مواد، دامنه اي از عوارض قابل مالحظه را در 

زندگي خود تحمل مي كنند. آنها اغلب تعهدات خود را نسبت به كار، جامعه و خانواده 
ناديده مي گيرند، مسئوليت پذيري آنان تحليل مي رود و كيفيت زندگي شغلي، 
اجتماعي و خانوادگي آنان به شدت كاهش مي يابد. اين افراد همچنين مي توانند 
دست به اقدامات خطرناكي بزنند كه خودشان و ديگران را به مخاطره بيندازند و يا 
مرتكب اعمال مجرمانه، متجاوزانه و مختل كننده شوند. اين اختالالت همچنين 
مشكالت بين فردي ايجاد مي كنند و روابط آنها با افراد خانواده، دوستان و همكاران 
دچار آسيب و بحران مي شود. در موارد شديد، اين اختالالت سبب بروز مشكالت 
در سالمتي فرد و حتي مرگ مي شود. اختالل مصرف مواد، زمينه ساز اختالالت 
روان پريشي، اختالالت خلقي، اختالالت اضطرابي، كژ كاري جنسي و اختالالت 

خواب نيز هستند.

زخم كهنه اعتياد
ريشه هاي رواني آسيب هاي 

اجتماعي

وانكاوی معاصر ر
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سحر و اليكا، كالهبرداران معروف تهران
شركت هاي مضاربه اي در دوره اي كوتاه و پرقدرت، سرمايه هاي طبقه متوسط شهرنشين را غارت كردند

بازگشت »گل ها«
روزي كه صداي بنان با كاروان دوباره از راديو پخش شد

همشهری 

يادبود

اولین برنامه 5ساله پس از انقالب
نرخ تورم كاهش يافت

اقتصاد

خ نر
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نوروز1368درحالي آغاز شد كه برخالف پارسال و در مجموع 8سال جنگ تحميلي، 
از صداي بمب و موشــك خبري نبود و مردم ســال جديد را در آرامش آغاز كردند؛ 
موضوعي كه در طول سال هم تاحدود زيادي در اقتصاد كشــور قابل مشاهده بود و 
كاهش چشمگير نرخ تورم نشان مي داد اوضاع معيشــتي مردم نسبتا در مقايسه با 
سال پرچالش67، بهتر شده است. درســال1367نرخ تورم به حدود 30درصد رسيد 
كه آرامش پس از جنگ، اين نرخ را 17/4درصد رساند. با آغاز سال1368تقويت بنيه 
اقتصادي كشور از دستوركارهاي محوري مسئوالن ارشد كشور قرار داشت؛ نرخ تورم 
بايد كاهش مي يافت و سياســت هاي ارزي، بانكي، كوپني و... بايد تعديل مي شــد. 
همچنين مسئوالن به دنبال راهكارهايي براي رفع نيازهاي بخش كشاورزي، صنعت 
و خدمات بودند و به چگونگي تأمين بودجه ارزي و ريالي مورد نياز بازســازي كشور 
مي انديشيدند. در چنين شرايطي بهار1368با سايه سنگين سياست بر اقتصاد همراه 
بود؛ موضوع هايي از قبيل بازنگري در قانون اساســي، بركنــاري آيت اهلل منتظري از 
قائم مقامي رهبري و حاشيه هاي آن و در نهايت رحلت امام)ره( و به دنبال آن تعيين 
آيت اهلل خامنه اي به عنوان رهبر انقالب، در كانون توجــه محافل خبري قرار گرفت. 
كشــور در تابســتان 1368و با آغاز به كار پنجمين دولت جمهوري اسالمي ايران با 
رياست جمهوري اكبر هاشمي رفسنجاني در25مرداد، در انتظار سياست هاي جديد 
اقتصادي بود كه با چهره هايي مانند بيژن نامــدار زنگنه به عنوان وزير نيرو، غالمرضا 
آقازاده به عنوان وزيرنفت، حسين محلوجي به عنوان وزير معادن و فلزات، سراج الدين 
كازروني به عنوان وزير مسكن و شهرسازي، محمدرضا نعمت زاده به عنوان وزير صنايع 
و محسن نوربخش در قامت وزير اموراقتصادي و دارايي كه تيم اقتصادي دولت هاشمي 
را تشكيل مي دادند، در مسير افزايش مشاركت بخش خصوصي حركت كند. دراين 
ميان يكي از مهم ترين اخبار اقتصادي سال1368، تصويب برنامه پنج ساله اول توسعه 
اقتصادي در دوره پس از انقالب در بهمن ماه بود؛ اين برنامه كه با 8189ميليارد ريال 
اعتبار عمراني بسته شده بود و ســال هاي 1368تا 1372را دربر مي گرفت، محصول 
3 سال برنامه ريزي )از1366تا 1368( بود. پيش از اين اليحه برنامه توسعه اقتصادي 

سال هاي 1362تا 1366به تصويب مجلس شوراي اسالمي نرسيد و بحث هاي فراواني 
را ميان اقتصاددانان كشور به دنبال داشت. مهم ترين اهداف برنامه پنج ساله اول توسعه 
در 5محور اصلي بازســازي و تقويت ظرفيت هاي دفاع ملي، بازسازي مراكز توليدي 
و جمعيت خســارت ديده در طول جنگ تحميلي، ايجاد رشــد اقتصادي با تأكيد بر 
خودكفايي محصوالت اســتراتژيك كشــاورزي و مهار تورم، تأمين حداقل نيازهاي 
اساسي مردم و تالش براي تأمين عدالت اجتماعي اســالمي، تعيين و اصالح الگوي 
مصرف و اصالح ســازمان و مديريت اجرايي و قضايي كشــور برنامه ريزي شده بود و 
با توجه به وضعيت سال هاي 1366و 1367كشــور، قصد داشت اقتصاد كشور را راه 
بيندازد و آن را به سوي »اقتصاد كمتر دولتي« ســوق دهد. يكي از موضوع هايي كه 
در تصويب اين برنامــه محل بحث هاي جنجالي قرارگرفت، اجازه اســتفاده از منابع 
ارزي و تسهيالت خارجي بود كه مخالفان سرسختي داشت اما در نهايت با رأي بااليي 
به تصويب رســيد. آغاز دور جديدي از همكاري هاي اقتصادي با شوروي درپي سفر 
خردادماه هاشمي رفسنجاني به اين كشور كه زمينه ساز انعقاد موافقتنامه همكاري بين 
دوكشور در زمينه ساخت و بهره برداري از تأسيسات آبي خداآفرين و قيزقلعه سي روي 
رودخانه مرزي ارس شد و اعالم سياست هاي جديد ارزي در مهرماه، از ديگر تحوالت 

اقتصادي كشور درسال1368بود.
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در سال هاي دهه60 هميشه سرمايه به معني مالكيت زمين و ساختمان بود و در بي نظمي 
واگذاري زمين هاي خالي و ساخت وساز بي قانون، جمعيت مهاجران به شهرهاي بزرگ، 
به دنبال خانه اي براي خود مي گشتند. راه ديگري جز روش هاي سنتي خريد طال و خودرو 
هم وجود نداشت اما در سال1368پديده ديگري در شهرهاي بزرگ و بيشتر از همه در 
تهران بروز كرد كه بر اقتصاد شهر تأثير گذاشت و سرمايه هاي جمع بزرگي از اهالي را به 
باد داد. شركت هاي مضاربه اي از گوشه و كنار رشد كردند و طبقه اي از مردم كه در خيال 
ثروتمند شدن بودند دارايي خود را به آنها سپردند. زماني شايع مي شد اين شركت ها كار 
ساخت وساز انجام مي دهند و زماني گفته مي شد كه در زمينه واردات و احتكار اجناس 
فعاليت مي كنند. اين بنگاه ها به مردم وعده سود زياد مي دادند و در ابتداي كار اين سود 

را چندبار پرداخت كردند.
مشهورترين اين شركت ها در تهران، با نام دخترانه و استثنايي »سحر و اليكا« توانست 
سرمايه عظيمي جمع كند. كالهبرداران باهوش بودند و حتي وقتي انبوه مردم مالباخته 
در مقابل اين شــركت ها جمع مي شدند هم عقب نشــيني نكردند. از تابستان، زمزمه 
غيرقانوني و غيرشرعي بودن اين كار شروع شد. در ميانه پاييز با اعتراض بخش هاي سنتي 
اقتصاد- مانند بازار تهران كه اين شركت ها را مقصر گراني معرفي مي كردند- برخورد 
پليسي و قضايي آغاز شد. تا پايان اين سال شركت هاي مضاربه اي تهران تعطيل و گروهي 
از مديران محاكمه شدند و بقيه فرار كردند و سرنوشت پول هايي كه در اختيار داشتند 

مشخص نشد.
سال68 با سيل در سيستان شروع شد و در پاييز خوزستان زير سيل رفت. در تابستان، 
كمبود آب باعث قطــع طوالني مدت آب آشــاميدني در بعضي نقاط تهــران مانند 
سعادت آباد، شهرآرا، كوي نصر، خيابان آفريقا، ميدان آرژانتين، كارگر شمالي و.... شد. 
وزارت نيرو اعالم كرد كه ذخيره آب تهــران تنها به اندازه مصرف 2ميليون مترمكعب 
در روز اســت ولي در تيرماه هر روز 200يا 300هزار مترمكعب بيشتر مصرف مي شود 
)مصرف آب تهران در سال99به 3/5ميليون مترمكعب در روز هم رسيد(. وزارت نيرو در 
سال68يك مشكل ديگر هم داشت و آن كمبود برق بود. مصرف شديد برق در شهرها 
باعث خاموشي هاي 2ساعت و نيمه مي شد كه طبق جدول به اجرا در مي آمد و برنامه 

قطعي برق شهرهايي مانند تهران و اصفهان در روزنامه ها منتشر مي شد.
با وجود همه اين مشكالت، جمعيت شــهرها همچنان بيشتر مي شد. وزير مسكن 
و شهرسازي اعالم كرد ســاالنه 5هزار واحد مسكوني در نقاط محروم كشور ساخته 
مي شود و 12شهرك جديد در حال ساخت است. اين شهرك هاي 100تا 500هزار 
نفري در تهران، اصفهان، تبريز، شيراز، اراك، بوشــهر و رشت قرار داشتند و بنا بود 
300هزار قطعه زمين هم در سراسر كشور به كم درآمدها واگذار شود. بنا به قانون دوم 
زمين شهري، شهرداران هم مجاز بودند براي طرح هايي كه نياز دارند زمين دريافت 
كنند. همچنين براساس تبصره 53اليحه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، 3درصد 
ماليات قطعي كشور به نفع شــهرداري ها در اختيار وزارت كشور قرار مي گرفت تا 
بين آنها تقسيم شود. در آذر سال68 نمايشگاه »دويستمين سال مركزيت تهران« 

از ســوي مركز پژوهش و مطالعات بنياد مســتضعفان و جانبــازان با 170عكس و 
95سند و 35نقشه و اعالميه برگزار شد. حســن حبيبي، معاون اول رئيس جمهور 
در اين نمايشگاه از انتقال پايتخت ســخن گفت و اظهار كرد كه براي نجات تهران و 
محدوده هاي اطراف آن بهترين راه خارج  ســاختن و انتقال مراكز اداري و حكومتي 
به يك نقطه ديگر كشور است. انتقال پايتخت انجام نشد چون يك ماه بعد، شخصي 
شهردار تهران شــد كه برنامه هاي گسترده و پرســروصدايي را در پايتخت به اجرا 
درآورد و تغييرات بزرگي ايجاد كرد. 13دي غالمحسين كرباسچي، استاندار سابق 
اصفهان به عنوان شهردار تهران از طرف وزير كشــور منصوب و مراسم معارفه او در 

نمازخانه ساختمان مركزي شهرداري برگزار شد.
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خيلي ها آن روزي كه البه الي برنامه هاي هميشــگي 
راديو صداي غالمحســين خان بنان را شنيدند، تصور 
كردند اشتباه مي كنند. شــايد هم فكر كردند صداي 
موسيقي از خانه همســايه مي آيد. اما اشتباه نشنيده 
بودند؛ آنها داشتند برنامه 217گل هاي رنگارنگ را از 

راديو ايران مي شنيدند.
11سال از انقالب گذشته بود و جنگ مدتي مي شد كه 
به پايان رســيده بود. انقالب چندان با موسيقي ميانه 
نداشت و تنها موسيقي مجاز اجراهاي اركسترالي بود 
كه هنوز رنگ و بوي جنگ داشــتند و البته موسيقي 
سنتي نيز قابل قبول بود. يك ســال قبل از اين در روز 
نوزدهم شــهريور 1367امام خميني)ره( در پاسخ به 
استفتايي درباره موسيقي و آالت موسيقي فتواي مهمي 
دادند؛ فتوايي كه هر نوع موسيقي را حرام نمي دانست. 
در آذرماه 68 بود كه حسين عليزاده با شورانگيزش در 
تاالر وحدت روي صحنه رفت. با اين حال پخش گل ها 
و صداي بنان از راديو اهميت ويژه اي داشــت. 4 سال 
پيش از آن در غروب دلتنگ 8اســفند 1364صداي 
بنان براي هميشه در بيمارستان ايرانمهر خاموش شد 
و برخالف وصيتش كه خواســته بود كنار دوستانش 
مرتضي محجوبي و رهي معيري در ظهيرالدوله باشد 
در امامزاده طاهر كرج به خاك ســپرده شد و حاال اما 
باز صداي او بود كه نه در چهارچوب ضبط صوت كه از 

راديو پخش مي شد.
برنامه گل هــا يا دقيق تر، گل هــاي رنگارنگ كه براي 
نخستين بار ســال 1339از راديو پخش شد، يكي از 
مهم ترين اتفاقات موســيقي بود كه داوود پيرنيا آن را 

بنيان گذاشت. اما ميان هزار و خورده اي ساعت برنامه، 
شماره 217گل هاي رنگارنگ با شــعر كاروان از رهي 
معيري، موسيقي مرتضي محجوبي و صداي بنان با بقيه 
آثار كمي فرق داشت، نه فقط به خاطر آنكه در ابتداي 
اجرا چهار مضراب ابوالحســن صبا آغاز قطعه بود و نه 
فقط براي آنكه در اين اجــرا در كنار بنان و محجوبي و 
معيري، بزرگ ترين موسيقي دانان چون جوادمعروفي، 
علي تجويدي، همايون خرم، حبيب اهلل بديعي، عباس 
شاپوري، سليم فرزان و امير ناصر افتتاح اجرا مي كردند 
يا نه به خاطر شعرش »رفتي و رفتن تو آتش نهاد بردل، 
از كاروان چه ماند جز آتشــي به منزل« بلكه به خاطر 

داستان هايي كه پشت اين اجرا بود.
غالمحســين بنان شــب 27دي 1336بعــد از يك 
مهماني در حال بازگشت به خانه اش بود كه در حوالي 
كاروانسراي ســنگي يك تانكر نفتكش كه چراغ هاي 
ايمني اش پوشيده از گل و الي بود ماشين او را نديد و 
ماشين بنان را زير چرخ هايش گرفت. بنان در اين حادثه 
آسيب شديدي ديد؛ صورت و چشم هايش بيشتر. اين 
حادثه باعث شد كه او تا پايان عمر با آن عينك تيره و 
سياه به خاطر سپرده شود و از سوي ديگر بنان سبك 
آوازخواني خود را تغيير دهد. او تصميم گرفت تا تصنيف 
شاد بخواند. اما مرتضي خان با تصنيف تازه اي سراغش 
آمد؛ تصنيفي كه مانند كارهاي قبلــي، اثري از رهي 
معيري بود. اما اين شــعر به نوشته برخي منابع با بقيه 
شعرهاي رهي فرق داشت؛ اين روايت عشق ناكام رهي 

به شاهزاده سرخ بود.
شاهزاده سرخ در تاريخ نامي اســت كه به مريم فيروز 
داده اند؛ دختــر عزيزدردانه ميان بي شــمار فرزندان 
عبدالحسين خان فرمانفرما از بتول خانم. مريم 16ساله 

بود كه به خواســت پدر و به خاطر مالحظات سياسي 
عروس محتشم السلطنه اسفندياري شد و از عباسقلي 
پسر محتشم الســلطنه صاحب 2دختر شــد. اما اين 
ازدواج هيچ گاه با روح او همخواني نداشت. براي همين 
بعد از مرگ پدرش در سال1318از همسرش جدا شد 
و از آن پس خانه اش شــد محفلي براي دورهمي هاي 
روشنفكري. شبي ارديبهشتي در خانه مصطفي فاتح، 
مريم فيروز، رهي معيري را ديد. ايــن ديدار منجر به 
عشقي ميان آن دو شد. البته عشق رهي بيشتر از مريم 
بود كه برايش ســرود؛ »عروس چمــن مريم تابناك/ 
گرو برده از نوعروسان خاك« اين عشق ناكام ماند آن 
هم از روزي كه مريم براي ديــدن برادرش عبدالعزيز 
به دفتر مهندسي او رفت و چشــمش به سر مهندس 
جوان آن دفتر، نورالدين كيانوري افتاد؛ نوه كمونيست 
شيخ فضل اهلل نوري كه از بنيانگذاران حزب توده و براي 

سال ها دبيركلش بود. 
مريم نيز كه به خاطر داغ برادر محبوبش نصرت الدوله، 
دق كردن پدرش و تاراج اموال خانوادگي شان از خانواده 
پهلوي كينه داشت  با نورالدين ازدواج كرد و رهي را در 
عشق خود ناكام گذاشت؛ عشقي كه رهي در سوگش 
شعر كاروان را ســرود. البته اين همه پشت پرده اين 
تصنيف نبود. چند سال بعد منتخب صبا گفت كه اين 
برنامه در سوگ صبا اجرا شده است. اما شاهرخ پيرنيا، 
پســر داوود پيرنيا در جايي گفته بود كه اين برنامه در 
گردهمايي هنرمندان در خانه اجدادي آنها در خيابان 
الله زار در كوچه پيرنيا اجرا شــده اســت. با همه اين 
داســتان ها، پخش كاروان و برنامه 217گل ها در يك 
روز سال1368از راديو، قفل چند ساله موسيقي اصيل 

ايراني را باز كرد.

علي عمادي  ��������������������������������������������������
تورم پس از 3سال سركشــي و افزايش، سرانجام 
در سال68 با 11.5واحد عقب نشــيني مواجه شد 
و به 17.4رســيد� نرخ دالر در بازار آزاد نيز رشدي 
20درصدي داشــت و به طور ميانگين در اين سال 
حول و حوش 120تومان معامله مي شد� در اين بين 
حداقل دستمزد كارگران و به تبع آن باقي دستمزدها 
افزايشي نداشت و همان 2490تومان باقي ماند� در 
برابري اين مقدار ريالي معــادل دالر آزاد، كمترين 
قدرت خريد در اين ســال براي كارگران رقم خورد� 
سكه تمام بهار آزادي نيز در ســال 68 با 10درصد 

افزايش بالغ بر 10هزار و 922تومان بود�
در اين سال همچنان متوسط هزينه ها چه در مناطق 
شهري و چه روستايي بيش از متوسط درآمدها بود 
كه نشــان مي داد هزينه دهك هاي باال زياد است� 
36.9درصد درآمدها در شــهر از حقوق بگيري و 
28.4درصــد از مشــاغل آزاد بــود، در حالي كه 
42.2درصد درآمدها در روســتا از حقوق بگيري 
)عمدتا بخش خصوصي( و 28.6درصد از مشاغل آزاد 
كشاورزي را شامل مي شد� در اين سال 51.8درصد 
هزينه هاي روستايي و 43.9درصد هزينه  هاي شهري 
صرف اقالم خوراكي و دخاني مي شــد� در روستاها 
عمده مصرف خوراكي نان و برنج بود و در شــهرها، 
گوشت� 48.2درصد هزينه ها در روستاها صرف اقالم 
غيرخوراكي مي شد كه نزديك يك سوم آن مربوط 
به پوشاك و كفش بود اما در شــهرها 56.1 درصد 
هزينه  ها صرف اين نوع اقالم مي شــد كه بيشترين 
سهم صرف مســكن )نزديك به نيمي از هزينه هاي 

غيرخوراكي( بود�

متوسط درآمد و هزينه خانوارهاي شهري و روستايي در سال 68

مقايسه هزينه اقالم خوراكي و دخاني در مناطق شهري و روستايي در سال 68

مقايسه هزينه هاي غيرخوراكي در مناطق شهري و روستايي در سال 68

كمترين دستمزد دالري
نگاهي به دخل و خرج خانوار ايراني در سال 68

نرخ ارز
   شروان اميرزاده     �������������������������������

ماهنامه فكاهيون، ســال7، شماره 93، 
مهر 1368

فكاهی

جنگ در شهر 
موشك باران تهران و شهرهاي ديگر در 

سال1366زندگي مردم را تحت   تأثير قرار داد  

روستاييشهريهزينه و درآمد ساالنه  )تومان(
698 ،61467 ،91هزينه هاي خوراكي و دخاني

027 ،00063 ،117هزينه هاي غيرخوراكي
725 ،614130 ،208كل هزينه هاي خانوار
228 ،744101 ،146كل درآمدهاي خانوار

نوع هزينه خوراكي و دخاني
روستاييشهري

سهم درصد از 
هزينه هاي خوراكي

متوسط  ماهانه 
)تومان(

سهم درصد از هزينه هاي 
خوراكي

متوسط ماهانه 
)تومان(

31.6241023.51325انواع گوشت
15.7119731.51774نان و برنج

10.983314.9840لبنيات و تخم مرغ
22.1168812.2690انواع ميوه و سبزي ها

5.13926.0341دخانيات

نوع هزينه غيرخوراكي 
روستاييشهري
سهم درصد از هزينه هاي 

غيرخوراكي
متوسط ماهانه 

)تومان(
سهم درصد از 

هزينه هاي غيرخوراكي
متوسط ماهانه 

)تومان(
49.0477828.51495مسكن

19.8193029.21531پوشاك و كفش
8.784514.6766لوازم و خدمات منزل
8.48159.3488حمل ونقل و ارتباطات

6.26078.2430بهداشت و درمان
2.72672.2121تفريحات، سرگرمي و تحصيل
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2و3صفحـــــــههاي گزارش ويژه

اندوه بزرگ ايرانيان بدل به يك آرامگاه كم نظير شد
ورود مويدعهد به گفتمان معماري پس از انقالب

معماری 

علیرضا سلیمانی، در سال ۶۸ اولین مدال طالی کشتی ايران در دوران بعد از انقالب را کسب کرد 
ورزش 

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

اندوه خرداد سال13۶۸ التیام   يافتني نبود. اين را همه مي   دانستند. ايران يكپا رچه سیاه در غم فقدان رهبر 
انقالب، نیازمند آن بود که پس از تشییعي بي مثال    که حتي در گینس نیز به ثبت رسید، خود را براي ساخت 
آرامگاهي درخور آماده کند. اينجا يكي از چهره   هاي معماري پس از انقالب، براي نخستین بار به   صورت رسمي 
وارد صحنه مي   شود؛ چهره   اي که تا پیش از انقالب خود را محدود به تدريس در دانشگاه کرده بود و کمتر نشاني 

از فعالیت و اجراي پروژه   هاي معماري آن هم در مقیاسي چنین بزرگ داشت.
پرويز مويد عهد نامي ا   ست که بعدها در سپهر معماري پس از انقالب بارها و بارها شنیده مي   شود. تا پیش از 
انقالب او توانسته بود با مدرك دکتري معماري از دانشگاه سوربن به کشور بازگردد و در دانشگاه تهران به مقام 
استادي برسد. عالقه او به هنر اسالمي و به   ويژه تزئینات، بهترين دلیل براي گرايش اش به دانشكده هنرهاي 
تزئیني وزارت فرهنگ و هنر بود و شايد به همین دلیل بود که وقتي موضوع ساخت يك آرامگاه براي رهبر 
کبیر ايران به میان آمد، نام او به   عنوان معمار مورد اعتمادي که در نوفل   لوشاتو توانسته بود ديداري با امام)ره( 
داشته باشد، شنیده شد. براي لحظه ورود او به خاطره معماري معاصر ايران بايد به تريبون   هاي نمازجمعه 
29دي   ماه13۶4برگشت. در آن روز، ائمه جمعه طي يك اعالم عمومي از معماران براي طراحي يك مصالي 
اقامه نماز در تهران دعوت کردند. 3۶اثر رسیده براي شرکت در اين فراخوان در اختیار مويدعهد قرار گرفت و 
بدون اعالم برنده، خود شروع به طراحي يك مدل نهايي کرد. 5سال بعد، طرح ساخت مرقد امام خمیني)ره( 
با طرحي از او آغاز شد؛ ســاختماني که توان مقاومت در برابر زلزله ده ريشتري را دارد، ۶00هزار مترمربع و 
مسقف است و جزبه   جز اين عمارت، معنايي تمثیلي از ويژگي   هاي امام خمیني)ره( در خود نهفته کرده است. 
اوج عالقه مويدعهد به تزئینات اسالمي و شكوه و جالل معماري اســالمي را اکنون مي   توان در اين آرامگاه 
سراغ گرفت؛ گرچه هنوز و بعد از گذشت 30سال، کار ساخت اين فضا به پايان نرسیده اما همچنان در جزئیات 
بلندپروازانه است. همزمان با انتشار خبر درگذشت مويدعهد، از سوي برخي جناح   هاي سیاسي، انتقاداتي به 
اين پروژه مطرح شد که معروف ترين و البته بي   پاسخ   ترين آنها، سرمقاله مهاجري در روزنامه اطالعات است. 

ذکر اين نكته هم بي   مناسبت نیست که از معدود سخنان راهگشاي رهبر فقید انقالب اسالمي درخصوص 
معماري، تذکر ايشان است در انتهاي پاسخي که به درخواست ساخت مصالي تهران داده شده بود به تاريخ 
23آبان 13۶7؛ ايشان فرموده بودند: »ان شاء   اهلل در کنار ساختن مصالي تهران، در ساختن    بینش کفرستیزي 
مسلمانان موفق باشید. ضمناً سادگي مصال بايد يادآور سادگي محل عبادت مسلمانان صدر اسالم باشد و 
شديداً از زرق و برق ساختمان   هاي مساجد اسالم آمريكايي جلوگیري شود. خداوند تمامي دست   اندرکاران 

برپا   کننده مساجد   اهلل را تأيید فرمايد«. 

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

هیچ کشتي   گیري به تنهايي نتوانســته به اندازه علیرضا سلیماني يك ملت را 
دلگرم کند. مدال طالي او در مسابقات جهاني سوئیس، چیزي فراتر از فقط يك 
قهرماني بود؛ او اشك ما را درآورد، ما را به مرز جنون   آمیز شادي رساند، کاري کرد 
که دوباره به خودمان افتخار کنیم، کشتي را احیا کرد و از همه مهم   تر، به ما نشان 

داد ما همچنان زنده   ايم و مي   توانیم جايي برويم که هیچ کس باالتر از ما نباشد.
بعد از ۸ سال ويراني و جنگ، بعد از ۸ سالي که ايستادن در برابر دنیايي که با ما 
بیگانه بود، بعد از ۸سال خبر شهادت و داغ، بعد از ۸سال فراموشي طعم شیرين 
قهرماني، تصوير سلیماني در سكوي اول و افراشتگي پرچم ايران باالتر از آمريكا 

و شوروي، قابي شد که تا ابد زنده خواهد ماند.
بعد از پیروزي انقالب، ما در هیچ رشته   اي مدال جهاني نگرفته بوديم و سلیماني 

با مدالش، دوباره بردن را به ما ياد داد.
او کشتي را خیلي قبل   تر شروع کرده بود اما سرنوشت اين بود که در مارتیني 
جاودانه شود؛ کشتي   گیر کهنه   کار کشورمان در سوئیس به نخستین و آخرين 
کشتي   گیر سنگین   وزن ايران تبديل شد که مدال طالي جهاني را کسب کرده 

است.
سلیماني که هرگز در مسابقات جهاني روي سكو نرفته بود، در مارتیني حريفاني 

از ترکیه، چین و آلمان را برد تا به فینال برسد. کفش او در اين مسابقه   ها پاره شده 
بود و بدون کفش در فینال به بومگارتنر اسطوره کشتي دنیا رسید؛ اعجوبه   اي 
آمريكايي با 13مدال جهاني و المپیــك. بومگارتنر يك جفت از کفش هايش 
را به ســلیماني داد تا حريفش پاي برهنه روي تشــك نیايد. همه  چیز به نفع 
بومگارتنر بود و حريف آمريكايي 4بر صفر در فینال جلو افتاد. دو خم سلیماني 
فاصله را به يك امتیاز رساند و يك خاك ديگر، رقابت را مساوي کرد و به وقت 
اضافه کشاند. سلیماني براي جاودانگي در تاريخ، تنها يك زير ديگر نیاز داشت. 
پیروزي 5بر 4برابر سرشناس   ترين کشتي   گیر زنده دنیا، خبري بود که تهران و 
ايران را به لرزه انداخت. تنها مدال جهاني سلیماني، اشك ايراني   ها را بیشتر از 
هر قهرماني و مدال ديگري درآورد. سلیماني که از گود زورخانه به تشك کشتي 
رسیده بود، ۶بار قهرمان کشتي پهلواني ايران شده و لقب پهلوان   باشي را گرفته 
بود و ۶طالي آسیايي داشت. او نخستین بار در المپیك197۶ مونترال و آخرين 
بار در المپیك1992 بارسلونا روي تشك رفت. بین اين دو، بهترين سال   هاي 
کشتي سلیماني قرار داشت که به خاطر تحريم دو المپیك و چند رقابت جهاني، 
بیهوده گذشت. رقابت و البته رفاقت او و رضا سوخته   سرايي در دهه ۶0يكي از 
جذاب   ترين رويدادهاي غیرفوتبالي ورزش ايران بود. ســلیماني، در سال 93، 
خیلي زود در سن 5۸ســالگي از دنیا رفت. ياد او اما تا ابد زنده است. آن لحظه 

باشكوه جاودانگي در مارتیني، تا ابد ايراني   ها را دلگرم نگه مي   دارد.

 چهره امامره يك دهه از انقالب تا رحلت 
در پوسترهاي سیاسي حضور داشت

اوج طراحي پوسترهاي سیاسي از سال   هاي نزديك به انقالب 
آغاز شد و تا پايان جنگ و سپس رحلت امام   خمیني    )ره( ادامه 
داشت. برخي پوســترها چنانچه در نوشته شماره پیشین به 
آن اشاره شد، از استانداردها و کیفیت باالي بصري برخوردار 
بودند. امــا گروهي ديگر از آثار با قواعد طراحي پوســترهاي 
سیاســي در جهان مدرن ســازگاري نداشــتند. بسیاري از 
طراحان تازه فارغ   التحصیل شــده بودند و آثار آنها در عجله 
طراحي مي   شد که نه موجب کسب آبرو براي انقالب اسالمي 
و نه موجب ثبت در تاريخ طراحي گرافیك مي   شــد. در اين 
بین کامران افشــارمهاجر در کتاب »تاريخ طراحي گرافیك 
ايران« به طراحاني اشاره دارد که آثار آنها از اجراي حرفه   اي   تر، 
کیفیت و بیان بصري متفاوتي بهــره مي   برد. ابوالفضل عالي، 
مصطفي گودرزي، محمــد خزائي، علي وزيريــان، برادران 
شیشه   گران، مسعود قندي، حســین صدري، ناصر پلنگي، 

حسین خسروجردي و... برخي از اين طراحان هستند.
چهره شــخصیت   هاي برجســته انقالب در طول آن ســال   ها 
دستخوش کار طراحان بود. چهره امام   خمیني)ره( به   عنوان رهبر 
انقالب و مقدم   تر از ديگر چهره   ها، همیشه مورد توجه هنرمندان 
متعهد و انقالبي بود. مرتضي گودرزي در کتاب »گرافیك انقالب« 
مي   نويسد:»در طول حیات امام، آثار فراواني در حوزه گرافیك، 

تصوير او را در خود جاي مي   دادند؛ هرچند برخي از آنها به   شدت 
شتاب   زده و خام دستانه بود. اما پس از رحلت اين رهبر بزرگ و 
استثنايي، هنرمندان انقالب باز هم به انگیزه ديگري - ابراز عشق 
و عالقه مجدد به او، همراهي با مردم و ابراز احساسات نهاني که 
فقط براي خود هنرمند قابل درك بود- به خلق آثاري روي آوردند 
که اين بار لطیف   تر، عاطفي   تر و مملو از احساسات بود. برخي با 
استفاده از تكنیك   هاي نقاشي، برخي با بهره   گیري از تمهیدات 
گرافیكي و هنرمنداني با نگاه شاعرانه عارفانه و رويكردي شرقي - 

ايراني آثاري را آفريدند که محور آنها چهره امام)ره( بود«. 
در بررسي   ها و پژوهش در اين زمینه تعداد پوسترهاي پیش از 
رحلت امام)ره(، بسیار بیشتر از پوسترهاي پس از رحلت است. 
حمید جباري   راد )پژوهشــگر و مدرس دانشــگاه( در اين   باره 
مي   گويد:»به    علت شــوك بزرگي که اين واقعــه روي طراحان 
انقالبي گذاشــته بود، در همان روزهاي اولیه، موفق به طراحي 
پوسترهاي درخور و باکیفیت نشــدند. يا اينكه طراحي شده و 
در دسترس نیست و ديده نشده اســت. اما بررسي   ها مشخص 
مي   کند که تا مراسم چهلم خیلي نمونه   هايي کمي طراحي شده 
است. بیشتر کارهاي با ساختار و کیفیت گرافیكي، براي مدتي 
بعد و ســالگردها و مراسم بزرگداشــت و نمايشگاه   هاي هنري 
و... طراحي شــدند. در همان روزها و ماه   هاي اولیه درگذشــت 

امام)ره(، نمايشــگاه   هاي هنري و غیرهنري مختلفي در تهران 
و شهرســتان   ها، مرتبط با اين رويداد، برگزار شد. بخشي از اين 
برنامه   ها را سازمان   هاي دولتي برگزار کردند و بخش ديگري را 
مردم سر و ســامان دادند. اما از پوسترهاي اين برنامه   ها نیز من 
نمونه   هاي چنداني نديدم چرا که شايد گردآوري و مدون نشده 
باشد. در عكس   ها و فیلم   هايي که از درگذشت امام )ره( در همان 
روزهاي تشییع باقي   مانده، نمونه پوسترهاي طراحي شده توسط 
طراحان حرفه   اي به    چشم نمي   خورد و بیشتر کارها، عكس   ها و 
تیترهاي ساده   اي هستند و در دسته پوستر به مفهوم گرافیكي 

تعريف نمي   شوند«. 
در اين بین پوستر »عروج« طراحي شده توسط مصطفي گودرزي 
در ســال13۶۸، پوســتر »پابه    پاي باران« طراحي شده توسط 
ابوالفضل عالي براي نمايشگاه عكس »روايت مصور وداع جانسوز 
امت با امام« در سال13۶۸ و پوســتري با بهره   گیري از ترکیب 
چهره امام)ره( و نقاشي   خط طراحي شده توسط معاونت فرهنگي 
وزارت فرهنگ و آموزش عالي، از ديگر نمونه   ها شاخص   تر هستند.

دو کتاب »10سال با طراحان گرافیك انقالب اسالمي« به   کوشش 
ابوالفضل عالي و »گرافیك انقالب« نوشــته مرتضي گودرزي 
مهم   ترين منابع قابل ارجاع در اين مقوله   اند. پوسترهاي اين نوشته 

از آرشیو شخصي نگارنده و حمید جباري   راد  است.

سيل در سيستان 

يک سال، يک خبر

سريال

دور از مركز

درمان فقط با پول
تامین اجتماعي به گزارش کیهان واکنش نشان داد 

گل هايي كه در كوران حادثه مي رويند
»رعنا«؛ داستان آشنا

40روستا از شكسته شدن سد   ها ويران شدند

مرضيه ثمره حسيني  �������������������������������������
در اواسط فروردين سال13۶۸، سیلي مهیب سیستان را 
به کام خود فرو برد. کارشناسان، اين فاجعه را همرديف 
با سیل   هاي سال هاي131۸و 133۶، بزرگ   ترين سیل 
رخ   داده در سیســتان دانســته   اند. ذوب   شدن برف   هاي 
ارتفاعات هندوکش افغانستان و بارندگي   هاي شديد اين 
منطقه منجر به طغیان رودخانه هیرمند و پريان و درياچه 
هامون و درنهايت شكسته   شدن سیل   بندهاي فرسوده 
شد. با وجود گستره وسیع    اين سیل ويرانگر که چندين 
کیلومتر از درياچه هامون تا دورترين نقاط سیستان بود، 
کسي کشته نشد؛ با اين   حال خسارات مالي سیل بسیار 
قابل توجه بود. 40روستا به   صورت کامل تخريب و هزاران 
هكتار کشتزار از جمله 30هزار هكتار گندمزار به کلي نابود 
شد. همچنین میلیاردها ريال خسارت مالي به تأسیسات 

راه   ها و پل   هاي منطقه وارد آمد.
ستاد سیل کشور بالفاصله پس از وقوع اين سیل با تشكیل 
جلسه فوري، دستور اعزام 5فروند هلي   کوپتر، يك فروند 
هواپیماي باري، 20فروند قايق و تعدادي ماشــین   آالت 
سنگین را به منطقه صادر کرد. با توجه به محاصره   شدن 
100روســتا و زير آب رفتن راه   هاي مواصالتي، سازمان 
هالل   احمر براي انتقال سیل   زدگان از هلي   کوپتر استفاده 
کرد. 25هزار روستايي به اردوگاه   هاي موقت انتقال داده 
شدند. در نخستین روزهاي وقوع اين فاجعه تعدادي چادر 

و حدود 50تن نان و خرما میان سیل   زدگان توزيع شد.
سازمان هالل   احمر نیز از مردم سراسر کشور درخواست 
کرد که با ارسال کمك   هاي نقدي و غیرنقدي خود به ياري 
هموطنان سیل   زده بیايند. کمك   هاي مردمي بسیاري از 
شهرهاي مختلف براي سیل   زدگان ارسال شد؛ ازجمله 
آنكه جامعه ارامنه تهــران 400تخته پتو و يك میلیون 

ريال کمك نقدي خود را ارسال کردند.

 معراج قنبري

سال صداهاي نو
سال پس از جنگ تحمیلي سال 
انتشار آثار متعدد از نويسندگان 

قديمي و جديد بود

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

سايه   هاي شوم جنگ تحمیلي از ايران دور مي   شد. دوران جديدي در ايران شروع شده    بود و فضاي 
فرهنگي جامعه از دوران دفاع بیرون آمده    بود. صداهاي تازه و جوان ادبیات که در دهه اول انقالب 
اسالمي بیشتر در مجالت ادبي و محفل   هاي خصوصي داستان   نويسي بالیده بودند، کارهاي ابتدايي 
خود را کم   کم منتشر مي   کردند. از مهم   ترين حلقه   هاي ادبي اين سال   ها، محفلي بود که گرد هوشنگ 
گلشیري تشكیل شده بود. سال13۶۸، سالي بود که شاگردان و همراهان گلشیري داستان   هايي 
را که در اين سال   ها براي او خوانده    بودند و در محفل خودشان نقد کرده    بودند، منتشر کردند. اين 
آثار، ســرآغاز ادبیات محفلي بود که هر چند به چاپ آثار مهمي در ادبیات ما انجامید، اما در ادامه 
به   علت به هم زدن فرايند منطقي انتشار، خوانده شدن و نقد شدن، به شكوفايي و نوزايي در ادبیات 

داستاني نینجامید. مشهورترين اثر سال13۶۸، »سمفوني مردگان« نوشته عباس معروفي بود؛ 
روايت فروپاشي يك خانواده سنتي با محوريت مرگ فرزند روشنفكر خانواده؛ آيدين. داستان در 
4فصل نوشته شده بود و در هر فصل از ديدي متفاوت به زندگي آيدين مي   پرداخت. هر ديد متفاوت 
بعد تازه   اي از ماجرا مي   گشود و بر جذابیت ماجرا مي   افزود. زبان داستاني معروفي پس از سال   ها و 
چاپ   هاي متعدد هنوز هم خام دستانه به   نظر مي   آيد و در رمان   هاي بعدي معروفي پخته   تر و بهتر 
مي   شود. از ديگر شاگردان اين دوره گلشیري که در اين سال اثري چاپ کردند، مي   توان به شهريار 
مندني   پور با مجموعه داستان »سايه    هاي غار«، ناصر زراعتي با مجموعه داستان »سبز« و رضا فرخ   فال 
نويسنده کم   کار با مجموعه داستان »آه استانبول« اشاره کرد. در اين دوره نويسندگاني هم بودند که 
فارغ از محافل ادبي با نگاه مستقل خود مشغول نوشتن و آفرينش ادبي بودند. رضا جواليي با چاپ 
مجموعه داستان »جامه به خوناب« در اين سال حضور داشت؛ داستاني که با بهره بردن از نثر دوره 

قاجار و استفاده از پیرنگ   هاي معمايي به بررسي واقعیات تاريخي از نگاه نو مي   پرداخت. جعفر مدرس 
صادقي هم در ادامه روند مستمر و خالقانه خود در دهه13۶0، نخستین رمان از سه   گانه خود با نام 
»سفر کسرا« را منتشر کرد؛ رماني با نثر همیشگي و بي   فراز و فرود مدرس صادقي و همان لحظات 
غريبي که نه از سوررئالیسم غربي، بلكه از داستان   هاي کهن ايراني آمده    بودند و فضايي وهمناك در 
داستان مي   ساختند. جلدهاي ديگر سه   گانه، »کله اسب« و »شريك جرم« مدرس صادقي با اينكه 
هر کدام رمان   هاي مستقل بودند، اما از لحاظ فضاسازي و نثر در يك جهان داستاني قرار مي   گرفتند. 
ديگر نويسنده مستقل و اصیل اين سال هوشنگ مرادي کرماني بود که پس از »قصه    هاي مجید« 
رمان »داستان آن خمره« را نوشت. داستان   هاي مرادي کرماني معموال حول زندگي کودك و نوجوان 
فقیر شكل مي   گرفت. نگاه اجتماعي و ماجراهاي طنز او جهانشمول بود و سبب مي   شد که مخاطب 

جهاني چه در ادبیات و چه در سینما با داستان   هاي او همراه مي   شد.

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

دفترچه بیمه و ناکارآمدي آن در تابستان سال۶۸ به يكي از داغ   ترين 
سوژه   هاي رسانه   ها بدل شده بود. گزارش   هاي مردمي و خبرنگاران 
حاکي از اين بود کــه مراکز درماني از مردم طلــب پول نقد کرده و 
دفترچه   هاي بیمه آنها را رد مي   کنند. روزنامه کیهان در شهريورماه 
گزارشــي با اين موضوع به چاپ    رســاند که در خط اول آن چنین 
نوشته است:»ديگر کمتر دردي با دفترچه بیمه درمان مي   شود. اين 
دفترچه   ها خاصیت خود را از دست داده   اند. به تعبیري دفترچه   هاي 
بیمه روي دست بیماران مانده« با اين گزارش روزنامه کیهان، سازمان 

تامین اجتماعي جوابیه   اي نسبتا تند را منتشر ساخت و اعالم کرد که 
اين سازمان نسبت به بیمه   شدگان پیش از سال۶۸ مسئولیتي ندارد 
و گزارش خبرنگاران را خالف واقعیت و حقیقت دانســت. در ادامه 
نیز گزارشي مفصل از بیمه   شــدگان، نرخ درمان، نرخ ويزيت، تعداد 
داروهاي مشتمل بر بیمه و... را منتشر کرد. حاال نوبت کادر درمان بود 
که به سازمان تامین اجتماعي پاسخ بدهند و از وضعیت خود شكايت 
کنند. پزشكان معتقد بودند وقتي براي دريافت حق ويزيت خود به 
بیمه مراجعه مي   کنند، کار آنها انجام نمي   شود. پس از چند جوابیه و 
گزارش، در نهايت اين وضعیت به پاسخي مشخص نرسید و در بین 

اخبار ديگر گم شد.

لحظه باشکوه جاودانگی محمد مسعود  احدی    �������������������������������������������������������������������

هر مقطعي از تاريــخ، ماجرا   هاي ناگفته زيــادي دارد که در هیچ کتاب 
تاريخي ثبت نشده    است و وظیفه روايت آن را ادبیات داستاني و هنرهاي 
نمايشي به دوش کشــیده   اند. عاشقانه   هايي که در شــرايط سیاسي و 
اجتماعي خاصي رقم    خورده   اند، از ديرباز دستمايه خلق بسیاري از آثار 
موفق ادبي و سینمايي جهان بوده    و به بازآفريني تجربه   هاي ملموسي در 
اين زمینه پرداخته    اند. يكي از نخستین سريال   هاي ساخته   شده در ايران 
که حال و هوايي اين   چنیني داشت، »رعنا« ساخته داوود میرباقري بود که 
در سال13۶۸ از شبكه اول سیما پخش شد. طرح اولیه داستان براساس 
خاطراتي بود که رسول نجفیان براي میرباقري بازگو کرده    بود و همین 
امر باعث شد تا اسم شخصیتي که پرويز پرستويي نقش اش را ايفا مي   کرد، 
رسول نجفي باشد. داستان درباره زني به نام رعناست که همسرش را در 
جريان مبارزات انقالبي علیه شاه از دست    داده    و با فرزندانش- سهراب 
و تهمینه- زندگي مي   کند. مفقود شدن سهراب در تظاهراتي خیاباني 
و همچنین رابطه عاطفي تهمینه با رســول، ماجراهايي قديمي را براي 
رعنا تداعي مي   کند و به رفت   وآمد داستان میان گذشته و حال مي   انجامد. 
گلچهره ســجاديه در نقش رعنا، ســعید نیكپور، رؤيا تیموريان، بهزاد 
فراهاني، رسول نجفیان و حسین پناهي از ديگر بازيگران اين مجموعه 
هســتند. رعنا- برخالف غالب فیلم   هايي که تا آن زمان مطلقاً به روايت 
حوادث انقالب مي   پرداختندـ  آمیخته با عشق زمیني بود و اين آشنازدايي 

باعث شد تا مخاطبان زيادي جلب داستانش شوند.

مسعود قندیابوالفضل عالی زهرا قربانيان زهرا قربانيان  مصطفی گودرزی
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4صفحــه

جشنواره اي براي ديده نشدن
 راه گيري رسمي »جشنواره موسيقي فجر«

خانه، آتليه يا گالري؟

موسيقی

تجسمی

تئاتر

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

 در ســال1368، علي رحماني به جايي كه 
امروز به »بازارچه كتاب« اين شهر شهرت 
دارد، رفت و كتابفروشي »امام غزالي« را - كه 
قديمي   ترين كتابفروشي آنجاست- افتتاح 
كرد؛ حركتي كه سبب رونق بازارچه كتاب و 
الهام   بخش ساير كتابفروشان براي آغاز به   كار 

در اين بازارچه شد.
روال كار علي رحماني- كه از سال1364كار 
فروش كتاب را در ســنندج آغاز كرده بود- 
به اين ترتيــب بود كه به تهــران مي   آمد و 
در طول 3يــا 4روز اقامتش در شــهر، به 
كتابفروشان و ناشــران مختلف سر مي   زد 
و پس از خريد كتاب   هــاي مورد نظرش به 
سنندج بازمي گشــت. اين وضعيت تا نيمه 
نخست دهه1370ادامه داشت. پس از آن 
سفارش   ها تلفني شد و دشواري كار رحماني 
اندكي تخفيف يافت.»شــركت ســهامي 
انتشــار« يا »دفتر نشر فرهنگ اسالمي« از 

جمله مراكزي بودند كه كتاب   هاي ترجمه 
شده   شــان موردپســند مدير كتابفروشي 
امام غزالي بود و بعدها نيز با نشر »احسان«- 
كه ناشر كتب ديني و تاريخي و زبان عربي 
استـ  ارتباط زيادي برقرار كرد. همچنين 
دختر علي رحماني مؤسس نشر »واتا« است 

كه تاكنون موفق به چاپ چند اثر شده است. 
روشنبير، كردستان، زانكو، شيخي، آراس، 
توحيد، پيشوا، هژار، ذانست، مولوي، ميديا، 
حميد، كاردوخ، حرمين،    دانشجو و اميركبير 
از ديگــر كتابفروشــي   هاي بازارچه كتاب 

سنندج هستند.

آمارها از ميان نامه ها
دغدغه هميشگي مردم درباره اقتصاد

مطبوعات

محمدناصر احدی�����������������������������������
در ســال   هايي كه ســكه مطبوعات از رونق 
نيفتاده بود، برخي خوانندگان نشــريات از 
طريق نامه يا تماس تلفني نظراتشان را درباره 
اخبار و خط   مشي يك نشريه با گردانندگان 
آن در ميان مي   گذاشتند و در اغلب روزنامه   ها 
ستوني به انعكاس نظرات مخاطبان اختصاص 
داشت. با اينكه اين سنت مطبوعاتي همچنان 
زنده است و حاال هم بعضي روزنامه   ها ستوني 
براي منعكس كردن صــداي خوانندگانش 
دارند، اما گسترش و نفوذ رسانه   هاي مجازي 
باعث شــده كه مــردم بي   واســطه بتوانند 
نيازها، اميال و مطالباتشــان را بيان كنند. 
تحقيقات نشان داده   اند تماس   هاي مردمي 
از اين نظر كه مي   توانند راهنماي خوبي براي 
دست   اندركاران روزنامه باشند حائز اهميت 
هستند. در زمســتان 1378مقاله   اي به قلم 
دكتر نعيم بديعي با عنوان »بررســي نامه   ها 

و تلفن   هاي خواننــدگان روزنامه   هاي تهران 
در سال   هاي )1368و 1376(« در فصلنامه 
»رسانه« منتشر شــد كه در اينجا اشاره به 
نتايــج مربوط به سال1368بجاســت. »در 
سال 1368، بيش از يك   سوم )33.8درصد( 
از نامه هــا و تلفن   هاي خواننــدگان به امور 
اقتصــادي، 15.5درصــد بــه انــرژي و 
محيط   زيست و 12.9درصد به امور آموزشي 
مربوط بوده است. در سال1368، موضوع   هاي 
سياســي كمتر از يك درصد و امور مذهبي 
2.2درصد از نامه   ها و تلفن   هاي خوانندگان را 
دربرگرفته است«. )جدول را مشاهده كنيد.( 
در بخش ديگري از اين مقاله آمده است: »... 
5 اولويت مطرح   شده در نامه   هاي خوانندگان 
در سال 1368به   ترتيب عبارتند از: 1.مسائل 
رفاهي، آموزشــي، بهداشتي، خدماتي: آب، 
برق، گاز، 27.5درصد؛ 2.انتقاد از سازمان   ها 
و نهادهاي دولتي، 16.41درصد؛ 3.مباحث 

اجتماعي: خانــواده و رفتارهاي اجتماعي، 
10.51درصد؛ 4.انتقاد از دولت و مسئوالن، 
10.13درصد؛ 5.كار و اشــتغال در جامعه، 

5.64درصد«. 

دوران سربي، عصر شكوفايي

عروسك هاي هند و شوروي در تهران

سينما 

سعيد مروتي ������������������������������������������������������������������������������
سال 68 سال گذر از دولت دفاع   مقدس به دولت سازندگي است. دوران 
گذري كه مصادف اســت با نمايش عمومي فيلم   هايي از نسل پس از 
انقالب كه از ظهور كارگردان   هايي خبر مي   دهد كه به مرور فرديت و 
تشخص كســب مي   كنند. با پايان جنگ، سينماي دفاع   مقدس كه با 
»پرواز در شب« رسول مالقلي پور متولد شده، تعين مي   يابد.»ديده بان« 
ابراهيم حاتمي كيا دور از فضاي مرســوم و متداول فيلم   هاي جنگي، 
توجه منتقدان را به   خود جلــب مي   كند. منتقداني كــه ديده بان را 
افسوس و تفسيري بر پذيرش قطعنامه598 ارزيابي مي   كنند و چنان از 
تماشاي فيلم به سر ذوق مي   آيند كه سازنده جوانش را با هوارد هاكس 
و ساموئل فولر مقايســه مي   كنند. »افق« رسول مالقلي پور، برعكس 
ديده بان از تغزل فاصله مي   گيرد و سمت حماسه مي   ايستد. فيلم جنگي 
مالقلي پور با هيجان و حادثه و كليپ گرم و پر حس و حال سينه زني 
رزمندگان، تماشــاگران پرتعداد مي   يابد. اكران 68ميزبان 2فيلم از 
محسن مخملباف مي   شود. آخرين فيلم   هاي آرمان گرايانه و عدالت خواه 
مخملباف، در پايان يك دوران و انتهاي دهه اول انقالب، بيش از هرچيز 
نااميدي فيلمساز به تحقق جامعه آرماني مطلوب يك جريان را بازتاب 
مي   دهد. »باي سيكل ران« كه در پاكســتان فيلمبرداري شده اهداف 
بلندپروازانه   تر و شعار   هاي جهانشمول دارد. »عروسي خوبان« كه فيلم 
سرراست تري است تصويري انتقادي از شهر بي   آرمان ارائه مي   دهد كه 
در ســينماي دهه 60تازگي دارد. انتقادي اجتماعي كه به   گفته مدير 
فارابي، امكان بيانش از اثبات برادري سازنده   اش مي   آيد. هنوز خبری  از 
خانه تكاني روح نبود و مخملباف هنوز برادر محسن ناميده مي   شد. »در 
مسير تندباد« كوششي از مسعود جعفري جوزاني براي تكرار موفقيت 
»شيرسنگي« با وجود جايزه بهترين فيلم جشنواره هفتم فجر، آشفته   تر 
از آن بود كه توفيقي را كسب كند. »روز باشكوه« هم تالش كيانوش 
عياري براي ســاخت فيلمي پرفروش را به نمايش مي   گذاشت. در دو 
راهي گيشه و انديشه، كامبوزيا پرتوي هم ايستاده بود كه در »ماهي«، 
سنت سينماي كانوني را ادامه مي   داد و با »گلنار« در همراهي رنگ و 

موسيقي و فضاي موزيكال و فانتزي پاي بچه   هاي دهه60را به سينما باز 
مي   كرد. رسيدن منوچهر عسگري نسب از فيلم عرفاني »آن سوي مه« 
به فانتزي »هي جو« يكي از عجيب   ترين چرخش   هاي سينماي دهه60 
بود كه پاي صداي ايرج دوستدار با دوبله تا ديروز ممنوع »جان ويني« را 
هم به ماجرا باز كرد. سال68 ،سال مسعود كيميايي و بهرام بيضايي هم 
بود. دو كارگردان قديمي با بهترين فيلم هايشان سينماروها را سر ذوق 
آوردند. »سرب« به   عنوان فيلمي فاخر و باشكوه انتظار كيميايي بازان را 
پس از سال   ها برآورده كرد. نوري كنار اسالفش قيصر، رضا موتوري و... 
ايستاد و تصويري از قهرمان كيميايي در دهه پرآشوب 20 ثبت كرد. 
»باشو غريبه كوچك« بهترين اثر بيضايي پس از انقالب، كه اكرانش پس 
از پايان جنگ امكان پذير شده بود، حس و حالي را به نمايش مي   گذاشت 
كه پس از »رگبار« در فيلم   هاي سازنده   اش ديده نشده بود. نايي جان با 
آخرين نقش   آفريني سوسن تسليمي در سينماي ايران در يادها ماند. 
بهمن68 جشنواره هشــتم فجر، پر رونق   ترين فستيوال دهه 60 را با 
»مادر« حاتمي، »دندان مار« كيميايي، »هامون« مهرجويي، »كلوزاپ« 
كيارستمي و »مهاجر« حاتمي كيا به نمايش گذاشت. سينماي دهه 60 

بهترين دورانش را سپري مي   كرد.
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قديمي ترين كتابفروشي بازارچه كتاب سنندج
افتتاح كتابفروشي »امام غزالي«

نشر

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

 4سال پس از اضافه شدن جشنواره سراسري »سرود و آهنگ   هاي 
انقالبي« به جشن   هاي دهه فجر، اين مراســم از سال1368به   طور 
رسمي و باعنوان »جشنواره موسيقي فجر« آغاز به   كار كرد كه از آن 
زمان تاكنون ادامه دارد. همچنان كه نخستين گام متوليان آن براي 
بين   المللي كردن اين جشنواره نيز افزودن بخشي با عنوان عجيب و 

نامأنوس»معرفي موسيقي ملل مسلمان« به آن در سال1370بود.
در يك نگاه كلي »جشــنواره موســيقي فجر« را مي   توان شاخص 
و نمونه   اي تمام و كمال از وضعيت موســيقي در ســال   هاي پس از 
انقالب دانســت. چه آنكه از جانب مديران فرهنگي صرف برگزاري 
و اختصــاص رديف بودجه براي آن، نشــانه   اي بــر احترام   گذاري و 
توجه نهادهاي رسمي به موسيقي معرفي مي   شود؛ اما در مقابل اين 
ذهنيــت، بي   برنامگي و مالحظه   كاري در تدويــن برنامه   ها و دعوت 

گروه   هــا و همچنين بي   عالقگي در خبررســاني گســترده و ايجاد 
پويش   هاي مردمي )به نسبت جشنواره فيلم فجر( را مي   توان نشانه   اي 
برمحافظه   كاري همان نهادهاي برگزاركننده در رعايت حساسيت   هاي 

معمول نهادهاي باالدستي در زمينه موسيقي قلمداد كرد.

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

بــا شــدت گرفتــن اعتراضــات مردمي و 
جــدي شــدن اعتصابــات سراســري در 
ســال1357گالري   هاي هنري هم تعطيل 
شدند؛ گروهي كم   و   بيش داوطلبانه و گروهي 
از ســر اجبار. بعد از پيروزي انقالب شرايط 
سياســي و اجتماعي علناً مبادالت هنري 
را ناممكن كرده بود. از طــرف ديگر بخش 
عمده   اي از خريداران آثار هنري يا به خاندان 
پهلوي وابســته بودند و يا به واسطه فعاليت 
اقتصادي در طول دوره پهلوي به ثروت رسيده 
بودند. به اين ترتيب گالري   هاي هنري بخش 

عمده خريداران   شان را از دست داده بودند.
گالري سيحون تنها گالري كم   و   بيش فعال در 
سال   هاي بعد از انقالب و دوران جنگ است. 
با اين   حال فعاليت اين گالري هم به واسطه 
مشكالت گوناگون هميشــگي نيست و با 
وقفه   هاي متعدد همراه است. هنرمندان براي 
نمايش آثار عالوه بر فعاليت محدود گالري 
ســيحون دو راه ديگر را در پيش مي   گيرند؛ 
يا آثارشان را در خانه يا آتليه   شان به نمايش 
مي   گذارند و يا نمايشگاه   هاي   شان را به شكل 

موقت در بعضي از مغازه   ها برپا مي   كنند.
بهرام دبيري از چهره   هــاي فعال در برپايي 
نمايشگاه   هاي خصوصي است. در نيمه اول 
دهه1360او چندين نمايشــگاه گروهي و 
انفرادي را در آتليــه   اش در محدوده خيابان 
خردمند برگزار مي   كند. در اين نمايشگاه   ها 
بازديدكنندگان آثار را خريداري هم مي   كنند.

اما عــالوه بــر نمايشــگاه   هاي خصوصي 
نمايشگاه   هاي هنري در مغازه   ها هم برگزار 

مي   شود. محمدرضا اصالني، شاعر و فيلمساز ، 
در سال1362نشر نقره را تأسيس مي   كند. در 
اين نشر نمايشگاه   هاي هنري هم برپا مي   شوند 
كه با توجه به روابط وسيع اصالني به   نسبت 
هم موفق هستند. عالوه بر اينها نشر كتاب   سرا 
هم در برگزاري نمايشــگاه   هاي هنري فعال 
است؛ فعاليتي كه كم   و   بيش تا امروز هم ادامه 
دارد. بعد از پايان جنگ فعاليت گالري   هاي 

هنري به   تدريج آغاز مي   شود.

مهرداد رهسپار ��������������������������������������������������������������������������
 در سال1368 كه رابطه تئاتر ايران با ســاير ملل جهان گشوده نبود، 
مشاهده اخبارجشنواره اي كه عنوان »بين  المللي« داشت كمي عجيب 
به   نظر مي رسيد. واقعيت امر اين بود كه در نخستين فستيوال بين المللي 
نمايش عروسكي در تهران )1تا7مرداد( كه فرصتي درخشان براي حضور 
مشهورترين چهره هاي نمايش عروسكي ايران بود، به   دليل محدوديت 
بودجه جشنواره، تنها 2گروه نمايش غيرايراني به تهران آمدند. در عوض 
گروه هاي ايراني در جشنواره بسيار خوش درخشيدند. شركت كنندگان 
ايراني جشــنواره كه كارگردانان و نويســندگان و عروسك ســازان و 
عروسك گرداناني كه در اين جشــنواره حضور داشتند، بعدها در ساير 
حوزه هاي هنر ايران نيز موفق بودند. بهروز غريب پور كه ضمن كارگرداني 
نمايش هاي عروســكي گوناگون، از مديران نام آشناي فرهنگي شد و 
مديريت ساخت فرهنگسراي بهمن و خانه هنرمندان ايران را برعهده 
گرفت و يا كارگرداني چون مرضيه برومند كه در تلويزيون و سينما هم 
موفق بودند و ساير نام هاي آشناي امروز كه عبارتند از: فاطمه معتمدآريا، 
حميد جبلي، ايرج طهماسب، مرضيه محبوب، مريم سعادت و محقق 
و نويسنده و كارگردان نمايش عروســك جواد ذوالفقاري. اما كنار اين 
گروه هاي ايراني، نمايش هايي كه عنوان »بين  المللي« را به فستيوال 
دادند، »ُخم طال« و »مرد بسيار عاقل« از ارمنستان شوروي به كارگرداني 
آندرانيك گامجيان بود؛ نمايشي با تكنيك »عروسك ميله اي«. نمايش 
ديگر هم »رستم و سهراب« با تكنيك نمايش سايه از احمدآباد هند به 
كارگرداني مهردستوم كنتراتور بود. بديهي ا ست كه اجراي يك نمايش 
سايه، براساس متني آشنا و ايراني، دست   كم در ويترين جشنواره بيشتر 
از عروسك هاي خشك و ميله اي شــوروي به چشم مي آيد، هر چند با 
مطالعه نقدها و گزارش ها درمي يابيم كه چندان هم مورد توجه منتقدان 
قرار نگرفته است. اما هر دو گروه از هند و شوروي سابقه اي طوالني در 
اجراي نمايش عروسكي در كشور خود داشتند؛ سابقه اي كه در كشور 
ما نبود. پيشينه فعاليت گروه شوروي به 1935مي رسيد و گروه هند 

نيز كه زيرمجموعه »سازمان بين المللي نمايش عروسكي هند« بود، 
سابقه كارش به سال1959بازمي گشت. گروه هاي مدرن ايران كه پيش 
از اين  به نام آنها اشاره شد، فاقد اين سابقه بودند و سابقه قديمي ترين 
آنها به فعاليت هــاي كانون پــرورش فكري كــودكان و نوجوانان در 
دهه1350مي رسيد. بنابراين برگزاركنندگان جشنواره در مقابل اين 
دو گروه غيرايراني، بخشي را هم به خيمه شب بازي سنتي توسط احمد 
خمسه اي اختصاص دادند كه همين نمايش و نمايش هاي ديگر او بعدها 

نقش مهمي در جهاني شدن نمايش عروسكي ايران ايفا كرد.

نمايشگاه هاي خانگي محل اصلي عرضه كارهاي تجسمي است 

نافله باران
نخستين كنگره شاعران حوزه در سال۱۳۶۸ به سوگواره 

شاعران براي امام خميني ره تبديل شد 

مرتضي كاردر �������������������������������������������������������������������������
 

روز ۱۳خرداد ۱۳۶۸روز نخست كنگره   اي بود به نام كنگره 
شعر طالب كه در مشهد برگزار مي   شد� كنگره شعر طالب در 
حقيقت برايند جلسه   هايي بود كه در سال   هاي پس از انقالب 
اسالمي در قم و مشهد برگزار مي   شد� شمار كساني كه از 
سر دلبستگي به اسالم و انقالب اسالمي، به جاي دانشگاه، 
تحصيل در حوزه علميه را انتخاب كرده بودند، در دهه ۶0 
فزوني گرفت� در اين ميان جمعي نيز اهل ادبيات و شعر بودند 
و حاال آن   قدر شده بودند كه بتوانند كنگره   اي مستقل براي 

خود داشته باشند�
نخســتين كنگره با پيام حضرت آيــت   اهلل خامنه   اي- 
رئيس   جمهور وقت- آغاز شــد� عصر روز نخست كنگره 
خبر حال نامساعد امام خميني)ره( رسيد و اركان كنگره 
را متزلزل كرد� صبــح فردا خبر رحلت امــام)ره( آمد، 
برگزار   كنندگان تصميم گرفتند به جاي تعطيلي كنگره، 
آن را به سوگواره   اي براي امام)ره( تبديل كنند� نام كنگره 
به »سوگ آفتاب« تغيير كرد و به نخستين جلسه ادبي در 
سوگ امام خميني)ره( تبديل شــد� سروده   هايي كه بعد 
در كتاب »نافله باران« گرد آمده   اند نخستين سروده   ها در 
سوگ امام)ره( به شمار مي   روند و آغازگر سوگ   سروده   هايي 

كه بخشي از ادبيات انقالب اسالمي است�
  

كنگره شعر حوزه در سال   هاي بعد نيز ادامه پيدا كرد و كنگره 
شعر و قصه طالب نام گرفت و شاعران حوزوي كار خود را 
ادامه دادند� شاعران حوزه حلقه   اي ذيل جريان شعر انقالب 

اسالمي محسوب مي   شوند�
شاعراني كه در دهه   هاي ۶0 و 70 ذيل حلقه شاعران حوزه 
علميه قرار مي   گيرند جمع متنوعي را شــامل مي   شوند� 
بســياري از آنها ديگر حوزوي محسوب نمي   شوند و تنها 
سال   هايي را مشــغول تحصيل در حوزه علميه بوده   اند، 
مثل عليرضا قزوه، هادي ســعيدي كياسري، عبدالرضا 
رضايي   نيا، صادق رحماني، سيدباقر ميرعبداللهي ، صابر 
امامي ، محمدرضا تركي، يداهلل گودرزي، مجتبي تونه   اي 
و��� اما حلقه شــاعران حوزه   هاي علميه سال   هاي زيادي، 
دســت   كم نزديك به يك دهــه، از حلقه   هاي جدي ذيل 
جريان شعر انقالب اسالمي بوده اســت و شمار شاعران 
صاحب   سبك در ميان  شان كم نيست� مثل صادق رحماني 
كه بيشتر هايكوهاي كوتاه نيمايي مي   گويد و طبيعت   گرايي 
منحصربه   فرد او كه ناظر به اقليم جنوب است، او را از ديگر 
هايكوسرايان ايران متمايز مي   كند يا عبدالرضا رضايي   نيا كه 
صاحب مجموعه   اي پربرگ   و   بار در شعر و نقد و ترانه و ترجمه 
است و منظومه »فرشته بفرستيد« او يكي از منظومه   هاي 
متفاوت شعر جنگ محسوب مي   شود يا احمد شهدادي، 
شــاعر خلوت   گزيده كه يكي از نوگرايان جريان غزل در 
سال   هاي آغازين دهه70 است و    غزل   هاي عاشقانه او اغلب 

درونمايه   هاي فلسفي دارند�
بعضي از شــاعران حوزوي جريان ادبيات در حوزه   هاي 
علميه را پي گرفتند و امروز ويراستاران و استادان ادبياتي 
صاحب   نام محسوب مي   شوند مثل سيدابوالقاسم حسيني 
)ژرفا( و احمد شهدادي� شــماري از آنها ادبيات كودك و 
نوجوان را دنبال كردند مثل تقي    پورمتقي و محمود پوروهاب 
و��� اندكي از ايشان نيز به كسوت روحانيت درآمدند و هنوز 
هم مشغول تدريس و تحصيل    در حوزه   اند مثل سيدابوالقاسم 

حسيني ژرفا و محسن حسن   زاده ليله   كوهي و���
كنگره شعر حوزه محل گردآمدن شاعران اهل افغانستان 
نيز بوده است، بســياري از شاعران افغانستان سال   هايي 
را در حوزه   هاي علميــه تحصيل كرده   انــد، از ابوطالب 
مظفري ، فضل   اهلل قدســي ، قنبرعلي تابش ، نادر احمدي 
و محمدشريف ســعيدي تا حميد مبشر ، بشير رحيمي ، 

سيدرضا محمدي، سيدحسن مبارز و��� � 
  

اما مهم   ترين شاعر حوزوي از ابتدا تا امروز زكريا اخالقي 
است� او شكلي از غزل شــهودي را دنبال مي   كند كه در 
همزيستي با طبيعت و نگاه حكمي به پديده   هاي طبيعي و 
كشف لحظه   هاي ناب در خلوت شاعر پديد مي   آيد� در عين 
حال او شاعري بومي اســت كه از كوير مي   آيد و از عناصر 
زندگي كويري نيز در شعر بهره مي   برد، البته همه اين اشياء در 
خدمت نگاه حكمي او قرار مي   گيرد� شعرهاي زكريا اخالقي 
آكنده از واژه   هايي مثل شرقي و مشرقي اشراق و��� است كه 
شناسنامه شعرهاي او شده� شعر زكريا اخالقي محصول 
سفرهاي مكرر از خلوت شــاعر به جهان بيرون و كشف 
دوباره جهان و بازگشت دوباره به خلوت درون شاعر است� 
نحوه انتخاب واژه   ها، چيدمان كلمه   ها و نوع تركيب   سازي   ها 
در شعر اخالقي در نهايت دقت انجام مي   شود� شمار غزل   هاي 
منتشر شده از زكريا اخالقي در سال   هاي اخير انگشت   شمار 
است، اما تمايز و تشخص او به   اندازه   اي است كه همين اندك    

غزل   ها او را به شاعري صاحب   سبك تبديل كرده است�

شعر

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

عمده آثار مكتوب شهيد سيدمرتضي آويني در دهه60 
نوشته شــد اما پس از سال72و شــهادتش پرتيراژ شد 
و منشأ اثر. آويني با شعر و نثر شــاعرانه آغاز كرده بود و 
آن اندازه كه از كارهاي پيش از دهه60 او ديده شده، به 
شعر نو و نثر مدرن عالقه داشت و در كارهاي پسيني   اش 
ردپاي شاعران ساختارشكن و نوگرا ديده مي   شود. آويني 

به خوبي توانسته بود شعر نوگراي دهه 40 را با مضامين 
ديني و انقالبي و مذهبي پيونــد بزند و نثري خاص ارائه 
كند؛ كاري كه بسياري از كساني كه سعي در رهروي   اش 
داشتند، با ناديده گرفتن ريشه   هاي نثر آويني، از آن عاجز 
بودند. سال   ها كار در مطبوعات از ديگر سو، ضرب   آهنگ 
كارهايش را تند كرده بود و اختصار را به زبانش افزوده بود. 
مجموعه كارهاي آويني در فيلمسازي، به   ويژه در كارهاي 
متأخرش، زبانش را به زبان تصويري نزديك كرده بود و 

نثرش نمايشي بود از مضمون   هايي كه بدان مي   پرداخت.
»انفجار اطالعات! نمي   دانم چرا من از اين تعبير آنچنان 
كه بايد نمي   ترسم و حتي چه بســا مثل كسي كه ديگر 
صبرش تمام   شده است از فكر اينكه جهان به سرنوشت 
محتوم اين عصر نزديك   تر مي   شود خوشحال مي   شوم. 
نيچه خطاب به فيلسوفان مي   گويد: »خانه    هايتان را در 
دامنه   هاي كوه آتشفشان بنا كنيد« و من همه كساني را 
كه در جست   وجوي حقيقتند مخاطب اين سخن مي   يابم. 

گريختن مطلوب طبع كســاني است كه فقط به عافيت 
مي   انديشــند و اگر نه، مرگ يك بار، زاري هم يك بار. 
دهكده جهاني واقعيت پيــدا خواهد كرد، چه بخواهيم 

و چه نخواهيم. 
اين حقيقت تنها ما را كه شــهروندان مطيعي براي اين 
دهكده بزرگ نيســتيم مضطرب نمي   دارد و بلكه غرب 
را هم چه بســا بيشــتر از ما به اضطــراب مي   اندازد. ما 

شهروندان مطيعي براي دهكده جهاني نيستيم«. 

تجربه ماندگار
آويني با شعر و نثر شاعرانه آغاز 

كرده بود

نثر

سينماي دهه 60 در دوران گذر از دولت دفاع مقدس به 
دولت سازندگي، آماده ورود به دوراني تازه مي شود

نخستين جشنواره بين المللي تئاتر عروسكي در تهران برگزار شد 

آگهی

به انتخاب
عبدالرضا نعمت اللهی
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