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 گردشگري با بودجه 1400
صنعت نمی شود 

صفحه8

و تورم مهاركرونا
روياي زمستاني مردم ايران

كرونا و مشكالت اقتصادي بدون ترديد در صدر سوژه هاي رسانه ها در سال 99 قرار داشتند. حاال در آغاز فصل پاياني 
سال، مي شود اين سؤال را پرسيد: اميدي به بهتر شدن اوضاع هست؟ اين احتمال وجود دارد كه زمستان 99 را بدون 
ماسك پشت سر بگذاريم و البته شاهد رونق دوباره كسب و كارها باشيم؟ گمانه زني ها از رويدادهاي زمستان 99 نشان 
مي دهند، دست كم روي كاغذ مي توانيم به تغيير شرايط اميدوار باشيم. گزارش هاي اقتصادي نشان از كاهش تورم در 
زمســتان 99 دارند و اگر آمار ابتال به ويروس كوويد-19 همچنان رو به كاهش باشد، براي رويايي شدن زمستان تنها 

واكسن كرونا را كم داريم. صفحه هاي 4 و 13 تا 16 را بخوانيد.

 رئيس جمهور روز گذشته در نشست حقوق اساسي و شهروندي كه به مناسبت سالروز رونمايي از منشور حقوق شهروندي برگزار 
شــده بود، به عنوان يكي از وعده هاي انتخاباتي به مراحل تدوين، تصويب و اجراي اين منشــور در دولت تدبير و اميد اشاره كرد. 
حسن روحاني گفت: مبناي منشور حقوق شهروندي اصل 134 قانون اساسي است كه يك منشور منقحي تدوين شد و بعد از چند 
سال از اجراي اين منشور كسي يك اشكال مهم و اساسي مطرح نكرده است. حسن روحاني منشور حقوق شهروندي را از افتخارات 

دولت تدبير و اميد دانست.  صفحه2 را بخوانيد.

 ایستادگی شد تا  مردم
از فضای مجازی استفاده كنند
 روحانی در نشست حقوق اساسی و شهروندی تاكيد كرد كه دولت

در احقاق حقوق مردم  اهمال نكرده است

گزارش ميدانی همشهری از تندتر شدن شيب كاهش قيمت خودرو خبر می دهد

آزادسازي  قيمت خودروهاي كم تيراژ 

كودتاي53
محبوب تماشاگران  

حقيقت

 تنهاماندگان 
 در جدال
با كرونا

15مستند منتخب مردمي 
در آخرين روز جشنواره 

اكران مي شوند

 همشهری از 
روزگار خاكستری معتادان 
بی خانمان و مشكالتشان 

گزارش می دهد

چهاردهمين دوره جشنواره 
ســينما حقيقت امروز )دوم 
دي ماه( به پايان رســيد. در 
هفتمين روز از اين جشنواره  
)روز گذشــته( نكوداشــت 
مرحــوم منوچهــر طياب 
برگــزار شــد و دبيرخانــه 
انجمن صنفي تهيه كنندگان 
ســينماي مســتند، اسامي 
15فيلم پرمخاطب و  15فيلم 
برتــر از نــگاه تماشــاگران 
ســينماحقيقت را تا آخرين 
ساعات پنجمين روز جشنواره 
اعــالم كــرد.| صفحه18

 بوي چــاي و ســيگار و دود و 
سرما؛ از الي پرده پالستيكي 
خانــه شــماره 6، همين هــا 
به اســتقبال  مي آينــد. خانه 
سالخورده روي شــانه يكي از 
كوچه پــس كوچه هاي محله 
خراسان نشسته به انتظار. در 
آهني، هميشه باز است براي 
صاحبان آن دستان سياه دوده 
گرفته كــه هــر روز صبح، به 
اميد يك استكان كمرباريك 
چاي قندپهلو، بشــقابي غذا 
و كمــي خواب كنــار بخاري، 
 كفش هايشان را روي موزاييك ها 

مي كشند. | صفحه10
صفحه4
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همه مي دانيم كه اوضاع اقتصادي 
خوب نيست، چرخ اقتصاد جامعه 
نمي چرخد و بسياري از مردم در 
تامين نيازهاي اوليه زندگي خود مشكل دارند. در همين حال، 
همه گيري كرونا وضعيت را بدتر كرده اســت؛ هم مشــكالت 
اقتصادي را بيشتر كرده و هم نگراني هاي عمومي بابت سالمتي 
خود و دوستان و آشنايان را چندين برابر كرده است. در چنين 
وضعيتي آيا تشويق مردم به دوچرخه ســواري، محلي از اعراب 
دارد؟ در حقيقت آيا من و دوســتاني كه مردم را به اســتفاده از 

دوچرخه تشويق مي كنيم، حرف بي ربطي نمي زنيم و بهتر نيست 
اين موضوعات را به زماني موكول كنيم كه شرايط عادي شد؟ همه 
مي دانيم كه ساالنه هزاران نفر در كشور و به خصوص شهرهاي 
بزرگ، به خاطر آلودگــي هوا، جان خود را از دســت مي دهند. 
درحقيقت، پيش از آنكه آمار روزانه مرگ بــر اثر ابتال به كرونا 
منتشر شود، هر روز بيش از 4۰۰ نفر در كشور به خاطر سكته قلبي 
فوت مي كردند و هنوز هم اين مسئله وجود دارد و همه مي دانيم 
آمار فوتي ها در نيمه دوم سال و همزمان با افزايش آلودگي هوا، 
بيشتر مي شود، اما آنقدر اين موضوع تكراري شده كه ديگر تعجب 
و نگراني كسي را برنمي انگيزاند. انسان تا قرن ها به عنوان يكي از 
اجزاي اكوسيستم طبيعت، زندگي كرده است، اما مشكل از زماني 
آغاز شد كه تصميم گرفت تعادل اين اكوسيستم را به نفع خود 

تغيير دهد و در ظاهر، مشكلي هم نبود، اما 
كم كم اثرات اين دستكاري خود را نشان 

داد و سرانجام به شرايط امروز رسيديم كه همه از گرمايش زمين 
و آلودگي هوا و خطر پالستيك و... حرف مي زنند. 

يادداشت
ميثم قاسمي ؛ شهروند دوچرخه سوار

 دوچرخه سواری 
فانتزی نيست

در ســال 1348ميــالدي طاعون 
بخش هايــي از اروپــا و ازجملــه 
فلورانس را فراگرفت. به فاصله اي 
اندك، جيوواني بوكاچيو كتابي نوشــت به نام دكامرون. حكايت 
7زن و 3مرد كه از شــر بيماري كشــنده به خانه اي در پيرامون 
شــهر پناه مي برند تا همه گيــري طاعون بگــذرد؛ قرنطينه اي 
ناچار، اما خودخواســته. آنها براي گذران وقت و افزودن به صبر 
و شــكيبايي خويش قــرار مي گذارند كه هر كــدام 1۰حكايت 
بگويند. پس دكامرون چنان كه از نامش پيداســت، مجموعه اي 

از 1۰۰حكايت اســت كه 1۰نفر روايت كرده اند؛ داســتان هايي 
با مضمون خوش باشــي و در فضاي طنز و مطايبه، اما چنان كه 
بعدها در موردش گفته اند و نوشته اند تصويري واقع نما از وضعيت 
اجتماعي فلورانس در ميانه قرن چهاردهم ميالدي. اين كاركرد 
جمعي كتاب در ايران ما هم سابقه دارد. هنوز هستند بزرگاني 
كه به ياد مي آورند شــاهنامه خواني پدرانشان را در شب هاي 
طوالني و سرد زمســتان كه پاي و جاي بيرون شدن از خانه 
نيست و اغلب آنها كه نويسنده و شــاعر و هنرمند و اهل علم 
هستند، آنچه شــده اند را تا حدي مديون آن كتابخواني دوره 
كودكي مي دانند. در ميان كتاب هاي فارسي چند كتاب است 
كه به طور خاص مناسب خوانده شــدن توسط يكي و شنيده 
شدن از سوي ديگران است؛ ازجمله همين شاهنامه كه پر است 

از ماجراهاي هيجان انگيز و عبرت آموز؛ 
داســتان هايي كه كوچــك و بزرگ را 

يكســان جلب مي كند و برخالف دكامرون به قول امروزي ها 
محدوديت سني ندارد.

نگاه
حميدرضا اسالمي ؛ عضو شوراي سردبيري

قصه هايي براي 
مقابله با مرگ

ادامه در 
صفحه آخر

ادامه در 
صفحه 17

فرصت هاي قرن جديد
 رويداد تهران1400  كه با هدف برنامه ريزي براي اداره شهر

در آغاز قرن آينده طراحي شده است، ديروز آغاز شد
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   اروپا از نفاق خارج شود
سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه در نشست خبري با انتقاد شديد از مواضع كشورهاي اروپايي در قبال ايران، 
تأكيد كرد: صادركردن خطابه هاي يكطرفه قابل قبول نيست و ارزشــي هم ندارد و پارلمان اروپا بايد نشان مي داد كه واقعا 
به دنبال حقوق بشر است. ياد ندارم عليه آمريكا در قبال اقدامات ضد بشري اش عليه ايران اقدامي انجام داده باشد يا در رفع 
انسداد مسيرهايي كه دارو و مواداوليه بايد براي ايران ارسال مي شد يا تهيه مي شد، تالش كرده باشد يا كشورهاي اروپايي 
را كه در اين مسير با آمريكا همراهي كردند، محكوم كند. متأسفانه سابقه طرف هاي اروپايي تيره و تار است. ما به طور قوي 
قطعنامه هاي گزينشي و طرفداري از كارزار ضد ايراني و صدور قطعنامه هاي ضد ايراني را محكوم مي كنيم. طرف هاي اروپايي 

را دعوت مي كنم به اينكه از پشت نفاق بيرون آيند و ببينند خودشان به كدام يك از وظايف شان عمل كرده اند.

خوش وبش روحانی و قاليباف در حاشــيه 
 عكس
خبر

نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا. 
رئيس جمهور و رئيس مجلس در ماه های اخير 
به واسطه اليحه بودجه و مصوبه ضدبرجامی 
مجلس انتقادهايی پشت تريبون نسبت به يكديگر داشته اند. 
اخيرا رهبر معظم انقالب با انتقاد از برخی سخنان خطاب به 
مسئوالن گفتند: اختالفات خود را با مذاكره با يكديگر حل 

كنيد.

خوش و بش روحانی و قاليباف

 نشســت مجازي وزيران خارجه ايران و 
گروه1+4 ديروز به صورت غيررسمي و ديپلماسی

البته مجازي برگزار شد. يكي از مهم ترين 
محورهاي اين جلسه تبادل نظر درباره بازگشت آمريكا به 
برجام در دوران جو بايدن بــود. بايدن از يك  ماه ديگر 
سكان كاخ سفيد را در دست خواهد گرفت و وعده داده 
به برجام بازمي گردد. در اين نشست كه جوزپ بورل، 
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا هم در آن حضور 
داشت، بيانيه مشتركي صادر شد كه وزراي خارجه بر 
حفظ توافق، اجراي برجام توسط همه طرف ها و تداوم 

همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي تأكيد كردند.
عكسي كه وزارت خارجه ايران از نشست مجازي وزراي 
برجام منتشر كرد، ظريف را در حالتي نشان مي داد كه با 

جديت و تحكم در حال صحبت كردن است.
وزراي خارجــه در بيانيــه خــود تأكيــد كردند كه 
قطعنامــه22٣1 همچنــان كامال الزم االجرا ســت، 
اين در حالي اســت كه دولت آمريــكا تالش مي كرد 
قطعنامه22٣1 را منقضي و قطعنامه هاي قبلي  عليه 
ايران را احيا شــده جلوه دهد و در ايــن راه تحركات 
فراواني هم از خود نشان داد اما در نهايت شوراي امنيت 
حاضر نشد قطعنامه پيشــنهادي آمريكا براي تمديد 
تحريم تســليحاتي ايران و يا اسنپ بك براي بازگشت 

قطعنامه هاي قبلي ايران را مورد پذيرش قرار دهد.
وزراي خارجه در اين نشســت توافــق كردند كه به 
گفت وگو بــراي تضمين اجراي كامل برجام توســط 
تمامي طرف ها ادامه دهند. وزرا دورنماي بازگشــت 
محتمل اياالت متحده به برجام را مورد توجه قرار دادند 
و بر آمادگي خود براي پرداختن به اين موضوع با نگاهي 

مثبت و در يك تالش مشترك تأكيد داشتند.
ايران اميدوار اســت با همكاري اعضــاي برجام براي 
جلوگيري از فروپاشي برجام، بند مربوط به مكانيسم 
ماشه را به نحوي مورد توافق قرار دهد كه هيچ طرفي 
نتواند به صورت خودكار قطعنامه هاي شوراي امنيت 
را احيا كند. جوزپ بورل، مســئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا پيش از برگزاري نشست وزيران كميسيون 
مشــترك برجام در صفحه توييترش نوشت: رياست 
نشســت مجازي وزيران E3/EU+2 )چين، فرانسه، 
آلمان، روســيه و انگليــس و ايران( -اعضــاي  توافق 
هسته اي- را براي تأكيد بر تعهداتمان نسبت به حفظ 

توافق برعهده دارم.
دومينيك راب، وزير خارجه انگليس ســاعتي بعد از 
نشست گفت: با اعضاي برجام ديدار داشتم و روشن كردم 
ايران نبايد توسعه برنامه هسته اي خود را اجرايي كند. 
انجام چنين كاري فرصت هاي پيشرفت را كه اميدواريم 

در سال2۰21 شاهد آن باشيم، تضعيف مي كند.
بورل پس از نشســت در توييتر نوشــت: ما بر ســر 
مطرح كردن چالش هاي ادامه دار اجرايي كردن توافق 
از جمله عدم اشاعه تسليحات هسته اي و تعهدات لغو 
تحريم ها به توافق رسيديم. هايكو ماس، وزير خارجه 
آلمان هم دقايقي پس از اين جلســه اقــدام ايران در 
نصب سانتريفيوژهاي پيشرفته در نطنز را نمونه اي از 

عدم پايبندي ايران به تعهدات برجامي اش دانست.
وي در ادامه گفت كه ايران بايد از هرگونه اقدام تاكتيكي 
كه باعث مي شود كار بايدن براي تغيير تصميم دونالد 
ترامپ )رئيس جمهور آمريكا( براي خــروج از برجام 

دشوار شود، پرهيز كند.
وزيــر امورخارجه آلمان افزود: بــراي اينكه دولت جو 
بايدن بتواند به برجام بازگردد، نبايد هيچ اقدام تاكتيكي 
ديگري كه تاكنون )از سوي ايران( شاهد آن بوده ايم، 
انجام شود. اين فرصت كه آخرين روزنه اميد است، نبايد 

از دست برود.

گزارش در حاشيه سياست

 علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي براي نخستين بار پس 
از مصوبه اخير مجلس موسوم به اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها به 
انتقاد از اين مصوبه پرداخته و گفته است: ما توانايي فني آنچه مجلس 
از انرژي اتمي خواسته اســت را داريم اما نگفته اند پولش را چه كسي 

مي دهد؟
در قانوني كه صالحي به آن اشــاره كرده، سازمان انرژي اتمي مكلف 
شده است »حداكثر ظرف مدت ٣ ماه پس از تصويب اين قانون عمليات 
نصب، تزريق گاز، غني سازي و ذخيره ســازي مواد را تا درجه غناي 
 مورد نياز، با حداقل يك هزار دستگاه ماشين هاي نسل دوم پيشرفته

 )IR – 2M( آغاز كنــد و همچنين در همين بــازه زماني، عمليات 
غني سازي ، تحقيق و توسعه با ماشين هاي نسل ششم )IR - 6( را با 
حداقل 164ماشين از اين نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت يك سال 

پس از تصويب اين قانون به يك هزار دستگاه ماشين توسعه بدهد.«
 علي اكبر صالحي در گفت وگو با ســايت انتخاب گفته است: امكان 
عملياتي كردن اين مواردي كه از ما خواســته شده را داريم ولي من 
تعجب مي كنم شوراي نگهبان چگونه اين قانون را تأييد كرده است 
چون كه عمدتا تاجايي كه مطلع هستيم اگر قانوني وضع شود و هزينه 
براي دولت در آن ديده شود ولي منابعش ديده نشود شوراي نگهبان رد 
مي كند؛ شما خواسته هايي را از سازمان انرژي اتمي داريد كه ما آمادگي 

انجام آن را داريم ولي با كدام بضاعت مالي؟
وي گفت: باالخره وقتي شما هزارتا ســانتريفيوژ   IR 6 مي خواهيد 
مواداوليه اش را بايد تامين كنيد. خيلي چيزهاي ديگر را بايد تامين 
كنيد. پولش از كجا بايد بيايد؟ اگر از منابع داخلي بايد تامين شــود 
اينها يا نمي دانند منابع داخلي ما چقدر است يا نمي دانند ارزش هر 
سانتريفيوژ  IR 6 چقدر اســت! لذا اين يك نقص در قانون است. من 
نمي دانم چطور مي خواهند برطرف كنند. ما كه نمي توانيم برويم به 
مجلس بگوييم پول بده. ما بايد به دولت بگوييم پول بده. به سازمان 
برنامه و بودجه بگوييم پول بده. سازمان برنامه و بودجه هم مي گويد 
من در سال99 اصال منابعي براي اين كارهاي فوق العاده نديدم و لذا 
چون قانون شامل و كاملي نبوده خودش مانع براي خودش ايجاد كرده.

صالحي همچنين با انتقاد از همه كساني كه در اين سال ها مي گفتند 
فاتحه فناوري صنعت هســته اي خوانده شــده و امــروز مي گويند 
غني ســازي  2۰درصدي را آغاز كنيد گفت: در ايــن قانون آمده كه 
 ،IR 6  غني ســازي  2۰درصدي را فورا آغاز كنيد. هزارتا سانتريفيوژ
هزارتا ســانتريفيوژ  اي آر 2M، چنين و چنان. فلز اورانيوم. همه اينها 
را فوري انجام دهيد. خب اين از منظر برخي از دوستان كه مي گفتند 
فاتحه فناوري صنعت هسته اي خوانده شــده است. ما فاتحه را براي 
چه كسي مي خوانيم؟ براي كسي كه ديگر از دنيا رفته و قابليت برگشتن 
به دنيا را ندارد. يا مي گويند صنعت هسته اي نابود شده است. يعني هيچ 
اثر و آثاري از آن نمانده است. حاال چطور است كه اين خواسته مجلس 
از يك مرجعي كه نابود شده و فاتحه اش خوانده شده و ارزش حياتي 

ندارد خواسته اند كه اين كارها را به سرعت انجام دهد.  

  مديران  بانك دي محاكمه مي شوند
دادستان تهران در جلسه شوراي عالي قضايي با ارائه گزارشي از 
آخرين وضعيت پرونده تخلفات بانك دي در پرداخت تسهيالت 
كالن و خارج از ضابطه به اشخاص خاص، گفت كه در اين پرونده، 
گروه موســوم به »خونه به خونه« بيش از 6٣۰۰ميليارد ريال 
)6٣۰ميليارد تومان( از بانك  ها براي 11شركت وابسته به خود 

تسهيالت خارج از ضوابط قانوني گرفته بودند.
 به گزارش ميزان، علي القاصي  مهر اعالم كرد كه در اين پرونده 
9نفر از مســئوالن وقت بانك دي و همچنين 4نفــر از مديران 
شــركت هاي دريافت  كننده تســهيالت دستگير شــده اند كه 
كيفرخواست آنها به دادگاه ارسال شده و به صورت ويژه در دست 

رسيدگي است.
 

  بيانيه جامعه روحانيت درباره آيت اهلل امجد
جامعه روحانيت مبارز با صدور بيانيه اي، اظهارات آيت اهلل محمود 
امجد درپي اعدام روح اهلل زم را ناشي از بي بصيرتي و انحراف دانست 
و تأكيد كرد كه بايد آن را در زمره مصاديق ريزش هاي عبرت آموز 

دوران انقالب اسالمي به شمار آورد.
 به گزارش خبرآنالين، در بيانيه جامعــه روحانيت مبارز آمده 
است: در چند روز گذشته شاهد اظهارات سخيف و ساختارشكن 
يك فرد ساده لوح بوديم كه با سخناني بسيار تند همه را بهت زده 

كرد. 
مظلوم نمايي و قهرمان سازي  از يك عنصر خودفروخته، جاسوس 
و خيانتكار به منافع ملك و ملت و به كار بستن واژه شهيد براي 
چنين شخص منفوري از سوي اين شخص كه از جايگاه منبر و 
مسجد به شهرت و اعتبار اجتماعي رسيده بود جاي بسي حيرت 

و شگفتي داشت!
 رئيس جمهور روز گذشــته در 

نشســت حقــوق اساســي و دولت
شهروندي كه به مناسبت سالروز 
رونمايي از منشــور حقوق شهروندي برگزار 
شده بود، به عنوان يكي از وعده هاي انتخاباتي 
به مراحل تدوين، تصويب و اجراي اين منشور 
در دولت تدبير و اميد اشــاره كــرد. اوگفت: 
مبناي منشور حقوق شــهروندي اصل 1٣4 
قانون اساسي اســت كه يك منشور منقحي 
تدوين شد و بعد از چند ســال از اجراي اين 
منشور كسي يك اشكال مهم و اساسي مطرح 

نكرده است. 
حسن روحاني منشور حقوق شهروندي را از 
افتخارات دولت تدبير و اميد دانست و افزود: 
گزارش مفصلي معاونت اداري- اســتخدامي 
به من داد كه چگونه اين منشــور در ادارات 
مختلف مــورد توجه اســت و اجــرا و عمل 
مي شود. روحاني با تأكيد بر اينكه دولت تنها 

به تدوين منشورحقوق شهروندي اكتفا نكرد 
بلكه اجرايــي و عملياتي كــرد، گفت: مردم 
مي خواهند در ســايه حقوق زندگي راحتي 
داشــته باشــند و نظرات و آراي خودشان را 
در موقع لــزوم به خوبي اظهــار كنند و آراي 
خودشان را بتوانند نسبت به افرادي كه مورد 
نظرشان اســت، به صندوق بيندازند و تالش 
كرديم تا در تمام انتخابــات در حدي كه در 
اختيار دولت هست، مردم بتوانند از آراي خود 
به خوبي استفاده كنند و بتوانند نظرات خود 

را بگويند.
روحاني بــا تأكيد بــر اينكه شــرايط امروز 
آزادي هاي مردم در دانشــگاه ها، اجتماعات، 
اعتراضــات، روزنامه ها و رســانه ها به مراتب 
از قبل دولت يازدهم بهتر اســت، ادامه داد: 
البته تكنولوژي به ما كمك كرد و كار بزرگي 
در زمينه فضاي مجــازي در دولت يازدهم و 
دوازدهم انجام شــد كه اگر اين دولت نبود، 

چنين فضايي قطعا در اختيــار مردم نبود و 
فداكاري، تالش و ايســتادگي زيادي شد تا 
مردم بتوانند از فضاي مجازي استفاده كنند و 

فضاي سايبري در اختيار آنان باشد.

دولت زنجير قطعنامه ها را پاره كرد
رئيس جمهور عدم اهمــال در احقاق حقوق 
مــردم را يكي از افتخارات دولت برشــمرد و 
با اشــاره بــه تالش هــاي دولــت در زمينه 
ديپلماســي و احقاق حقوق ملي مردم و لغو 
همه قطعنامه هاي فصل هفتم شوراي امنيت 
ســازمان ملل، گفت: اين كار دولت بســيار 
ارزشــمند بود؛ چراكه دولت هايي كه حدود 
1۰تا 2۰ســال گرفتار فصل7 هستند، هنوز 
نجات پيدا نكرده اند اما دولــت تدبير و اميد 
توانســت در يك فاصله زماني كوتاه 2ساله 
كل اين قطعنامه هاي فصل هفتي را لغو كند 
كه اين يك زنجير بزرگي بر گردن مردم بود 

كه پاره شد.
روحاني با اشــاره به تالش هــاي دولت براي 
برداشــت از ميادين مشــترك نفــت و گاز 
و همچنين پيــروزي و موفقيــت دولت در 
دادگستري بين المللي الهه در زمينه احكام 
موقت و قرار به عنوان مصاديق احقاق حقوق 
ملي، ادامه داد: تالش كرديم حقوق مردم در 
زمينه آموزش، بهداشــت، نيازهاي ضروري 
زندگي و حقوقي كه نسبت به تورم در كشور 

دريافت مي كنند، حفظ و احقاق شود.

چند بانو در نوبت سفارت هستند
روحاني در ادامه به تالش هــاي دولت براي 
احقاق حقوق زنان، جوانان و اقليت هاي ديني، 
مذهبي و قومي در جامعه اشاره و تصريح كرد: 
به مردم قــول داديم، تــالش كرديم و عمل 
كرديم و گفتيم كه ٣۰درصد مديريت به عهده 
خانم ها باشد و در اين زمينه قدم به قدم جلو 
مي رويم و وقتي براي نخستين بار اعالم كرديم 
كه يك ســفير خانم اعزام شود، خيلي بحث 
بود كه اين كار شد و چندين سفير جمهوري 
اســالمي ايران از بانوان هستند و چند بانوي 

ديگر هم در نوبت هستند.
رئيس جمهور با اشاره به دستاوردهاي دولت 
براي روســتاييان در زمينه هــاي مختلف و 
همچنين افزايش گازرســاني به روستاها از 
14هزار روستا در كشــور در ابتداي دولت به 
٣2هزار روستا در دولت دوازدهم و دسترسي 
به آب سالم پايدار روســتايي براي ٣5روستا 
در هر هفته و 1۰ميليون جمعيت روستايي، 
تأكيد كرد: پس حقوق شــهروندي فقط در 
كتابت و تدوين يك جــزوه و دفترچه نبود، 
بلكه همه تالش مان را بــه كار گرفتيم تا اين 
حقوق در بخش هاي سالمت، محيط زيست، 
آموزش، آزادي بيــان و حقوق ملي اجرايي و 

عملياتي شود.

 ایستادگی شد تا  مردم
از فضای مجازی استفاده كنند

رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است
رئيس جمهور در بخشي از سخنان خود در نشست حقوق اساسي و شهروندي به امكان بازنگري در قانون اساسي اشاره كرد و گفت: بحث بازنگري قانون 
اساسي در يك زماني كه مورد نياز باشد كه اشكالي ندارد. البته قانون اساسي معموال دير به دير در دنيا اصالح مي شود ولي االن 31سال است قانون اساسي 
تغيير نكرده، قبال قانون اساسي يك فرصت 10ساله بود، اصالحاتي در پايان عمر حضرت امام انجام گرفت اما در اين 31سال، قانون اساسي تغيير نكرده 

و ممكن است زماني الزم باشد تغيير كند.
روحاني ضمن اشاره به برداشت هاي مختلف از قانون اساسي، تأكيد كرد: اصل 113قانون اساسي چند مسئله دارد؛ يكي اينكه جايگاه رئيس جمهور را تعيين 
مي كند و مي آورد كه رئيس جمهور دومين مقام كشور و عالي ترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري است و بالفاصله بعد از اين مي گويد كه مسئول اجراي 
قانون اساسي است؛ يعني اين كسي كه بعد از رهبري باالترين مقام كشور است، مسئوليت اجراي قانون اساسي و مسئوليت قوه اجرايي را جز مواردي 
كه البته به عهده رهبري است، بر عهده دارد. رئيس جمهور تصريح كرد: وقتي اول و آخر اين جمله را مي خوانيد، معنايش اين مي شود كه رئيس جمهور 
در قوه مجريه مسئول اجراي قانون اساسي است كه اين لغو، بي خاصيت و اساسا بي معناست و البته هر كسي در بخش خود مسئول اجراي قانون است و 

بايد قانون اساسي را اجرا كند.
رئيس جمهور با اشاره به اهميت اصل 59 قانون اساسي، تأكيد كرد: در مقاطعي كه واقعا يك اختالف نظر اساسي وجود دارد و يك فكر واحد در كشور نيست 
كه البته بايد در جو آرام، موضوع بسيار مهم، بحث و بررسي شود و بعد هم در اختيار آراي عمومي مردم و رفراندوم گذاشته شود تا مردم نظر بدهند. روحاني 
با بيان اينكه سازوكار اين مهم در قانون اساسي بسيار پيچيده درنظر گرفته شده است و اصل 59 به سادگي اجرا نمي شود، تأكيد كرد: حداقل براي اينكه 

اين اصل قانون اساسي است، مي توان بعد از 40سال يك بار در يك موضوع مهم اجرا و پياده كرد.

ث
مك

روحاني در نشست حقوق اساسي و شهروندي تأكيد كرد كه دولتش در احقاق حقوق مردم اهمال نكرده است

  فداكاري، تالش و ايستادگي زيادي شد تا مردم بتوانند از فضاي مجازي استفاده كنند
  امروز آزادي هاي مردم در دانشگاه ها، اجتماعات، اعتراضات، روزنامه ها و رسانه ها 

به مراتب از قبل دولت يازدهم بهتر است
  به مردم قول داديم و گفتيم كه 30درصد مديريت به عهده خانم ها باشد و در اين زمينه 

قدم به قدم جلو مي رويم 

تالش براي بازگرداندن آمريكا به برجام
 وزيران خارجه كشورهاي عضو برجام در يك نشست مجازي بر آمادگي خود براي پرداختن به موضوع 

بازگرداندن آمريكا به برجام تأكيد كردند

 اشاره رئيس سازمان انرژي اتمي 
به نقص جدي قانون اقدام راهبردی عليه تحريم ها 

  صالحي: تعجب مي كنم شوراي نگهبان 
چگونه اين قانون را تأييد كرده است

 منابع مالي مصوبه برجامي مجلس 
كجاست؟

   تفاوت های جليلی و ظریف
صالحي درباره تفاوت هاي جليلي و ظريف در مذاكرات هم گفته است: من 
اگر بخواهم تعريفي از آقاي جليلي داشته باشم، ايشان را يك فرد آرمانگرا 
ديدم در مذاكره و آقاي دكتر ظريف را يك فرد عملگرا ديدم. او گفته است 
آقاي جليلي به نظر من نخستين باري بود كه وارد مذاكره مهم بين المللي 
مي شد. تجربه نداشت. عملگرايي از تجربه مي آيد. دكتر ظريف كوله بار 
تجربه بود. سال ها سفير بود. يكي از اركان مهم بيشتر مذاكرات بين المللي 
ما بعد از انقالب آقاي ظريف بود. چنين فردي آرمانش را در بستر عملگرايي 
جلو برد. آقاي دكتر جليلي وقتي وارداين حوزه شد نخستين بار بود كه 
وارد مذاكره اي به اين مهمي مي شد كه ابعاد فني حقوقي سياسي داشت. 
مذاكره هسته اي پيچيده است. زماني شــما درباره افغانستان مذاكره 
مي كنيد. اين مذاكره سياسي است. خيلي كه از سياست دور شويد، ديگر 

مي شود حقوقي.
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بازديد مكان هاي تاريخي با دوچرخه

 
حدود 20ســال اســت كه پا به ركاب 
هســتم و براي انجام كارهاي روزمره و 
حتي طي كردن مسير خانه تا محل كار 
و برعكس از اين وسيله دوســت داشتني استفاده مي كنم. با تمام 
اين تفاسير در يك كالم روزانه حدود 50كيلومتر ركاب مي زنم و 

از اين كار لذت مي برم. 
مسيري كه با ماشين در مدت زمان يك ساعت و نيم طي مي كنم، 
با دوچرخه يك ساعته انجام مي دهم. دود ندارد و در ترافيك هم 
نمي مانم. اين وسيله دوست داشــتني در بين ما ايرانيان به ويژه 
پايتخت نشينان خيلي محبوب نيست و مهجور مانده است. البته 
در اين ميان عالوه بر گراني دوچرخــه، عوامل ديگري مانند نبود 
زيرساخت هاي مناسب هم دخيل اســت. هر چند در مقايسه با 
سال هاي گذشته شهرداري كارهاي خوبي انجام داده و مسيرهاي 
ويژه دوچرخه در محورهاي شــرقي- غربي ايجاد كرده است اما 
همچنان در محورهاي شــمالي- جنوبي اين كمبود وجود دارد 
كه احداث مسير شــهدا به ســرخه حصار مي تواند تا حدي اين 
 نياز را برطرف كند.  از ســوي ديگر نبود پيوستگي در مسيرهاي 
دوچرخه سواري هم سبب شده، مردم در تهران كمتر پا به ركاب 
شوند. اگر در مسيرهاي طوالني و پر رفت وآمد مانند اتوبان آهنگ 
تا بازار تهران در يك خط مستقيم، مسير دوچرخه ايجاد شود، حتماً 
شهروندان هم استقبال مي كنند و نتيجه اين اقبال، كاهش ترافيك 
و آلودگي تهران مي شود. عالوه بر مسيرهاي ويژه دوچرخه، امنيت 

اين مسيرها هم اهميت دارد. 
اين معبرها بايد به گونه اي طراحي شوند كه موتورسيكلت و ماشين 
در آنها تردد نكند تا دوچرخه سوار بتواند در امنيت كامل ركاب بزند 
و اطرافيان نگران دوچرخه سواري او نشوند. نكته ديگري كه شايد 
كمتر به آن توجه شده يا اصالً ديده نشده، برگزاري تورهاي سياحتي 
در پايتخت با اســتفاده از دوچرخه اســت. منطقه 12، مكان هاي 
تاريخي زيادي دارد كه داخل پس كوچه هــاي تنگ و باريك قرار 
دارند و دوچرخه بهترين گزينه براي رفتن و تماشاي آنهاست. اگر 
شهرداري با همكاري شــركت هاي خصوصي، تورهاي سياحتي با 
هدف تماشا و معرفي بناهاي تاريخي تهران برگزار كند، از يك سو 
مردم به استفاده از دوچرخه ترغيب مي شوند و از سوي ديگر با تهران 
و بناهاي تاريخي و قدمت آن آشنا مي گردند. بنابراين دوچرخه عالوه 
بر يك وسيله تفريحي و ورزشي كه اين روزها براي كارهاي روزمره 
هم مورد استفاده قرار مي گيرد، مي تواند يك وسيله گردشگري هم 

باشد كه اين كار نياز به همت و همكاري مسئوالن دارد.

دوچرخه و مبارزه با كرونا
سازمان بهداشت جهاني يكي از راه هاي كاهش كوويد-19 
را استفاده از دوچرخه براي سفرهاي درون شهري پيشنهاد 
كرده است و به رهبران شهري توصيه كرده در شهرهايشان 
مسيرهاي ويژه كرونايي احداث كنند تا مردم بتوانند در 
اين شرايط بيشتر از دوچرخه استفاده كنند. بنابراين يكي 
از راه هاي مطمئن براي كاهش شيوع ويروس كرونا توسعه 
سيستم حمل ونقل سبز و مسيرهاي دوچرخه سواري و 

ايجاد فرهنگ استفاده از دوچرخه در شهر است.

ث
مك

»ما با افتخار آخرين مديران قرن حاضر و نخستين 
مديران قرن جديد هستيم. بايد از اين فرصت استفاده گزارش

و آن را تبديل به موتور توســعه كنيم«؛ اين سخن 
شهردار در رويداد »تهران1400« بود كه روز پيش در برج ميالد 

آغاز شد.
اين رويداد، براســاس همكاري شــهروندان و مديران شهري و با 
هدف برنامه ريزي براي اداره شهر در آغاز قرن آينده طراحي شده 
اســت. بازيابي مفهوم شــهروندي، تقويت تنوع فرهنگي، تحقق 
عدالت اجتماعي و افزايش نشــاط و اميد در شهر بخشي از اهداف 
تهران1400 است تا مشخص شود پايتخت در قرن جديد پيش رو 

چه شمايلي خواهد داشت.
پيروز حناچي، شهردار تهران هم در مراسم ديروز به چنين نكاتي 
اشاره كرد و گفت: »اكنون فرصتي براي مرور 100سال گذشته و 
درس گرفتن براي برنامه ريزي 100سال آينده است. مي توانيم از 
تجربيات گذشــته درس بگيريم و آينده را بهتر تعريف كنيم. در 
ابتداي قرن، شهر تهران ۳00هزار نفر جمعيت داشت و امروز تهران 
8ميليون و600هزار نفر جمعيت دارد كه با شهرهاي اقماري نزديك 
به 1۳ميليون مي شود. در اين مدت فرصت هايي را از دست داديم؛ 
مانند محدوده 25ساله شــهر تهران. قبال از اين محدوده حفاظت 
مي شد و قرار نبود تراكم داخل شهر افزايش يابد و بايد جمعيت به 
شهرهاي اطراف تهران منتقل مي شد، اما شرايط انقالب طوري بود 
كه محدوده 25ساله كه بيش از چند دهه حفاظت مي شد، از بين 
رفت و عالوه بر آن، تراكم داخل تهران افزايش يافت كه اين امر منجر 
به افزايش تمركز در شهر شد. اگر امروز آلودگي و ترافيك مضاعف 

داريم نتيجه خروج از اين برنامه ريزي است.«
او يكي از تبعــات خروج از عرصــه برنامه ريزي را تبديل شــدن 
شهرداري به شهرداري رانتي دانســت و گفت: »ما تبعات اشتباه 
اين كار همراه با هزينه بسيار سنگين را در شهر ديديم. نبايد اين 
اشتباهات تكرار شود. تهران1400 فرصتي براي برنامه ريزي آينده 
و تغيير برنامه ريزي تهران است، براي اينكه شهر بهتر شود و اشتباه 
گذشته تكرار نشود. امسال و سال آينده ما همه برنامه هاي تهران را 

معطوف به تهران1400 خواهيم كرد.«
شــهردار تهران با بيان اينكه در قرن آينــده مي توان هدفگذاري 
براي شروع 100سال آينده را انجام داد، افزود: »با شكل گيري نهاد 
برنامه ريزي شهر تهران، به دنبال اين هدف هستيم كه با همكاري 
شورا اين كار را انجام  دهيم؛ درغير اين صورت ما هم فرصت ها را از 
دست خواهيم داد و 100سال بعد از اين اشتباهات ما ياد خواهند 

كرد.«
حناچي، در بخــش ديگري از صحبت هاي خود گفــت: »از كادر 
درماني كه اين روزها فشــار بســياري را تحمل مي كنند، بسيار 
سپاسگزارم. هفته هاي سختي پشت سر گذاشته شده كه اوج آن در 
كالنشهر تهران ديده شد. به اين معنا كه تقريبا بيش از 90 روز آمار 
روزانه مرگ 150نفر را داشتيم كه كمتر از 50درصدشان مربوط به 
تهران بود؛ البته خوشبختانه در يك هفته اخير آمار كرونا كاهش 

يافته است.«
او در ادامه گفت: »شرايط شهرداري با دولت متفاوت است. دولت 
ابزارهايي براي جبران كســري دارد كه ما نداريــم. تمامي منابع 
درآمدي شــهرداري در بحران كرونا دچار اختالل شــده اســت. 
چند صد مركز ورزشي تعطيل شــده، همين برج و تاسيساتش به 
حالت تعليق درآمده و ســازمان فرهنگي و هنري شــهرداري كه 
بيش از 50درصد صندلي سينماهاي شهر را دارد، تقريبا تعطيل 

شده است. كرونا براي شهرداري يعني كاهش درآمد و تحريم يعني 
افزايش هزينه. در اداره كالنشهر شــرايط سختي را مي گذرانيم و 

تالش شده با همه مشكالت شهر را آرام نگه داريم.«

تمركز، مشكل اصلي تهران است
شهردار تهران افزود: »منشأ همه مشكالت تهران تمركز است كه 
بخشي از آن هم در اختيار شهرداري تهران نيست و ما سياست هاي 
عدم تمركز را با همكاري دولت تعقيب خواهيم كرد. در حال حاضر 
كرونا اصلي ترين چالش است، اما تهران مانند ديگر كالنشهر ها از 

ترافيك و آلودگي رنج مي برد.«
حناچي با بيان اينكه تمامي نيروهاي شــهرداري مشغول به كار 
هستند، گفت: »با اميد به آينده، توكل بر خدا و تالش بيشتر، اين 
شرايط پشت سر گذاشته خواهد شد. بايد تمام تالش خود را به كار 
بگيريم تا اين بار هرچند سنگين از دوش شهروندان برداشته شود و 
به مديراني سپرده شود كه با عشق، سالمت و عالقه به دور از حاشيه 
تالش مي كنند.« شهردار تهران ضمن اشاره به شعار »مردم جان 
شهر هستند« گفت: »بدون همراهي مردم، شهر بسيار سخت اداره 
مي شود و اين مديريت بسيار پرعارضه خواهد بود. اما در مقابل كاري 
كه با همراهي دل هاي شهروندان انجام مي شود، بسيار پربركت و 

كم هزينه است. ما مسير دوم را انتخاب كرده ايم.«
او ضمن اشاره به ديپلماسي شهري، خاطرنشان كرد: »در شرايط 
كرونا تالش شد تا صداي مظلوميت مردم ايران و تهران به جهانيان 
رسانده شــود. تالش هاي بســياري در عرصه بين المللي صورت 
گرفت. به شهرداران كالنشهر هاي ديگر گفتم شما فقط با ويروس 
كرونا مواجه شــده ايد، اما ما با ويروس تحريم هم درگير هستيم. 
تحريم تأثير خود را بر همه ابعاد اداره شهرها از حمل ونقل عمومي 
تا مسائل درماني گذاشته اســت و اين پيام را به شهرداران وين، 
سئول، لندن، اســتانبول، كابل و... داديم. همچنين تالش شد تا 
تصوير ذهني تهران در جهان بهبود داده شود. شاخص هايي كه در 
رقابت هاي جهاني تأثير مي گذارد، شناخته شده هستند و اگر ما 
فعاليت هاي خود را به آن زبان ترجمه كنيم، مي توانيم در رقابت ها 
مؤثر واقع شويم. درحال حاضر رتبه هوشمندي تهران، 4رتبه بهتر 

شده است.«
حناچي افزود: »در عرصه هاي بين المللي و حركت هاي اجتماعي 
كمتر اتفاق مي افتد دستگاه هاي امنيتي از شهرداري تشكر كنند. 
در اتفاق »جان پدر كجاستي؟« بدخواهاني كه كشور هاي همسايه 
و ايران را هدف قــرار داده  اند، نمي خواهند كه مــا رابطه خوبي با 
افغانستان داشته باشيم، اما هشــتگ جان پدر كجاستي در كنار 
ديپلماسي عمومي كشور با بازخوردي از كابل به شهرداري تهران 

رسيد و باعث اتحاد بيشتر دو ملت شد.«
او با شرح برخي از اتفاقات روي داده در قرن گذشته يادآوري كرد: 
»ايده تهران1400 توسط خانم خداكرمي در شوراي شهر مطرح 
شد. درگيري هاي اوليه مديريت روزمره، ما را از اين نكته غافل كرد، 
اما اين اتفاق يك نقطه عطف مهم بود كه شهرداري اليحه اي در اين 

زمينه هم به شورا داده و قرار است بازبيني شود.«
حناچي با اشــاره به تنوع نشــانه تهران1400 گفت: تهران يك 
خصيصه خاص ندارد، بلكه ارزش ها و ويژگي هاي فراواني دارد و ما 
بايد تمام فعاليت هايمان را از اين لحظه به بعد مزين به اين نشانه 
كنيم. خيابــان وليعصر هم در اين برنامه جايــگاه ويژه  اي خواهد 
داشــت؛ زيرا نقطه محوري كار و آغاز فعاليت شــهرداري است، 

توانمندي ثبت جهاني شدن را دارد و استخوان بندي تهران1400 
خواهد بود.«

تهران بايد جاي زندگي باشد
رئيس شوراي شــهر تهران نيز در اين مراســم گفت: »در زمينه 
شهرســازي خطاهاي فاحشــي در تهران صورت گرفته اســت. 
بررسي ها نشان مي دهد همه شــهرداران 100سال اخير كه بيش 
از 50 نفر هســتند - ضمن خدماتي كه انجام داده اند - اشتباهات 
فاحش شهرسازي داشته اند و همين باعث شده كه تهران شهرسازي 

متوازني نداشته باشد كه اين را بايد جبران كرد.«
محسن هاشمي گفت: »تهران تجربه توسعه پايدار و متوازن نداشته 
است. تالش اين است كه تهران شهري براي زندگي شود، اما هنوز 
اين خصوصيت را به دست نياورده اســت. مهم ترين عنصري كه 
مانع اين زندگي شــده آلودگي هوا و محيط زيست است. استفاده 
از سوخت هاي فسيلي و ذرات معلقي كه در تهران ايجاد مي شود، 
تهران را به سمت آلودگي بيشتر مي برد؛ درحالي كه بايد به سمت 
حمل ونقل عمومي زيســت محيطي برويم و از اين جهت تهران را 

تاب آور كنيم. همه اينها بايد در طرح1400 مطرح شود.«
او با اشاره به ســابقه طرح تهران1400 گفت: »در سال97 زماني 
كه آقاي افشاني شهردار بود، شوراي شهر تهران با پيشنهاد خانم 
خداكرمي، عضو شوراي شهر تهران رويداد1400 در صحن تصويب 
شد و قرارشد كه شهردار برنامه هاي خود را براي 1400 به صورت 
اليحه به شورا بدهد و شوراي شهر آن را بررسي و تصويب كند. بعد 
اين مصوبه به شهرداري رفت و به دليل اتفاقاتي كه افتاد، طول كشيد 
و درنهايت با تأخير بسيار زياد در سال98 يا 99 بود كه يك اليحه 
يك صفحه اي آمد و به تأييد شورا نرسيد. براي اينكه اعضا در جريان 
قرار گيرند در يك جلسه هم انديشي مطرح كرديم و نظراتي داده 
و قرار شد تكميل و بعد در شورا تصويب شود. بعد از آن، ما منتظر 
هستيم تا اين اليحه دوباره به شــورا ارائه شود. من فكر مي كردم 
وقتي اين طرح به شوراي شهر مي آيد روي آن كار كنيم كه تهران 
در 20سال اول قرن جديد، تبديل به شهري براي زندگي باشد.« 
او افزود: »درباره برنامــه1400 بايد به تاريخ تهران توجه كنيم كه 
روستاي كوچكي به عنوان ييالق شهر باستاني ري بوده است و از 
250سال پيش به تدريج رشد كرده و االن كمتر از 10ميليون نفر 
جمعيت دارد كه اگر حدود 4۳شهر اقماري را جزو تهران ببينيم، 
جمعيت تهران بيشــتر مي شود.« هاشمي با اشــاره به تاب آوري 
شهري گفت: »همه منتظر يك زلزله هســتند. در زمينه ايمني و 
كمك رســاني هاي بعد از زلزله بايد كار بزرگي انجام شود تا شاهد 
مرگ ومير زياد نباشيم، اما شايد 20درصد از كارهايي كه بايد انجام 
مي داديم را انجام داده ايم.« براساس اين گزارش در پايان مراسم از 
كتاب و همينطور نماد تهران1400 توسط شهردار تهران رونمايي 
شد. اين نماد، قطعه بتني بزرگي است كه دردو سوي خود با آيينه 

تزيين شده و در يكي از فضا هاي عمومي شهر نصب خواهد شد.

تهران 1400؛ فرصت هاي قرن جديد
  شهردار تهران: ما آخرين مديران قرن حاضر و نخستين مديران قرن جديد هستيم، پس نبايد فرصت هاي قرن جديد را از دست بدهيم

   رئيس شورای شهر تهران: همه شهرداران صد سال اخير كه بيش از 50 نفر هستند - ضمن خدماتی كه انجام دادند - اشتباهات فاحش شهرسازی داشته اند

خبر

محمد سرابي
خبر نگار

كورش قاسميان
 شهروند دوچرخه سوار

سال1۳94 با افزايش مشكالتي مانند ترافيك، آلودگي 
هوا، بيماري هاي ناشي از كم تحركي، آلودگي صوتي حمل و نقل

و... در اراك براي نخســتين بار، پويش مردمي تحت 
عنوان سه شنبه هاي بدون خودرو با هدف استفاده از خودروي كمتر 
راه اندازي شد. اين پويش در مدت كمتر از يك سال به سراسر كشور 

رسيد و بيش از 250شهر ايران به آن پيوستند. 
كمپين سه شنبه هاي بدون خودرو در تهران از سال95 با همكاري 
مردم و دســتگاه هاي مربوط مانند وزارت ورزش، محيط زيســت 
و توســعه پايدار و... گســترش پيدا كرد تا اينكه در تهران، اواخر 
آذر ماه سال97 با حمايت و مديريت پيروز حناچي، شهردار تهران 
به طور جدي آغاز شد و اكنون حدود ۳سال و 96هفته از اجراي آن 

مي گذرد.
 اين پويش نقش بســزاي در ايجاد فرهنگ اســتفاده از دوچرخه 
به عنوان استفاده از يك سيستم ســبز حمل ونقل عمومي در برابر 
استفاده از خودرو داشته است. براســاس آمارهاي ارائه شده سهم 
سفرهاي درون شــهري در تهران با دوچرخه به يك درصد رسيده 

است.
در جهان ســال1995 كمپين روزهاي بدون خودرو در سراســر 

دنيا برگزار شد. نخســتين كمپين ملي سال1997 توسط انجمن 
حمل ونقل زيست محيطي انگليس افتتاح شد و از طريق همه پرسي 
عمومي در دنيا نهادينه گشت. هم اكنون بوگوتا بزرگ ترين رويداد 
روز بدون اتومبيل جهان را در سراسر شهرهاي دنيا برگزار مي كند و 
در برخي از كشورهاي توسعه يافته دنيا سهم استفاده از دوچرخه در 

سفرهاي درون شهري به باالي 40درصد هم مي رسد.
آمستردام و كپنهاگ جزو شهرهايي هستند كه مردم آن بيشترين 
آمار اســتفاده از دوچرخه را در ســفرهاي درون شــهري به خود 

اختصاص داده اند. 
در آمستردام هلند زيرساخت هاي موجود شهر بر دوچرخه متمركز 
است و بيش از 40درصد از ســفرهاي درون شهري آن با دوچرخه 
انجام مي شود و در ســال2018 با جمعيت حدود 18ميليون نفر 

تعداد 22ميليون دوچرخه داشتند. 
در اين شهر تالش مي شود كه تا سال20۳0 آمار دوچرخه سواران 
2برابر شود. در دانمارك 62درصد از سفر ســاكنان آن در شهر با 
دوچرخه انجام مي شــود و در كپنهاگ ســال2016 از هر 10نفر 
9نفر دوچرخه داشتند و دوچرخه ســواري يك چهارم بار سيستم 
حمل ونقل شخصي با مســافت هاي كمتر از 5كيلومتر را بر دوش 
مي كشــيد و اكنون نيمي از مردم آن دوچرخه ســوار هستند. با 
اين حســاب بايد ديد چه زماني ارقام مربوط به سهم دوچرخه از 

حمل ونقل شهر تهران به آمارهاي جهاني نزديك مي شود.

نقش پويش سه شــنبه هاي بدون خــودرو در ترويج پويش 
دوچرخه سواري

آلن پطروسيان، پايه گذار نهضت 
دوچرخه ســواري همگاني ايران: 
زندگــي مــدرن شــهري بــا تمامي 
جذابيت هاي خود باعث آســيب هاي 
فــردي، اجتماعي و محيط زيســتي 
گوناگوني در سراســر جهان شده كه 
به طور غيرمستقيم نيز اقتصاد بسياري از كشور ها را تحت تأثير قرار 

داده است. پويش سه شــنبه هاي بدون خودرو و ساير پويش هاي 
ترغيبي دوچرخه سواري همگاني، سال اول حدود 700رويداد، سال 
دوم حدود 1000رويداد، ســال ســوم حدود 1۳00رويداد، سال 
چهارم حدود 1800 و ســال پنجم بيش از 2000رويداد در حوزه 
دوچرخه ســواري همگاني ايران برگزار شــد كه در آن گروه هاي 
مردمي و هيأت هاي دوچرخه ســواري، هيأت هــاي ورزش هاي 
همگاني، شهرداري ها و ساير فعاالن علمي، مهندسي، اجتماعي، 
اقتصــادي، محيط زيســتي و ورزشــي )ازجملــه ملي پوشــان 
دوچرخه ســواري به عنوان مروجين و ســفيران دوچرخه سواري 

همگاني ايران( در سراسر كشور نقش بســزايي داشتند. هدف از 
برگزاري اين رويدادهاي ترويجي كه در 4بخش راهبردي )رقابتي، 
ترغيبي، آموزشي و بين بخشي( دنبال مي شود، ترغيب شهروندان 
به استفاده از دوچرخه براي انجام كارهاي روزمره و همچنين ترغيب 
مسئولين شهري، استاني و كشوري جهت تامين زيرساخت هاي 
شهري مربوطه است. به شكرانه خداوند مسئولين نهادهاي مختلف 
و همچنين شهرداري ها در سراسر ايران و ازجمله شهرداري تهران 
و مناطق 22گانه؛ با نظارت واحد حمل ونقل پاك سازمان حمل ونقل 
ترافيك شــهرداري تهران اقدامات نسبتا مطلوبي در اين حوزه كه 
همانا تامين زيرساخت هاي شــهري دوچرخه سواري است انجام 
داده اند. بدون شك با اين حجم از جمعيت تهران، تردد خودروهاي 
آالينده شخصي و ترافيك روزمره؛ همچنان اقدامات ذكر شده كافي 
نيست. به عنوان راه حل هاي راهبردي پيشنهادي در يكايك بخش ها 
)رقابتي، ترغيبي، آموزشــي و بين بخشي( مي توان داشت كه يك 
نمونه ايجاد باربند در سيســتم حمل ونقل اتوبــوس براي حمل 

دوچرخه در شهر است. 

    محمدرضا جوادي يگانه،  معاون امــور فرهنگي اجتماعي 
شــهرداري: بايد بپذيريم كه محرومان هم حقي در شهر دارند. حس 
»كسي بودن« باعث مي شــود كه تالش كنيم تا دنيا جاي بهتري براي 
زندگي شود. اين حس در جمع معنا پيدا مي كند و بعد باعث خاطره،  رؤيا و 
اميد مي شود. همبستگي اجتماعي نتيجه بعدي خواهد بود. قرار بود اين 
مراسم 3ماه قبل برگزار شود اما شرايط مناسب نبود.   در فضايي هستيم 
كه اميدواري به آينده وجود دارد. در آذر امسال با همكاري ايســپا نظرسنجي انجام داديم و در آن 

مشخص شد يك سوم مردم تهران عقيده دارند كه در سال آينده وضعيت بهتر مي شود.

اميدواري مردم به  آينده بهتر تهران

نتيجه۳سال و 96هفته اجراي كمپين سه شنبه هاي بدون خودرو در تهران

سهم دوچرخه به يك درصد رسيد

حناچي: محدوده 25ساله شهر تهران، فرصتي 
بود كه از دســت رفت، و عالوه بر آن، تراكم 
داخل تهران افزايش يافت كه اين امر منجر به 
افزايش تمركز در شهر شد. اگر امروز آلودگي 
و ترافيك مضاعف داريم نتيجه خروج از اين 

برنامه ريزي است

    پريسا اميرقاسم خاني 
خبر نگار
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همكاري شهرداري و دولت براي استفاده 
از تكنولوژي هاي نوين در حوزه پسماند

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران از همكاري با 
معاونت فناوري رياست جمهوري براي استفاده از تكنولوژي هاي 

نوين در حوزه پسماند خبر داد.
به گزارش همشهري، صدرالدين عليپور با اشاره به جلسات اخير 
خود و معاونين سازمان با سورنا ســتاري معاون علمي و فناوري 
رياســت جمهوري گفت: »در اين جلســات درباره رويكردهاي 
جديد ســازمان درخصوص اجراي طرح كاپ، استفاده از ظرفيت 
شــركت هاي تخصصي و دانش بنيان در زمينــه مديريت بهينه 
پسماند، راه اندازي شــهرك بازيافت، توليد كمپوست از ضايعات 
ميادين ميوه و تره بار و بومي سازي دســتگاه هاي زباله سوز بحث 
شد.«  او با اشاره به حضور مديران بخش خصوصي در اين جلسات 
ادامه داد: »قرار شــد در آينده نزديك مديــران معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري و مديران تعدادي از شركت هاي تخصصي 
و دانش بنيان از مجموعه سازمان مديريت پسماند بازديد كنند تا 
در مورد زمينه هاي همكاري گسترده تصميم گيري كنيم.« عليپور 
با تأكيد بر ضرورت هوشمندســازي مديريت پسماند در پايتخت 
تأكيد كرد: »تالش ما اين اســت تا در قالب اين همكاري شــاهد 
استفاده از تكنولوژي هاي نوين در حوزه جمع آوري پسماند، حذف 
زباله گردي و طراحي اشــكال و فرم هاي جديد مخازن ويژه براي 

اجراي طرح كاپ باشيم.« 

  محي الدين فاضليان، دبير جشنواره تهران1400: از ايده شهري  
براي همه شــروع كرديم و نظرات را جمع آوري كرديم تا به اهداف و 
ساختار اجرايي جشنواره تهران1400 رسيديم. سرمايه هاي تهران قابل 
مالحظه است اما با همه دارايي هايش و فضاهاي متنوع، اين روزها حال 
خوبي ندارد. ماسك ها و فاصله ميان مردم هم بخشي از همين شرايط 
است. رويكرد مراسم تهران1400 به سمت مردم است، زيرا مردم جان 
شهر هستند و حال شهر وقتي خوب است كه حال مردم خوب باشد. ممكن است تهران پر از برج و 

تونل و بزرگراه باشد، اما حال مردم خوب نباشد.

مردم جان شهر هستند
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تندتر شدن شيب كاهش قيمت خودرو
 در شرايطي كه شمارش معكوس براي آزاد سازي  قيمت 45درصد خودروهاي توليد و مونتاژ داخلي 
آغاز شده؛ گزارش ميداني خبرنگاران همشهري از بازار خودرو حاكي از تندتر شدن شيب كاهش 
قيمت در روز دوشنبه نسبت به 2روز اول هفته بود؛ به نحوي كه قيمت برخي مدل هاي خودرو مانند 
سمند و دنا تا 4ميليون تومان كاهش يافت. حال بايد ديد آيا با آزادسازي قيمت برخي خودروهاي 
داخلي و كاهش شكاف بين نرخ كارخانه و حاشــيه بازار، در بازار راكد خودرو، همانند گذشته براي 
اين نوع خودروها خريداري وجود خواهد داشت؟ اين گزارش حاكي است: ديروز قيمت سمند  LX با 
كاهش يك ميليوني نسبت به يكشنبه به 171ميليون، سمندEF7 با كاهش 4ميليوني به 182ميليون، 
سمند دوگانه ســوز با كاهش 4ميليوني به 211ميليون، پژو405 جي ال ايكس با كاهش 3ميليوني به 
174ميليون، پژو پارس TU5با كاهش 2ميليوني به 232ميليون، پژو206 تيپ2 با كاهش 2ميليوني 
به 178ميليون، پژو206 تيپ5 با كاهش 3ميليوني بــه 242ميليون، دنا معمولي تيپ يك با كاهش 
4ميليون توماني به 242ميليون تومان رسيد. نكته قابل توجه كاهش 5ميليون توماني قيمت بازار 
دنا پالس توربو اتومات و رسيدن نرخ حاشيه بازار اين خودرو نامزد آزادسازي قيمت به 415ميليون 
تومان بود. همچنين ديروز نرخ پرايد131 بين 99 تا 100ميليون و پرايد132 در محدوده 102ميليون 
تومان اعالم مي شد كه هركدام نسبت به يكشنبه هفته جاري كاهش يك تا 2ميليون توماني قيمت 

را شاهد بود.

ث
مك

نبض بازار

نقد خبر

ترمز ريسك هاي شش گانه زير پاي بورس
همشهري ريسك ها و موانع صعود شاخص در هفته هاي 

اخير را بررسي مي كند

بررســي هاي همشــهري نشــان مي دهد كه اين روز ها بازار سهام 
تحت تأثير 6ريسك داخلي و خارجي است كه اين ريسك ها به مانعي 
براي رشد پرشتاب شاخص تبديل شده اند. به نظر مي رسد با كاهش 
وزن، اين ريسك ها شرايط الزم براي رشد شاخص ها را فراهم خواهد 

كرد.
به گزارش همشهري، با وجود آغاز دور تازه رشد از 20آبان ماه، شاخص 
كل بورس تهران2 هفته است كه درجا مي زند. حتي افت سنگين هفته 
قبل، شــائبه آغاز دور نزول تازه را بيشــتر كرد، ولي با وجود آنكه فعال 
شاخص بورس درجا مي زند، به نزول هم تمايل زيادي ندارد. بررسي ها 
نشان مي دهد كه آنچه بر سر رشد شــاخص مانع ايجاد مي كند وجود 
برخي ريسك هاي داخلي و خارجي اســت. آمار ها ازجمله رشد ارزش 
روزانه معامالت نشــان مي دهد  كه بازار ســهام تمايل زيادي به رشد 
دارد، اما وجود اين موانع مانند وزنه اي به پاي شاخص بورس بسته شده 
و مانع از رشد بازار سهم شــده و درصورت رفع اين ريسك ها، احتماال 
موتور رشد شاخص دوباره روشن خواهد شد. بررسي ها نشان مي دهد 
تصويب شيوه نامه جديد فوالد، انتظار براي انتشار گزارش عملكرد 9ماهه 
شركت ها و از دست رفتن اعتماد نسبت به عملكرد بازارگردان ها به عنوان 
3 ريسك داخلي اثر زيادي بر معامالت بورس داشته اند و عواملي چون 
ابهام در مورد روابط سياســي و كاهش تحريم ها، تشديد دوباره شيوع 
نوع جديدي از ويروس كرونا كه گويا از انگليس آغاز شده و همچنين 
نامشــخص بودن تصويب لوايح مرتبط با FATF ازجمله ريسك هاي 

خارجي هستند كه به مانعي در برابر رشد شاخص تبديل شده اند.

ريسك هاي سه گانه داخلي 
يكي از مهم ترين ريسك هايي كه بازار سهام در چند هفته گذشته با آن 
مواجه بوده، تصويب شيوه نامه جديد بازار فوالد است. اين شيوه نامه 
گذشته از چالش هايي كه در حوزه قيمت گذاري محصوالت فوالدي 
دارد، مي تواند صادرات فوالد را محدود و به كاهش درآمد شركت هاي 
توليد كننده فوالد منجر شود. بحث بر سر اين شيوه نامه در چند هفته 
گذشــته ترديد زيادي در بورس به  وجود آورده. تازه ترين خبر هاي 
دريافتي همشهري نشان مي دهد كه قرار است امروز با برگزاري يك 
نشست نهايي، تكليف صادرات فوالد در قالب شيوه نامه مشخص شود. 
آنطور كه مقامات مســئول به همشــهري گفته اند؛ احتماال دولت با 
صادرات 12.5ميليون تن فوالد)از مجموع 20ميليون تن توليد ساالنه( 
موافقت خواهد كرد. اين خبر خوبي براي فوالدسازان و بازار سهام است 

و يكي از موانع رشد بازار را حذف خواهد كرد.
دومين ريسك بازار سهام در شــرايط فعلي نامشخص بودن عملكرد 
9 ماه گذشته شركت هاست. طبق ســنت در اين مقطع زماني، اغلب 
تحليلگران منتظرند تا گزارش هاي 9ماهه عملكرد شركت ها منتشر 
شود تا برمبناي آن استراتژي هاي سرمايه گذاري خود را دنبال كنند. 
اين گزارش ها ظرف روزهاي آينده در ســامانه كدال منتشر خواهد 
شد و مي تواند ســايه ترديد را در مورد ميزان سودآوري شركت هاي 
بورس از بين ببرد. تحليلگران بر اين باورند كه عملكرد شركت ها در 
9ماه گذشته با توجه به رشد قيمت مواد خام در جهان، فضاي اقتصاد 
كالن و رشــد تورم قطعا مثبت بوده و مي تواند به عاملي براي رشــد 
دوباره شاخص هاي بورس تبديل شــود. همايون دارابي، كارشناس 
بازار سرمايه در اين باره معتقد است؛ قيمت مواد خام)كاموديتي( در 
بازار جهاني در حال افزايش است. پتانســيل اين تحول يعني بهبود 
قيمت كاموديتي ها در بازار جهاني قطعا در گزارش هاي 9ماه و 12ماه 
شركت ها نمايان خواهد شد. اما سومين ترمز اين روزهاي بازار، بروز 
نااطميناني به عملكرد بازارگردان هاست. هفته گذشته عملكرد طيف 
وسيعي از بازارگردان ها در بازارسهام با اعتراض گسترده سهامداران 
مواجه شد كه برخي فعاالن بازار سهام، عملكرد بازارگردان ها را عامل 
نزول بورس مي دانند. به نظر مي رسد بازارگردان ها هنوز تخصص كافي 
براي عمليات بازارگرداني ندارند و خود به عاملي براي ايجاد تالطم در 
بورس تبديل شده اند. اغلب تحليلگران هم بر اين باورند كه استفاده 
نكردن از نيروهاي متخصص و ضعف تجربــه بازارگردان ها به عامل 

مهمي در نوسان هاي شاخص تبديل شده است.
نيما آزادي، تحليلگــر بازار ســرمايه در اين باره مي نويســد: اينكه 
بازارگردان ها در صف هاي خريد نامحدود فروشــنده هســتند و در 
صف هاي فروش نظاره گر هستند عمليات بازارگرداني نيست. مهدي 
ميرزايي، تحليلگر بازارســهام هم مي گويد: شكل بازارگرداني فعلي 

بيشتر يك بزن در رويي سازمان يافته است.

ريسك هاي سه گانه خارجي
صرف نظر از ريســك هاي داخلي كه به نظر مي رسد بخش مهمي از 
آنها به زودي رفع خواهد شد3 ريســك خارجي و سيستماتيك هم 
معامالت بازار ســهام را تحت تأثير قرار داده اســت. شايد مهم ترين 
ريسك خارجي، مبهم بودن روابط سياســي و آينده تحريم هاست. 
كارشناساني كه قبال با همشهري صحبت كرده اند مي گويند: كاهش 
تحريم ها و حل تنش هاي سياسي مي تواند به رشد اقتصاد و افزايش 
درآمد شركت هاي بورس منجر شود. به گفته آنها، كاهش تحريم ها 
به رشد تراز تجاري ايران منجر مي شود و اين موضوع مي تواند به طور 

مستقيم بازار سهام را متاثر كند.
دومين ريسك سيستماتيك، شــيوع ويروس كرونا و تداوم اثر آن در 
آينده است. با وجود آنكه با كشف واكسن كرونا در آمريكا اميدواري ها 
براي رشــد اقتصادي جهان افزايش يافته، اما شيوع نوع جديدي از 
ويروس در انگليس، با قدرت انتشــار باال، ظرف چند روز گذشته، بر 
ابهامات موجود در مورد دامنه دار شدن اثرات ويروس كرونا بر اقتصاد 
ايران و جهان افزوده است. پايان اپيدمي كرونا مي تواند حجم تقاضاي 
كل را در جهان افزايش دهد و به افزايش قيمت مواد خام )كاموديتي( 
در سطح جهان منجر شود. بخش عمده شركت هاي بورس به قيمت 
جهاني مواد خام در جهان وابســته اند و شــيوع ويــروس كرونا در 
دوره هاي زماني طوالني تر مي تواند به كاهش قيمت اين محصوالت 
در بازار هاي جهاني منجر شود و به دنبال آن درآمد شركت هاي بزرگ 
بورس در حوزه محصوالت فلزي، معدني و پتروشــيمي تحت تأثير 
قرار بگيرد، اما چنانچه اپيدمي كرونا هرچه زودتر به پايان برســد با 
افزايش قيمت موادخام در جهان، درآمد شركت هاي صادرات محور 
در بورس افزايش خواهد يافت. سومين ريسك سيستماتيك هم به 
تصويب لوايح مرتبط با FATF مربوط است. با صدور دستور بررسي 
دوباره اين لوايح در مجمع تشــخيص مصلحت نظام، اميدواري براي 
عادي شدن مبادالت پولي بين المللي افزايش يافته است، اما برآورد 
آثار تصويب يا رد اين لوايح هنوز بر بازار سهام به طور واضح مشخص 
نيست؛ با اين حال برآورد ها نشان مي دهد كه تصويب لوايح مرتبط با 
FATF مي تواند نقل و انتقال مالي شركت هاي بورس را تسهيل كند و 
در عين حال به طور مستقيم بر عملكرد بانك ها تأثير بگذارد. آنچه در 
مورد تصويب اين لوايح نامشخص است اثرات آن بر جريان پولشويي 

و ورود پول به بورس است.

30.5درصد؛ ايــن باالترين نرخ 
تورم ساالنه  از ارديبهشت امسال 
تا كنون اســت. مركز آمار ايران 
مي گويد: درجه حرارت قيمت ها 
در اقتصاد ايــران در پايان پاييز امســال به 30.5درصد 
رسيده كه با درجه حرارت مطلوب بانك مركزي، يعني 
22درصد، 8درجه اختالف دما دارد. البته بانك مركزي 
مي گويد تا پايان خرداد سال آينده صبر كنيد و روي تورم 
پاييزه حســاب باز نكنيد؛ زيرا تا آن زمان درجه حرارت 
اقتصاد ايران را به 24درصد و شــايد پايين تر هم كاهش 
خواهيم داد. آيا وعده بانك مركزي محقق مي شــود يا 
اينكه نرخ تورم دوباره رونــدي صعودي را تجربه خواهد 
كرد؟ البته نشانه هايي از احتمال كاهش تب تند قيمت ها 
در داده هاي مركز آمار ايران ديده مي شود. افزون بر اين، 
انتظارات تورمي هم در حال كاهش است. حاال كه ايران، 
فعال ونزوئال نشده و هنوز در دام ابرتورم گرفتار نيست، آيا 
اقتصاد ايران در فصل بهار سال آينده شكوفا خواهد شد؟

به گزارش همشــهري، پازل تكميل كننده نقشــه بانك 
مركزي براي كاهش دادن درجــه حرارت اقتصاد ايران، 
شايد به كم شدن انتظارات براي جهش قيمت ها مربوط 
باشد؛ به ويژه اينكه با خروج قطعي دونالد ترامپ از كاخ 
ســفيد و انتخاب جو بايدن، انتظارات براي كمتر شدن 
تنش در ســطح روابط خارجي ايران با ديگر كشــورها 
به ويژه درخصوص برجام جدي تر شده و انتظار عمومي 
اين است كه با برداشته شدن احتمالي تحريم ها، بازارها 
به ثبات مي رسند و قيمت ها آرام مي گيرند. با اين حال، 
نكته  مهم آن است كه زمينه رشد تورم همچنان مساعد 
اســت، نرخ رشــد نقدينگي در اقتصاد ايران همچنان 
باالست، عدم قطعيت ها زياد است، دولت با كسري بودجه 
سنگين 170 تا 200هزار ميليارد توماني مواجه است و 
مولفه هاي ديگري كه مي تواند رؤياي كاهش تورم را به 

كابوس سخت تبديل كند.

نشانه هاي كاهش تورم
نرخ تورم ماهانه كه بيانگر ســرعت رشد قيمت هاست، 
نشان مي دهد كه در آذرماه ميانگين قيمت سبد كاالها 

و خدمات مصرفي شــهروندان ايراني نسبت به آبان ماه 
2درصد گران شــده و كاهش ســرعت رشــد قيمت ها 
به ميــزان خــرداد99 مي تواند نمــادي از پايان تالطم 
قيمت ها در بازارها باشد. نرخ تورم ماهانه آذرماه پارسال 
2.2درصد بود و  ماه بعد به 0.8درصد رسيد و اسفند98 
را با 1.5درصد به پايان برد. اما وقتي در تيرماه امســال 
سرعت رشد تورم به 6.4درصد رسيد، بانك مركزي علت 
را كسري بودجه دولت و اســتقراض دانست و سازمان 
برنامه و بودجــه آدرس ديگري داد و اعــالم كرد دليل 
رشد تورم در  ماه نخست تابستان گذشــته نوسان نرخ 
ارز بوده اســت. مهر ماه بود كه نرخ ارز روندي صعودي 
به خود گرفــت و نرخ تــورم ماهانه به 7درصد رســيد؛ 
يعني باالتر از نرخ ثبت شده در مهر97! اما اين بار با يك 
تفاوت مهم؛ مهر97 نقطه شروع فشار آمريكا عليه ايران 
بود و مهر99 نقطه انتظار بــراي پايان عمر دولت دونالد 
ترامپ. آبان ماه هم نرخ تورم ماهانه به 5.2درصد رسيد 
و حاال سؤال اين است كه آيا نرخ تورم ماهانه كه افق ديد 

تورم آينده را شفاف تر مي كند، در فصل زمستان به كمتر 
از يك درصد خواهد رسيد؟ اگر سياســتگذاران پولي و 
دولتمردان بتوانند نرخ تورم ماهانه را در محدوده پايين تر  
از يك درصد براي دست كم يك ســال فريز كنند، شايد 

بتوان اميدوار به كاهش پايدار نرخ تورم بود.

بازگشت يا گريز از مدار؟
شكسته شدن ركورد نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه و 
رسيدن آن به 46.4درصد آن هم پس از ركورد تيرماه98 
خيلي ها را نگران كرد كه نرخ تورم از مدار كنترل خارج 
شده اســت. حاال مركز آمار ايران گزارش داده نرخ تورم 
نقطه به نقطــه با 1.6درصد كاهش بــه 44.8درصد در 

آذرماه رسيده است.
شاخص تغييرات قيمت كاالها و قيمت ها در هر  ماه نسبت 
به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( در فروردين 
سال99 به 19.8درصد رســيده بود كه كمترين ميزان 
از شهريور97 به شمار مي آيد. از فروردين امسال به بعد 
امواج تورم ارتفاع بيشتري پيدا كرد. حاال انتظار مي رود 
با فريز شدن نرخ تورم ماهانه در محدوده زير يك درصد، 
نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان شــاخص احساس تورم 

نزد مردم هم به تدريج روندي كاهشي پيدا كند.

روياي تورم 22درصد
نرخ تورم هدفگذاري شده بانك مركزي 22درصد البته 
با نوســان 2درصد مثبت و منفي تا پايان خرداد امسال 
است. تا آن زمان به صورت ميانگين نرخ تورم ساالنه در هر 
 ماه بايد 1.5درصد كاهش يابد تا بانك مركزي به هدف 
خود برسد. البته به نظر مي رسد نرخ تورم محاسبه شده، 
اما اعالم نشده بانك مركزي، درصدي از نرخ تورم مركز 
آمار بيشتر باشد و از اين منظر شايد هدفگذاري نرخ تورم 
24درصد با آمارهاي مركز آمار ايران همسو باشد. اعالم 
رسمي نرخ تورم 30.5درصدي در آذرماه امسال از مسير 
مركز آمار را نمي توان به عنوان نقطه پايان روند صعود نرخ 
تورم دانست كه از شهريور امسال شروع شده، اما مي توان 
اميدوار بود كه روند صعودي نرخ تورم ساالنه در ماه هاي 

باقيمانده سال متوقف و پس از آن سير نزولي پيدا كند.

قطب نماي مسير تورم زمستاني
  سرعت رشد قيمت ها در پايان آذرماه كند شد و به 2درصد كاهش يافت

  مركز آمار ايران از كاهش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه در آذرماه خبرداد
  به گفته مركز آمار، نرخ تورم ساالنه در پايان پاييز از مرز 30/5درصدي گذر كرد

همشهري داليل نبض نامنظم تورم99 را بررسي مي كند

خودرو

گزارش

مصائب بي ميلي به مسكن ملي

خبر: محمود محمودزاده، معاون مســكن 
و ساختمان وزير راه و شهرسازي از تمديد 
مهلت تكميل آورده نقدي مســكن ملي تا 
5دي ماه99 خبر داد. پيــش از اين مهلت 
بارگذاري مدارك و افتتاح حســاب پايان 
شهريور اعالم شده بود، اما مشاركت پايين 
متقاضيان باعث شد اين زمان يك بار تا پايان 
مهرماه و بار ديگر تا پايان آذر تمديد شود و 
اكنون نيز آخرين مهلت تكميل آورده نقدي 
تا ساعت24 روز 5دي ماه تمديد شده است.

نقد: مســكن ملي از منظر حذف قيمت 
زميــن از هزينه اوليه ســاخت مســكن 
شرايطي مشــابه با طرح مسكن مهر دارد 
امــا روال آن در مقوله ســاخت پروژه ها و 
پرداخت هزينه هاي آن كاال با مسكن مهر 
متفاوت است؛ در مسكن مهر اگر يارانه هاي 
دولتي و خط اعتباري بانك مسكن اجازه 
نمي داد در ازاي تغييــر هزينه هاي توليد 
مسكن، فشــار زيادي به متقاضيان وارد 
شــود، در مســكن ملي اينگونه نيست و 
متقاضيان بايد كل هزينه نهايي ســاخت 
را متقبــل شــوند. اين مســئله گرچه از 
حاتم بخشي دولت و چاپ پول براي مسكن 
ملــي جلوگيري مي كند اما مســتلزم آن 
است كه وزارت راه و شهرسازي واحدهاي 
مسكن ملي را به متقاضيان واجد شرايط 
و توانا به پرداخت هزينه هــاي آن واگذار 
كند نه اينكه باوجود ناتوانــي يا بي ميلي 
متقاضيان در تأمين نخســتين مرحله از 
آورده نقدي، مدام مهلــت تكميل وجه را 
تمديد كند و فراخوان پشت فراخوان بدهد. 
اين اتفاق، شــايد بتواند از ريزش سنگين 
متقاضيان مســكن ملــي در مرحله اول 
جلوگيري كند؛ امــا همزمان اين احتمال 
را نيز تقويت مي كند كه در سررسيد واريز 
مراحل بعــدي آورده، تعداد بيشــتري از 
متقاضيان قادر به تكميل وجه نباشــند و 
اســاس تكميل پروژه هاي مسكن ملي با 
مشكل مواجه شود. البته شايد وزارت راه 
و شهرسازي به اين دلخوش باشد كه يكي 
از شرايط اوليه خريد مسكن ملي اقرار به 
توانايي مالي براي پرداخت هزينه ها بوده 
و حق اعتراض در اين زمينه از متقاضيان 
سلب شده است؛ اما تجربه ثابت مي كند كه 
عواقب اجتماعي اين اقدامات، آخراالمر به 
هزينه تراشــي براي دولت منجر مي شود 
و مثل مســكن مهر، بايد ندانم كاري هاي 

مسئوالن سابق، از بيت المال جبران شود.

جدول نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و ساالنه در 
يك سال اخير

ساالنهنقطه اي ماهانهماه

3.227.840آذر 98

0.826.338.6دي 98

1.12537بهمن 98

1.52234.8اسفند 98

2.119.832.2فروردين 99

2.52129.8ارديبهشت 99

222.527.8خرداد 99

6.426.926.4تير 99

3.530.425.8مرداد 99

3.634.426شهريور 99

741.427.2مهر 99

5.246.429آبان 99

244.830.5آذر 99

همشهري جزئيات آزادسازي 45درصد خودروهاي داخلي را بررسي مي كند

آزادسازي قيمت خودروهاي كم تيراژ 
 تعيين قيمت خودروهاي كم تيراژ، شامل 45درصد محصوالت خودروسازان 

آزاد و به شركت هاي خودروسازي واگذار مي شود

براســاس طرح پيشــنهادي 
سازمان گســترش و نوسازي 
صنايع ايران به شــوراي رقابت 
و برمبناي بســته پيشنهادي 
جهش توليد خودروسازان به شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا، قيمت دست كم 10مدل خودرو 

توليد داخل كم تيراژ و گرانقيمت آزاد شد.
به گزارش همشــهري، ســرانجام با گذشــت چند 
هفته تالش مشترك وزارت صنعت و خودروسازان 
برنامه آزادسازي قيمت 45درصد خودروهاي توليد 
داخل در حال به ثمر نشستن است. موضوعي كه در 
چارچوب ارائه بسته جهش توليد خودروسازان توسط 
وزير صنعت به شــوراي عالي هماهنگي اقتصادي و 
پيشنهاد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به 
شوراي رقابت دنبال شد، با اين مصوبات از اين پس 
قيمت دست كم 10خودرو كم تيراژ مونتاژي و توليد 
داخل كه بيشتر شــامل خودروهاي چيني و برخي 
محصوالت جديد خودروســازان، در شــركت هاي 
خودروسازي تعيين و وظيفه شوراي رقابت در تعيين 
ضوابط قيمت گذاري به خودروهاي قديمي پرتيراژ و 

انحصاري ايران خودرو و سايپا محدود خواهد شد.

آزادســازي قيمت خودرو در شوراي هماهنگي 
اقتصادي

گزارش هاي دريافتي حاكي است موضوع آزادسازي 
45درصد بازار خودرو در 2نهــاد حاكميتي به طور 
همزمان در حــال پيگيري اســت. چنانكه عالوه بر 
بررســي پيشــنهاد آزادســازي قيمت خودروهاي 
كم تيراژ در نشست ديروز بعدازظهر شوراي رقابت، 
اصالح شــيوه قيمت گذاري خودرو نيز در دســتور 

كار جلسه شــوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 
سه قوه قرار داشت. در اين بسته 4محور كلي شامل: 
رشد 50درصدي تيراژ، اصالح شيوه قيمت گذاري، 
پرداخت تســهيالت به خودروســازان و تامين ارز 
موردنياز صنعت خودرو پيشــنهاد شده؛ با تصويب 
و ابالغ نهايــي اين طرح قيمــت برخي محصوالت 

كم تيراژ توليد داخل و مونتاژي نيز آزاد خواهد شد.

احتمال تغيير قيمت كارخانه اي برخي خودروها 
تا پايان هفته 

دبير انجمن قطعه ســازان در گفت وگو با همشهري 
با تأييد اين خبر كه موضوع آزادسازي قيمت برخي 
خودروهاي داخلي در دســتور كار نشســت هاي 
روزهاي يكشــنبه و دوشــنبه شــوراي هماهنگي 
اقتصادي ســران قوا قرار داشــته و اين شــورا در 
حال بررسي اين موضوع اســت، گفت: هنوز نتايج 
بررسي هاي اين شورا اعالم نشده است. مازيار بيگلو 
با اشاره به اينكه آزادســازي قيمت برخي خودروها 
در دستور كار نشســت ديروز شــوراي رقابت هم 
قرار داشــته افزود: در اين بســته آزادسازي قيمت 
45درصد خودروها و تعيين قيمت 55درصد ديگر 
در شوراي رقابت مدنظر قرار گرفته است. او با اشاره 
به اينكه طرح مذكور بر مبنــاي طرح مجلس تهيه 
شده افزود: طبق طرح مجلس ابتدا قرار بود خودرو 
در بورس عرضه شــود، اما با اصالح اين طرح، قرار 
شــده 55درصد خودروهاي توليدي در شــوراي 
رقابت قيمت گذاري شــوند. به گفتــه او اين كار بر 
مبناي اسناد و مدارك خودروسازان صورت خواهد 
گرفت. در عين حال، قيمت 45درصد باقي خودروها 
خارج از شوراي رقابت و در هيأت مديره شركت هاي 

خودروساز تعيين خواهد شــد. او توضيح داد: مقرر 
شــده تا قيمت يكســري خودروها در رده قيمتي 
باال را خودروســازان تعيين و قيمت خودروهاي پر 
تيراژ را شوراي رقابت اعالم كند. با اين روند قيمت 
خودروهاي پر تيراژ مانند تيبا، پژو405، پژو پارس 
و برخي انواع سمند در شوراي رقابت تعيين خواهد 
شــد. بيگلو تأكيد كرد: در آخرين جلسه اي كه در 
سازمان گســترش برگزار شــد، برمبناي مدارك 
ارائه شده، رئيس شــوراي رقابت تقريبا توجيه شد 
و پذيرفت پايه قيمتي خودروها بايد اصالح شــود، 
در نتيجه مقرر شــد اين هفته پاسخ نهايي را به اين 
درخواســت بدهد. دبير انجمن قطعه سازان گفت: 
اگرچه حتي اين اتفاق نيز با حالت ايده ال كشــف 
قيمت در بازار خودرو فاصلــه دارد، اما مي تواند به 
جبران زيان خودروسازان و افزايش تيراژ توليد منجر 
شود. به گفته او براي حمايت از صنعت خودروسازي 
و قطعه سازي يك بسته حمايتي پيش بيني شده كه 
شــامل قيمت گذاري و تأمين مالي است؛ اين بسته 
براي اجرايي شدن نيازمند تأييد سران قواست. در 
عين حال پس از آن نيز بايد به شوراي پول و اعتبار 
برود. بــراي تأمين مالي نيازمند مصوبه اين شــورا 
هستيم. دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازي  نيز 
از احتمال تغيير قيمت گذاري كارخانه اي خودروها 
تا پايان هفته جاري خبر داد و گفت: در بسته اصالح 
صنعت خودرو، تغييراتي در قيمت گذاري بخشي از 
خودروهاي داخلي پيش بيني شده است. اينطور كه 
گفته شده تا پايان اين هفته تغييراتي در قيمت ها رخ 
خواهد داد. آرش محبي نژاد، با اشاره به اينكه قيمت 
خودرو بايد اصالح شــود، افزود: قطعه سازان آماده 

تحقق جهش توليد در قطعه سازي  هستند اما تحقق 
اين امر نيازمند حمايت است.

راي مثبت شوراي رقابت به آزادسازي قيمت ها
رئيس شوراي رقابت هم در گفت وگو با همشهري با 
بيان اينكه آزادسازي قيمت برخي خودروهاي توليد 
يا مونتاژ داخلي را سازمان گسترش و نوسازي صنايع 
ايران به شــوراي رقابت ارائه كرده، گفت: شورا اين 
درخواست را براي بررســي به مركز ملي رقابت ارائه 
كرد تا با توجه به سهم بازار و تيراژ توليد خودروهاي 
مذكور، با اســتفاده از فرمول مشــخص، نظر نهايي 
خود را به شــوراي رقابت ارائه كنــد. در نهايت طي 
نشســت ديروز دوشنبه، اعضاي شــورا اين موضوع 
را بررســي نهايي كردند كه نتايج آن به زودي اعالم 
مي شود. به گفته رضا شيوا، با اين مصوبه قيمت بيش 
از 10خــودرو، كه اغلب آنها به صورت ســي كي دي 
وارد مي شود، مانند دناپالس توربو شارژ، هايما، رانا، 
كوئيك، شاهين، ســاينا، پژو207 پانوراما، چانگان، 
آريا و كي132 ايران خودرو و ســايپا به دليل توليد 
محصوالت مشــابه آنها در كرمان موتــور، بهمن و 
مديران خودرو و خروج بازار اين خودروها از انحصار، 
از شمول قيمت گذاري شوراي رقابت خارج و از اين 
پس در شــركت هاي خودروســازي قيمت گذاري 
مي شود. به گفته او با وجود اين 55درصد خودروهاي 
پرتيراژ داخلي كه بازاري انحصاري دارند، همچنان 
مشمول ضوابط دستورالعمل قيمت گذاري شوراي 
رقابت خواهند بود. شــيوا تأكيد كرد: قيمت گذاري 
خودرو در بورس، در شوراي رقابت مطرح و بررسي 

شد اما رأي نياورد.

تورم آبان و آذر به روايت اعداد 

تورم ماهانه خوراكي ها

آبان: 13 درصد
آذر: 5 درصد

تورم ماهانه غيرخوراكي ها

آبان: 1.6 درصد

آذر: 0.5 درصد

تورم نقطه اي خوراكي ها
آبان: 56.6 درصد
آذر: 57.9 درصد

تورم نقطه اي غيرخوراكي ها
آبان: 41.8 درصد
آذر: 38.7 درصد

تورم ساالنه خوراكي ها

آبان: 25 درصد

آذر: 27.7 درصد

تورم ساالنه غيرخوراكي ها

آبان: 30 درصد

آذر:31.9 درصد

تورم ماهانه خوراكي ها در آذر99

فقيرترين: 4.5 درصد

طبقه متوسط: 4.9 درصد

طبقه ثروتمند: 5.2 درصد

تورم ماهانه غيرخوراكي ها

فقيرترين: 1.4درصد

طبقه متوسط: 1.1 درصد

طبقه ثروتمند:  1.5-  درصد

شكاف تورم 
نكته مهم در تورم پايان پاييز99، شــكاف بيشتر 
تورم بين دهك هاي هزينه اي اســت؛ به نحوي كه 
دامنه تغييرات نرخ تورم ســاالنه در آذر ماه براي 
دهك هاي مختلف هزينــه اي از 27.9درصد براي 
دهك اول )فقيرتريــن( تا 37.2درصد براي دهك 
دهم )ثروتمندترين( روايت مي شود. كاهش فشار 
تورم بر داراهــا و حفظ تورم بر ندارهــا در آذرماه 
عمدتا ناشــي از كاهش قيمت كاالهــا و خدمات 
غيرخوراكي بوده؛ چنان كه مركز آمار مي گويد: نرخ 
تورم ماهانه خوراكي ها براي دهك ضعيف جامعه 
4.5درصد و براي دهك ثروتمند 5.2درصد بوده، 
اما رشــد قيمت كاالهــاي غيرخوراكي و خدمات 
براي دهك اول 1.4درصد و براي دهك دهم منفي 
1.5درصد برآورد شده است. با درنظر گرفتن سهم 
باالي كاالهاي خوراكي و آشاميدني بر سبد مصرفي 
دهك  متوسط، به نظر مي رسد فشار تورم همچنان 

بر اين اقشار سنگيني مي كند.

وزن تورم سر سفره خانوارها
براساس فرمول محاسباتي مركز آمار ايران، وزن و ضريب 
اهميت كاالهاي خوراكي و آشــاميدني در سبد مصرفي 
شهروندان ايراني 26.64درصد است و به طور ميانگين هر 
خانوار ايراني اندكي بيش از يك چهارم هزينه ماهانه اش 
را صرف خريد كاالهاي خوراكي و آشــاميدني مي كند 
كه البته خانوارهاي فقير و متوســط روبه پايين بيشــتر 
از اين هزينه مي كنند. آمارهاي رسمي مي گويد: هزينه 
خوراكي ها و آشــاميدني ها به طور ميانگيــن در آذرماه 
5درصد از آبان بيشتر شده و يك خانوار ايراني براي خريد 
يك سبد كاالهاي خوراكي و آشاميدني در آذرماه امسال 
58درصد بيشتر از آذرماه پارســال هزينه كرده  است. با 
اين حال، ميانگين نرخ تورم ســاالنه كاالهاي خوراكي و 
آشاميدني در آذر امسال 27.8درصد برآورد شده است. 
ميوه و خشــكبار با 46.2درصد، روغن با 75.8درصد و 
شير، پنير و تخم مرغ با 60.8درصد بيشترين رشد قيمت 
را نســبت به ديگر گروه هاي كاالهاي خوراكي در آذرماه 
امسال نسبت به آذرماه پارسال به خود اختصاص داده اند.

تورم از سيگار تا بهداشت
مركز آمار ايران نرخ تورم نقطه بــه نقطه مواد دخاني را 
در آذر امسال نسبت به آذر پارسال 53درصد، مسكن و 
حامل هاي انرژي را 26درصــد و مبلمان و لوازم خانگي 
را هم 59.6درصد اعــالم كرده و مي گويــد: نرخ تورم 
نقطه اي آذرماه خدمات بهداشت و درمان 34.5درصد، 
حمل ونقل 65.2درصد، ارتباطات 24.5درصد، تفريح و 
امور فرهنگي 52.5درصد، آمــوزش 21.3درصد، هتل 
و رســتوران 36.6درصد و كاالها و خدمــات ديگر هم 

45.2درصد بوده است. 
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   ركوردشكني بازار اجاره
يكي از جالب ترين تحوالت بازار امالك كشور در فصل تابستان امسال، رشد تعداد قراردادهاي اجاره مسكوني است كه عمده ترين 
دليل آن مي تواند مربوط به پرداخت وديعه مسكن به مستأجران و الزام آنها به ارائه قرارداد معتبر و داراي كد رهگيري باشد. البته 
جدي تر شدن اجراي قانون ماليات بر خانه هاي خالي نيز تا حدودي مي تواند به عنوان يكي از عوامل افزايش تعداد قراردادهاي اجاره 
محسوب شود. براساس اعالم مركز آمار ايران، در تابستان امســال تعداد قراردادهاي اجاره منعقد شده در كشور 266.7درصد 
بيشتر از فصل بهار و 61.1درصدي بيشتر از تابستان سال قبل بوده است. با توجه به اينكه تعداد مستأجران كشور ساالنه به ميزان 
ايجاد خانوارهاي جديد افزايش مي يابد، رشد 61.1درصدي قراردادها نسبت به سال قبل عمدتاً ناشي از ثبت قراردادهاي غيررسمي 
بازار اجاره است كه باعث شده تحوالت قيمتي اين بازار نيز با دقت  باالتري در آمارها منعكس شود. البته مصوبه ستاد مقابله با كرونا 
مبني بر تمديد اجباري اغلب قراردادهاي اجاره و تعيين سقف افزايش قيمت در اين قراردادها باعث شده ضرب تورم در بازار اجاره 
گرفته شود؛ اما باز هم براساس آمارهاي رسمي، تورم فصلي بازار اجاره در تابستان امسال 12.7درصد بوده كه تقريباً معادل دو برابر 
تورم عمومي كشور در اين فصل است. همچنين تورم نقطه به نقطه بازار اجاره در تابستان امسال نسبت به تابستان سال قبل معادل 
34.8درصد ثبت شده كه گرچه از نرخ تورم عمومي كشور باالتر است، اما فاصله معناداري با تورم بازار مسكن دارد كه بخشي از آن 

مي تواند ناشي از حبابي شدن قيمت مسكن و بخش ديگر به واسطه زمان بر بودن تخليه تورم مسكن در بازار اجاره باشد.

   ركوردشكني جديد بيت كوين
به دنبال افزايش تقاضا براي خريد رمز ارز ها، قيمت هر بيت كوين 3روز پيش با 6. 58 درصد رشد براي نخستين بار از مرز 24هزار دالر 
گذشت. البته پس از ثبت اين ركورد تازه، قيمت ها اندكي اصالح شد و هم اكنون هر واحد بيت كوين در ناحيه 22هزار و500 دالر معامله 
مي شود. صعود قيمت ها در بازار ارزهاي ديجيتال فقط محدود به بيت كوين نيست و تقريبا قيمت همه رمز ارز ها با رشد مواجه شده، 
به طوري كه قيمت هر اتريوم با 4.13درصد افزايش به 666. 16دالر، بيت كوين كش با 4.۹2درصد صعود به 320. 83دالر، اليت كوين 
با 13. 36درصد جهش به 118. 4۹دالر، مونرو با 2.77درصد صعود به 158. 50دالر، دش با 5. 54درصد پيشــروي به 110. 5۹دالر، 

زدكش با 4.32درصد افزايش به 75. 53دالر و ميكر با 4. 17درصد صعود به 570. 36دالر رسيده است. 

حباب قيمت مســكن در  مسكن
سال99 رشد قابل توجهي 
داشــته و بــه جايگاهي 
رســيده كــه براســاس 
آمارهاي موجود از وضعيت 30ســال اخير بازار 
مسكن، دست كم در 3دهه گذشته بي سابقه است. 
حاال سؤال اصلي اين است كه حباب قيمت مسكن 
كه با مقايسه قيمت مسكن و قيمت اجاره ساالنه 
هر مترمربع محاســبه مي شــود، با افت قيمت 

مسكن جبران خواهد شد يا رشد اجاره بها؟
به گزارش همشهري، نســبت ميانگين قيمت 
مســكن به ميانگين اجاره بهاي ساالنه، معياري 
اســت كه به عنوان حباب ســنج قيمت مسكن 
مورد اســتفاده قرار مي گيرد.هر چه اين نسبت 
از ميانگين بلندمدت باالتر باشد، فرضيه حباب 
قيمتي مســكن نيز بيشــتر تقويت مي شود. در 
هشت ماه امسال، براساس محاسبات دفتر اقتصاد 
مسكن وزارت راه و شهرسازي، نسبت ميانگين 
قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني نسبت به 
ميانگين اجاره بهاي ســاالنه آن )P/R( به عدد 
30رسيده اســت. رقم محاسبه شــده براي اين 
شاخص در شهر تهران براي آبان امسال معادل37 
بوده درحالي كه ميانگين بلندمدت اين شاخص از 

18فراتر نمي رود.

معيارهاي حباب سنجي مسكن
در اســتفاده از نســبت قيمت به اجاره بها براي 
حباب ســنجي بازار مســكن بايد بــه اين نكته 
توجه شود كه اين شاخص همواره در دوره هاي 
ركود و رونق مســكن بين كف و ســقف حركت 
مي كند و پس از مدتي به نقطه تعادلي مي رسد. 
به عبارت ديگر، همواره پس از ســپري شــدن 
دوره  رونق مســكن، شــاخص قيمت به اجاره 
مسكن)P/R( به بيشترين رقم مي رسد و پس ازآن 
در سال هاي ركود بازار به تدريج به ارقام معقول تر 
متمايل مي شود. در مقابل استفاده از اين شاخص 
براي حباب سنجي مســكن، مفهوم ديگري كه 
از قابل استنباط است، رسيدن قيمت مسكن به 
حداكثر ارزندگي و آمادگي آن براي رشــد است 
كه عمدتاً فعاالن بازار مسكن را به خريد تشويق 
مي كند. با توجــه به اين توضيحــات، باال رفتن 
شاخص)P/R( و حبابي شدن قيمت مسكن در 
دوره هاي رونق اتفاقي تكراري بوده و تخليه آن تا 

حدودي زمان بر است.

سناريوهاي تخليه حباب
نكته قابل توجه اين است كه به واسطه ذات بازار 
مسكن و جنس سرمايه هاي پناه برده به اين بازار 
در دوره هاي مختلف حبابي شدن قيمت مسكن، 
هيــچ گاه تخليه حباب از مســير كاهش قيمت 
مسكن تجربه نشده است و همواره با ركود بازار 
مسكن در سايه تورم فزاينده اقتصاد اين حباب 
تخليه شده است. از ســوي ديگر همواره بخشي 
ديگري از حباب قيمتي مســكن نيــز نه با افت 

قيمت مسكن بلكه با رشــد قيمت اجاره خنثي 
مي شــود و عماًل، حباب مثبت بازار مســكن با 
تعديل حباب منفي بازار اجاره تراز خواهد شــد. 
در اين زمينه، توجه به معيار سنتي بازار اجاره در 
محاسبه رهن كامل واحدهاي مسكوني براساس 
نسبت يك پنجم ارزش ملك، تا حدودي مي تواند 
كارگشا باشد. البته اين نسبت در شهرها، مناطق 
و براي واحدهاي مختلف يكســان نيســت و از 
يك سوم تا يك هفتم متغير است؛ اما با مشخص 
كردن روند حركت اين نسبت در هر شهر، منطقه 
يا هر نوع واحد مسكوني مي توان مشخص كرد كه 
حباب بازار مسكن از طريق رشد اجاره بها در حال 
كاهش است يا بايد منتظر افت قيمت مسكن ماند. 
به عنوان مثال، در تابستان امســال، در آمارهاي 
رسمي رشد اجاره بهاي مسكوني براي قراردادهاي 
تمديد شده باالي 45درصد اعالم شد، كه تقريباً 
يك دوم رشد ساالنه قيمت مسكن و حدود دو برابر 
نرخ تورم عمومي است و از تخليه نيمي از حباب 
قيمت مسكن با باال رفتن اجاره بها و انباشته شدن 
نيمي از آن حكايت دارد. از سوي ديگر مشاوران 
امالك شهر تهران در پاييز امســال مي گويند، 
روند رشد قيمت اجاره باوجود توقف رشد قيمت 
مسكن، همچنان با شيبي كمتر از تابستان ادامه 
دارد و مالكان تالش مي كنند بدون درنظر گرفتن 
حباب مثبت قيمت مســكن، شاخص اجاره را با 

نسبت هاي مرسوم متناسب سازي كنند.

تفسير حباب مسكن
در گزارش وزارت راه و شهرسازي، باال رفتن حباب 
قيمتي مسكن و اختالف مشهود شاخص قيمت 
مســكن به اجاره با ميانگين بلندمدت، ناشي از 
حضور سفته بازان در بازار مسكن تفسير شده و 
اصالً احتمالي براي عقب ماندگي شاخص اجاره بها 
درنظر گرفته نشده است؛ آن هم در شرايطي كه 
بازار اجاره از كاستي هاي بسياري رنج مي برد و در 

سال جاري نيز عمدتاً با اتكا به مصوبات ستاد ملي 
مقابله با كرونا مبني بر تمديد اجباري قراردادهاي 
اجاره مسكوني و تعيين سقف افزايش براي آنها از 
بحراني شدن آن جلوگيري شده است. به بياني 
ديگر، رابطه نامتناســب عرضه و تقاضا در بازار 
اجاره، فقــدان اجاره داري حرفــه اي و نظام مند 
و دســت هاي خالي متولي حوزه مســكن براي 
اداره كردن اين بازار، باعث شــده اهرم فشار در 
بازار اجاره در اختيــار مالكان قرار بگيرد و قدرت 
چانه زني طرف مســتأجر تقريباً به صفر برسد. 
اين وضعيت خطر تخليه حباب مسكن از مسير 

افزايش اجاره بها را تقويت مي كند.

مانع تخليه حباب مسكن
يكي از نكات قابل تأمل در گزارش تحليلي وزارت 
راه و شهرسازي اين اســت كه متوسط نرخ رشد 
قيمت مسكن از ســال 88تا 99، ساالنه معادل 
26درصد بوده درحالي كه همزمان ميانگين رشد 
ساالنه ارز 36درصد، سكه طال 42درصد و بورس 
51درصد برآورد شده اســت و با توجه به اينكه 
مسكن يك كاالي ســرمايه اي و به شدت از نرخ 
ارز و بازارهاي موازي متأثر اســت، عقب ماندگي 
رشد مسكن از سرمايه گذاري هاي رقيب به عنوان 
ترمزي در مقابل عقب گرد قيمت مســكن عمل 
مي كند كه اميد كاهش حباب قيمتي آن از طريق 
ارزان تر شدن را كمرنگ تر خواهد كرد. البته اين 
عقب ماندگي رشد مســكن از بازارهاي موازي، 
نمي تواند دليلي براي تداوم رشد قيمت اين كاالي 
سرمايه اي باشد، چراكه اوالً ريسك سرمايه گذاري 
در بازارهاي موازي مســكن باالتر اســت و بايد 
بازده باالتري داشته باشند و دوما جنس و طول 
مدت ســرمايه گذاري در بازار مسكن نيز با ساير 
بازارها متفاوت اســت و همين ميزان رشــد نيز 
در ميان مدت، خواسته سرمايه گذاران مسكن را 

برآورده مي كند.

همشهري سرنوشت حباب بازار امالك را بررسي مي كند

 دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي مي گويد درجه حباب سنج بازار مسكن
روي عدد 30 ايستاده كه ركوردي تاريخي است

نسبت ميانگين قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني به ميانگين اجاره بهاي ساالنه آن )P/R( به 
عدد 30رسيده است.

حباب قيمت مسكن روي قله 30ساله

همشهري از نرخ هاي تند در بازار فلفل سياه گزارش مي دهد
100گرم فلفل سياه؛ 30هزار تومان

فلفل سياه يكي از مهم ترين ادويه هاي خوراكي  سوپرماركت
است. به سختي مي توان غذايي را پيدا كرد كه 
فلفل در دســتور تهيه آن نباشد يا بدون فلفل 
خوشمزه تر باشد، مخصوصا فلفل سياه كه عالوه 
بر عطر بسيار عالي، تندي ماليمي دارد. اين نوع فلفل دركنار طعم و 
عطرش كلكســيوني از خواص مختلف هم هســت؛ منبعي عالي از 
منيزيم، ويتامين K، آهن و فيبر است و جز اينها خواص ضد باكتري، 
آنتي اكسيداني، تقويت كننده سيســتم ايمني و كاهش تب، بهبود 
گوارش، افزايش اشتها و در عين حال كمك به كاهش وزن، مبارزه با 
التهاب مفاصل، كمك به درمان افسردگي و حتي مبارزه با سرطان را 
هم براي فلفل برشمرده اند. با اين همه خواص به هيچ عنوان صحيح 

نيست كه از آن صرف نظر كنيد. 
خوشبختانه دسترسي به آن هم ســخت نيست و در سوپرماركت ها 
مي توان آن را در انواع پودري و گرانول آســياب نشده براي استفاده 
در فلفل دان هاي آســيابي پيدا كرد. بيشتر برندهاي توليد كننده هر 
2نوع را دارند و نوع گرانولي كمي ارزان تر اســت. البته فلفل سياه در 
مجموع ادويه گراني است به طوري كه هم اكنون يك ظرف 100گرمي 
آن بســته به برند، بين 23تا 30هزار تومان قيمــت دارد. اين يعني 
هركيلوگرم از اين ادويه باارزش دست كم 200هزار تومان قيمت دارد. 
البته قيمت فله اين محصول طبيعتا كمتر از انواع بســته بندي شده 
است اما كمتر كسي فلفل يا ديگر ادويه ها را كيلويي خريداري مي كند. 
بزرگ ترين بسته بندي اين كاال در بازار ظرف هاي 500گرمي است كه 
90هزار تومان قيمت دارند. برتر و گلها، برندهاي پيشكسوت در توليد 
ادويه جات هستند و در زمينه فلفل  سياه هم طبيعتا سهم بيشتري از 
بازار را در اختيار دارند، اما برندهاي ديگري مثل سحرخيز، هاتي كارا، 
گرين فيلد، هميشك، بهرامن، شاهسوند و گيزيا هم محصوالت بسيار 
باكيفيتي را به قفسه سوپرماركت ها فرستاده اند. فلفل و ديگر ادويه ها 
هم به رسم ديگر كاالها از ابتداي امســال چند نوبت افزايش قيمت 
داشــته اند كه آخرين نوبت آن بين 26تا30درصد در همين يك ماه 
اخير بوده است. به عنوان مثال فلفل سياه گرانولي مخصوص استيك، 
100گرمي برند هميشك از 17هزار تومان به 21.500تومان رسيده و 
يك نوع بسته بندي ديگر همين محصول از همين برند با وزن 45گرم، 

30هزار تومان قيمت خورده است.

قيمت انواع فلفل سياه در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند
10023500گرميبرتر
50089500گرميبرتر
6015400گرميگلها

4530000گرميهميشك
5518800گرميگيزيا

10023900گرميشاهسوند
10021500گرمي- گرانول مخصوص استيكهميشك

4028800گرمي- گرانول آسياب نشدهگرين فيلد
50089000گرميهاتي كارا
10028000گرميسحرخيز
6014750گرميصيتي

9028900گرميگلستان
30000دانه اي- 45گرميهميشك

 حفظ فاصله نرخ ميوه و تره بار 
در ميادين با مغازه ها

در هفته هــاي اخير اختالف قيمــت ميوه در  تره  بار
ميادين با مغازه هاي ســطح شــهر به بيش از 

30درصد رسيده است. 
به گزارش همشهري، با توجه به نرخ نامه سازمان 
مديريت ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران، قيمت انواع ميوه در 
ميادين ميوه و تره بار به طور متوســط 36درصد و قيمت محصوالت 
فرنگي نيز به طور متوسط 34درصد پايين تر از ميانگين قيمت هاي 
سطح شــهر اســت و البته اين تفاوت قيمت در محصولي همچون 
بادمجان به بيش از 50درصد و در اقالمي مانند گالبي، سيب قرمز و 

انگور به بيش از 40درصد مي رسد. 

 قيمت انواع ميوه، صيفي و محصوالت فرنگي 
در ميادين ميوه و تره بار تهران

قيمت نام محصول
قيمت نام محصول)تومان(

)تومان(
2.600بادمجان17.900گالبي

6.800خيار رسمي و رويال8.500سيب قرمز
8.300خيار گلخانه اي9.900سيب زرد

6.900گوجه فرنگي بوته اي12.500انگور
8.300گوجه فرنگي گلخانه اي9.900پرتقال تامسون شمال
5.200كدوي مسمايي12.200پرتقال تامسون جنوب

5.500كدوي حلوايي11.900نارنگي شمال
5.200چغندر9.500نارنگي جنوب

4.200شلغم13.400انار
4.500سيب زميني13.500خرمالو

امروز؛ تعيين تكليف صادرات فوالد

با افزايش تب خريد رمز ارز ها قيمت  بيت كوين
هر بيت كويــن 3روز پيــش براي 
نخســتين بار از مرز 24هــزار دالر، 
معادل 600ميليون تومان، عبور كرد، 
به زعم كارشناســان فراگيري دنياي ديجيتال و توســعه 
معامالت از طريق رمز ارزها، در پي شيوع كرونا، نقش زيادي 
در افزايش قيمت رمز ارز ها و در راس آنها بيت كوين به عنوان 
نماد اين بازار داشته است. رشــد بازار ارزهاي ديجيتال و 
رسيدن ارزش آن به 560ميليارد دالر باعث نگراني دولت ها 
و بانك ها شده زيرا فراگيري ارز هاي ديجيتال مي تواند چاپ 
و نشر پول را از انحصار دولت ها و بانك هاي مركزي خارج 
كند و اصلي ترين انگيزه و فلسفه خالق بيت كوين هم همين 

موضوع بوده است.
به گزارش همشهري، قيمت هر بيت كوين كه در سال جاري 
ميالدي تا ســه برابر افزايــش يافته، ســه روز پيش براي 
نخستين بار از مرز 24هزار دالر عبور كرد. البته قيمت هر 
بيت كوين ظرف 2روز گذشته با كاهش مواجه شد و ديروز 
به محدوده 22هزار و 500دالر رسيد. ابتداي پاييز امسال 
قيمت هر بيت كوين 10هزار دالر بود. آمار ها نشان مي دهد 
قيمت هر بيت كوين از پاييز امسال )20سپتامبر( از محدوده 
10هزار دالر با 2برابر رشــد به محدوده فعلي رســيده و 
احتماال اين رشد با وجود نزول مقطعي، ادامه خواهد داشت. 
معامله گران ارز هاي ديجيتال مدعي اند امسال)ميالدي( 
با سال2017 متفاوت است و اين ارز مي تواند حتي كانال 
25هزار دالر را نيز بشكند. ارزش بازار بيت كوين هم اكنون 

560ميليارد دالر است.
آخرين بار نرخ بيت كوين در سال2017 براي مدت كوتاهي 
تا محدوده 19هــزار و 600 دالر افزايش يافت و ركوردي 
تاريخي را در بازار ارز هاي ديجيتال ثبــت كرد. از آن روز 
به بعد و در عرض يك سال ارزش بيت كوين تا 3هزار دالر 
نزول كرد اما از زمان شيوع كرونا قيمت رمز ارز ها و در صدر 
آنها بيت كوين شروع به رشد كرد. ارزش بيت كوين در برابر 
دالر از ابتداي سال2017 ميالدي تا به امروز 1700درصد 
افزايش يافته؛ برخي معتقدند اين رونــد در آينده باز هم 
ادامه مي يابد، اما عده اي ديگر از صاحبنظران اين افزايش 

تصاعدي را فقط يك حباب ناپايدار مي دانند.

آنچه منجر به رشد بيت كوين شد
به باور كارشناسان، فراگيري و گسترش دنياي ديجيتال 
در پي شيوع كرونا و همينطور استفاده بيشتر درگاه هاي 
پرداخت دنيا از رمز ارزها اســتفاده از آنهــا را در مبادالت 
تجاري روزبه روز افزايش داده است. به عقيده تحليلگران 
شيوع كرونا به تغيير ســبك زندگي و توسعه پلتفرم هاي 

آنالين منجر شــده اســت و خدمات پرداخت هاي مالي 
الكترونيك هم به دنبال توســعه آنالين كسب و كارها در 
حال گســترش اند. همين موضوع تقاضا را براي رمز ارزها 

افزايش داده است.
جوزف گواگليردو، كارشناس امور ارزي در مؤسسه تروتمان 
مي گويد: شكي نيست كه همه گيري كرونا باعث افزايش 
اقبال جهاني به ارز هاي ديجيتال شــده است و حاال همه 
به دنبال راه هاي انتقال سريع تر و كم دردسر تر وجه هستند. 
عالوه بر اين مؤسســات پرداخت الكترونيك هم به دليل 
شــيوع كرونا به ســمت پرداخت از طريق رمز ارز ها روي 
آورده اند، به طور مثال هم اكنون حجم استفاده 2مؤسسه 
پرداخت الكترونيك مهم ازجمله »پي پل« و »اسكوئر« از 
رمز ارز ها افزايش يافته و انتظار مي رود سهم پرداخت هاي 
الكترونيك اين 2مؤسسه و به دنبال آن ساير مؤسسات از 
ارز ها در روز هاي آينده با رشد بيشتري مواجه  طريق رمز 
شود. پيرس كرازبي، تحليلگر مالي بين المللي در اين باره 
مي گويد: ســال آينده)2021( حجم خدمــات پرداخت 
الكترونيك از مؤسسات از طريق رمز ارز ها افزايش خواهد 
يافت، به عنوان مثال سهم پي پل از جمع كل پرداخت هايش 
با استفاده رمز ارز ها به 0.6درصد خواهد رسيد و اين موضوع 

براي بازار اهميت زيادي دارد.

كرونا بيت كوين را پرطرفدار كرد
بازار طال و سكه فصل  سكه و طال
زمســتان را با كاهش 
آغاز كرد و نوسان هاي 
كم دامنــه قيمت هــا  
نشــان مي دهد اين بازار به روزهاي آرامش 

نسبي و ثبات رسيده است.
به گــزارش همشــهري، درحالي كه بهاي 
جهاني طال با ثبت رقم 1881دالر همچنان 
روند افزايشــي را طي مي كند و كارشناسان 
جهاني بهاي اين فلز گرانبها را در مسير عبور 
از 1900دالر پيش بينــي مي كنند، در بازار 
داخلي افزايش چشــمگيري در قيمت طال 
ديده نمي شود و ســكه نيز روي دور كاهش 
قيمت قرار گرفته اســت. در نخســتين روز 
دي ماه، هر  گرم طالي 18عيار در بازار طالي 
تهران يك ميليون و 142هزار تومان معامله 
شد كه رشد 5هزار توماني در هر گرم گذشته 
از تأثيــر از بهاي اونس، بــه افزايش محدود 

تقاضا در بازار نيز نسبت داده شد. 
قيمت هر مثقال طال ديــروز 22هزار تومان 
نسبت به يكشنبه رشد داشت و به 4ميليون و 
950هزار تومان رسيد. سكه اما كاهش قيمت 
را تجربه كرد. اتحاديه طال و جواهر تهران تا 
ساعت 15:30روز دوشــنبه براي هر قطعه 
ســكه امامي قيمت 11ميليون و 850هزار 

تومان را ثبت كرد كه نســبت بــه باالترين 
قيمت ديروز 150هزار تومان كاهش نشان 
مي دهد. سكه طرح قديم بدون تغيير قيمت 
روي 11ميليون و 300هزار تومان ثابت ماند 
اما نيم ســكه با 50هزار تومان رشد نسبت 
به يكشــنبه، به 6ميليون و 250هزار تومان 
رسيد. ربع سكه 30هزار تومان كاهش قيمت 
داشت و ســكه يك گرمي نيز ثابت ماند. هر 
قطعه ربع سكه با قيمت 4ميليون و 170هزار 
تومان و هر قطعه سكه يك گرمي 2ميليون و 
350هزار تومان معامله شدند. كارشناسان و 
فعاالن بازار طال و سكه معتقدند دست كم در 
كوتاه مدت اين بازار شاهد نوسان پردامنه اي 
نخواهد بود و قيمت هــا در محدوده كنوني 

تثبيت مي شوند.

قيمت طال و سكه در بازار تا ساعت 15:30ديروز
قيمت)تومان(نوع دارايي
4.950.000مظنه تهران

1.142.707طالي 18عيار)گرم(
11.850.000سكه طرح جديد
11.300.000سكه طرح قديم

6.250.000نيم سكه
4.170.000ربع سكه

2.350.000سكه يك گرمي

كاهش قيمت سكه، آرامش بازار طال 
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بازار
درصد تغيير قيمت نسبت به قيمت يك مترمربع )تومان(

متوسط 
مساحت

ميانگين ارزش 
هر معامله

تابستان 98بهار 99

متوسط ميانگينحداكثرحداقل
قيمت

تعداد 
معامالت

متوسط 
قيمت

تعداد 
معامالت

113.800155.000.0007.334.40028.486.7101.8151.22671.958.284.800زمين
251.300130.827.1007.172.60024.833.895.874.2105753.123.000مسكن
279.6490.00019.41812.7266.734.861.110023.301.120اجاره

همشهري روايت تورمي مركز آمار از بازار امالك را بررسي مي كند

امسال، ميانگين قيمت زمين شهري و ساختمان كلنگي 102درصد و تعداد 
معامالت آن 151درصد نسبت به پارسال افزايش يافته است

رشد 151درصدي تعداد معامالت زمين و كلنگي

تابستان امســال يكي از داغ ترين دوره هاي تورمي در بازار 
امالك بوده است؛ به  گونه  اي كه براســاس اطالعات مركز 
آمار ايران از تحوالت اين بازار تورم فصلي زمين و مسكن در 
تابستان امسال با كل تورم عمومي سال 99برابري مي كند.

به گزارش همشهري، هنوز پاسخ اين سؤال مشخص نيست 
كه يكه تازي تورم در بازار مســكن به پايان رســيده  يا نه؛ 
اما آنچه از اطالعات مركز آمار ايــران از تحوالت بازارهاي 
زمين، مسكن و اجاره برمي آيد حاكي از اين است كه تورم 
داغ تابستاني در بازار امالك باعث شده شيب تورم زمين و 
مسكن در تابستان امسال معادل 4برابر شيب تورم عمومي 
باشــد؛ به گونه اي كه در اين فصل، ميانگين قيمت زمين 
28.4درصد و قيمت مســكن 24.8درصد نسبت به بهار 
افزايش يافته است. در اين ميان تورم فصلي بازار اجاره  نيز 
با افزايش 12.7درصدي مواجه شده كه تقريباً دو برابر تورم 

عمومي كشور است.

بازارگرمي زمين
يكي از نكات جالب گزارش مركز آمار ايران از تحوالت بازار 
امالك كشور اين است كه در تابستان امسال، تعداد معامالت 
زمين يا زمين ساختمان كلنگي 86.7درصد نسبت به فصل 
بهار بيشتر شده است. همچنين اين شاخص در مقايسه با 
تابستان سال قبل از افزايش 151.2درصدي برخوردار است 
كه با توجه به رابطه مســتقيم معامالت زمين و اقدام براي 
توليد مسكن، مي تواند نكته مثبتي براي آينده بازار مسكن 
باشد. البته آمارهاي مربوط به صدور پروانه هاي ساختماني 
در مناطق شهري، حداقل تا فصل بهار امسال افزايش شديد 
تقاضا براي توليد مســكن را تأييد نمي كند؛ ضمن اينكه 
سازندگان حرفه اي مســكن معتقدند به واسطه باال رفتن 
هزينه توليد و كاهش شديد قدرت خريد سازندگان امالك 

رشد توليد مسكن دور از انتظار است.
به گزارش همشهري، در فصل بهار امسال، تعداد واحدهاي 
پيش بيني شــده در پروانه هاي ســاختماني شهر تهران 
15.3درصد كمتر از فصل بهار ســال قبل بوده، اما ســاير 
نقاط شهري وضعيت مساعدتري را تجربه كرده  اند و صدور 
پروانه ساختماني در اين مناطق 6.8درصد بيشتر از بهار98 

است. با اتكا به اين آمارها و تاثير مهاجرت معكوس بر  بوده 
توليد مسكن، مي توان برآورد كرد كه افزايش 86.7درصدي 
تعداد معامالت زمين يا زمين ساختمان مسكوني در تابستان 
امسال نســبت به فصل بهار، تا حدودي ناشي از استقبال 

سازندگان در شهرستان ها باشد.

روزهاي طاليي بازار مسكن
در تابستان امسال، بازار مسكن نيز گرچه مانند بازار زمين 
پرتقاضا و گرم نبوده اما توانسته است رشد خوبي را نسبت 
به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل تجربه كند. براساس 
اطالعات مركز آمار ايران، در تابستان امسال متوسط قيمت 
فروش مسكن در معامالت سراسر كشور 24.8درصد نسبت 
به فصل بهار رشد كرده و همزمان تعداد معامالت مسكن نيز 

با افزايش 33.8درصدي مواجه شده است.
اين بازار در مقايســه با تابســتان ســال قبل نيز با رشد 
95.8درصدي قيمت و 74.2درصدي تعداد معامالت روبه رو 
بوده كه عملكرد خوبي محسوب مي شود. البته فصل تابستان 
مصادف با فصل ســنتي جابه جايي در بازار مسكن است و 
همواره تعداد معامالت مسكن در اين فصل با بهبود نسبي 
مواجه مي شود، اما با توجه به اين در شرايط فعلي مسكن، 
تقاضاي مصرفي ســهم بســيار اندكي از معامالت مسكن 
دارد، رشد 33.8درصدي معامالت در اين فصل موضوعي 
است كه از دو جهت مي تواند قابل تأمل باشد. سناريوي اول 
اين است كه از نظر خريداران و سرمايه گذاران مسكن، اين 
كاالي سرمايه اي همچنان مي تواند در ميان مدت بازدهي 
مناسبي به همراه داشته باشــد كه در اين صورت احتمال 
طوالني شدن ركود پاييزي مسكن چندان قوي نخواهد بود. 
سناريوي دوم نيز اين است كه ســفته بازان، سوداگران و 
سرمايه گذاران كوتاه مدت مسكن با انتظار ركود ميان مدت 
مســكن و حتي تخليه حباب قيمتي اين بــازار، زمينه را 
براي فروش واحدهاي موجــود خود به صاحبان نقدينگي 
سرگردان فراهم آورده باشــند كه در اين صورت مي توان 
ركوردهاي ثبت  شــده در بازار مسكن تابســتان امسال را 
به عنوان قله هاي اين بازار به شــمار آورد كــه حداقل در 

ميان مدت فتح نخواهد شد.

در روزهاي اخير انتشار خبر  صنعت
صدور مجوز بــراي صادرات 
محصوالت مازاد بر نياز فوالد، 
بر بورس اثرگذار بوده؛ اعضاي 
انجمن توليد كنندگان فوالد به همشهري گفته اند 
كه تكليف اين موضوع امروز )سه شــنبه( مشخص 

خواهد شد.
2هفته پيش در جلسه اي كه فوالد سازان با محمد 
نهاونديــان، معــاون اقتصــادي رئيس جمهوري 
داشته اند، قرار بر اين شد تا شيوه نامه عرضه فوالد، 
دوباره اصالح شود. يكي از مهم ترين موارد مدنظر 
در اصالح اين شيوه نامه مباحث مربوط به صادرات 

فوالد مازاد بر نياز داخل بوده كه هنوز تعيين تكليف 
نشده است.

بهادر احراميان، نايب رئيس انجمن توليد كنندگان 
فوالد به همشــهري گفت: تكليف صادرات مازاد 
بر نياز فوالد امروز مشخص مي شــود و در نتيجه 
اخباري كه در روزهاي اخير در بورس منتشر شده، 

صحت ندارد.
احراميان افزود: يكي از اصالحاتي كه قرار است بر 
شيوه نامه فوالد اعمال شــود، صادرات مازاد بر نياز 

فوالد اســت كه تأثيرات مثبتي بر روند اجراي اين 
شيوه نامه برجاي خواهد گذاشت.

رضــا شهرســتاني، عضو هيــأت مديــره انجمن 
توليد كننــدگان فــوالد هم به همشــهري گفت: 
در جلســه اي كه بــا محمــد نهاونديــان، معاون 
اقتصادي رئيس جمهوري داشــتيم گفته شد كه از 
20 ميليون تن شــمش فوالدي كه در داخل توليد 
مي كنيم 10 ميليون تن آن به اجناس طويل تبديل 
مي شود و از اين 10 ميليون تن 7.5ميليون تن مورد 

نياز صنايع پايين دستي داخلي است و 2.5ميليون 
تن آن هم مازاد بر نياز است.

او افزود: به اين ترتيب سرجمع 12.5ميليون تن از 
شمش فوالد توليد شده در داخل مورد نياز نيست؛ 
در نتيجه راهي جز صادرات نداريم و قاعدتا بايد با 
صادرات آن موافقت شــود. شهرستاني احتمال رد 
درخواست فوالدسازان را زياد ندانست و ادامه داد: 
توليدكنندگان فوالد حرف بي جايي نمي زنند كه با 

آن مخالفت شود.
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ناله و شكايت هاي پرسپوليسي ها از كمك داور ويدئويي همچنان 
ادامه دارد و حاال ابراهيم شــكوري، مدير ورزشي باشگاه هم به 
اين موضوع ورود كرده است. شــكوري گفته: »اگر VAR نبود 
پرســپوليس االن قهرمان آســيا بود.« خب البته نبودن مهدي 
شيري بيشتر از نبودن VAR مي توانست كمك كند. كافي بود 
شيري مثل بازي هاي قبل از فينال غايب باشد تا دست پرسپوليس 
به جام برسد! خارج از شوخي، هنگام صحبت در مورد كمك داور 
ويدئويي نبايد فراموش كنيم همين فناوري در بازي يك چهارم 
نهايي برابر پاختاكور به كار پرسپوليس آمد و باعث اخراج مستقيم 
ماشــاريپوف، بهترين بازيكن ازبك ها شد. روشن نيست كه اگر 
پاختاكور 70دقيقه 10نفره بازي نمي كرد، باز قرمزها به همين 
راحتي مي توانســتند برنده شوند. بهتر اســت جانب انصاف را 

بگيريم، مخصوصا كه VAR مرتكب اشتباه نشده است.

VARنبودبهفينالميرسيديد؟

دقيقا آذرماه سال89 يعني 10سال پيش بود كه قطر به عنوان 
ميزبان جام جهاني در سال2022 معرفي شــد. از همان زمان 
شايعه مشاركت ايران در اين ميزباني مطرح شد و جالب اينجاست 
كه بعد از يك دهه، هنوز مسئوالن گرامي از تك و تا نيفتاده اند. 
اخيرا جناب صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك گفته: 
»قطر پذيرفته است كه درصورت باال رفتن استانداردهاي قشم و 
كيش، اين دو جزيره در ميزباني از تيم هاي حاضر در جام جهاني 
مشاركت كنند.« خب عالي شد؛ تيم ها را بياوريد كيش و قشم، 
فقط مشكل اينجاســت كه در كل 2جزيره حتي يك چمن با 
استاندارد افتضاح ورزشگاه تختي تهران هم نداريم. درست است 
كه كيش از برگزاري متمركز ليگ برتر ايران فرار كرد، اما حتما 

مي تواند شريك ميزباني از جام جهاني باشد!

ليگرانتوانستيدآنجابرگزاركنيد

روزي نيست كه ســايت ها را رفرش كنيم و يك خبر جديد در 
مورد انتقاد از مهدي ترابي در العربي نبينيم. معلوم نيست استاد 
آنجا چه كار كرده كه مديرعامل سابق باشگاه گفته: »بازيكنان 
خارجي مان را بايد عوض كنيم. نفرات فعلــي انگيزه و توانايي 
ندارند. بازيكنان قطري بيش از اينها مي جنگند.« يعني اينكه به 
يك نفر بگويند فوتباليست قطري از تو جنگنده تر است، خودش 
با غم عالم برابري مي كند! پرسپوليس در فينال ليگ قهرمانان 
آســيا حتي يك دندان نصفه و نيمه و كرم زده هم نداشت. نيم 
ساعت آخر توپ در اختيار اين تيم بود، اما نتوانست يك خطر 
جزئي درســت كند. بعد مهدي ترابي با سابقه 20 بار بوسيدن 
لوگو، رفته در قطر و كيسه بوكس انتقادات پيشكسوتان العربي 

شده است. آدم اين درد را به كه بگويد؟

آدمايندردرابهكهبگويد؟

نكته بازي

دوپينگ ســازمان يافته برای اولين بار در دهه۴0 ميالدی 
توسط آلمان شرقي صورت گرفت. چند سال قبل اين موضوع 
به شكل رسمی تاييد شد كه دولت آلمان شرقي ورزشكارانش 
را مجبور به استفاده از داروهاي نيروزا مي كرده است. حاال در 
قرن21 روس ها به دوپينگ سازمان يافته متهم شده اند. در 
اين راستا دادگاه عالي ورزش CAS محروميت كشور روسيه 
را از ۴سال به 2سال كاهش داد و اگر اين راي دادگاه فدرال 
سوئيس شكسته نشــود روس ها فرصت حضور در المپيك 
توكيــو، جام جهاني قطر 2022، المپيك زمســتاني پكن، 
بازی های المپيك جوانان و پارالمپيك را از دست خواهند 
داد. كميته اجرايی وادا روسيه را به دليل تخلف در قوانين 

وضع شده ضددوپينگ و اتهام به فساد محروم كرده بود.

  فساد در ورزش روسيه
دوپينگ ســازمان يافته روس ها ســبب شد بســياري از 
نمونه هاي گرفته شــده در المپيك های 200۴، 2008 و 
2012 مورد بررســي قرار گيرد كه در نهايت مشخص شد 
بسياري از ورزشكاران روس از يك نوع ماده ممنوعه استفاده 
كرده اند كه همين مســئله وجود دوپينگ ســازمان يافته 
را در كاروان ورزشي روسيه قوت بخشــيد. ابتدا از حضور 

دونده های روسيه در المپيك ريو ممانعت به عمل آمد. ولي 
با گذشت زمان مشخص شد اين فساد سازمان يافته است و 
راي محروميت ۴ساله از حضور در تمامي مسابقات ورزشي 
صادر شد. اعتراض روس ها اين راي را به 2سال كاهش داد 

ولي بعيد به نظر مي رسد كه راي 2سال شكسته شود.

  ورزشكاران روس در المپيك حضور دارند
حكــم دادگاه CAS به معنــاي محروميت ورزشــكاران 
روسيه از شركت در مسابقات نيســت. ورزشكاران روسي 
 IOC كه سابقه دوپينگ نداشته باشند مي توانند زير پرچم
در رقابت هاي المپيك شركت كنند. البته روس ها به هيچ 
وجه دوپينگ سازمان يافته در بين ورزشكاران خود را قبول 
ندارند و مدعي هســتند كه اين توطئه IOC و آمريكايي ها 
است. پوتين رئيس جمهور كشور روســيه كه خود سال ها 
به صورت حرفه اي به ورزش جودو مشــغول بوده زماني كه 
راي محروميت ۴ساله صادر شده بود اعالم كرد به هيچ وجه 
اجازه نخواهد داد ورزشكاران روسي زير پرچم IOC شركت 
كنند و اين راي ناعادالنه است. بسياري از ورزشكاران روسيه 
هم عنوان كردند اگر قرار باشد نتوانند با پرچم كشور روسيه 
در المپيك شركت كنند ترجيح مي دهند از خانه مسابقات 

را تماشا كنند. البته روس ها در المپيك قبلی فقط در رشته 
دووميداني از حضور در المپيك محروم شدند و هيچ بعيد 
نيست در توكيو هم اين محروميت به يك يا دو رشته ورزشي 

محدود شود.

 اگر روس ها نيايند...
روس ها هميشــه در جدول توزيع مدال ها شــرايط خوبي 
داشــتند و جزو ۳كشــور باالي جــدول بودند. كشــتي، 
ژيمناستيك، وزنه برداري و دووميداني رشته هايي هستند 
كه روس هــا در آن اندوخته هــاي مدال خــود را افزايش 
مي دهند. عدم حضور آنها در رشته كشتي مي تواند به نفع 
ورزشكاران ايراني باشد ولي بدون شك سطح مسابقات افت 
چشمگيري خواهد كرد. كشــتي گيران روس همين چند 
روز پيش در مسابقات جام جهاني صربســتان در 10وزن 
آزاد توانستند 8مدال طال كسب كنند! عدم حضور روس  ها 
در رشته واليبال هم مي تواند به نفع واليباليست هاي ايران 
باشد. روس ها در رشته جودو هم شرايط ايده آلي دارند كه در 
حال حاضر نه جودوی ايران شرايط خوبي دارد و نه امكان 
 حضور در مسابقات خارجي براي جودوكاران ايراني وجود

 دارد.

  روسیه غایب، روس ها حاضر!
 کشور روسيه به دليل دوپينگ سازمان يافته از حضور در المپيك محروم شده اما ورزشكاران اين کشور

  می توانند زير پرچم IOC به المپيك بروند

 ضربه میلیاردي فرشید  به استقالل

 پاس گل و پنالتی با امضای طارمی 

پولي که نقدا گرفته و بابتش در حال استراحت است

غائله پيش آمده بين مديران باشگاه استقالل و فرشيد اسماعيلي باعث شد اين 
بازيكن ديدار با ذوب آهن را هم از دســت بدهد و نتواند در اصفهان به تيمش 
 كمك كند. اسماعيلي كه قطعا كادرفني خيلي روي او حساب كرده بود، تنها در
2 بــازي ابتدايي فصل به ميدان رفــت و حاال تعــداد غيبت هايش در تركيب 
استقالل به 5 بازي رســيده اســت. او ابتداي فصل و هنگام تمديد قرارداد با 
اســتقالل دوونيم ميليارد تومان پول گرفته و مدعي اســت اين رقم »هديه« 
بوده)!( باشگاه استقالل هم اعالم كرده پرداختي مزبور بايد به منزله 50 درصد از 
رقم قرارداد اسماعيلي محاسبه شود. در اين صورت به نظر مي رسد رقم قرارداد 
فرشيد با استقالل براي ليگ بيستم حداقل 5 ميليارد تومان بوده است. با اين 
اوصاف اگر مجموع مسابقات اســتقالل در ليگ، جام حذفي و ليگ قهرمانان 
آســيا را ۴0بازي درنظر بگيريم، اســماعيلي به طور ميانگين بابت هر مسابقه 
125ميليون تومان از باشگاه دستمزد مي گيرد. حاال كاري به آپشن ها ، پاداش ها 
و پرداختي هاي فرعي نداريم. حتي به اين هم كاري نداريم كه هيچ كجاي دنيا 
نصف قرارداد بازيكن را روز اول تقديمش نمي كننــد، اما همين هم رقم كمي 
نيست و االن كه او 5 بازي را از دست داده، يعني 625ميليون تومان به استقالل 
آسيب مالي رسانده است. يعني بيش از نيم ميليارد تومان پول گرفته و بابتش 
هيچ كاري نكرده است. آيا اين غم انگيز نيست؟ چرا يك بازيكن كه تازه جوان 
و كم تجربه هم نيست بايد چنين خسارتي به باشگاه بزند و بدتر از آن تيم را به 
حاشيه ببرد و با غيبت هايش باعث لطمه خوردن كادرفني و ايجاد بحران شود؟ 

به واقع مرزهاي بازيكن ساالري در فوتبال ايران كجاست؟ 

درخشش مهدی طارمی در تركيب پورتو حاال ديگر به اتفاقی 
تكراری تبديل شده اســت. مهاجم ايرانی هر گاه به بازی 
گرفته شده يا برای تيمش گل زده يا پاس گل داده و پنالتی 
گرفته است. او يكشنبه شب در دهمين هفته از ليگ پرتغال 
و در مصاف با تيم ناسيونال يك پاس گل داد و يك 
پنالتی گرفت تا در جريان پيــروزی 2 بر صفر 
پورتو مقابل ناسيونال ســتاره تيمش باشد. 
مهاجم ايرانی پورتو ابتدا در دقيقه21 توسط 
مدافــع ناســيونال درون محوطه جريمه 
حريف سرنگون شــد و يك خطای پنالتی 
به سود آبی و ســفيدهای پورتو گرفت كه 
ســرجيو اوليويرا آن را وارد دروازه حريف 
كرد. ســپس در دقيقه۳9 طارمی با يك پاس 
زيبا موسی مارگا ديگر مهاجم پورتو را در شرايط 
ايده آل گلزنی قرار داد كه اين مهاجم اهل مالی 
قدر پاس طارمی را دانســت و آن را وارد دروازه 
حريف كرد. طارمی كه در هفته های ابتدايی در 
تركيب اصلی قرار نمی گرفت با اين بازی ها كم كم 

جايش را در تركيب پورتو تثبيت كرده است.

استاد مقابل شاگرد ناخلف
تعطيلي موقــت ليگ قهرمانان اروپا دليل نمي شــود وســط 
هفته هاي فوتبالي نداشته باشــيم. بازيكنان ليگ هاي اروپايي 
از دســت تقويم فشرده يوفا و فدراســيون هاي داخلي آسايش 
ندارند. امشــب در بيشتر كشــورهاي اين قاره بازي هاي ليگ 
برگزار مي شود اما انگليســي ها غيراز 8تيم بقيه شان استراحت 
دارنــد. بازي هاي يك چهــارم پاياني ليگ كاپ يــا همان جام 
اتحاديه 2 بازي بزرگ در بر دارد كه يكي امشب بين آرسنال و 
منچسترسيتي و ديگري فرداشب بين اورتون و منچستريونايتد 
برگزار مي شود. بازي امشب اتفاق جالبي است. آرتتا كه درست 
يك سال پيش از دســتياري گوارديوال به سرمربيگري آرسنال 
رســيد، براي دومين بار در اين جام مقابل استاد خودش قرار 
مي گيرد. او با آرسنال در فصل قبل موفق به حذف من سيتي و 
قهرماني شد و ابتداي اين فصل هم ســوپرجام را برد اما كسب 
اين دو جام مانع انتقادات اخير از او نمي شــود. با وجود حمايت 
سرســختانه و لجوجانه باشــگاه از اين مربي، آرتتا محبوبيت و 
اعتبار خود را نزد هواداران از دست داده است. در 1۴بازي آخر 
8شكست نصيب توپچي ها شده. ســرمربي جوان اسپانيايي در 
۳۴بازي در ليگ برتر به اندازه اوناي امري - ســرمربي قبلي - 
باخت داده با اين تفاوت كه 1۳باخــت ليگي امري در 51بازي 
بوده. آرتتا در يك ســالي كه هدايت اين تيم را در دست گرفته، 
29برد، 8تســاوي و 1۴شكست داشــته و 80گل زده در برابر 
50گل خورده. كالورت لووين – گلزن اورتــون - به اندازه همه 
گل هاي آرســنال در اين فصل گل به ثمر رســانده. در 5بازي 
خانگي آخر در ليگ تنها يك تساوي به زور نصيب آرسنال شده و 
بقيه باخت بوده. توپچي ها با كسب تنها 1۴ امتياز فقط ۳امتياز تا 
منطقه سقوط فاصله دارند. آنها كمترين شوت به دروازه حريفان 
را بين همه تيم هاي ليگ ثبت كرده و ۳گل به خودي هم زده اند. 
فقط براي سومين بار در تاريخ باشگاه است كه در 7بازي متوالي 
ليگ بدون برد بوده؛ 8بازي ســال1992 مربي گراهام، 7بازي 
ســال2019 مربي امري / ليونبرگ و 7بازي سال2020 مربي 
آرتتا. از 21امتياز ممكن در 7بازي اخير ليگ 2امتياز كســب 
كرده، حريف بعدي هم چلســي اســت در يكي از داربي هاي 
لندن. گوارديوال هم كه 2بار همين جام را برده، به تازگي اعتراف 
كرده كه من سيتي مدعي قهرماني ليگ نيست. شايد جام هايي 
نظير جام اتحاديه بتواند هدف در دســترس تري براي ســيتي 
باشد. سبك آرتتا تدافعي اســت اما گوارديوال هم بعد از باخت 
وحشتناك به لســتر در بازي هاي اين فصل محتاطانه تر بازي 
مي كند و نتايج اقتصادي مي گيرد. او با خريدهاي گران قيمت در 
خط دفاعي فعال با 12گل خورده بهترين دفاع ليگ را در اختيار 
دارد كه 5گل از اين گل ها در يك بازي مقابل لستر دريافت شده 
است. بنابراين مي شــود پيش بيني كرد كه بازي امشب كم گل 
از آب در بيايد. ديگر بازي امشب را برنتفورد و نيوكاسل برگزار 
مي كنند. خبر ديگري هم درباره فوتبال انگليس به صورت شايعه 
پخش شده كه مي گويد ممكن است به دليل موج جديد بيماري 
كوويد-19 در اين كشور و جهش ويروس كرونا، تقويم فشرده 
كريسمس به خطر بيفتد و ليگ موقتا تعطيل شود. يك بازي هم 
در الليگا برگزار مي شود ساعت00:۳0 كه بارسلونا بايد از تيم ته 
جدولي وايادوليد پذيرايي كند تا شايد به جمع باالنشينان جدول 
برگردد. بااليي هــا هم با هم بازي دارند؛ سوســيداد - اتلتيكو، 

والنسيا - سويا.

جهان

اميرحسين اعظمي| با جدايي رشيد مظاهري حاال اخباري  
بعد از چند سال نيمكت نشيني به دروازه بان اول تراکتور 
تبديل شده و توانســته عملكرد قابل قبولي در شروع 
ليگ بيستم داشته باشــد. اخباري با 27 سال سن در 
7 بازي ابتدايي اين فصل تنها 3 گل خورده تا جاي خالي 
مظاهري اصال به چشــم نيايد. همين شروع باعث شده 
تا حاال اخباري به فكر بازگشت به تيم ملي بيفتد. او در 
گفت و گو با همشهري ورزشــي در اين خصوص بيشتر 

توضيح داده است.

  به نظر مي رسد تراکتور با کسب 2 برد پياپي 
حاال به آرامش رسيده است.

خدا را شكر شرايط تيم خوب است. قطعا اين دو برد خيلي به 
ما كمك كرد تا هم وضعيت خوبي در جدول پيدا كنيم و هم 
انگيزه و روحيه بازيكنان براي بازي هــاي بعدي باالتر برود. 
اميدوارم اين روند را در بازي هاي بعــدي هم ادامه داده و به 

هدف هاي بزرگي كه در اين فصل داريم دست پيدا كنيم.
  چرا در زمان منصوريان تيم اينچنين نتيجه 

نمي گرفت؟
بايد از تمامي زحماتي كه آقاي منصوريان و همكارانش براي 
من و تيم كشيدند تشكر كنم. علي آقا از همان اول اتحاد خوبي 
در تيم ايجاد كرد و جو تيم بســيار خوب بود اما در بعضي از 
بازي ها  واقعا بدشــانس بوديم. جدا از ايــن تيم ما تغييرات 
زيادي نسبت به سال گذشته داشت و زمان مي خواست تا به 

هماهنگي الزم برسد. بدشانسي و همين عدم هماهنگي باعث 
شد تا در 5 هفته ابتدايي نتايج الزم را نگيريم و در نهايت باشگاه 

تصميم به تغيير روي نيمكت گرفت.
  با وجود کســب 6 امتياز از 2 بازي، ظاهرا 
شجاعي نمي خواهد ســرمربي بماند. فكر مي کني 

سرنوشت نيمكت تراکتور در نهايت چه خواهد شد؟
تا جايي كه من هم مي دانم آقا مسعود همچنان دوست دارد 
بازي كند. اگر قرار باشد او به صورت همزمان بازي و مربيگري 
كند، احتماال آمادگي بدني اش را تا حدودي از دست خواهد 
داد. البته من نمي دانم باشگاه قرار است چه تصميمي بگيرد 

ولي اميدوارم بهترين اتفاق براي تراكتور رخ دهد.
 در مورد شرايط خودت صحبت کن. بعد از 

چند فصل  دوباره دروازه بان فيكس تراکتور شدي.
متأسفانه در چند سال اخير به خاطر مصدوميت ها و برخي از 
مسائل بدشانسي آوردم اما امسال از همان ابتدا سفت و سخت 
تالش كردم تا آماده شــوم. در اين راه مربي دروازه بان هاي 
تيم خيلي تالش كرد تا شرايط خوبي داشته باشم. االن هم 
مي خواهم سخت تالش كنم تا بهترين شــرايط را در ادامه 

مسابقات داشته باشم.
 فكر مي کني دوباره بــه پيراهن تيم ملي 

برسي؟
من در سن مناســبي هســتم و قطعا هدف مهمي كه دارم، 
بازگشــت به تيم ملي است. اين يك مســئله شخصي است 

كه به شــدت آن را دنبال مي كنم و بايــد بهترين عملكرد را 
داشته باشم.

 فكر مي کني تراکتور در اين فصل شانسي 
براي قهرماني داشته باشد؟

تراكتور هر سال در بين مدعيان قرار 
دارد. ما فصل گذشته در جام حذفي 

قهرمان شــديم و در ليگ برتر 
هم مدعي بوديم. امســال هم 
هدفمان قهرماني در ليگ برتر 
اســت و بايد در جام حذفي 
و ليگ قهرمانان آســيا هم از 
نام بزرگ تراكتور دفاع كنيم. 

هدف مــا خوشــحال كردن 
هواداران تراكتور است. ما در اين 

فصل به حمايت آنهــا نياز مبرمي 
داريم.

 بازي با صنعت نفت 
را چطور ارزيابي مي کني؟

با تيــم باكيفيتــي در زمين خودش 
روبه رو مي شــويم و فاصله امتيازي ما 
با حريف هم كم اســت. بازي سختي 
اســت ولي تيم ما هدفي جز برد ندارد، 

حتي در آبادان.

  اخباري: هدفم بازگشت به تیم ملي است
  دروازه بان فيكس تراکتور در گفت و گو با همشهري عنوان کرده تيمش امسال هم مدعي قهرماني در ليگ و حذفي است

بهروز رسايلي| فينال آسيا با همه داستان هايش 
تمام شد و پرسپوليس از قطر به ايران برگشت. 
حاال اين تيم بايد آماده ازسرگيري مسابقات ليگ 
شــود و البته که در مورد روند حرکتي سرخ ها 

ابهامات و معماهايي وجود دارد.

   برنده جدايي بشار رسن کيست؟
بعد از ۳ سال استفاده از بشــار رسن در قلب زمين، 
پرســپوليس حاال بايد بازي بدون اين هافبك توانا 
را ياد بگيرد و اين يك موقعيت متفاوت اســت. در 
درجه اول يك پست كليدي آزاد شــده و بايد ديد 
برنده جدايي بشار رســن كيست. به احتمال فراوان 
پرسپوليس با همان سيســتم 2-۴-۴خطي بازي 
مي كند و اين يعني استفاده از 2 هافبك دفاعي، 2 
هافبك تهاجمي و 2 مهاجم. به فرض كه 2 مهاجم 
وحيد اميري و مهدي عبدي باشند، فضاي پشت آنها 
نياز به 2 هافبك تهاجمي خواهد داشت. يكي از اين 
دو نفر مثل قبل احسان پهلوان است و نفر بعدي بايد 
از بين سيامك نعمتي و اميد عاليشاه انتخاب شود. 
به اين ترتيب شانس عاليشاه براي حضور در تركيب 
اصلي افزايش پيدا خواهد كرد و قطعا از اين به بعد به 

او بيشتر بازي مي رسد.
   مهدي شيري فيكس مي ماند؟

فاجعه ۴ونيم ميليون دالري خلق شده توسط مهدي 
شيري، چيزي نيست كه به اين راحتي ها فراموش 
شــود. حتي اگر پادرمياني بزرگان پرســپوليس و 
پيشكســوتان و مالطفت هواداران او را از اين توفان 
عبور داده باشد، آن هند پنالتي فاحش در فينال آسيا 
پاك شدني نيست. شيري حتي قبل از چنين اشتباه 
بزرگي هم خيلي بازيكن مقبولي نبود. پرسپوليس 
بدون او و در حضور سيامك نعمتي به فينال رسيد. 
بنابراين يكي از پرسش هاي پرسپوليس بعد از فينال 
اين است كه دفاع راســت اين تيم در اختيار شيري 
مي ماند يا نه؟ هيج بعيد نيست از اين به بعد نعمتي 
دوباره در همين پست مورد استفاده قرار بگيرد. در 
اين صورت خط مياني هم براي پهلوان و عاليشــاه 

باقي خواهد ماند.
    نوراللهي نيمكت نشين مي شود؟

با حضور ميالد ســرلك كه جــزو خريدهاي خوب 
پرســپوليس بوده، حاال اين تيم صاحب ۳ هافبك 
دفاعي اســت. اين ترافيك باعث شد در فينال ليگ 
قهرمانان يك دقيقه هم بــه كمال كاميابي نيا بازي 
نرســد. با اين حال نمايش هاي احمد نوراللهي هم 
ديري است كه منتقدان جدي پيدا كرده. او در ليگ 
و آسيا جزو باثبات ترين بازيكنان تيم بوده، اما بعيد 
نيست نيمكت نشيني هاي احمد ازسرگرفته شود. 
اين بازيكن كيفيت سابق را ندارد و از سوي رقيبي 

همچون كمال كاميابي نيا هم تهديد مي شود.
  دفاع وسط رزرو کيست؟

پرسپوليس 19روز استراحت كرد تا صحيح و سالم 
به فينال آسيا برســد. اين اســتراحت، خواسته يا 
ناخواسته ۳ بازي قرمزها را به تعويق انداخت و حاال 
در ليگي كه همينطوري هم فشرده بود، قرمزها هر 
۴ روز يك بار بايد بازي كنند. بســيار بعيد است كه 
زوج جالل حسيني و محمدحسين كنعاني زادگان 
به طور كامل، آماده و بدون محروميت و مصدوميت 
در تمامي مسابقات حاضر شوند، بنابراين دير يا زود 
از رزرو پست دفاع وسط رونمايي خواهد شد. اين يك 
محك جدي براي انديشه هاي يحيي گل محمدي 
اســت و او بايد هنر خودش را در معرفي يك مدافع 

مقبول از بين گزينه هاي موجود نشان بدهد.
    اوليــن گل آرمان رمضانــي کي زده 

مي شود؟
از زمان حضور در پرسپوليس، آرمان رمضاني تقريبا 
در تمام مسابقات به عنوان بازيكن ذخيره به ميدان 
رفته و يك بازي هم فيكس بوده اســت. با اين حال 
او هنوز گل نزده و راستش شــرايط اين بازيكن هم 
طوري نيســت كه خيلي گلزن به نظر برسد. با اين 
تفاسير و با توجه به باقي ماندن چند ماه از محروميت 
عيسي آل كثير، خط حمله پرسپوليس تشنه معرفي 
يك پديده جديد است. آيا باالخره بعد از يك سال آريا 
برزگر را مي بينيم؟ آيا از مهدي مهدي خاني رونمايي 
خواهد شــد؟ آيا محمد عمري، مهاجم اميدها كه 
يك ماه است با بزرگساالن تمرين مي كند گره گشا  
خواهد شد؟ خط حمله پرسپوليس سورپرايز الزم 

دارد، وگرنه اين تيم به مشكل خواهد خورد.

  5 سؤال، بعد از اولسان
در مورد ابهامات پرسپوليس، پس از بسته شدن پرونده آسيا

    خدمت پرسپوليس به رقبا
بســياري از هــواداران تيم هاي رقيب از شكســت آســيايي 
پرسپوليس در فينال خشنود شدند كه خب قابل مالمت نيست 
و با معيارهاي هواداري در فوتبال باشگاهي جور درمي آيد. با اين 
حال يك نكته مهم را نبايد ناديده گرفت؛ اينكه پرســپوليس با 
نتايج خوبش در اين سال ها، خدمتي بزرگ به همين تيم هاي 
رقيب كرده است. در حقيقت قد برافراشتن پرسپوليس در طول 
سال هاي اخير، به دوران طوالني ركود باشگاهي در ايران خاتمه 
داد و باعث شد فوتبال كشورمان تا حدي اعاده حيثيت كند. طي 
يك بازه زماني ۴ ساله، پرسپوليس 2 بار به فينال و يك مرتبه به 
نيمه نهايي ليگ قهرمانان آسيا رسيده و اين مسئله قطعا تأثير 
زيادي روي حفظ سهميه هاي كشورمان در ليگ قهرمانان داشته 
است. بدون احتساب نتايج پرسپوليس و با عملكردي كه ساير 
نمايندگان ايران مثل استقالل، تراكتور، سپاهان و شهرخودرو 
داشتند، بســيار بعيد بود كه ايران صاحب 2به اضافه 2سهميه 
باقي بماند. در مسابقات همين فصل ليگ قهرمانان، تيمي مثل 
شهرخودرو بدون امتياز قعرنشين جدول شد. با اين حال عملكرد 
خوب پرسپوليس، ضامن بقاي امتيازات ليگ ايران شده است؛ 
به طوري كه فصل آينده نمايندگان مشروط ايران در پلي آف، به 
جاي 2 بازي تنها يك مسابقه انجام مي دهند. استقالل و فوالد با 
برتري برابر العين و الوحده امارات به طور مستقيم راهي مرحله 
گروهي ليگ قهرمانان مي شــوند و اين نمي تواند بي ارتباط با 

نتايج خوب قرمزها باشد.
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محسن تواليي
روزنامه نگار

سال 80  شروع جدی و رسمی ورود  فرماندهان سپاه 
به انتخابات های ریاست جمهوری بود. علی شمخانی، 
وزیر دفاع دولت اول اصالحات بــرای دور دوم رقیب 
خود رئیس دولت، سیدمحمد خاتمی  شد. او با كارنامه 
پرتاب نخستین موشك بالستیك بردبلند ایران تحت 
عنوان شــهاب3 در دوره وزارت دفاع خود پا به میدان 
سیاست گذاشت و البته میزان آرای او به یك میلیون 
هم نرسید. خاتمی در این انتخابات نزدیك به 22میلیون 
رأی كسب كرد. شمخانی تنها نامزد نظامی این دوره 
از انتخابات بود و ســوابق فرماندهی نیــروی زمینی 
سپاه و بعدتر فرماندهی همزمان نیروی دریایی سپاه 
و نیروی دریایــی ارتش را در كارنامه خود داشــت. او 
درجه های ســرتیپی و سرلشــكری خود را از آیت اهلل 
العظمی خامنه ای، فرمانده كل قــوا در دهه های 60  و 
70 دریافت كرد. شمخانی با ریاست جمهوری حسن 
روحانی در سال92 از طرف او به عنوان دبیر شورای عالی 
امنیت ملی منصوب شد. طرح برخی مواضع سیاسی 
ازجمله حمایت اخیر دبیرخانه شــورای عالی امنیت 
ملی از مصوبه ضدبرجامی مجلس گمانه حضور دوباره 
شمخانی در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری را 

تقویت كرده است.

نظاميان ركورددار ثبت نام
بعــد از شــمخانی، رغبــت فرماندهــان نظامی به 
ریاست جمهوری بیشتر و دوبرابر شد. محسن رضایی 
و محمدباقر قالیباف، فرماندهان ارشد سپاه از سال8۴ 
به بعد در كنار یكدیگر ركورددار نامزدی در انتخابات 
ریاست جمهوری هر كدام برای 3 دوره شدند. مقاومت 
سنگر به سنگر آنها در انتخابات های 8۴ تا 96 حكایت از 
عزم جدی آنها برای سكانداری این نهاد انتخابی داشت. 
آنها نخســتین بار در انتخابات ریاســت جمهوری 8۴ 

ثبت نام كردند. محسن رضایی تأییدیه شورای نگهبان 
را هم گرفت، ولــی با تعدد نامزدهــای رقیب تصمیم 
گرفت كناره  گیری كند. قالیباف اما مصمم تر از هر نامزد 
دیگری در این انتخابات بود.  او در هفتم آبان ماه سال76 
به ســمت فرماندهی نیروی هوایی سپاه منصوب شد. 
این نخستین حكم فرماندهی ارشــد نظامی قالیباف 
بود. 3ســال بعد قالیباف مجددا بــا حكم رهبر معظم 
انقالب فرماندهی نیروی انتظامی كل كشور را عهده دار 
شد. او نخستین تجربه انتخاباتی خود را در قامت یك 
خلبان با كســب ۴میلیون رأی در انتخابات8۴ پشت 
سر گذاشــت و از راهیابی به ریاست جمهوری بازماند. 
تعریف و تمجیدها و تغییرات در شكل و شمایل نیروی 
انتظامی به پلیس روزآمد، مهم ترین بهانه شوق حضور 
قالیباف در ایــن دوره از رقابت ها بود. البته كه محمود 
احمدی نژاد، شهردار وقت تهران اقبال بیشتری یافت 
و در دور دوم آن انتخابات با پیروزی بر آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی بر مسند ریاست جمهوری تكیه زد. قالیباف 
در 3انتخابات ریاست جمهوری ســال های 8۴، 92 و 
96 ثبت نام كرد و با تأیید شورای نگهبان نامزد رسمی 
انتخابات شــد. مناظره او در انتخابات سال 92 و ایجاد 
دوگانه سرهنگ- حقوقدان ورق را در آن انتخابات به 
نفع روحانی برگرداند. او در انتخابات 96 با فشــارهای 
سیاسی اصولگرایان مجبور به كناره گیری به نفع ابراهیم 
رئیسی شــد. زمزمه هایی درباره حضور او در انتخابات 
بعدی هســت. او كه هم اكنون ریاست مجلس شورای 
اسالمی را به عهده دارد، اگر از فرماندهی نیروی انتظامی 
و شهرداری پایتخت نتوانست به پاستور پل بزند، این بار 

از بهارستان به دنبال پیدا كردن راهی به پاستور است.

رضايی؛ ستون ثابت نامزدی
محسن رضایی حتی ۴سال بعد، در غیرمحتمل  ترین 

بخت پیروزی انتخاباتی نیز ناامید نشــد. او در كوران 
انتخابات تاریخی سال88 ثبت نام كرد و استعفا هم نداد. 
رقابت اصلی میان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور 
مستقر و میرحسین موسوی نخست  وزیر دوران جنگ 
بود. رضایی در نخستین محك نهادهای انتخاباتی پای 
صندوق رأی كمتر از 700هزار رأی آورد. او تنها فرمانده 
حاضر در میدان انتخابات بود كه از امام خمینی)ره( و 
آیت اهلل خامنه  ای رهبر معظم انقالب احكام مسئولیت و 
انتصاب داشت. او 20شهریور سال60 حكم فرماندهی 
ســپاه خود را از بنیانگذار انقالب گرفت و 16سال بعد 
به دنبال استعفایش در سال76 حكم عضویت در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام را از رهبر انقــالب دریافت 
كرد. رضایی یك بــار دیگر در كنــار قالیباف تصمیم 
به ثبت نام در انتخابات ریاســت جمهوری ســال92 
گرفت. قالیباف حدود 6میلیــون رأی آورد و رضایی 
هم حدود 3.8میلیون. برنده نهایی نیز حسن روحانی 
با 18.6میلیون رأی بــود. در این انتخابات  ها رضایی و 
شمخانی با درجه سرلشكری به میدان رقابت پا گذاشته 
بودند و قالیباف با درجه ســرتیپی. حضــور 2نامزد از 
نظامیان در جمع رقبای انتخاباتی ریاســت جمهوری 
در حال تثبیت بــود. در انتخابات ریاســت جمهوری 

سال96 محســن رضایی وارد میدان نشــد، او بعد از 
ناكامی در انتخابات 92 دوباره لباس ســپاه به تن كرد 
اما اخیرا بار دیگر زمزمه هایی درباره احتمال حضورش 
در انتخابات 1۴00 شنیده می شود. وی چند روز پیش 
در پاسخ به سؤالی در همین رابطه گفت: ذهن خوانی 
نكنید، تا 1۴00 زمان زیادی باقــی مانده و وقت برای 

اظهارنظر در این رابطه زیاد است.

نيمكت نشين ها هم اضافه می شوند
تا انتخابــات ریاســت جمهوری دوازدهــم رد پای 
چهره های ثابت نظامی در انتخابات ها دیده می شد اما 
رقابت های 1۴00 و ورود به قرن جدید، نام چهره های 
جدید را هم پیشاپیش به عرصه این انتخابات وارد كرده 
است. سردار حسین دهقان، مشــاور فرمانده كل قوا 
در حوزه صنایع دفاعی و وزیر دفاع دولت اول حســن 
روحانی جدی ترین گزینــه در میان نامزدهای جدید 
انتخابات ریاســت جمهوری از میان نظامیان اســت. 
دهقان سابقه ریاســت بنیاد شهید، فرماندهی نیروی 
هوایی ســپاه، جانشین رئیس ســتاد مشترك سپاه 
و قائم مقامــی وزیر دفاع را هــم در دوره های مختلف 
در كارنامه دارد. فعالیت هــای او در فضای مجازی با 
توییت هایش پررنگ شده است. او اوایل آذرماه امسال 
در گفت  وگویی برای نامزدی در انتخابات اعالم آمادگی 
رسمی كرد و در بخشی از این مصاحبه گفت: »قادرم 
یك فضای اجماع، تفاهم گفت وگو در سطح ملی و یك 
فضای گفت وگو از موضع قدرت و عزت با خارج را فراهم 
كنم و از آن طرف بستر حضور همه كسانی كه در موضع 
عزم و اراده خدمت به این جامعه و كشور هستند را نیز 
فراهم كنم.« اخیرا هم با خبرگزاری آسوشــیتدپرس 
آمریكا گفت وگو كرد و در این مصاحبه تلویحا از مشی 
روابط خارجی اعتدالی سخن گفت. او در این مصاحبه 

گفت: »اگر آمریــكا ایران و قدرتــش در منطقه را به 
رسمیت بشناسد، ایران هیچ مشكلی را برای آنان ایجاد 
نكرده و نمی كند. ما فكر می كنیم آمریكایی ها در عین 
اینكه توسعه طلب و زیاده خواهند، عمل گرا هم هستند 

و كمی عقالنیت در رفتارهایشان وجود دارد.«
طرح مواضع نامزدهای دیگر به اندازه دهقان نیست، 
اما آنها نیز در معرض حضور هســتند. رستم قاسمی، 
فرمانده پیشین قرارگاه خاتم  االنبیا و وزیر نفت دولت 
احمدی نژاد یكی از این چهره هاســت كــه برخی از 
نام او در كنار ســعید محمد، فرمانده كنونی قرارگاه 
به عنوان جدیدترین گزینه هــای نظامی در انتخابات 
ریاست جمهوری 1۴00 یاد می كنند. عزت  اهلل ضرغامی، 
رئیس پیشین صداوسیما نیز ازجمله چهره های مطرح 
اصولگرایان برای شركت در رقابت های انتخاباتی 1۴00 
است. او سابقه نظامی داشــته و درجه سرتیپی دارد. 
ضرغامی طی ســال های اخیر با انتقادهای تیزوتند 
از رئیس جمهور، خود را به عنوان مخالف سرســخت 
سیاست های دولت نشان داده است. طی 2سال اخیر 
گزارش هایی درباره مشاجره های وی با رئیس جمهور 
در جلسات شــورای عالی فضای مجازی مطرح شده 
 كه در یكی از این گزارش ها روحانی جلســه را ترك 
می كند. او صراحتا برای ریاست جمهوری اعالم آمادگی 
كرده و گفته: »من سرباز نظام هســتم و اگر بگویند 
ریاست صداوســیما را بر عهده بگیر، می آیم و درباره 
انتخابات 1۴00 هم اگر احساس وظیفه كنم، كاندیدا 
خواهم شد.« با كمی مسامحه در اظهارنظرها و شدت 
و فزونی طرح مواضــع در بازه نزدیك بــه انتخابات 
ریاست جمهوری، می توان به نامزدهایی اندازه انگشتان 
2دست در انتخابات ریاســت جمهوری دست یافت. 
فضای رقابت ریاســت  جمهوری اكنون بیش از ۴دهه 

گذشته برای آنها مهیاست.

شاید در انتخابات 1۴00 یك ركورد در نامزدی چهره هایی با سابقه نظامی ثبت شود
2 دهه سوداي  پاستور

سيدوحيد كريمی
كارشناس ارشد دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

یكی از نكات عجیــب در مصوبــه اخیر مجلــس درباره 
اصالح قانون انتخابات منع ســفرا از ثبت نــام در انتخابات 
ریاست جمهوری اســت. عجیب تر آنكه در مصوبه مجلس 
همه افراد مشمول ماده 71قانون خدمات كشوری، اعم از 
روسای قوا، وزرا، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان 
و استانداران مجاز هســتند در انتخابات ریاست جمهوری 
ثبت نام كنند و ســفرا كه در همین قانون خدمات كشــور 
هم تراز با استانداران درنظر گرفته شــده اند از نامزدی در 

انتخابات ریاست جمهوری منع شده اند.
با بررسی علل پیشرفت كشورهای بزرگ، مشخص می شود 
برای رســیدن یك كشــور به جایگاه مطلــوب در عرصه 
بین المللی، دیپلماسی در كنار قدرت نظامی، در پیگیری 
و اجرای برنامه ها و اهداف، بــا ادبیات مقبول افكار جهانی، 
نقشــی مؤثر دارد. دیپلمات گنجینــه ای از اندوخته های 
تجارب كشورها در اقصی نقاط جهان و غنی از دانش آداب 
حكومت داری در جوامع مختلف اســت. آشنایی با زبان و 
فرهنگ دیگر كشورها و مشاهده تجربه آنها در حكومت داری 
و رفع مشــكالت اقتصادی، اجتماعی و زیســت محیطی 
از دیگــر ویژگی های یك دیپلمات اســت. در كنــار ابزار 
نظامی و اقتصادی، هدایت افكار عمومی دیگر كشــورها با 
قدرت نرم، ازجمله ماموریت های خطیر دیپلماسی است. 
دیپلمات به عنوان شخص مورد اعتماد و احترام نظام، در رفع 
سوءتفاهمات و پیشگیری از رخدادهای مخرب، شخصیتی 
توانا و مؤثر است. همانطور كه نظامیان نشانه »قدرت سخت« 
هستند، دیپلمات ها نماد »قدرت نرم« هستند. این دو مكمل 
یكدیگر بوده و باید هم ردیف تلقی شوند. در تعاریف علمی، 
وقوع جنگ، ناشی از شكست دیپلماسی است و این بیانگر 
جایگاه بارز شخصیت و نقش دیپلمات است. در تاریخ ثبت 
است كه بسیاری از دیپلمات های بنام، با شناخت از سیاست 

بین الملل، با رایزنی و تبحر در فن مذاكره توانســته اند در 
ترفیع جایگاه كشور خود موفق باشند. این بدان معنا نیست 
كه نقش ریاست جمهوری حتما باید به یك دیپلمات سپرده 
شود، بلكه دیپلمات ها هم باید همچون نماینده مجلس، مدیر 
نهادهای حكومتی، نظامیان و شــهرداران از اجازه نامزدی 
برخوردار باشند. تسلط دیپلمات بر چرخه مدیریت به صورت 
متمركز، همزمان و چندجانبه، موضوعی است كه بیش از هر 

زمان دیگر موردنیاز كشورمان در قوه مجریه است.
توجه به یــك تجربــه دیپلماتیك برای آگاهــی مقامات 
تصمیم گیرنــده در تعییــن قانــون بــرای نامزدهــای 
ریاست جمهوری دارای اهمیت اســت. »كسب احترام در 
جامعه جهانی، نسبت مستقیم با درصد مشاركت مردم در 
انتخابات دارد.« احترام یك كشور در جامعه جهانی، نشأت 
گرفته از میزان مشــاركت مردم در انتخابات، به خصوص 
انتخابات ریاست جمهوری است؛ لذا با هدف ترغیب مردم 
برای مشاركت حداكثری در انتخابات، مناسب است نه تنها 
در حوزه مدیریت قوه مجریه، »دیپلمــات« نادیده گرفته 
نشود، بلكه در بهره برداری از »قدرت نرم« در ترغیب افكار 

عمومی، از تجارب او استفاده شود.
سفیر یا دیپلمات ارشد به عنوان نماینده نظام، دولت و یك 
ملت در جامعه جهانی جزو رجال سیاسی محسوب می شود. 
برای سفیر ســرود ملی جمهوری اســالمی ایران نواخته 
می شود و طی آیین خاص، عالی ترین مقام سیاسی كشور 
خارجی با سفیر مالقات و مذاكره می كند. سفرا و دیپلمات ها 
از امتیاز ویژه برخوردارند تا تمامی امــور مربوط به روابط 
دوجانبه یا چندجانبه منطقه ای و جهانی را با »خرد جمعی« 
مدیریت كنند. آراستگی، مسئولیت پذیری، توانایی مدیریت 
بحران و مراقبت از منافع ملی، علمی و به روز بودن، نظم و 
شناخت محیط بین الملل از شاخصه های یك سفیر در قامت 
دیپلمات است. نقش سفیر در تبیین اهداف و سیاست های 
جمهوری اســالمی ایران به جهانیان و متقابال ارائه راهبرد 

به مقامات عالیه جمهوری اسالمی بسیار راهبردی است.

بعد از شــمخانی، رغبت فرماندهان نظامی 
به ریاست جمهوری بیشــتر و دوبرابر شد. 
محســن رضایــی و محمدباقــر قالیباف، 
فرماندهان ارشد سپاه از سال8۴ به بعد در 
كنار یكدیگر ركورددار نامزدی در انتخابات 
ریاست جمهوری هر كدام برای 3 دوره شدند

انتخابات رياست جمهوری۱۴۰۰ 
می تواند شگفتی ادوار انتخاباتی 
در رقابت ميان سرداران سرلشكر 
و سرتيپ باشد. بسياری از آنان عزم ماموريت از فرماندهی ارگان تحت امر خود 
به رياست دستگاه اجرايی كشــور كرده اند. راهيابی يكی از نظاميان به نهاد 
رياســت جمهوری می تواند تالش قريب به ۲دهه ای سرتيپ ها و سرلشكرها 
برای دستيابی به جايگاه دومين مقام عالی كشور را محقق كند. اصل۱۱۵ قانون 
اساسی نامزدهای رياست جمهوری را از ميان رجل مذهبی و سياسی معرفی 
می كند. از دهه۸۰ فرماندهان ارشــد نظامی به  تدريج پــا در ميدان رقابت ها 
گذاشتند و تك ســردارهايی در هر دوره از انتخابات رياست  جمهوری حضور 
پيدا كردند. برای انتخابات رياســت جمهوری سيزدهم، بيشترين مجال برای 

قدرت نمايی اين طيف از نامزدهای پست رياست جمهوری فراهم شده است. 
آنان تغيير شــرايط و پيشرفت كشور را مشــروط به جايگزينی مديريت در 
ميدان های جنگ به جای شيوه های فعلی می بينند. حداقل های موانع حضور 
نظاميان در جايگاه های انتخابی نيز برداشــته شده اســت. سايه مذمت ها و 
نهی های گذشته ديگر بر دوش شان سنگينی نمی كند و عرصه را برای حضور 
مهيا ديده اند. به ويژه آنكه اخيرا چهره هايی مثل محســن رفيق دوست، حل 
مشكالت كشور در يك ســال را منوط به حضور يك سردار در پاستور كرده 
است، با اين حال اقبال مردم در ادوار انتخابات به نامزدهايی كه سابقه نظامی 
دارند، چندان خوب نبوده است. بيشترين اقبال در ادوار انتخابات به محمدباقر 
قاليباف، فرمانده اسبق نيروی انتظامی و نيروی هوايی سپاه بوده كه باالترين 

ميزان رأی او در انتخابات سال 9۲ به دست آمد كه حدود 6ميليون بود.

ديپلمات ها و انتخابات رياست جمهوري تعلل در تعريف رجل سياسی

در یك اتفاق عجیب داوطلبی 
انتخابــات ریاســت جمهوری نكته

به عنوان دومین مقام رســمی 
كشــور ســاده ترین و ســهل الوصول ترین 
ثبت نام ها را در مقایســه با انتخابات مجلس و 
خبرگان رهبری داشته است. تمام شرایط آن 
كیفی است و معیار مشخص و ملموسی برای 

غربالگری ثبت نام ها ندارد. 
رهبر معظــم انقالب در سیاســت های كلی 
انتخابات كه مهرماه سال9۵ به روسای قوای 
سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ابالغ كردند، بر تعیین شرایط داوطلبی تأكید 
كردند. در بند10 این ابالغیه بر تعریف و اعالم 
معیارها و شــرایط الزم برای تشخیص رجل 
سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای 
ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح 
شده بود. این بند از سیاست های ابالغی تاكنون 
محقق نشده است. شورای نگهبان اسفند ماه 
سال96 شرایط و معیارهایی را برای نامزدهای 
انتخابــات ریاســت جمهوری تعیین كرد كه 
به دلیل توصیفی و كیفی بــودن بیش از حد، 
چندان در فضای سیاسی جامعه مقبول نیفتاد.

نمایندگان مجلس این هفته معیارهای سه گانه 
سن، تحصیالت و ســوابق را برای نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری تعیین كردند كه 
باید به تایید شــورای نگهبان برســد. بر این 
اساس، داوطلبان انتخابات مجلس باید حداقل 
مدرك كارشناسی ارشد داشته باشند. حداقل 
۴0سال تمام و حداكثر 70سال تمام در هنگام 
ثبت نام شــرط دیگر است و ســابقه تصدی 
حداقل 6سال مناصب تعریف شده ذیل قانون 

نیز باید وجود داشته باشد. 

كارنامه نظامیان در ادوار انتخابات
علی شمخانی 

 وزیر دفاع دولت اصالحات
انتخابات ریاست جمهوری هشتم

محمدباقر قالیباف 
 فرمانده سابق نیروی انتظامی

انتخابات ریاست جمهوری نهم

محسن رضایی 
 فرمانده سابق كل سپاه 
انتخابات ریاست جمهوری دهم

محمدباقر قالیباف 
 فرمانده سابق نیروی انتظامی

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم

محسن رضایی 
 فرمانده سابق كل سپاه 

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم

هزار رأی، نفر سوم

میلیون رأی، نفر چهارم

هزار رأی، نفر سوم

میلیون رأی، نفر دوم

میلیون رأی، نفر چهارم

نامزد

نامزد

نامزد

نامزد

نامزد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

1380

1384

1388

1392

1392

737

4/1

680

6/1

3/9

10

7

4

6

6

2/62

1/73

12/04

7/69

محمد خاتمی با 21/7 میلیون رأی رئیس جمهور شد

محمود احمدی نژاد  با 17/2 میلیون رأی رئیس جمهور شد

محمود احمدی نژاد  با 24/5 میلیون رأی رئیس جمهور شد

حسن روحانی با 18/6 میلیون رأی رئیس جمهور شد

حسن روحانی با 18/6 میلیون رأی رئیس جمهور شد
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ارقام كنوني در اليحه بودجه 1400براي 
صنعت گردشگري، تناسبي با انتظارات گزارش

موجود از اين حوزه ندارد و كارشناسان 
معتقدند اين بودجه هم نمي تواند كمكي به تحول صنعت 
گردشگري به عنوان جايگزيني براي درآمدهاي نفتي 
كند. آن هم درحالي كه صنعت گردشگري طي يك سال 
اخير به دليل شــيوع ويروس كرونا با ركود شــديد و 
خســارت هنگفتي روبه رو شــد و در دوران پساكرونا 

نيازمند ترميم اقتصادي و توجه بيشتر است.
وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دســتي و گردشــگري 
كشور سهم 1۳94 ميليارد و ۳22 ميليون و 400 هزار 
توماني از بودجــه 1400دارد كه در دو بخش اعتبارات 
هزينه اي به مبلغ ۶011 ميليارد و 1۳8 ميليون ريال و 
تملك دارايي هاي سرمايه اي به مبلغ 79۳2 ميليارد و 
8۶ ميليون ريال محاسبه شده است. اگر چه بودجه كل 
وزارتخانه نسبت به سال گذشته افزايشي 10درصدي را 
نشان مي دهد اما با احتساب بودجه پژوهشگاه و ديگر 
مجموعه ها، در واقع اين بودجه تنها نزديك به ۵ درصد 
افزايش داشته اســت. اين در حالي است كه وزارتخانه 
ميراث فرهنگي در يك سال اخير از سازمان به وزارتخانه 
تبديل شــد و بايد طبق يكي از اهداف سند چشم انداز 
گردشگري تا سال 1404 حدود 2۵ ميليون گردشگر 
خارجي به ايران جذب كند. در بخش توسعه گردشگري 
داخلي نيز اگر چه برخي اســتان هاي كمتر برخوردار 
مانند خوزستان و سيستان و بلوچستان، بيشترين ميزان 
بودجه را به خود اختصاص داده اند اما به نظر مي رســد 
ميزان بودجه تخصيص يافته به برخي استان ها همچون 
چهارمحال و بختياري، كرمان و زنجان كه از جاذبه هاي 
گردشگري بي نظيري برخوردارند، كافي نبوده و تامين 
زيرساخت هاي گردشــگري اين مناطق و استان هاي 

مانند آنها به اعتباري بيش از اين نيازمند است.

خوزستان و باالترین بودجه گردشگري
مجموع بودجه كشور در فصل توسعه گردشگري داخلي 
۳08ميليارد و 4۶ميليون و 800هزار تومان اســت كه 
استان هاي جنوبي بيشترين اعتبار را به خود اختصاص 
داده و صدرنشــينان اين جدول هســتند. خوزستان 
پهناور با جاذبه هاي گردشــگري فراوان اما محروم از 
امكانات، بيشــترين اعتبار يعني 100ميليارد تومان را 
در بخش گردشگري به خود اختصاص داده است. بعد 
از خوزســتان، سيستان و بلوچســتان با 24ميليارد و 
1۶2ميليون و 200هزار تومان و بوشــهر با 20ميليارد 
و 92۳ميليون و 700هزار تومان بيشــترين اعتبار را 
دريافت مي كنند. دو استان غربي، كرمانشاه با 19ميليارد 
و ۵۵8ميليون و 400هزار تومان و ايالم با 1۳ميليارد و 
۳۳4ميليون و ۳00هزار تومان نيز در رده هاي چهارم و 

پنجم جدول قرار دارند.

 زنجان؛ قعرنشین جدول بودجه گردشگری
در فهرســت اســتان هاي با كمترين بودجه در بخش 
گردشگري نيز، نام اســتان هاي برخوردار و استان هاي 
محروم در كنار يكديگــر قرار گرفته اســت. زنجان با 
1۳8ميليون و ۵00هزار تومــان آخرين رتبه را از نظر 
دريافت اعتبار در فصل گردشگري دارد. بعد از زنجان، 
اصفهان با 881ميليــون و 400هزار تومان و مركزي با 
999ميليون و ۶00هزار تومان به ترتيب رتبه هاي آخر 
اين رديف اعتباري را در اختيار دارند. از بين استان هاي 
كشور، تنها به اين ۳ استان بودجه اي  كمتر از يك ميليارد 
تومان اختصاص داده شده است. بعد از آنها، چهارمحال 
و بختياري، البرز، خراســان شــمالي، يزد و تهران در 

رتبه هاي پاييني جدول استاني بودجه قرار دارند.

کم توجهی به حوزه فرهنگ و گردشگری 
عالوه بر فصل توسعه گردشگري داخلي، بخشي از اعتبار 
تملك دارايي سرمايه اي  به فصل تحقيق و توسعه در امور 
فرهنگ، تربيت بدني و گردشگري اختصاص پيدا كرده 
كه به گفته سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس، اين 
اعتبار ۳درصد از بودجه 1400را شامل مي شود. از ميان 
استان هاي كشــور، اعتبار اين فصل تنها به استان هاي 
كرمانشاه با 2ميليارد و ۳11ميليون و 200هزار تومان، 
كرمان با 407ميليون و ۵00هزار تومــان و همدان با 
22۶ميليون و ۵00هزار تومان اختصاص داده شده است. 
مجيد نصيرايي، سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس 
در اين باره گفته است: »اگرچه بودجه بخش فرهنگ، 
تربيت بدني و گردشگري در سال 1400نسبت به سال 
99رشد 18درصدي دارد، اما مشكل اينجاست كه اين 

مقدار جوابگوي نياز اين بخش نيست و ما باز هم شاهد 
كم توجهي به حوزه فرهنگ و گردشگري در تخصيص 

اعتبارات هستيم.«

کردستان به دنبال توسعه گردشگری
با وجود افزايش اعتبار فصل گردشگري در اليحه بودجه 
1400نسبت به ســال 99اما تنها ۵استان توانسته اند 
افزايش اعتبار بيش از 100درصد را به خود اختصاص 
دهند. بودجه كردستان امســال به ميزان 10ميليارد 
و ۳۳2ميليون تومان )۶88/8درصد( نســبت به سال 
گذشته افزايش داشته است. پس از كردستان، سيستان 
و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و ايالم بيشترين افزايش 

را نسبت به بودجه 1۳99به خود اختصاص داده اند.

اعتراض چهارمحال و بختیاري به بودجه
در آن ســوي جدول امــا چهارمحــال و بختياري و 
خراسان شــمالي نه تنها افزايش اعتبار نداشتند بلكه 
بودجه تعيين شــده براي گردشــگري آنها نسبت به 
سال 99كاهش نيز داشته اســت. هر چند مسئوالن 
چهارمحال و بختياري بــه كاهش 40درصدي اعتبار 
گردشگري اين اســتان نســبت به بودجه 99انتقاد 
دارند. معاون گردشــگري اداره كل ميراث فرهنگي 
چهارمحال و بختياري يكي از اين منتقدان اســت و 
مي گويد: »اعتبار اختصاص داده شــده پاســخگوي 
تكميل و بهره برداري طرح هاي گردشگري اين استان 
نيست و نمايندگان در مجلس بايد تالش بيشتري براي 
افزايش بودجه مي كردند.« فرجام ســميعي، معتقد 
است تقويت بخش گردشگري به عنوان يك ظرفيت 

عالي در استان چهارمحال و بختياري مي تواند به روند 
افزايش اشتغال، كاهش نرخ بيكاري و رونق اقتصادي 
كمك كند. سميعي بهره گرفتن از توان بخش خصوصي 
و جذب ســرمايه گذار براي تقويت زيرســاخت هاي 
حوزه گردشــگري و جبران كمبود بودجه دولتي را از 
اولويت هاي مسئوالن استاني عنوان مي كند. تهران هم 
تنها استاني است كه در فصل گردشگري افزايش اعتبار 
نداشته و ميزان بودجه سال 99و سال آينده پايتخت 

رقمي يكسان است.

روستاهاي هدف گردشگري؛ بدون ردیف اعتباری 
در اليحــه بودجه رديــف اعتباري مشــخصي براي 
رونق گردشــگري روســتاها و مناطق بكــر و طبيعي 
اختصاص داده نشده است و بسياري از استان ها با وجود 
ظرفيت هاي قابل توجه در رونق اين حوزه و جلوگيري از 
مهاجرت روستاييان هيچ بودجه اي دريافت نمي كنند. 
خراسان شمالي يكي از اين استان هاست كه بيشترين 
روســتاهاي نمونه گردشــگري را در خود جاي داده و 
ظرفيت خوبي در افزايش مناطق بوم گردي دارد اما در 
اين حوزه نه تنها بودجه اي  دريافت نمي كند كه بودجه 
گردشگري 1400اين استان نيز نسبت به سال 99حدود 
۶۶درصد كاهش داشته است. يك كارشناس گردشگري 
معتقد اســت »براي رونق صنعت توريســم به ويژه در 
روستاها نبايد به بودجه استاني متكي بود و مسئوالن 
بايد به فكر جذب ســرمايه گذار باشــند.« امير ايزدي 
ادامه مي دهد: »به غير از اعتبارات ملي، بودجه اي  كه به 
برخي استان ها براي گردشگري اختصاص داده مي شود، 
تنها براي پرداخت دســتمزد كاركنــان و هزينه هاي 

روزمره كافي است و براي بســياري از كارهاي اساسي 
بودجه اي باقي نمي ماند. بنابراين بايد به بخش خصوصي 
در اقتصاد گردشــگري بها داده شود و موانع موجود در 
اين زمينه از ميان برداشــته شود.« وي تأكيد مي كند: 
»تقويت زيرساخت هاي گردشگري در روستاهاي هدف 
گردشگري و زيست بوم در زمينه هاي ايجاد خانه هاي 
بوم گردي، گردشــگري و اقامتي و... يك ضرورت است 

و بخش خصوصي مي تواند موتور محرك آن باشد.«
 * * *

با نگاهي بــه اليحه بودجه ســال 1400اينطور به نظر 
مي رســد كه به رغم صحبت هاي سياستگذاران دولت 
مبني بر لزوم توسعه گردشــگري و ارتقاي جايگاه آن 
به منظور كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي در كشور، 
اين حوزه همچنــان مورد توجه جدي قــرار نگرفته و 
به طور خاص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشــگري از بودجه كافي براي مديريت مطلوب اين 
حوزه برخوردار نيســت. نيمه كاره ماندن بســياري از 
طرح هاي گردشگري در استان ها نشان مي دهد اعتبارات 
تخصيص يافته يا به طور كامل دريافت نشــده است يا 
كفاف تكميل طرح ها در حوزه گردشگري را نمي دهد و 
نيازمند بازنگري جدي براي تخصيص منابع نتيجه بخش 

در اين حوزه است.

با كارشناس

منتظر بودجه دولتي نمانیم

فاطمه  عباسي
خبرنگار

سال هاست كه تقويت زيرساخت هاي گردشگري معطل بودجه هاي 
تخصيص داده شــده از ســوي دولت مانده اند و در خأل حضور بخش 
خصوصي، اين شــرايط، عقب ماندگي هاي عمده اي رقم زده است. به 
همين دليل كارشناسان گردشــگري متكي نبودن به منابع دولتي را 
اصل توسعه صنعت گردشگري و توريسم مي دانند و معتقدند با پررنگ 
شدن بخش خصوصي و جذب سرمايه گذاران مي توان شاهد تحوالت در 
اين حوزه بود. همچنين تقويت روحيه گردشگرپذيري در جوامع محلي، 
باال بردن سطح آگاهي در مورد نقش گردشگري در جامعه جهاني، نشان 
دادن چگونگي تأثير گردشــگري بر ارزش هاي اجتماعي، فرهنگي، 
سياسي و اقتصادي و همســو با همه اين عوامل، تامين زيرساخت ها، 

امري مهم در توسعه اين صنعت است.
يك كارشناس ارشد گردشگري در اين باره به همشهري مي گويد: نيمي 
از مشكالت امروز گردشگري ايران در استان هاي پرظرفيت و به نتيجه 
نرسيدن طرح هاي اين حوزه، به دليل نداشتن برنامه ريزي مناسب براي 

اخذ بودجه و نبود مديريت در هزينه كرد منابع است.
ســيدهمام عمادي راد، ادامــه مي دهد: 
بخشي از اعتبار تعيين شده براي هر يك 
از استان ها در فصل گردشگري براساس 
گزارش هايي است كه از واحدهاي مرجع 
در هر استان مانند استانداري، فرمانداري 
و ســازمان ميراث فرهنگي براي سازمان 

برنامه و بودجه ارسال مي شــود. گاهي ضعف عملكرد اين واحدها و 
ارسال گزارش ناقص و نداشــتن برنامه مطلوب براي كسب بودجه در 
يك استان موجب مي شود كه اعتبار كمتري به آن استان تعلق گيرد. 
گاهي هم سياست ها و اولويت بندي هاي دولت براي برخي از استان ها 

بودجه اي  بيشتر و براي برخي بودجه اي  كمتر را رقم مي زند.
وي با تأكيد بر اينكه براي توســعه پايدار صنعت گردشگري بايد 
امكانات زيرساختي نظير اقامتگاه و پذيرايي، خدمات وسيله نقليه، 
عوامل معرفي ظرفيت ها و همچنين زيرساخت فرهنگي در جامعه 
فراهم باشد، عنوان مي كند: براي پيشرفت اين صنعت نبايد منتظر 
بودجه دولتي باشيم بلكه صاحبان مشاغل گردشگري مي توانند در 
اين صنعت تحول ايجاد كرده و باعث توســعه شوند و سود آن نيز 
به جيب خودشان و مردم مي رود. اكنون از هر 11شغل، يك شغل 
مربوط به حوزه گردشگري اســت و اين حوزه تا حدي در اقتصاد 
اثرگذار شــده كه بعد از صنايع نفت و خودروسازي از لحاظ ميزان 
درآمد و اشتغال پايدار از صنعت گردشگري، به عنوان اقتصاد سوم 

جهان ياد مي شود.
عمادي راد معتقد است: توسعه بوم گردي به عنوان يكي از شاخه هاي 
گردشــگري مي تواند باعث ايجاد اشــتغال حتي در دورافتاده ترين 
روستاها با حداقل بودجه و هزينه كرد شود. او تأكيد مي كند: بوم گردي 
و گردشگري كشاورزي كه اخيرا در بسياري از كشورها آسياي شرقي 
توسعه يافته، مي تواند موجب رونق گردشگري در بسياري از استان ها 

شود و كمبود بودجه دولتي را تا حدي جبران كند.

بودجه فصل توسعه گردشگري داخلي در اليحه 1400
مبالغ به ميليون ريال نام استان

1000000 خوزستان
241622 سيستان و بلوچستان
209237 بوشهر
195584 كرمانشاه
133343 ايالم
130686 آذربايجان شرقي
124821 هرمزگان
118323 كردستان
115084 آذربايجان غربي
102721 خراسان جنوبي
97958 فارس
80187 خراسان رضوي
79405 گلستان
68199 لرستان
53119 گيالن
41689 همدان
39696 سمنان
38522 كهگيلويه و بويراحمد
36849 قم
35303 مازندران
25245 اردبيل
15652 قزوين
14426 كرمان
14000 تهران
13760 يزد
13130 خراسان شمالي
11266 البرز
10420 چهارمحال و بختياري
9996 مركزي
8814 اصفهان
1385 زنجان

* منبع: سازمان برنامه و بودجه

گردشگري با بودجه 1400صنعت نمی شود 
توسعه گردشگري با هدف كاهش وابستگی به درآمدهاي 
نفت در حالی توصيه مي شود كه اين صنعت تا كنون منابع 

مالی ويژه براي تكميل طرح هاي نيمه كاره نداشته است 
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خبر

هشداربرفبرايبرخيمناطقكشور
سازمان هواشناسي با صدور هشــداري از فعاليت سامانه بارشي، 
بارش برف و كوالك همراه با نفوذ هواي به نســبت ســرد از فردا 
)چهارشنبه( تا روز شــنبه، 6دي ماه به كشور خبر داد. به گزارش 
سازمان هواشناسي، در هشــدار نارنجي رنگ اين سازمان آمده 
اســت كه بارش برف، كوالك، مه آلودگي و كاهش ديد طي روز 
چهارشنبه در استان هاي آذربايجان شــرقي، آذربايجان غربي، 
اردبيل، كردســتان، زنجان، چهارمحال وبختيــاري و ارتفاعات 
استان هاي كرمانشاه، لرستان، قزوين، البرز و تهران دور از انتظار 
نيست. اين شرايط جوي روز پنجشنبه در استان هاي آذربايجان 
شــرقي، اردبيل، زنجان، چهارمحال وبختياري، نيمه شــمالي 
تهران، البرز، همدان و ارتفاعات استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، 
مركزي، لرســتان، كرمانشــاه، قم، قزوين، گيــان، مازندران و 
شمال فارس ادامه دارد. براساس اين هشدار روز جمعه نيز بارش 
برف، كــوالك، مه آلودگي و كاهش ديد در اســتان هاي زنجان، 
اردبيل، خراسان رضوي، خراسان شــمالي، البرز، شمال تهران، 
ارتفاعات استان هاي خراســان جنوبي، چهارمحال و بختياري، 
قزوين، ســمنان، گيان، مازندران و گلســتان و طي روز شنبه 
)6دي( در استان هاي خراسان شــمالي، خراسان رضوي، شمال 
خراسان جنوبي و ارتفاعات گلستان پيش بيني مي شود. سازمان 
هواشناسي هشدار داد: احتمال اختال در سفرهاي برون شهري و 
درون شهري، كوالك برف، مه و كاهش ديد، قطع راه هاي ارتباطي 
روســتايي به ويژه در مناطق كوهســتاني، لغزندگي و يخ زدگي 
جاده ها، تأخير يا لغو پروازها و خسارت به محصوالت و تاسيسات 
كشــاورزي وجود دارد و از اين رو بايد سفرهاي غيرضروري لغو و 
تجهيزات برف روبي درون شهري و برون شهري نيز آماده شود. در 
هشدارهاي نارنجي  رنگ سازمان هواشناسي پيش بيني مي شود كه 
اين پديده جوي اثرات منفي به دنبال داشته باشد و خسارت هاي 
احتمالي را سبب شود. هشدار نارنجي براي آماده باش دستگاه هاي 

مسئول براي مقابله با يك پديده خسارت زا صادر مي شود.

يكخبرجعليديگر؛توريكميلياردتومانيآنتاليا!
پس از اخبار جعلي منتشر شده در مورد برپايي تورهاي واكسن 
كرونا به مقصد استانبول، حاال خبرســازي در موضوع برگزاري 
تورهاي يك ميليارد توماني به مقصد آنتاليا آغاز شــده اســت و 
به نظر مي رســد در روزهاي آينده خبرهاي جعلي بيشتري كه 
شركت هاي خدمات مسافرتي كشور را نشانه رفته اند منتشر شود. 
حرمت اهلل رفيعي، رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مســافرت 
هوايي و جهانگردي ايران با اعتراض به انتشــار اخبار جعلي كه 
تازه ترين آنها انتشار پوســتر برگزاري تورهاي 12روزه آنتاليا به 
مبلغ يك  ميليارد و195 ميليون تومان است به ايسنا گفت: حتي 
اگر قيمت صندلي بيزنس كاس يك هواپيماي خارجي را درنظر 
بگيرند و گران ترين و مجهزترين هتل و يا وياي ساحلي آنتاليا را 
هم براي اين تور رزرو كرده باشند، قيمت آن به يك ميليارد تومان 
نمي رســد. او گفت: بهترين ويا و هتل آن منطقه، شــايد شبي 
10ميليون تومان شود كه قيمت 12شب آن 120ميليون تومان 
مي شود. بيشــترين قيمتي هم كه براي پرواز وجود دارد نهايت 
30ميليون تومان باشد كه البته اين چنين نيست. با اين حال و به 
فرض وجود چنين قيمت هايي، تور يك ميليارد توماني نمي تواند 
وجود خارجي داشته باشــد. حتي تورهاي اروپايي با نرخ امروز 
يورو هم به اين مبلغ نمي رسد. او افزود: در يك هفته گذشته اين 
دومين خبري است كه عليه آژانس هاي مسافرتي منتشر مي شود. 
اول تور استانبول ويژه واكسن كرونا كه مشخص شد جعلي بوده 
و حاال هم تور يك ميليارد توماني آنتاليا. در هيچ كدام از تبليغات 
هم مشخصات آژانس و تور وجود ندارد و ساختگي به نظر مي آيد.

آجرهايباستانيبهموزهمليايرانتحويلدادهشد

مديركل موزه ملي ايــران از انتقال ۴9آجر لعابدار منســوب به 
قايچي بوكان كه به تازگي از ســوئيس به تهران رســيده است 
خبرداد. بــه گزارش موزه ملــي ايران، جبرئيــل نوكنده گفت:  
استرداد آجرهاي لعابدار منسوب به قايچي بوكان به كشور بعد 
از 3دهه پروسه حقوقي، نشانه تقويت فهم جهاني در حفاظت از 

ميراث بشري است.

شكارچيان با اســتناد به استراتژي هاي پيشنهادي 
حيات
مجامع و سازمان هاي جهاني همانند كميسيون بقاي وحش

گونه ها )SSC( و اتحاديــه بين المللي حفاظت از 
طبيعت )IUCN(، شكار را كه در كشور ما يك رفتار غيراخاقي 
تلقي مي شود، عادي جلوه داده و آن  را همگام با متد و روش هاي 

كارشناسي متداول در دنيا كاما موجه جلوه مي دهند.
يكي از اين روش هاي پيشــنهادي كه به عنوان دســتاويز اصلي 
شكارچيان، ذي نفعان شكار و مدافعان دولتي آنها، به طور مرتب 
مورد استناد قرار مي گيرد، »اصول راهنماي شكار تروفه به عنوان 

ابزاري براي ايجاد انگيزه حفاظت2012« است.
اگر اين ادعاي عجيب را قبــول كنيم كه حذف يك گونه جانوري 
از طريق شكار مي تواند به حفاظت از حيات وحش كمك كند )كه 
اساسا محل ترديد است(، در متن دستورالعملIUCN بارها اشاره 
شده است كه به هيچ عنوان، فعاليت هاي شكاري را تأييد نمي كند 
كه فاقد پايداري، داراي تأثيرات زيانبار زيستگاهي، مسبب خطر 
انقراض و نافي حقــوق جوامع محلي در مديريت، سرپرســتي و 
بهره مندي از منابع حيات وحش بوده و به فساد و ضعف مديريتي 

منجر مي شود.
در اين خط مشي به استفاده مبتني بر اخاق از حيات وحش تأكيد 
مي شود. حال، در جامعه اخاق محوري كه اصوال شكار را رفتاري 
غيراخاقي مي داند، ماهيت چنين دستورالعمل هايي از اساس زير 
سؤال است، زيرا نفس رفتار اخاق محور استثنا نمي پذيرد و آنچه 
منكر است، منكر است و آنچه معروف است، معروف! براساس اين 

منطق، شكار خوب نداريم؛ بلكه شكار، بد است و مذموم! 
شكار يك رفتار تجملي و تفريحي اســت. حداقل مي دانيم شكار 
تروفه به شكل امروزي ميراثي است از قرون وسطي كه به ويژه در 
اروپا صورت مي گرفته است. اين كار، نمادي از مالكيت ارباب بر تمام 
جانداران سرزمين هاي تحت تملك او و همچنين، ژست حاكي از 
نخوت و تكبر و رقابتي حاكــي از قدرت طلبي و برتري جويي بين 
اشراف بوده است. تصويري كه هم اكنون نيز از شكارچياني كه با 
اجساد بي جان حيوانات عكس يادگاري مي گيرند و آن  را با افتخار 

منتشر مي كنند، مشهود است.
شكارچيان در مجازترين حالت ممكن، پول گوشت حيوان شكار 
شده را مي پردازند، چون اسلحه، فشنگ، دوربين و تجهيزات آنها 
قيمت دارد. لذا، بايد توجه داشــت كه مدافعان شــكار به  روشي 
مزورانه در توجيه اقدام خود، موضوع معيشــت جوامع محلي را 

پيش  مي كشند و پشت اين بهانه پنهان مي شوند!
برخي از شــكارچيان حتي پا را فراتر مي گذارند و شكار تفريحي 
را به عنوان شكار ورزشــي جا مي زنند و آن  را در راستاي حفاظت 
مي دانند. حال آنكه دستورالعمل آي يو سي ان كه مورد استناد آنها 
قرار مي گيرد، مشخصا اين نوع شكار را شكار تفريحي قلمداد كرده 

است نه در راستاي حفاظت از حيات وحش!
اين دستورالعمل اشاره مي كند: »شكار تروفه نوعي بهره برداري 
از حيات وحش است كه در صورت مديريت درست با ايجاد درآمد 
و انگيزه هاي اقتصادي براي مديريت و حفاظت گونه هاي هدف و 
زيستگاه آنها مي تواند به پيشــبرد اهداف حفاظتي و نيز معيشت 
افراد محلي ياري رساند. هرچند درصورت مديريت ضعيف، از ايجاد 

چنين منافعي ناتوان خواهد بود.«
موضوع شكار در ايران نيز بر پايه مديريت غلط تداوم يافته و جوامع 
محلي در آن نقش ندارند. چون سود سرشار و بادآورده از راه شكار 
نيز به جيب قرقداران و شــركت هاي وارد  كننده توريست شكار 

سرازير مي شود.
اتحاديه جهانــي حفاظــت از طبيعت حتي اعام كرده اســت: 
»مديريت ناتوان در شكار تروفه مي تواند تأثيرات منفي اكولوژيكي 
در پي داشته باشد. ازجمله اينكه مي تواند ساختار سني/جنسي 

گونه را به هم ريخته و به اثرات زيانبار ژنتيك اختال در جمعيت 
حيات وحش و حتي به كاهش جمعيت منجر شود.«

براساس اين دســتورالعمل، شــكار تروفه نبايد به تسهيل شكار 
غيرقانوني حيات وحش منجر شــود. همچنين، تنوع زيســتي و 
اكوسيستم زيستگاه نبايد به طور مصنوعي يا ماهوي تغيير كرده 

و دستكاري شود.
مشــخصا در 2مورد باال مي دانيم كه فروش مجوزهاي شــكار به 
شــكارچيان پولدار خارجي، موجب خشــم و نارضايتي جوامع 
محلي و شكارچيان محلي شده و انگيزه آنها را براي شكار غيرمجاز 
بيشتر كرده است. همچنين، قيمت تعرفه دولتي چندده ميليوني 
مجوزهاي شكار براي شــكارچيان داخلي نيز مزيد بر علت است؛ 
به طوري كه وقتي در ايران از ممنوعيت 5ســاله شــكار صحبت 
مي شود، بخشي از شكارچيان غيرمجاز، آشــكارا جامعه را براي 
شكار غيرمجاز تهديد مي كنند. حتي پا را فراتر گذاشته و فعاالن 
محيط زيست مخالف با شكار را تهديد به مرگ و برخورد فيزيكي 

مي كنند.
در چنين شرايطي وجود 3ميليون اسلحه داراي مجوز در دستان 
افرادي كه در برابر قانون مقاومت مي كنند و از اجراي آن ســر باز 

مي زنند، بسيار خطرناك است.

موضوع شــكار از ديرباز مورد توجه روانشناســان بود و بسياري 
از آنها برپايه تحقيقات انجام شــده معتقدند، شــكار، يك رفتار 

غيرطبيعي است.
با اســتناد به مرجع DSM كه معتبرتريــن و مهم ترين مرجع 
تشــخيص اختاالت رواني اســت، يكي از نشــانه هاي اختال 
»سلوك« )نوعي از ســايكوپاتي( مي تواند كشتار و آزار حيوانات 
باشــد. از ســوي ديگر، روانكاوان معتقدند كه يكي از نشانه هاي 
مكانيســم دفاعي »جابه جايي« تمايل به شكار و آزار رساندن به 
حيوانات، چه در كودكان و چه در بزرگساالن است. اين رفتار در 

علم روانشناسي به ZOO SADISM موسوم است.
دستورالعمل آي. يو.  سي.  ان )اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت( 
تحت عنوان »اصول راهنماي شــكار تروفه به عنوان ابزاري براي 
ايجاد انگيزه حفاظت 2012« به اين مهم مي پردازد كه مديريت 
شكار، بايستي همسو با نتايج ارزيابي منابع باشد. مثا، تغييرات 
اكولوژيكي الگوهــاي آب وهوايــي و يا دخالت هاي انســاني را 
در بر گيرد؛ امري كه مدافعان شكار كاما آن را ناديده مي گيرند و 
براي حيات وحش كشور درحالي كه دچار مصيبت هاي روزافزون 
همچون تخريب زيستگاه به دليل وجود معادن، تصادفات جاده اي، 
ورود بي ضابطه و بيش از ظرفيت دام به زيســتگاه حيات وحش، 

آتش سوزي هاي پي درپي محيط زيست، خشكسالي، كم آبي و هزار 
و يك مشكل ديگر است، نسخه كشتار مي پيچند.

دســتورالعمل اتحاديه جهاني حفاظــت از طبيعت، به 2مثال 
به عنوان 2نمونه موفق اشاره مي كند: در مورد اول، ادعا مي شود 
در ناميبيا، ايجاد حفاظت گاه هاي مشاركتي و شكار تروفه باعث 
شــد تا جمعيت حيات وحش افزايش پيدا كند! براين اساس، از 
سال199۴ طي 17ســال، جمعيت فيل ها از حدود 13هزار به 
حدود 17هزار و طي 32ســال، فيل صحرايــي از 150رأس به 
حــدود 750رأس، گورخر كوهي از كمتــر از يك هزار رأس به 
بيش از 27هزار رأس! و جمعيت كرگدن سياه به سه برابر افزايش 
يافت. مي دانيم كه هم اكنون در ناميبيا بيشتر زمين ها به مراتع 
بزرگي براي پــرورش گاو تبديل شــده اند. ناميبيا 60درصد از 
گوشــت گاو اروپا را تأمين مي كنــد. صاحبان ايــن زمين ها، 
جنگل هاي بوته زار كوتاه را از وجود درختچه ها پاكســازي و به 
مرتع تبديل كرده اند. در اين مراتع، ديگر از آن تنوع زيســتي و 
گونه هاي متنوع حيات وحش اثري نيست و كمترين شباهتي با 
پارك هاي ملي ندارد. حيواناتي نظير فيل، شير و يا حتي كفتار 
هم در آنها يافت نمي شــود، چون اين گونه هــا به گاوها صدمه 
مي زنند و صاحبان زمين هــا آنهــا را از بين برده اند. در واقع، 
ناميبيا تبديل به يك گاوداري بزرگ شده  و طبيعت آفريقا ديگر 
هيچ شباهتي به مستندهاي ســينمايي آن ندارد. اما در مثال 
دوم، ســال 1983 يك برنامه جامع بنيان حفاظتي، موسوم به 
»طرح حفاظت ترغار« در پاكســتان آغاز شد. اين طرح تاش 
داشــت با اســتخدام افراد محلي به عنوان گارد شكار و فروش 
پروانه شكار محتاطانه، ســاالنه 1 تا 2پروانه براي شكار مارخور 
)نوعي بز كوهــي( و 1 تا ۴پروانه براي شــكار قوچ اوريال صادر 
شود تا جمعيت اين دوگونه رو به انقراض بهبود يابد. در نهايت 
اما جمعيت بزهاي كوهي »مارخور« طي 15ســال از كمتر از 
100فرد به 2هــزار و 5۴1فرد، يعني 25برابــر و جمعيت قوچ 
اوريال، طي 11ســال از يك هزار و 173فرد به ســه برابر يعني 
3هزار و 1۴6فرد افزايش يافت. هرچند كه براســاس گزارشي 
كاما متناقض با ادعــاي اتحاديه جهانــي حفاظت از طبيعت 
)IUCN(، در سال 2018 مجوز شكار يك رأس كل مارخور كه 
گونه رو به انقراض)NT( بود توسط يك شــكارچي آمريكايي 
به قيمت 100هزار دالر خريداري شــد كه تبديل به موضوعي 
جنجال آفرين شــد. تا جايي كه حتي فعاالن محيط زيســت و 
فعاالن مدني پاكســتان شــكار كل مارخور به دست شكارچي 

آمريكايي را »يك ننگ كامل« توصيف كردند.
جالب توجه است كه نگاه شكارمحور ذينفعان شكار، هر تغييري 
در طبيعــت را در ارتباط با اراده خود مي داند. گذشــته از اينكه 
آمارهاي ارائه شــده درخصوص رشــد 25 و 27برابري جمعيت 
برخي گونه ها، ترديدآميز، غلو شــده و غيرواقعي به نظر مي رسد. 
با اين حال، نمي توان عوامل طبيعي مانند خشكسالي، ترسالي و 
موارد ديگر را در كاهش يا افزايش جمعيت گونه ها ناديده گرفت. 
اما مدافعان شــكار براي رســيدن به هدف خود و توجيه شكار، 
تمام تغييرات را به شكار مرتبط مي دانند و در اين ديدگاه حتي 
رشد جمعيت گونه ها را نيز مرتبط با شكار تروفه ها مي دانند. در 
چنين شرايطي، طرح ممنوعيت 5ساله شكار در ايران نيز كليد 
خورده اســت كه اميد مي رود با اجراي اين طرح، زيستگاه هاي 
حيات وحش در 5سال آينده احيا  شود و جمعيت گونه ها افزايش 
يابد. اما بايد توجه داشــت كه در اجراي اين طــرح، بايد قوانين 
مربوط به صيد و شكار در ايران كه 50 سال قبل نوشته شده است، 
به روز شده و تبديل به قوانين حفاظتي شوند. ساح هاي شكاري 
موجود در دست شكارچيان نيز بايد جمع آوري شوند. اختصاص 
سهميه فشنگ به شكارچيان و حتي توليد اسلحه هاي جديد نيز 
بايد متوقف شــود. همچنين الزم اســت مجازات هاي مرتبط با 
محكومان متخلف شكار هم تشديد و جريمه هاي شكار به عنوان 

يك ابزار بازدارنده بسيار سنگين تر شوند.

سفسطه شكار در ایران 
فرزادعليزاده

فعال محيط زيست

دستپلنگهرمزگانقطعشد
تاش ها در تهران براي مداواي پلنگ زخمي هرمزگان كه 
تصاويــر گير افتادنش در تله شــكارچيان چندي پيش در 
فضاي مجازي پيچيد، با هــدف آماده كردن اين گونه براي 
بازگرداندن دوباره به طبيعت ناكام ماند و تيم پزشكي براي 
زنده نگه داشتن اين حيوان ناچار شد دست پلنگ را از شانه 
قطع كند. ميثم قاسمي، معاون حفاظت محيط زيست استان 
هرمزگان با اعام اين خبر به ايرنا گفت: پس از عكسبرداري، 
شكستگي استخوان و آسيب ديدگي شديد رباط مشاهده 
شد و آسيب شديد به بافت و اســتخوان دليل قطع دست 
»ناَزك« بود. وي گفت: سه شــنبه هفته گذشته يك قاده 
پلنگ در بشاگرد استان هرمزگان در يك تله فلزي گرفتار 
شــد و با اطاع همياران، نيروهاي محيط زيســت استان 
هرمزگان و دامپزشــك اعزامي از استان فارس، روز جمعه 

نسبت به بيهوشي و زنده گيري گونه اقدام و راديوگرافي و 
سرم تراپي اوليه براي مداواي دست اين حيوان انجام شد. 
به گفته قاســمي، صبح روز يكشــنبه اين پلنگ با هواپيما 
به تهران منتقل شد و به بيمارســتان دكتر فتاحيان براي 
ادامه روند درمان انتقال يافت. قاســمي افزود: پس از عمل 
قطع دســت و به هوش آمدن، پلنگ يادشــده به كلينيك 
حيات وحش ســازمان حفاظت محيط زيست در پرديسان 
تهران منتقل شد. معاون حفاظت محيط زيست هرمزگان 
گفت: تاش هاي متخصصان و دامپزشــكان مانع از مرگ 
اين گونه مهم و در معرض خطر انقراض شد. اما با توجه به 
وضعيت به وجود آمده، اين پلنگ ديگر قادر به بازگشت به 
طبيعت و تهيه غذا نيســت و بايد تحت مراقبت هميشگي 

محيط زيست قرار بگيرد.

300خانهمسافرغيرمجازدريزد
پلمبشد

معاون گردشگري يزد از پلمب بيش از 300واحد خانه مسافر 
غيرمجاز در استان از ابتداي شيوع كرونا تاكنون خبر داد. هما 
خورشيدي به ايســنا گفت: پلمب واحدهاي غيرمجاز اقامتي 
استان مانند خانه هاي مسافر از آغاز شيوع بيماري كرونا تاكنون 
در دســتور كار بوده و اين روند همچنان ادامه دارد. او افزود: 
واحدهاي غيرمجاز اقامتي حق فعاليت تا صدور مصوبه جديد 
ستاد كرونا را ندارند. به گفته خورشيدي، خانه هاي مسافر داراي 
مجوز نيز بايد به مركز بهداشــت معرفي و تأييديه الزم را براي 
فعاليت خود دريافت كننــد؛ در غير اين صورت اجازه پذيرش 
مسافر را نخواهند داشت. معاون گردشگري استان يزد تأكيد 
كرد: با تشديد نظارت ها نسبت به قطع زنجيره كرونا از ناحيه 

فعاليت واحدهاي غيرمجاز موفق عمل شده است.



جامعه10 2 سه شنبه 2 دي 99  شماره 8117  3 0 2 3 6 1 8 

در محل نگهداري از معتادان، امكان فاصله گذاري اجتماعي نيست

آخر: با شيوع كرونا، درهاي زيادي به روي معتادان و كارتن خواب ها بسته شد، خيلي  ها آنها را پس زدند و 
عامل انتقال ويروس معرفي شان كردند. عباس ديلمي زاده، كارشناس حوزه اعتياد و مديرعامل جمعيت 
تولد دوباره اما مي گويد تنها مراكزي كه از ابتداي شيوع كرونا براي آسيب ديدگان از اعتياد، فعال بودند، 
همين مراكز دي اي سي يا مراكز گذري كاهش آسيب و ســازمان هاي غيردولتي بودند. حتي در دوره اي 
كه بسياري از مراكز ازجمله ماده 16براي نگهداري از كارتن خواب هاي معتاد، براساس بخشنامه سازمان 
بهزيستي براي جلوگيري از شيوع بيشتر ويروس، از پذيرش اين افراد خودداري مي كردند. در آن دوره، 
مراكز كاهش آسيب، چه به صورت اقامت شبانه و چه ارائه خدمات در روز، فعال بودند و با كمك سازمان هاي 
مردم نهاد، فعاليت شــان را ادامه دادند. ديلمي زاده به وضعيت نگهداري و رسيدگي به آسيب ديدگان 
مواد مخدر در دوره شيوع كرونا اشاره مي كند:» ما با گروهي سر و كار داريم كه امكان قرنطينه كردن شان 
در محيطي امن، وجود ندارد، اين افراد به نوعي در خيابان زندگي مي كنند، شب ها را در مراكز اقامتي مثل 
گرمخانه ها و شلترها مي گذرانند و روزها به مراكز دي آي سي مراجعه مي كنند. نكته اي كه در دوره كرونا 
با آن مواجه شديم نگهداري تعداد زيادي از اين افراد در يك مركز بود. درحالي كه قبال به طور مرتب تأكيد 
كرده بوديم كه به جاي گرمخانه هاي بزرگ 700، 600 نفري، بهتر است در هر محله، سرپناه كوچكي براي 
اين افراد درنظر گرفته شود تا مشكالتي كه حاال با تجمع اين افراد در يك مكان ايجاد شده، رخ ندهد.« 
به گفته او، اگر يك نفر از اين افراد، در گرمخانه ها مبتال شود، مي تواند تعداد زيادي را با خود مبتال كند. با 
اين حال او معتقد است كه به دليل كمبود امكانات آن هم در شرايط تحريم، بهتر است از امكانات موجود 
استفاده شود، امسال كه زمستان سختي در پيش اســت، بايد شرايطي فراهم شود كه كسي بي خانمان 
نماند:» امكانات ما در گرمخانه ها، در مراكز بهزيستي و مراكز غيردولتي نگهداري از معتادان بسيار كم 
است و هيچ كس هم به اين موضوع توجه نمي كند. زماني كه فردي از اين گروه مبتال به كرونا مي شود هيچ 
مكاني براي قرنطينه اش وجود ندارد. هيچ امكاناتي براي حمايت از او نيست.« اين كارشناس حوزه اعتياد 
درباره وضعيت نگهداري از معتادان بي ســرپناه  در خوابگاه هاتوضيحاتي مي دهد. به گفته او بسياري از 
مراكز امكان رعايت فاصله گذاري اجتماعي را ندارند و اگر اين اتفاق بيفتد، ناچارند تعداد كمتري از اين 
افراد را پذيرش كنند، اما در مقابل چه اقدام فوريتي براي اين افراد در شــرايط بحران ايجاد شده است؟ 
»كرونا اتفاقي بود كه در ابتدا نمي دانستيم چطور با آن مواجه شويم، حاال پس از 10ماه، راه هاي مواجه با آن 
مشخص شده است، ما با 2 مسئله سر و كار داريم، يكي اينكه مسائل بهداشتي را كامال رعايت كنيم تا كسي 
مبتال نشود، دوم با افرادي مواجهيم كه به مراكز كاهش آسيب مراجعه مي كنند تا خدمات بگيرند. ميان 
اين دو، نمي توان تصميم درستي گرفت. از طرفي افرادي به ما مراجعه مي كنند كه نياز به غذا و لباس گرم 
دارند و از طرف ديگر امكان رعايت پروتكل هاي بهداشتي به طور كامل وجود ندارد. اگر بخواهيم براساس 
پروتكل هاي بهداشتي عمل كنيم هر مركز كاهش آسيب بيشتر از 20تا 30نفر را نمي تواند پذيرش كند. اما 
در مقابل افراد زيادي هستند كه نياز به گرفتن خدمات دارند. ما بايد يك موضوع را فداي موضوع ديگر كنيم 
و اين بسيار سخت است.« به گفته ديلمي زاده، آسيب ديدگان از مواد مخدر، افراد به حاشيه رانده شده اي 
هستند، نگاه جامعه به آنها به گونه اي است كه گويا ارزش شان از ساير افراد كمتر است، زمانيكه گروه ها ي 
متوسط جامعه امكان دسترسي كامل به سيستم درمان را ندارند، ديگر چه انتظاري از اين گروه ها مي توان 
داشت: »اين افراد به عنوان آسيب ديده ناديده گرفته شده اند. هيچ اقدام ويژه اي براي آنها انجام نشده. 
فكر نمي كنم وزارت بهداشت يا سيستم مديريت شيوع ويروس هم به اين افراد توجه ويژه اي داشته باشد. 
اگر يك كارتن خواب يا معتاد در خيابان يا در پاتوق بميرد، چه كسي به او توجه مي كند؟« با گذشت 10 ماه 
از شيوع كرونا، هيچ كس آماري از ابتال و فوت اين افراد ندارد. ديلمي زاده هم اين موضوع را تأييد مي كند.

ث
مك

پروتكل های بهداشتی برای مراقبت از معتادان در برابر کرونا به حداقلی ترین شكل ممكن اجرا می شود

همشهری از روزگار خاکستری معتادان بی خانمان و مشكالتشان گزارش می دهد

تنهاماندگان در جدال با کرونا
خبر

 افزايش مشموالن غايب
 با اجراي طرح  خريد سربازي

رئيس اداره سرمایه انســاني سرباز ســتاد کل نيروهاي مسلح 
مي گوید ســتاد مخالف خرید و فروش ســربازي اســت چرا که 
این موضوع ناعادالنه است و به ســربازي ضربه وارد مي کند. به 
گفته غالمرضا رحيمي پور، قرار بود با اجــراي این قانون غيبت 
از ســربازي کاهش یابد و تعداد غایبان کم شــود، اما با افزایش 
غيبت از سربازي مواجه شدیم: »ما درنظر داشتيم با اجراي این 
قانون آمار غایبــان از 2 ميليون و 300 هــزار نفر به یك ميليون 
نفر کاهش پيدا کند، درحالي که پس از اجــراي این قانون چند 
100 هزار نفر نيز به غایبان اضافه شــده و بسياري از مشموالن 
به این اميد که مي توانند پس از 8 ســال غيبت سربازي را بخرند 
به ســربازي نيامدند و یا غایباني که یك تا 2 سال غيبت داشتند 
به غيبت خود ادامه دادند تا شــاید این قانون دوباره تمدید شود. 
هم اکنون نزدیك به 2 ميليون و 900 هــزار نفر غایب داریم.« او 
توضيح بيشــتري به ایلنا مي دهد و مي گوید: »اصل اجراي این 
قانون به جاي حل مشــكالت به ما لطمه زده است، ضمن اینكه 
اجراي این قانون عادالنه نبود، چراکه هر کس قادر بود، سربازي 
را مي خرید و مي توانست به سربازي نرود و هر کسي هم که پول 
نداشته باشد باید به خدمت برود. این موضوع با عدالت ناسازگار 
بود که ستاد کل نيروهاي مسلح جلوي آن را گرفت و در سال 98 
دیگر در الیحه بودجه قرار نگرفت.« رئيس اداره سرمایه انساني 
سرباز ستاد کل نيروهاي مســلح درباره افزایش حقوق سربازان 
هم مي گوید:»درخصوص افزایش حقوق سربازان در سال 1۴00 
باید منتظر بمانيم تا ببينيم در الیحــه بودجه چقدر اعتبار به ما 
اختصاص داده مي شود. حقوق ســربازان به مولفه هایي ازجمله 
محل خدمت، مدرك تحصيلي و درجه بستگي دارد و براین اساس 
متفاوت خواهد بود، مثال حقوق کسي که در مناطق محروم یا در 
مناطق بد آب و هوا است با کسي که در شهر محل سكونت خود 
خدمت مي کند، متفاوت اســت.« او ادامه مي دهد:»ما سياست 
تفاوت در حقوق را مانند سياســت تفاوت در مدت زمان خدمت 
دنبال مي کنيم یعني همانطور که کسي در شهر خود و در مناطق 
خوش آب و هوا اعزام مي شــود، باید به مدت 2۴ ماه خدمت کند 
اما اگر کسي در منطقه بد آب و هوا یا مرزي یا امنيتي و عملياتي 
خدمت مي کند، باید مدت زمان کمتري را خدمت کند، چرا که 
این از نظر ستاد کل به عدالت نزدیك تر است. در حقوق هم همين 
موضوع را رعایت کردیــم، اما نمي توانيم هم اکنــون با قطعيت 
بگویيم، ميزان حقوق بــا توجه به نوع مــدرك و محل خدمت 
چقدر است، چرا که باید ببينيم چه اعتباري به ما اختصاص داده 
مي شود. وقتي الیحه بودجه تصویب شــد و به ما ابالغ کردند ما 
آن را اعالم مي کنيم. البته ما تمام تالشــمان را کردیم تا حداقل 
ميانگين کل حقوق در ســطح نيروهاي مســلح براي کارکنان 
وظيفه یك ميليون و 300 هزار تومان شــود.« براســاس اعالم 
رحيمي پور، قانون باید 60 تــا 90 درصد حداقل حقوق کارکنان 
نيروهاي مسلح را به ســربازان به عنوان حقوق پرداخت کند، اگر 
بودجه اي که درنظر گرفته شده تصویب شود ما به 60 درصد این 
مبنا نزدیك مي شویم، اما همچنان این ميزان با اصل حقوقي که 
در قانون پيش بيني شده است، فاصله دارد. اميدواریم نمایندگان 
مجلس این موضوع را به عنوان مطالبه ما در دستور کار خود قرار 
داده و این اعتبار پيشنهاد شده را در کميته تلفيق افزایش دهند 
و صددرصد قانون را براي کارکنان وظيفه اجرا کنند، چراکه این 
حق کارکنان وظيفه است که وقتي خدمت مي کنند، مطابق قانون 
حقوق و مزایا را دریافت کنند. او در پاســخ به این سؤال که آیا با 
نمایندگان درخصوص این موضوع جلساتي برگزار شده است یا 
خير؟ مي گوید: »با چندین نماینده صحبت شــده است تا کمك 
کنند در کميسيون تلفيق نگاه مثبتي به این اعتبار شكل گيرد، 
نمایندگان هم اظهار همكاري کرده اند و حقوق سرباز نيز از مطالبه 
آنهاست و ما مشكلي نخواهيم داشت و اميدواریم بودجه اي را که 
سازمان برنامه و بودجه براي ما پيش بيني کرده است در مجلس 
بيشتر شود.« رئيس اداره سرمایه انساني سرباز ستاد کل نيروهاي 
مسلح در پاسخ به سؤال دیگري مبني براینكه طرحي در مجلس 
مطرح شده است مبني بر اینكه افرادي که به سربازي نرفته اند، با 
پرداخت ۵0 درصد بيش از قيمت مصوب خدمات دریافت کنند، 
نظر ستاد کل نيروهاي مســلح درباره این طرح چيست؟ توضيح 
مي دهد: »طرح هاي متفاوتي در مجلس در دست بررسي است، 
این موضوع هم یكي از همين طرح هاي مجلس اســت که پيش 
از این هم مطرح شده و ســتاد کل نيروهاي مسلح آن را رد کرده 
بود.« به گفته او، ســتاد کل با پرداخت جریمه به جاي سربازي 
موافق نيست. طرح هاي مختلفي در کميسيون امنيت ملي مطرح 
مي شود و در مجلس در دست بررسي و اگر طرح بهينه اي مشخص 
شــود و مورد تأیيد باشد، اعالم مي شــود. این موضوعات در حد 
پيشنهاد است و هيچ اتفاق خاصي نيفتاده است و ستاد کل باید 
این طرح ها را با دقت بررسي کند و قابل طرح هم نيست، ممكن 
است هر نهادي یك طرح یا پيشــنهادي در این خصوص داشته 

باشد، اما باید این طرح ها در ستاد کل بررسي شود.

 لغو پروازهاي ايران - انگليس
به دليل ويروس بريتانيايي كرونا

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكي در نامه اي از وزیر راه 
و شهرسازي خواســت به منظور رعایت اقدامات احتياطي براي 
مقابله با نوع جهش یافته ویروس کووید- 19 در برخي کشورها، 
همه پروازهاي خطوط هوایي شرکت هاي ایراني به مقصد کشور 

انگلستان لغو شود.
شهرام آدم نژاد، معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازي هم گفته 
است که با توجه به شــرایط پيش آمده جدید در ابتال به بيماري 
کووید-19 در انگليس، به تشــخيص وزارت بهداشت و به منظور 
جلوگيري از انتقال بيماري و تالش براي حفظ ســالمت مردم، 
پروازهاي بين تهران و مقاصد کشور انگليس به مدت 2 هفته تعليق 
مي شود. همزمان با افزایش نگراني ها در پي شيوع گونه جدیدي 
از ویروس کرونا در جنوب انگليس، برخي کشورهاي عضو اتحادیه 
اروپا در اقدامي فوري، کليه پروازهــاي ورودي از بریتانيا را لغو و 

ممنوع اعالم کردند.
اعمال محدودیت هاي اضطراري اخير توســط برخي کشورهاي 
اتحادیه اروپا در شرایطي صورت مي گيرد که وزیر بهداشت بریتانيا، 
گونه شناسایي شده جدید ویروس کرونا را به لحاظ سرعت شيوع، 

»مهارناپذیر« خوانده است.

يك: بوي چاي و سيگار و دود و سرما؛ 
از الي پرده پالستيكي خانه شماره 6، گزارش

همين ها به اســتقبال  مي آیند. خانه 
سالخورده روي شــانه یكي از کوچه پس کوچه هاي 
محله خراسان نشسته به انتظار. در آهني، هميشه باز 
است براي صاحبان آن دستان سياه دوده گرفته که 
هر روز صبح، به اميد یك اســتكان کمرباریك چاي 
قندپهلو، بشــقابي غذا و کمي خــواب کنار بخاري، 
کفش هایشان را روي موزایيك ها مي کشند. چایخانه، 
شاه نشين خانه است و هر روز، هر ساعت، کتري اش 
براي مهمانان مي جوشد. مهمانان کيستند؟ معتادان 
بي خانمان و بي سرپناه. آنها که مصرف دارند و خانه 
ندارند، آنها که قبال مصرف داشــتند و باز هم خانه 
ندارند. خانواده اي ندارند. یا طرد شده اند یا خودشان 
روي برگشت ندارند. مرکز گذري کاهش آسيب خانه 

و خانواده نداشته آنهاست.
دي ســال 80قانوني در مجلس شــوراي اسالمي 
براي حمایت هــاي درماني و بازتوانــي از معتادان 
تصویب شد. همين قانون سبب شد تا مراکز کاهش 
آسيب یا دي آي سي )Drop in center( راه اندازي 
شود؛ جایي براي اســتراحت چند ساعته معتادان و 

بي خانمان ها، غذا خوردن و درمانشان.
خانه شــماره 6کوچه ناصر محله خراســان، یكي از 
همين مراکز اســت که جمعيت خيریه تولد دوباره 
در کنار چند مرکز ســرپناه دیگري راه اندازي کرده 
تا روز شنبه، رضا اميدي خســته و درمانده، راهش 
را بگيرد و بياید به محله و بنشــيند کنار عباسعلي و 
ميثم و ماجراي خفت گيري شب قبل کوچه پشتي را 
بشنود. چند خفت گير با قمه و باتوم افتادند به جان 
عباسعلي و کاپشــن کهنه و پاکت سيگار و ۴۵هزار 
تومانش را دزدیدند. کارگر مرکز، اســتكان چاي را 
مي گذارد روي ميز وسط حياط خزان زده و تعارفي 
مي زند بــه زن غریبه. رضــا از خوابگاهي در جنوب 
تهران آمده. از جایي با ۴00نفر جمعيت که کنار هم 
در فاصله کم، مي خوابند و در آنجا نه کســي حرفي 
از کرونا مي زند و نه پروتكل هاي بهداشــتي  رعایت 
مي شــود. »اکبر لطفي« ميان چارچوب در ایستاده 
به تماشا و نظم دادن به ورودي ها و خروجي ها. مدیر 
مرکز کاهش آسيب شــماره 2است و مشغول آماده 
شدن براي سور و ســات ناهار. ناهار، گوشت کوبيده 
است که پرفشار الي نان لواش جاسازي شده. کيسه 
بزرگي هم آماده مي شــود براي ناهار پاتوق نشينان. 
لطفي، مرد ميانسالي است که بيشتر از 16سال، براي 
این آدم ها کار کرده. یعني از همان موقع که خودش 
مصرف مواد مخدر را کنار گذاشــت و حاال دســت 
همين آســيب دیده ها را مي گيرد. 6، ۵ سالي است 
که اینجا، مرکزشان شده، قبال در چهارراه سيروس 
چادر مي زدند و به بي خانمان ها، مي رسيدند. از وقتي 
پروژه ساخت وساز دروازه غار کليد خورد، معتادان هم 
اسباب کشي کردند به سمت مولوي. همين آدم ها هم 
نزدیك شده اند به مرکز و هر روز به اینجا سر مي زنند. 
تا قبل از کرونا، روزي 90تا 120نفر ورودي داشتند و 
حاال روزي ۴0تا ۵0نفر. بقيه کجا هستند؟» خيلي ها 
گير کرده اند. یعني در طرح هاي جمع آوري معتادان 
دستگير شده اند. بخشي را به مراکز ماده 16مي برند 

و بخشي را به مرکز فشافویه.« 
براساس ماده 16قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان 
متجاهر براي درمــان اجباري بــه مراکزي منتقل 
شــده و به مدت 3تا 6 ماه نگهداري مي شوند. امسال 
اما براساس مصوبه ســتاد ملي مقابله با کرونا، مدت 
زمان نگهداري معتــادان متجاهــر در مراکز ماده 
16، به یك ســال افزایش پيدا کرده. براساس قانون، 
معتــاد متجاهر مصرف کننده اي اســت که با وجود 
امكانات درمان، حاضر به ترك اعتياد نباشد و باید او 
را به مراکز درمان اجبــاري منتقل کرد. پيش از این 
معتادان متجاهر، به عنوان بيمار شناخته مي شدند 
که نياز به کمك و درمان دارنــد اما به تازگي عنوان 

مجرم براي آنها به کار برده مي شود. 
با شــيوع کرونا و سياســت هاي جدید قوه قضایيه 
براي برخورد با ایــن افراد، در 10 ماه گذشــته این 
بي ســرپناهان به طور مرتب شاهد اجراي طرح هاي 
دســتگيري و انتقال به مراکز ترك اجباري بودند؛ 
مراکزي غریبه با پروتكل هاي بهداشــتي و شــيوع 

کرونا.

تجويز خودسرانه قرص خواب آور و متادون
لطفي مدیر مرکز کاهش آسيب شماره 2، مي گوید: 
آنقدر جمعيت کمپ ها زیادشــده که براي راحتي 
خودشــان، به معتادان قرص خــواب آور و متادون 
مي دهند. مراکز ماده 16آنــان را درمان نمي کنند و 
بعد از پایان دوره، دوباره معتادان را ارجاع مي دهند به 
کمپ هاي دیگر. خيلي ها که حتي تمایلي به مصرف 
ندارند وقتي وارد این مراکز مي شوند، دوباره شروع 
مي کنند به مصرف. لطفي ، حرف هاي ناگفته بسياري 
دارد. به گفته او، خيلي از معتادان بهبود یافته چشم 
اميد به مراکز بهاران داشتند. اما طرح یا اجرا نشد یا 

اگر هم اجرا شد بسيار دست و پاشكسته بود.
سال 9۴بود که شــهرداري تهران، راه اندازي مراکز 
بهاران را در دستور کار خود قرار داد؛ مراکزي که به 
معتادان بهبودیافته مهارت هاي اجتماعي و شــغلي 

آموزش مي دهد. با وجود امــا و اگرهاي فراوان براي 
اجراي این طرح وعملي شــدن و نشــدن آن، اوایل 
شيوع کرونا سرپرست سازمان رفاه و مشارکت هاي 
اجتماعي شــهرداري تهران اعالم کرد که قرار بود 
از اســفند این افراد در مراکز بهاران پذیرش شوند 
اما به دليل شــيوع کرونا، پذیرش جدید ممنوع شد. 
حســيني تيرماه هم گفت که احتماال پذیرش این 
افراد در مراکز بهاران از اواسط همان ماه آغاز مي شود 

که باز هم این اتفاق نيفتاد.

هر روز طرح جمع آوري معتادان اجرا مي شود
مراکز گذري کاهش آسيب، از 8صبح تا یك ساعت 
بعدش، صبحانه مي دهد و از ساعت 12:30ناهار. هر 
کس زخم بازي داشته باشد، پانسمان مي شود. به آنها 
الكل و ســرنگ هم مي دهند. اینجا خبري از متادون 
نيست. لطفي مي گوید، در مراکز دي اي سي، کسي 
نمي تواند شــب بماند. بيرون از اینجــا، کمپ هاي 
ترك اعتياد براي 21تا 27روز، یــك ميليون تومان 
مي گيرند. خوابگاه هاي خصوصي هم براي هر شــب 
اقامت بي خانمان ها، 20تا 30هزار تومان تعرفه تعيين 
کرده اند. در 10 ماه گذشته، بسياري از همين معتادان 
در رفت وآمدهاي شــبانه به کمپ هــا، خوابگاه ها و 
گعده هاي مصرف شــان، به کرونا مبتال شده  و حتي 
تعدادي هم جانشان را از دست داده اند. مثل جعفر که 
قبال افسر نيروي دریایي بود، چند ماه پيش مبتال شد 
و چند روز بعدش، جنازه  او را در خيابان پيدا کردند؛ 
مرد 67ساله تنها. یا داوود، مصرف کننده 60ساله که 
کرونا گرفت و جان داد. مدیر مرکز شــماره 2کاهش 
آسيب جمعيت تولد دوباره مي گوید: مسئوالن اعالم 
مي کنند درمان کرونا رایگان است اما براي این افراد 
اینطور نبوده اســت:» یكي از معتادان مشــكوك به 
کرونا را به یكي از بيمارستان هاي جنوب شهر منتقل 
کردیم، معتاد کارتن خواب بود و پول بستري نداشت. 
نخســتين آزمایش اش 70هزار تومان شد. گوشي و 
ســيم کارتش را فروخت تا آزمایش بدهد. آزمایش 
بعدي 90هزار تومان بود. او هم چون پول نداشــت 
راهش را کشــيد و رفت. دو روز بعد خبر آمد که در 
خيابان فوت کرده. این افــراد مدارك هویتي ندارند، 
به همين دليل بيمه نيســتند وهزینه ها را باید آزاد 

حساب کنند.« 
 لطفــي مي گویــد تعــداد زیــادي از معتــادان و

 بهبود یافته هایي که قبال به مرکز مي آمدند حاال دیگر 
از آنها خبري نيست. معلوم نيســت گرفتار طرح ها 
شده اند یا جانشان را از دست داده اند:» از وقتي کرونا 
شایع شــده، تعداد طرح هاي جمع آوري معتادان و 
کارتن خواب ها هم زیادتر شــده. از طرف دیگر هم، 
تعداد زیادي از معتادان به حاشــيه کشيده شده اند. 
سوار اتوبوس مي شــوند و به مناطق دور و حاشيه اي 
مي رونــد. تعداد زیــادي از آنها ســر از گرمخانه در 
مي آورند. صبح ها اینجا مي آیند و شب ها به حاشيه.« 

معتادان مبتال شوند، كجا قرنطينه مي شوند؟
روند جمع آوري ها ي معتادان، مهمانان هر روزه مراکز 
کاهش آسيب را کالفه کرده. امروز رها مي شوند و فردا 
دوباره سر از کمپ دیگري در مي آورند. در کمپ ها نه 
خبري از داروست نه پروتكل هاي بهداشتي. هر کس 
مریض شود، به مكان دیگري منتقل مي شود. غيراز 
این هيچ. با شيوع کرونا قرار بود طرح جمع آوري این 
افراد و انتقال آنها به مراکز ماده 16، ممنوع شود. این 
وضعيت تا پایان اردیبهشت هم ادامه داشت؛ اتفاقي 

که به گفته مسئوالن شهري منجر به افزایش حضور 
معتادان در سطح شهر و پاتوق ها شد. زهرا نژادبهرام، 
عضو هيأت رئيسه شوراي شــهر تهران همان موقع، 
تعداد آنها را 11هزار نفر اعــالم و آنها را منابع انتقال 
سيار کرونا توصيف کرد. چند ماه بعد اما با از سر گرفته 
شدن اجراي طرح هاي جمع  آوري معتادان، پذیرش 
آنها در مراکز ماده 16آغاز شد. قبال گفته شده بود این 
افراد با رعایت پروتكل هاي بهداشتي و اثبات تجاهر 
و انجام تست پي سي آر، وارد مراکز ماده 16و کمپ ها 
مي شوند اما معتادان رها شــده مي گویند خبري از 
اجراي این پروتكل ها نيست و دیلمي زاده مدیرعامل 
جمعيت تولد دوبــاره هم مي گوید کــه این گروه از 
کمترین امكانــات بهداشــتي برخوردارند، حداقل 
امكاناتي که در این دوره به این افراد داده شد، از سوي 
سازمان هاي غيردولتي و بهزیستي بود. این موضوع 
هم تنها محدود به افراد بي ســرپناه معتاد نمي شود. 
حتي آنهایي که سال هاســت بهبود یافته اند و شاید 
در یكــي از مراکز ارائه خدمات بــه معتادان فعاليت 
مي کنند هم نتوانسته اند جایگاهي براي خود داشته 
باشند. عباس دیلمي زاده این پرسش را مطرح مي کند 
که این افراد اگر کرونا بگيرند باید به کجا پناه ببرند؟ 
کجا قرنطينه مي شوند؟ در کشور ما براي این گروه ها 
برنامه اي وجود ندارد چه رســد به معتاد بي خانماني 
که تست کرونایش مثبت است و باید قرنطينه شود. 

اما کجا؟ 
ميثم، مهمان هميشــگي مراکز دي آي سي است. او 
خبرهاي زیادي از گرمخانه ها و مراکز ماده 16دارد. او 
مي گوید: براي آنها که مصرفشان باالست، آن دوزي 
که از طرف کمپ داده مي شــود کم است. به همين 
دليل هم دنبال سهم بقيه اند. آنهایي که 20سي سي 
ســهم روزانه  شــان را نمي خواهند، متادونشــان را 
مي فروشــند. چطور؟» ما مي گویيم متادون دهاني. 
یعني پنبه را موقع گرفتن ســهم روزانه شان جلوي 
کارکنان، در دهان مي گذارند، بعد پنبه آغشــته به 
متادون را در ظرفي مي چكانند و مي فروشــند. این 
دیگر نهایت آلودگي است.« در ماه هاي گذشته موج 
گراني، مواد مخدر را هم گرفته و امان مصرف کننده ها 
را بریده. آنها هر گرم هروئين را 90تومان و هر گرم 
شيشه را 70هزار تومان مي خرند. مصرف شان دانه اي 

و سانتي است؛ 10تا 1۵هزار تومان.

فشافويه يا مركز ماده 16؟
بســياري از مهمانــان ایــن مراکز، رها شــدگان از 
فشــافویه اند. فشــافویه حاال تبدیل به یكي از مراکز 
ماده 16شــده با آدم هایي که از ســر و کول هم باال 
مي روند. رها شــده ها از این مرکز، خاطرات خوبي از 
جمع آوري ها و مراکز درمان اجبــاري ندارند. معاون 
سازمان بهزیستي فروردین امسال اعالم کرد با شيوع 
کرونا، پذیرش مجدد معتادان متجاهر در فشافویه از 
سر گرفته شده است. فروردین ماه، معاون بهزیستي 
گفته بود که مرکز فشافویه به عنوان قرنطينه تهران، 
معتادان را به مــدت 1۴روز نگهداري کنــد، از آنها 
تست مي گيرد و درصورت عالمت دار بودن به مراکز 
کووید- 19منتقل مي کنــد. اگر  جواب آزمایش فرد 
منفي بود، به مراکز عادي ماده16 منتقل مي شــود. 
عباسعلي بيرون آمده از فشــافویه است. سرما او را به 
اتاقك کنار در ورودي مي برد. آنجا یك بخاري، همه 
را در آغوش گرفته. بخاري چســبيده به دیوار و چند 
صندلي شبيه نيمكت هاي مدرسه، دورش چيده شده. 
یكي دو نفر خسته از شــب بيداري ها، چرت زده اند 
و دو ســه نفر دیگر، بيدارند و از خاطرات گرمخانه ها 
و فشافویه و درگيري هایشــان مي گویند. ميثم کنار 
بخاري روي زمين نشسته و انگشت کوچك دستش 
را نشان مي دهد که چطور در درگيري ها شكسته. تا 
به حال بارها گوشي موبایل و پولهایش را دزیده اند و 

مرتب هم کتك خورده است.
عباسعلي که 8 ماه فشــافویه بود، همين تجربه ها را 
دارد. اســتخوان بيرون زده دنده اش را نشان مي دهد 
که شكســته و خوب جوش نخورده. او منتظر است 
آقاي لطفي، مدیر مرکز کاهش آســيب شماره 2 به 

او کاپشن جدیدي بدهد. کاپشــنش را خفت گيران، 
ســاعت 11:30شــب قبــل وقتــي در راه خوابگاه 
بود، دزدیده  بودند. لطفي برایش کاپشــن ســفيد با 
آستين هاي سياه مي آورد. کاپشن رنگ و رو رفته اي 
که به زحمت، گرم مي کند. اما چاره اي نيست. آنها از 
تجربه دستگيري شــان در دوره کرونــا مي گویند. از 
12سالن فشــافویه و وکيل بندها که خودشان مجرم 
مواد مخدرنــد. آنها در دوره اوج شــيوع کرونا در این 
مرکز بودند و مي گویند که آنجا به شدت شلوغ است 
و هر روز تعداد بيشــتري از معتادان را به آنجا منتقل 
مي کنند. مي گویند قبال طبقه سوم تخت ها را برداشته 
بودند و حاال آنقدر شــلوغ اســت که دوباره برشــان 
گردانده اند. حتي در راهروها هم آدم مي خوابد. ميثم 
20روزي است که از فشــافویه آزاد شده و حرف هاي 
عباســعلي را تأیيد مي کند. ميثم 7 مــاه و 21روز در 
فشافویه نگهداري شد، 3 روز از رهایي اش نگذشته بود 
که دوباره او را دســتگير کردند:» آنجا هيچ آزمایشي 
از تازه واردها گرفته نمي شــود. تنها یك کيت ادرار 
داده مي شــود با یك دســت لباس مخصــوص.« او 
مي گوید مرکز ســه طبقه اي در ســرخه حصار است 
که افراد مبتال را آنجا منتقل مي کنند. ميثم 38ساله، 
کردعراق اســت که در بمباران شــيميایي حلبچه 
تمام اعضاي خانواده اش را از دســت داد. او را ســال 
62به یتيم خانه اي در ایران منتقــل کردند و بعد از 
20ســال نگهداري، با 11ميليون و 300هزار تومان، 
از مرکز مرخص کردند. او مي گوید از آن ســال ها در 

خيابان است.

معتادان به مناطق حاشيه اي رانده شدند 
دو: صداي ضربه هاي چكــش روي ورقه هاي فلزي 
آنقدر بلند اســت که صداي رضا نوري به محسن که 
وسط حياط مشغول شستن دست هاست، نمي رسد. 
مرکز در دل مغازه هاي اوراقچي کوچه غمخوار شوش 
نشســته و هر روز مهمان جدیدي دارد. مرکز کاهش 

آسيب شــماره 2جمعيت تولد دوباره شوش، شب ها 
سرپناه است و صبح ها ميزبان تعداد زیادي از معتادان 
و کارتن خواب ها و بهبود یافته ها. رضا نوري، مسئول 
این مرکز است و مي گوید زمســتان هر سال بيش از 
100نفر براي اقامت پذیرش مي  شــدند و امسال اما 
به دليل کرونا، پذیرش به 1۵تا 20نفر رسيده است. او 
مي گویدکه بسياري از این معتادان و کارتن خواب ها 
ممكن است ناقل باشند اما نشانه هاي بيماري نداشته 
 باشــند. کرونا در این افراد زیاد نشان داده نمي شود:

» ما موارد ابتال داشتيم، حتي با آمبوالنس هم تماس 
گرفتيم و به بيمارستان منتقل شدند. اما روز بعد رها 
مي شوند.« نوري نســبت به طرح هاي جمع آوري که 
به طور مرتب در حال اجراست آن هم با وضعيت شيوع 
کرونا، انتقاد مي کند. به گفتــه او، اجراي این طرح ها 
منجر شده تا افراد بيشــتري به سمت پاتوق ها بروند. 
در پاتوق ها هيچ امكاناتي نيست و شرایط آنها را بدتر 
مي کند. در یكي از پاتوق هاي خالزیل، وضعيت بحراني 
است. آنها یك شهر زیرزميني دارند که هيچ کس جز 

خودشان اجازه ورود ندارد.

سايه هاي خالزيل
ســه: بيش از 8 آلونك کوچــك و بزرگ، شــانه به 
شــانه هم روي تپه اي خاکي گل گرفته، باال رفته اند. 
پارچه ها و فرش هاي زهــوار دررفتــه کهنه اي روي 
هم ســوار شــده اند و ســقف و دیوارهــاي آلونك ها 
شــده اند. خالزیل، پاتوق هــاي زیــادي دارد، یكي از 
 آنها بر اتوبان آزادگان نشســته و به همه عابران پياده، 
دهن کجي مي کند. اهالي پاتوق، مردان جوان خسته و 
دلسردي اند که چشمشان به آدم هایي است که گاهي 
ظهرها برایشان لقمه غذایي مي آورند. اگر صبح ناي بيدار 
شدن از بساط نشئگي شــان را داشته باشند، ضایعات 
جمع مي کنند و بــه همان گاراژدارهــاي کنار اتوبان 
که قلمرویي براي خود درســت کرده اند، مي فروشند. 
قوت روزانه شان از همان چندرغازي است که کاسبي 
مي کنند. گروه هاي موبایل ســنتر مرکز دي اي سي، 
سر ظهر از راه مي رسند، آنها 2 کيسه بزرگ لقمه هاي 
کوچك و بزرگ گوشــت کوبيده در دست، به سمت 
آلونك ها مي روند. آنها که زورشــان بيشــتر است، در 
صف هاي جلویي اند و بقيه آن پشــت ایســتاده اند تا 
نوبت شان شود. سگ ها همان اطراف، پرسه مي زنند، 
همزیستي مســالمت آميزي با آلونك  خواب ها دارند. 
»اکبر« از ميان جمعيت پيدایش مي شود، لقمه به دست 
به استقبال مهمانان مي آید. از ميان چروك هاي عميق 
پيشاني و دست هاي ســياه و دوده گرفته و لباس هاي 
به غایت چرك، مشخص نيست ۴۵ســال دارد. اکبر 
مي  گوید اینجا بيمار مبتال نداشته اند اگر هم بوده کسي 
خبردار نشــده. شــب قبل باران زیادي باریده و تمام 
محوطه خاکي را گلي کرده، امــا اکبر مي گوید باز هم 
اینجا را به رفتن به گرمخانه ها ترجيح مي دهد. چرا؟» 
اینجا قانون ندارد. هر وقت بخواهيم مي رویم و مي آیيم 
کسي هم با ما کاري ندارد.« اکبر بيش از 6سال است که 
در یكي از همين آلونك ها روزگار مي گذراند. پایين تپه، 
خانه خدیجه خانم است. از خدیجه نشاني نيست جز 
دیگ روي آتش و 2 سگ بزرگ بدون قالده که وقتي 
صداي پاي غریبه ها را مي شنوند، مي دوند سمت شان. 
کسي حق نزدیك شــدن به خانه اش را ندارد. خدیجه 

ساقي پاتوق است.

زهرا جعفرزاده
خبر نگار

يكي از پاتوق هاي معتادان بي خانمان در منطقه خالزيل تهران    عكس: همشهري

 دیلمــي زاده، مدیرعامــل جمعيت 
تولد دوبــاره و کارشــناس اعتياد: 
هيچ گونــه حمایــت بهداشــتي از 
معتادان بي سرپناه نمي شود و مكاني 

براي قرنطينه آنها نيست
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   روزنامه نگاران الجزيره، هدف حمله سايبري
آنطور كه گفته مي شود يك نرم افزار جاسوسي كه از سوي يك شركت خصوصي اطالعاتي رژيم صهيونيستي 
فروخته شده، گوشي ده ها روزنامه نگار رسانه الجزيره را در يك حمله سايبري بي سابقه هك كرده است. به گفته 
پژوهشگران ارشد، اين عمليات احتماال به دستور عربستان سعودي و امارات صورت گرفته است. پژوهشگران 
Citizen Lab در دانشگاه تورنتو  اعالم كرده اند كه آنها متوجه شده اند كه يك كارزار جاسوسي بزرگ عليه 
يكي از سازمان هاي مهم رسانه اي جهان كه در قطر مستقر است و از مدت ها پيش تبديل به خار چشم بسياري از 
رژيم هاي حوزه خليج فارس شده است، به راه افتاده. اين گزارش همچنين پرسش هاي جديد و نگران كننده اي را 
درباره آسيب پذيري آشكار گوشي هاي آيفون مطرح كرده است. اين در حالي است كه اپل تالش مي كند خود را 
به امنيت و حريم خصوصي كاربران متعهد نشان دهد. پژوهشگران Citizen Lab مي گويند، كد مخربي كه آنها 
كشف كرده اند و براساس ادعاي آنها از سوي مشتريان گروه NSO اسرائيل استفاده مي شود، درصورت استفاده 

كاربران از سيستم هاي عامل پيش از iOS 14 اپل، »تقريباً همه« دستگاه هاي آيفون را آسيب پذير مي كند.

سال 2020تحت الشعاع كوويد-19و 
نوع جديد ويروس كرونابود، اما در اين دانش

سال كشفيات مهم علمي و فناوري در 
زمينه هوش مصنوعي، پزشكي، فضا و... رخ داده است 
كه قدرت علم براي بهبود جهان در زمانه پساكرونا را 
نشــان مي دهد. جمعي از دانشــمندان مطرح دنيا 
درنظرسنجي روزنامه گاردين، مهم ترين كشفيات را 

با شرحي كوتاه درباره آنها انتخاب كرده اند.

پيشرفت سفرهاي فضايي 
در سال 2020رقابت براي رسيدن به فضا يك تغيير 
  Crew Dragonاساسي داشت. در  ماه مي  فضانورد
متعلق به شركت اسپيس ايكس، براي نخستين بار 
به عنوان يك وسيله شخصي فضانوردي به ايستگاه 
فضايي بين المللي پرتاب شد. هرچند اين سفر فضايي 
و البته مهمي بود، اما چند  آزمايش به حساب مي آمد. 
در  ماه نوامبرCrew Dragon نخستين فضاپيماي 
خصوصي بود كه با تأييد ناسا انســان را به ايستگاه 
فضايي بين المللي منتقل كرد. عالوه بر اين به زودي 
شــاهد افزايش ماهواره هاي در مدار زمين خواهيم 
بود. در آوريل امسال تعداد 2هزار و 666ماهواره در 
مدار زمين قرار داشت. پروژه  Starlink ايالن ماسك 
امسال با 955ماهواره در مدار چرخيد كه به احتمال 
زياد در 6ســال آينده اين عدد به 11هزار يا 41هزار 

خواهد رسيد.

پيش بيني كننده هاي پروتئينی 
تصور كنيد كه نت هاي موسيقي را مي شناسيد و آواها 

را تشخيص مي دهيد، اما نمي دانيد چطور اين صداها 
را روي ساز پياده كنيد؛ اين حالتي بود كه دانشمندان 
تا  ماه پيش در زيست شناســي با آن مواجه بودند تا 
يك كشــفي مهم در زمينه زيست شناسي رخ داد و 
شركت هوش مصنوعي DeepMind وارد عمل شد 
و با قدرت محاســباتي محض، يك مشكل غيرقابل 

حل را رفع كرد.
نت موســيقي در اينجا، اصول ژنتيك بــود. ژن ها 
از DNA ســاخته شــده و پروتئين ها را كدگذاري 
مي كنند؛ بنابراين تمام زندگي از پروتئين ســاخته 
مي شــود. ما مي توانيم كــد ژنتيك را بــه راحتي 
بخوانيم و يك ژن را به پروتئين اصلي تبديل كنيم. 
اما پروتئين ها  به طور ســه بعــدي كار مي كنند و 
دقيقا به صــورت توده ها و حباب جمع مي شــوند. 
اينها آنزيم هايي هســتند كه غذا را هضم مي كنند و 
ساختارهايي هستند كه اســتخوان و عضله و مغز را 
مي ســازند. اين مرحله مهم همان مرحله اي است 
كه دانشــمندان با آن دســت و پنجه نــرم كردند؛ 
درك اينكه چگونه يك پروتئين دوبعدي در نسخه 
عملكردي ســه بعــدي آن توليد مي شــود. برنامه 
AlphaFold DeepMind در  ماه نوامبر تأييد شد 
و ساير تكنيك هاي شــناخته شده براي پيش بيني 
ســاختارهاي پروتئيني را باطل كرد. وقتي صحبت 
از طراحي داروها يا درك ســاده نحوه كار پروتئين 
مي شود، درك پروتئين ســه بعدي ضروري است. 
از آنجايي كه اين يك راه حل هوش مصنوعي است، 
هنوز روند آن به درستي درك نشده است، اما حداقل 
مي توان پيش بيني كرد كه چگونــه اين روند اتفاق 
مي افتد. پيش بيني دانشــمندان اين است كه اين 
نوآوري نخستين جايزه نوبل را براي هوش مصنوعي 

دريافت مي كند.

فناوري ويرايش ژنوم 
امســال ســرانجام جايزه نوبل شــيمي به امانوئل 
شــارپنتيه و جنيفــر آ دودنــا به دليــل كشــف 
 فناوري ويرايــش ژن Crispr/Cas9  اهدا شــد.
 Crispr/Cas9  در اصــل يــك سيســتم ايمني 
باكتريايي بود كه توالي هــاي خاص ژنتيك منتقل 
شــده توســط ويروس ها را كه باكتري آلوده شده، 
شناسايي و از بين مي برد. به دنبال نخستين توصيف 
آن توسط شارپنتيه و دودنا در سال 2012محققان 
در سراسر جهان به ســرعت به توانايي انقالبي اين 
سيســتم پي بردند: Crispr/Cas9 به جاي هدف 
قرار دادن DNA ويروسي مي تواند دقيقا در هر مكاني 
از ژنوم هر ارگانيسمي قرار بگيرد و به طور خاص ژنوم 
را براي طيف گسترده اي از كاربردها برش و اصالح 
كند. تطبيق پذيري و سهولت استفاده از اين فناوري 
امكان مهندسي ژنتيك ارگانيسم هايي را فراهم كرده 
است كه مدت ها براي دســتكاري ژنتيك غيرقابل 

دسترس بوده اند.
در ســال 2020نخستين آزمايشــات باليني براي 
برنامه ريزي مجدد سلول هاي خوني انساني مبتني 
بر Crispr براي مبارزه با سرطان هاي غيرقابل درمان 

ديده شده است.

توليد گوشت آزمايشگاهي
نوآوري در رژيم غذايي باوجود مشكالت غذايي و 
اكوسيســتمي دنيا مورد نياز است؛ به عنوان مثال 
تهيه گوشــت مصنوعــي از پروتئين هاي گياهي 
يكي از اين راه هاســت. همبرگرهايي كه عمدتا از 
گندم، نارگيل و سيب زميني ســاخته شده اند از 
 سال 2015توسط يك شركت كاليفرنيايي به نام

Impossible Foods فروخته مي شــوند. مدتي 
طول كشــيد تا ايــن همبرگرها كــه آب چغندر 
به عنوان جايگزين مناســبي براي خــون به آنها 
اضافه شده اســت، گوشتخواران را ســير كند. اما 
بيوشيميست ها پيشرفت هاي چشمگيري در اين 
زمينه داشتند. با گرفتن چند ســلول از حيوان و 
سپس تحريك رشــد با مواد مغذي مناسب، آنها 
گوشت را ســاختند. همين  ماه گذشــته، آژانس 
تنظيم كننده مــواد غذايي ســنگاپور فروش اين 
گوشت كشت شده را كه توسط شركت آمريكايي 
Eat Just تهيــه شــده اســت، تصويــب كرد. 
جايگزين هــاي قابل قبول گوشــت تغيير خوبي 
در نحوه تغذيــه ايجاد مي كنند. آنهــا يك مزيت 
اكولوژيكي هستند و براي بســياري از ما نيز يك 
پيشرفت اخالقي به حساب مي آيند. نسل هاي آينده 
با وحشت به تكنيك هاي »كشــاورزي كارخانه« 
كه امروز حاكم است نگاه مي كنند، اما مي توان به 

پيشرفت سريع در اين جبهه خوش بين بود.

زهرا خلجي
خبر نگار

جهان استارت آپی

والمارت، يك گام به سوي حمل بار خودكار
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي والمارت تالش خود را براي خودكار 
كردن بخش هاي خاصي از عمليات تداركاتش ادامه داده و اعالم كرده 
است كه قصد دارد آزمايش كاميون هاي كامال بدون راننده را در امتداد 
يك زنجيره تامين در آركانزاس به انجام برساند. به گزارش وب سايت 
نيواطلس، اين حركــت به دنبال آزمايش هايي با اســتفاده از همان 
كاميون هاي استارت آپ Gatik )گاتيك( با يك راننده ايمني به صورت 
اتوپايلوت انجام شده، چراكه اين شركت به دنبال توسعه اين سيستم 
در ساير ايالت هاي آمريكا در سال آينده ميالدي است. از هواپيماهاي 
بدون سرنشين تحويل كاالي شــركت آمازون گرفته تا روبات هاي 
تحويل دهنده پيتزاي دومينو، نحوه انتقال كاالها از نقطه A به نقطه 
B اگر برخي از نام هاي بزرگ و مشهور راه را پيدا كنند، مي تواند تغيير 
جدي داشته باشد و در اين ميان، والمارت يكي از همان هايي است كه 

در اين زمينه امكانات مختلف را مورد بررسي قرار مي دهد.

والمارت پيش از اين با استارت آپ Zipline براي آزمايش يك ساعته 
حمل ونقل محصوالت سالمتي و بهداشتي توسط هواپيماهاي بدون 
سرنشين و تحويل مواد غذايي با كپسول هاي مستقل از استارت آپ 
Nuro همكاري كرده اســت. وقتي صحبت از وسايل نقليه خودران 
به ميان مي آيد، اين شــركت با فورد و همانطور كــه پيش تر گفته 
شد، اســتارت آپ گاتيك كه دفتر مركزي آن در پالو آلتو قرار دارد، 
همكاري هاي مشتركي را انجام داده اســت. اين همكاري در ژوئيه 
2019آغاز شد؛ زماني كه گاتيك آزمايش وسايل نقليه خودمختار 
خود را با مشتريان خرده فروشــي ازجمله والمارت آغاز كرد. اين دو 
در حال آزمايش كاميون هاي خودمختــار گاتيك در امتداد يكي از 
زنجيره تامين هســتند كه طول آن حدود 3200متر اســت. طبق 
گفته والمارت، اين كاميون ها اكنون بيش از 70هزار مايل را به طور 
مســتقل طي كرده اند، اما براي كنترل مراحل انجام كار، بايد از يك 
راننده ايمني استفاده كنند. در مرحله بعدي آزمايش ها، اين سفرها 
از سال آينده و بدون حضور هيچ فردي انجام خواهد شد. در همين 
حال، والمارت با شروع آزمايش هاي جداگانه در يك مسير طوالني 
32كيلومتري در لوئيزيانا، در تالش اســت تا آموخته هاي خود را از 
طريق كار با گاتليك بدون حضور راننده ايمني ادامه دهد. اين مورد 
با اســتفاده از حمل ونقل كاال از يكي از فروشگاه هاي بزرگ صورت 
مي گيرد. آزمايش ها سال آينده نيز ادامه خواهد داشت، اما در ابتدا 

داراي راننده ايمني خواهد بود.

هيأت داوران پنجمين 
دوره جايــزه چــراغ با گزارش

بيانيــه اي،  انتشــار 
برگزيدگان اين دوره را در آخرين روز 
از آخرين پاييز قــرن معرفي كرد. به 
گزارش همشــهري در بخش هايي از 

اين بيانيه آمده است:
داوري و انتخــاب برگزيــدگان چراغ 
ســال جاري به دليل شرايط پاندميك 
كرونا دستخوش دشواري و تغييراتي 
شد. پس از گردآوري فهرست نامزدها و 
اطالعاتي درباره آنها، داوري به صورت 
غيرحضوري آغاز شد و در نهايت پس 
از دريافت و شمارش آرا، برگزيدگان 
جايزه چراغ 1399 انتخاب شــدند. 
جايزه چراغ 3 بخش دارد، اما با توجه 
به اهميت موضوع سالمت و پزشكي 
و ضرورت آگاهي رساني درباره آن در 
سال جاري، تصميم گرفتيم استثنائا 
امسال بخشي با عنوان »چراغ سالمت« 
به فهرست جوايز اضافه شود تا كوشش 
و نقــش مروجان علم در ايــن كارزار 
ناديده نماند. بر اين اساس، جايزه چراغ 
سالمت به پزشكي اهدا مي شود كه با 

احساس مسئوليت در روزگار سخت 
پاندميك كرونا كوشيد با استفاده از در 
دسترس ترين رسانه غيرتخصصي؛ ولي 
تأثيرگذار اينستاگرام، عموم مردم را در 
جريان آخرين دســتاوردهاي علمي 
در حوزه كرونا قرار دهد و از ديگر سو 
بدفهمي ها، خرافه ها و اخبار جعلي را 
به ســهم خود اصالح كرده و به زبان 
ســاده درباره آنها توضيح دهد. جايزه 
چراغ1399در بخش چراغ سالمت با 
افتخار تقديم مي شود به دكتر كيوان 
ميرهادي كه با عنــوان »دكتر كي« 

شناخته مي شود.

پنجمين جايزه چــراغ براي يك عمر 
ترويج علم به مردي تعلق مي گيرد كه 
آغازگر يــك دوران تازه در ترويج علم 
ايران بوده اســت. شخصي كه سال ها 
فعاليت رسانه اي مؤثر، از او چهرهاي 
ماندگار و يگانه ســاخته است. جايزه 
چراغ براي يــك عمر ترويــج علم با 
افتخار به اسماعيل ميرفخرايي تقديم 

مي شود.
پنجمين جايزه چراغ براي دانشــگر 
مروج علم تعلق مي گيرد به استادي كه 
برخالف سنت رايج استادي در ايران 
عمل كرده است. شخصي كه با حضور 

در اكوسيســتم ترويج علم در ايران، 
همچنين رسانه هاي عمومي كوشيده 
اســت اطالع رســاني مبهــم درباره 
پديده هاي زمين شناختي مخصوصا 
موضوع زمين لرزه را اصالح كند. جايزه 
چراغ در بخش دانشــگر مروج علم به 

مهدي زارع تقديم مي شود.
پاندمي كرونا در سال گذشته شرايط 
سختي را براي فعاليت هاي رايج ترويج 
علم ايجاد كرد و گاهي آن را ناممكن 
ســاخت. با اين حال افــرادي بودند 
كه با كمك فناوري هــاي ديجيتال و 
خالقيت هاي شان چراغ ترويج علم را 
فروزان نگاه  داشــتند. به همين دليل 
جايزه چراغ، دايره بررسي فعاليت هاي 
ترويج علمي را كمي وســيع تر ديد و 
دســت به انتخاب زد. بــه اين ترتيب 
هيأت داوران، جايزه ســال چراغ99 
را اهدا مي كند به رســانه  اي جديد كه 
محبوب، اثرگذار و مورد اقبال فراوان 
اســت. جايزه مروج علم سال1399 
بــا افتخار تقديــم مي شــود به علي 
بندري براي توليد و نشــر پادكست 

»بي پالس«.

معرفي برگزيدگان پنجمين دوره جايزه چراغ 

ســتاره شناسان در گســترده ترين 
جست وجوي خود براي يافتن زندگي فضا

ناشــناخته در فضا، در حال تحقيق 
روي انتشار موج راديويي عجيبي هستند كه به نظر 
مي رســد از جهــت ســتاره كوتوله پروكســيما 
قنطورس، نزديكترين ســتاره به خورشيد ساطع 

شده است.
به گزارش گاردين، پرتوي باريك امواج راديويي طي 
30ساعت مشاهده توسط تلسكوپ پاركز در استراليا 
در آوريل و مه سال گذشته برداشــت شد. تجزيه و 
تحليل اين پرتو مدتي در حال انجام بوده و دانشمندان 
هنوز عامل زميني مانند تجهيزات زميني يا ماهواره 
عبوري را شناسايي نكرده اند كه اين سيگنال را مربوط 

به آن بدانند.
براي ستاره شناســان در پروژه 100ميليون دالري 
Breakthrough Listen معمــوالً مشــاهده 
انفجارهاي عجيب امواج راديويي با تلســكوپ پاركز 
يا رصدخانه بانك سبز در ويرجينيا غربي امكان پذير 
است اما همه اينها تاكنون به دخالت هاي انساني يا 

منابع طبيعي نسبت داده شده است.

آخرين ســيگنال نيــز احتماال يــك توضيح پيش 
پا افتــاده دارد، اما جهــت پرتوي باريــك حدود 
980مگاهرتزي و يــك تغيير آشــكار در فركانس 
آن كه گفته مي شــود با حركت يك سياره سازگار 
اســت   به ماهيت دلهره آور اين سياره افزوده است. 
دانشــمندان اكنون مقاله اي در مورد پرتويي به نام 
BLC1 براي پروژه Breakthrough Listen كه به 
جست وجوي شواهدي از زندگي در فضا مي پردازد، 

در دست نگارش دارند.
به گفته فــردي از انجمن نجوم كه خواســت نامش 
فاش نشود پرتويي كه به نظر مي رسد از جهت ستاره 
كوتوله پروكسيما قنطورس، با فاصله 4.2سال نوري 
از زمين ساطع شده است، از زمان مشاهده اوليه ديگر 

ديده نشده است.
سيگنال Wow يك ســيگنال راديويي باند باريك 
كوتاه مــدت بود كه در هنگام جســت وجوي هوش 
 Big Ear فرازميني يا ستي توسط رصدخانه راديويي
در اوهايو در سال 1977گرفته شــد. اين سيگنال 
غيرمعمول كه ستاره شناس معروف »جري اهمان« 
نام آن را Wow قرار داد در كنــار داده ها، موجي از 

هيجان ايجاد كرد، هرچند اهمان آن زمان در مورد 
نتيجه گيري گســترده از داده هاي نيمه گســترده 

هشدار داده بود.
»لوئيس دارتنل« ستاره شــناس و استاد ارتباطات 
علمي در دانشگاه وســت مينستر مي گويد: احتمال 
اينكه اين يك سيگنال مصنوعي از طرف پروكسيما 
قنطورس باشد عجيب به نظر مي رسد. ما مدتهاست 
كه به دنبال زندگي ناشناخته ها در فضا هستيم و اين 
ايده كه ممكن اســت به زودي با آن روبه رو شــويم، 
احتماالت را روي هم انباشــته مي كند. اگر در آنجا 
زندگي هوشــمندانه اي وجود داشته باشد، مطمئنا 
در سراسر كهكشان گســترش يافته است. احتمال 
وقوع همسايگي دو تمدن در كل كهكشان در ميان 
400ميليــارد ســتاره، كامال مرزهــاي عقالنيت را 

مي شكافد.
پروكسيما b آنقدر به ستاره اصلي خود نزديك است 
كه مانند حالت ماه با زمين به يكديگر قفل شــده اند 
به طوري كــه يك طرف كامــال روز و طرف ديگر در 

تاريكي هميشگي است.
دارتنل مي گويد: تصور زندگي در يك سيستم آب و 
هوايي پايدار و دريافت همه  چيزهايي كه براي تهيه 
آنها به باكتري هاي مقاوم نياز است تا اشكال مختلف 
زندگي حيوانات هوشمند كار بسيار سختي است، كه 
مطمئنا زندگي ناشــناخته فضايي چنين نيست، در 

واقع دوست دارم كه خالف اينها ثابت شود.

 شــركت امنيت ســايبري كه هك 
امنيت 
گسترده سازمان هاي دولتي آمريكا را سايبري

شناســايي كرده، مي گويــد كه اين 
حمله بر حدود 50سازمان »تأثير جدي« گذاشته 
است. اين حمله بي سابقه سايبري به نهادهاي دولتي 
آمريكا بيشتر از 10 روز است اين كشور را سردرگم 
 كرده اســت. كوين مانديــا، مديرعامل شــركت
 FireEye مي گويد كه اگرچــه اين كد مخرب در 
شبكه هاي حدود 18هزار سازمان نفوذ كرده است، 
اما بيشترين رخنه به 50شــركت بوده است. هدف 
قرار گرفتن وزارتخانه هــاي دارايي، امنيت داخلي، 

خارجه و دفاع اين كشور تأييد شده است.
براســاس اين گزارش، مايك پمپئــو، وزير خارجه 
آمريــكا، روســاي كميته هــاي اطالعاتي مجلس 
نمايندگان و سناي آمريكا، روســيه را مسئول اين 
حمله ســايبري دانســته اند. اين در حالي است كه 
ترامپ، رئيس جمهور آمريــكا تاكنون در 2توييت 
در مورد نقش روسيه در اين حمالت ترديد كرده و 
به جاي روسيه به دخالت چين در اين ماجرا اشاره 
كرده است. مانديا مي گويد: روش اين حمله سايبري 
با دانسته هاي مقامات آمريكايي درباره نحوه عمل 
آژانس اطالعات خارجي روســيه)SVR( »بسيار 
منطبق« است. فكر مي كنم اينها همان گروه هايي 
هستند كه در دهه 90و اوايل دهه 2000 با پاسخ ما 
روبه رو شده بودند. اين يك بازي ادامه دار در فضاي 

مجازي است.

چه اتفاقي افتاد؟
اين عمليات با يك »حركت ويژه« در اكتبر 2019و با 

تغيير يك »كد غيرمخرب« آغاز شد. مانديا مي گويد: 
پس از مدتي در ماه مارس 2020، هكرهاي مسئول 
اين حمله، كد مخرب را در زنجيره تأمين قرار دادند 
و آن را به شبكه تزريق كردند. اين ابزار نهايي همان 
چيزي است كه همه ســازمان ها را تحت تأثير قرار 

داده است.
از اوايل ماه مارس اين كد مخرب در به روزرساني يك 
نرم افزار معروف به نام Orion كه به وسيله شركت 
SolarWinds ساخته شده و كار نظارت بر شبكه و 
ساير خدمات فني را به صدها هزار سازمان در سراسر 

جهان انجام مي دهد، پيدا شد.
اين بدافزار، دسترســي از راه دور به شبكه هاي يك 
ســازمان را براي هكرهاي نخبه فراهــم مي كرد تا 
بتوانند اطالعات را ســرقت كنند. اين جدول زماني 
مشخص، طي ماه هاي متمادي، فرصتي كافي براي 
اســتخراج اطالعات از دل اهــداف هكرها ازجمله 
بررسي اي ميل ها و ساير مسيرهاي ارتباطي داخلي 

اين شركت ها را براي مهاجمان فراهم كرد.
مايكروســافت اين عمليات ســايبري را حمله اي 
توصيــف كرد كــه »از نظــر دامنــه، پيچيدگي و 

تأثيرگذاري، قابل توجه بوده است«. 

مهم ترين هاي علم در ۲۰۲۰ 
منهاي ويروس

سال 2020 هر چند 
تحت الشعاع كوويد-19 بود اما 

تحوالت علمی مهمی هم در 
جهان ثبت شد

ضربه سخت سايبري به ۵۰ نهاد آمريكا 
نتايج تحقيقات جديدي نشان مي دهد در بي سابقه ترين حمله سايبري به نهادهاي دولت 

آمريكا 50شركت بيشترين آسيب را متحمل شده اند 

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

نشانه هاي عجيب از احتمال حيات فرازميني
مسئله دريافت سيگنالي ناشناخته توسط تجهيزات رصد زميني بعد از چند روز هنوز 

نتوانسته است توسط دانشمندان حل شود 
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دولت، منابع مالي براي خريد واكسن كرونا را تامين 
كرده است. شمارش معكوس براي ورود نخستين 
محموله واكســن هاي وارداتي آغاز شده است و 
بســياري نيز داوطلبانه در صف دريافت و تست 
واكسن ايراني هستند. با اين حال، نگراني درباره 
واكسن و عوارض احتمالي اش كم نيست، اما اميدها 

هم كمرنگ نيست.
 بســياري مي گويند 
آماده اند تا واكســن 
بزنند؛ بــدون توجه به 
شــايعات و حــرف و 
حديث ها درباره درمان 
كرونــا.  احتمالــي 
همشهري نيز براي بررســي موضوع استفاده از 
واكسن و پاسخ به سؤاالت مخاطبان خود با مسعود 
مرداني، عضو كميته علمي ستاد ملي مقابله با كرونا 
به گفت وگو پرداخته اســت كه بخشــي از اين 

گفت وگو را در ادامه مي خوانيد.

دولت در 3هفته اخير تالش زيادي براي كنترل بيماري 
و كاستن از آمار فوت افراد داشته و در اين باره موفق بوده 
است، اما واقعيت اين است كه نياز داريم تا قبل از عرضه 
واكسن ســاخت داخل به بازار، واكسن هاي خارجي 
وارد كنيم. براي اين كار، دولت منابع مالي كافي نيز 
درنظر گرفته اســت و اميدوارم واردات واكسن زودتر 
شروع شود. آنطور كه مرداني مي گويد، قرار نيست همه 
گروه هاي جامعه از واكسن هاي وارداتي استفاده كنند 
و بيشــتر مردم بايد منتظر توليد واكسن هاي توليد 
داخل بمانند. براســاس دســتورالعمل هاي سازمان 
جهاني بهداشت، اولويت استفاده از واكسن براي افراد 
خاص، افراد باالي 65سال، بيماران ريوي، افراد داراي 
بيماري مزمن، بيماران مبتال به بيماري هاي سخت 
و صعب العالج و افرادي كه دچار نقص در سيســتم 
ايمني بدن خود هســتند و نيز زنان باردار، كودكان و 
كادر درمان است. اين افراد در اولويت دريافت واكسن 
خارجي تأييد شده از سوي سازمان جهاني بهداشت 
قرار دارند و ساير گروه ها بايد منتظر استفاده از واكسن 
ساخت داخل بمانند. او در پاسخ به اين سؤال كه چه 
زماني نخستين واكسن كرونا به افراد تزريق مي شود، 
از زمان انجام نخستين واكسيناسيون در داخل ابراز 
بي اطالعي مي كند و مي گويد: در ستاد ملي مقابله با 
كرونا، كميته واكسن تشكيل شده است و اعضاي اين 
كميته در جريان روند واردات، اســتفاده از واكسن و 
توليد آن قرار دارند. موضوعي كه مي شود اكنون درباره 
آن اظهارنظر كرد، اين است كه واكسن هاي وارداتي تا 
قبل سال جديد به كشور وارد و استفاده خواهد شد. 
واكسن هاي ســاخت ايران نيز بهار سال آينده آماده 

ورود به بازار و استفاده خواهند بود.

شايعه داغ درباره كيفيت واكسن ها 
اين عضو كميته علمي ستاد ملي مقابله با كرونا از برخي 
شايعات درباره واكسن و تفاوت نوع ايراني با خارجي آن 
خبر دارد و مي داند موضوع استفاده از واكسن و تزريق 
آن به افراد يكي از مسائل چالشي در روزها و ماه هاي 
آينده كشور اســت. مرداني تأكيد مي كند استفاده از 
واكسن اجباري نيست، اما واكسن هايي كه استفاده 
مي شوند بايد استانداردهاي اجباري را رعايت كنند: 
تنها واكسن هايي وارد كشور مي شوند كه مجوز توليد 
سازمان جهاني بهداشت را داشته باشند. عالوه بر اين، 
سازمان غذا و داروي آمريكا و ســازمان غذا و داروي 
ايران نيز بايد كيفيت واكســن و مقدار آنتي بادي را 
كه توليد مي كند تأييد كرده باشــد. در مراحل ديگر، 
قيمت و در دسترس بودن واكسن مالك اصلي براي 
واردات واكسن به كشور است. مرداني مي گويد، وزارت 
بهداشت اصرار به رعايت اين شــروط براي واردات و 
استفاده از واكسن دارد و مرگ 6نفر بر اثر استفاده از يك 
نوع واكسن را نبايد به منزله خارج شدن اين واكسن از 
ليست خريد وزارت بهداشت دانست: واكسني كه اخيراً 
6نفربا استفاده از آن فوت كرده اند هم اكنون بهترين و 
گران قيمت ترين واكسني است كه براي مقابله با كرونا 
ساخته شــده اســت. اين عوارض ممكن است با اين 
واكسن ديده شود، اما بايد تجزيه و تحليل شود كه آيا 
واكسن منجر به مرگ افراد شده يا عوامل ديگري سبب 
مرگ بوده اســت. براي همين قضاوت درباره عوارض 
احتمالي واكسن ها خيلي زود است و بايد منتظر بمانيم 

واكســن براي افرادي كه بيماري سرطان، لوسمي و 
حتي ايدز دارند، منجر به بيماري نمي شود. اين افراد 
مي توانند از واكسن كرونا استفاده كنند و حتي واكسن 
آنفلوآنزا هم بزنند و نگراني در اين باره نداشته باشند

مرداني، عضو كميته علمي ســتاد ملــي مقابله با كرونــا از جزئيات 
همه  چيزهايــي گفــت كــه بايــد دربــاره واكســن كرونــا بدانيد

شنيدن اينكه واكسن مي آيد و با استفاده از آن مقابل 
كرونا ايمن مي شوند، ديگر به پروتكل هاي بهداشتي 
توجه نكنند. به اين دليل تالش شــد به گونه اي عمل 
شــود تا مردم هم پروتكل ها را رعايــت كنند و هم 
نيم نگاهي به واكسن داشته باشند و رفتار بهداشتي 

خود را به اميد واكسن تغيير ندهند.

زدن واكسن براي چه افرادي ممنوع است؟
عضو كميته علمي ستاد ملي مقابله با كرونا در ادامه 
و در پاسخ به اين ســؤال كه چه افرادي نبايد واكسن 
كرونا دريافت كنند، مي گويد: واكســن كرونا ازنوع 
واكسن ضعيف شده اســت. اين واكسن براي افرادي 
كه بيماري سرطان، لوسمي و حتي ايدز دارند، منجر 
به بروز بيماري نمي شود. اين افراد مي توانند از واكسن 
كرونا استفاده كنند و حتي واكسن آنفلوآنزا هم بزنند 
و نگراني در اين باره نبايد داشته باشند. مرداني با تأكيد 
بر اينكه واكسن هاي در حال توليد از نوع زنده ويروس 
نيســت و نمي تواند خطري براي كسي ايجاد كند از 
ممنوعيت زدن واكسن براي گروه هايي خاص سخن 
به ميان مي آورد و مي گويد: نتايج تست هاي واكسن 
بر افراد زير 18سال هنوز مشخص نشده است؛ حتي 
نتايج براي زنان باردار هم معلوم نيست. به اين دليل 
توصيه نمي شود اكنون افراد زير 18سال يا زنان باردار 
و افرادي كه بيماري هاي آلرژيــك دارند و از آمپول 
آدرنالين استفاده مي كنند، واكسن كرونا بزنند. عضو 
كميته علمي ســتاد ملي مقابله با كرونا درباره فاصله 
تعيين شــده در تزريق اول با تزريق دوم واكســن و 
احتمال بروز مشكل براي افراد دريافت كننده واكسن 
در فاصله زماني بين 2تزريق و تكليف افرادي كه دچار 
مشكل مي شوند، به همشــهري مي گويد: اخيراً يك 
شركت توليد واكسن، واكسني را ساخته است كه فقط 
نياز به اســتفاده از يك دوز از آن دارد و قيمت آن نيز 
مناسب است. اما اگر بيماري بين 2تزريق اتفاق بيفتد، 
فرد بايد حتماً موضوع را با پزشك خود در ميان بگذارد 
و بعد اقدام به تزريق واكسن كرده و از تزريق دوز دوم به 

شكل خودسرانه خودداري كند.

ستاد كرونا با طب سنتي موافق است يا مخالف؟
عضو كميته علمي ستاد ملي مقابله با كرونا به مباحث 
پيرامون طب سنتي و انتقاد فعاالن اين بخش درباره 
ممانعت وزارت بهداشت براي استفاده از الگوهاي طب 
سنتي براي درمان بيماري اشاره كرد و در پاسخ به اين 
سؤال كه وزارت بهداشت چه شروطي براي استفاده از 
طب سنتي و داروهاي گياهي در مقابله با كرونا دارد، 
مي گويد: چين مهد داروهاي سنتي و گياهي است و 
دانشكده هاي بزرگي دارد كه تحقيقات علمي زيادي 
براي استفاده از طب سنتي با هدف درمان كرونا در آن 
انجام شده اســت. هيچ داروي گياهي در چين براي 
درمان كرونا تأييد نشــده؛ حتي  داروهاي تركيبي 
كه براي درمــان ايدز از آنها اســتفاده مي كردند نيز 
مورد بررســي قرار گرفته كه اثر اين داروها بر كرونا 
بسيار كم بوده است؛ بنابراين هنوز هيچ مرجع علمي 
تأييد نكرده است كه طب سنتي يا گياهي مي تواند 
بر درمان كرونا اثر مثبتي بگذارد. مرداني خاطرنشان 
مي كند: ممكن است استفاده از آويشن، گل گاوزبان 
و مانند اينها كمكي به بهبود وضعيت بيماران كند، 
اما درمان مؤثر و قطعي براي درمان كرونا نيســت. 
كساني كه مدعي اند طب ســنتي و گياهي مي تواند 
درمان كننده بيماري باشــد بايــد تحقيقات خود را 
روي بيماران، كارآزمايي كــرده و نتايج حاصل از آن 
را در مجالت علمــي و تحقيقاتي معتبر درج كنند و 
آن زمان ما نيز از داروهاي تهيه شــده استفاده كرده 
و از آن پشتيباني مي كنيم. مرداني با انتقاد از افرادي 
كه بدون پشتوانه و ارائه داليل علمي از طب سنتي و 
داروهاي گياهي به عنوان داروي درمان كننده كرونا 
ياد مي كنند، مي گويد: درباره اســتفاده از داروهاي 
گياهي حــدود 80طرح تحقيقاتــي در وزارت علوم 
مورد بررسي قرار گرفته است و اخيراً 3طرح تحقيقاتي 
مطرح و از متوليان آنها خواسته شده است طرح هاي 
خود را اصالح كنند تا نتايج آن دوباره مورد ارزيابي قرار 
بگيرد. اگر نتايج حاصله براساس شواهد علمي و مبتني 
بر استنادات علمي تأييد شود، از سوي وزارت بهداشت 
به استقبال اين داروها مي رويم و با افتخار آن را به دنيا 
اعالم مي كنيم، اما در شــرايطي غير از اين نمي توان 

چنين داروهايي را تأييد كرد.

تا مراجع علمي جهاني اين موضوع را بررســي كنند. 
اين عضو ستاد ملي مقابله با كرونا ادامه مي دهد: مردم 
مطمئن باشند افرادي كه در كميته علمي ستاد مقابله 
با كرونا هستند، باالترين ســطح حساسيت را درباره 
عملكرد واكسن ها دارند و حفظ سالمت مردم، دغدغه 
آنهاست. اگر احساس كنيم كه سالمت مردم با استفاده 
از برخي واكسن ها به خطر مي افتد، مانع استفاده از آن 

مي شويم و در اين باره با كسي تعارف نداريم.

مخالفت با واكسن اتفاق جديدي نيست
عضو كميته علمي ستاد ملي مقابله با كرونا به شايعات 
فضاي مجازي درباره دســتكاري ژنتيك و قرار دادن 
ميكروچيپ هايي در داخل واكسن براي كنترل افراد 
اشــاره مي كند و مي گويد، اتهاماتي كه اين روزها به 
واكسن زده مي شود، درست همانند همان اتهامات و 
شايعاتي است كه درباره واكسن فلج اطفال، سرخك 
و سرخجه زده مي شد و اين اتهامات موضوع جديدي 
نيست: در دنيا براي استفاده از واكسن مقاومت هايي 
وجود دارد كه مسئله تازه اي نيست. درباره فلج اطفال 
هم اين حرف ها بود. در پاكستان و افغانستان موضوع 
واكسيناسيون فلج اطفال واكنش هايي را در پي داشت 
و آن زمان مي گفتند مي خواهند نسل ما را از بين ببرند؛ 
بنابراين چنين حرف ها و شــايعاتي تازگي نداشته و 
مبنايي هم ندارد. با همراهي مردم و شركت آنها در طرح 
واكسيناسيون عليه فلج اطفال، سرخك و سرخجه در 
كشور شاهد هستيم كه موردي از اين بيماري ها وجود 
ندارد. همه مزاياي واكسن را در اين بيماري ها ديده اند و 
ترديدهايي كه درباره استفاده از واكسن مطرح مي شود 
نمي تواند مانع اســتفاده از آن در كشور شود. مرداني 
تأكيد مي كند استفاده از واكسن اجباري نيست و نبايد 
هم اجباري باشد: اين را درنظر بگيريد كه االن پاندمي 

و شرايط كشور سخت  است. بيماري جان عده زيادي 
را به خطر انداخته و هر روز قرباني مي گيرد. براساس 
آمارهايي كه در اختيار داريــم، 50درصد افرادي كه 
تست مي شوند ممكن اســت بيمار باشند و تست ها 
بيماري آنها را نشان ندهد؛ بنابراين با تزريق واكسن در 
گروه هاي در معرض خطر مي توانيم به سمت كنترل 
بيماري برويم و با رعايت پروتكل ها شاهد مهار بيماري 

و از بين بردن آن باشيم.

آيا عقب افتاده ايم؟
مرداني در ادامه در پاســخ به اين ســؤال كه چرا در 
مقايسه با كشورهاي ديگر در توليد واكسن عقب مانده 
و نتوانسته ايم همپاي اين كشورها واكسن توليدي خود 
را به بازار عرضه كنيم، مي گويد: اين موضوع چند دليل 
داشت؛ اول اينكه ما براي انجام تحقيقاتمان و مواداوليه 
موردنياز براي تحقيق روي ويروس، نيازمند واردات 
برخي محصوالت بوديم كه براي انتقال پول و واردات با 
مشكل روبه رو بوديم. نكته دوم اين بود كه شركت هاي 
تحقيقاتي مشكالت مالي داشــتند و نمي توانستند 
همپاي شركت هاي بين المللي باشند كه ميلياردها 
دالر صرف تحقيقات خود كرده اند. درســت است كه 
از نظر علمي زبانزد هســتيم، اما نياز به فراهم بودن 
زيرساخت ها براي رســيدن به نتايج درست ضروري 
است كه اين زيرساخت ها هنوز فراهم نشده است. عضو 
كميته علمي ستاد ملي مقابله با كرونا توضيح مي دهد 
كه اين مشكالت سال هاست گريبان مؤسسات علمي 
و تحقيقاتي در حوزه توليد واكســن را گرفته است: 
حدود 16سال است كه مي دانيم نيازمند توليد واكسن 
آنفلوآنزا هستيم. هر سال هم اين نياز را از خارج كشور 
تأمين مي كنيم. اين يعني اينكه هنوز زيرساخت هاي 
كشور براي توليد واكسن كافي نيست. كشورهايي كه 

االن دارند واكسن را تست مي كنند از ما زودتر شروع 
كرده بودند. ما با تأخير وارد كار شــديم و اين تأخير 
هم باعث شده تا روند تست انساني و توليد واكسن با 
تأخير همراه باشد. او درباره اينكه چرا واكسن  كرونا در 
كشورهاي ديگر تست شد، اما ايران درخواستي براي 
تست واكسن نداشت، به همشهري مي گويد: در مورد 
داروهاي مختلف واكنش هــا و ديدگاه هاي مختلفي 
وجود دارد؛ مثالً درباره داروي رمدسيوير، كلكترا و ساير 
داروها هم مباحثي وجود داشته و دارد كه اين داروها 
نبايد روي ايراني ها تســت شود. برخي مخالف تست 
واكسن بودند و هستند. يكي از محققان ما يك تريال در 
موضوع واكسن انجام داد كه نتايج آن در مجالت معتبر 
علمي منتشر شد، اما چنان هجمه اي به اين فرد وارد 
شد كه مجبورش كردند استعفا داده و از وزارتخانه برود. 
همين نگرش ها دليلي بر انجام نشدن تريال واكسن در 

ايران بوده است.

چرا مي گفتند واكسن 2سال ديگر مي آيد؟
او در پاسخ به سؤال ديگر همشهري درباره اينكه چرا 
سخنگويان وزارت بهداشت همواره از ساخت واكسن 
در سال هاي آينده خبر مي دادند، اما خيلي زود واكسن 
ســاخته شــد، مي گويد، روند تحوالت در اين حوزه 
شگرف و چشمگير بود و ســرعت تغييرات به حدي 
باال بود كه در بسياري موارد اينطور به نظر مي رسيد 
كه واكسن در مدت طوالني به نتيجه مي رسد: 3 ماه 
قبل مي گفتند اگر واكســن تهيه شــود، ايمني كه 
ايجاد مي كند 50درصد اســت و افــراد بايد 2تا 3بار 
واكسن بزنند. اين مطالب را ما هم مي شنيديم و بيان 
مي كرديم. بعد در كارآزمايي هاي جدي تر مشــخص 
شد كه واكســن 95درصد ايمني در مقابل بيماري 
ايجاد مي كند. براي همين نگران اين بوديم كه مردم با 

بيم و اميدهاي واكسن كرونا

حميدرضا بوجاريان 
 خبرنگار

كرونا ميزان سوختگي را افزايش داده است. افراد بيشتر 
در خانه هســتند، مصرف الكل افزايش يافته و به اين 
دليل، ميزان سوختگي ها بيشتر شده است. محمدجواد 
فاطمي، رئيس انجمن سوختگي ايران ديروز به مناسبت 
اول دي ماه و شروع فصل زمستان و روز ملي پيشگيري 
از سوختگي يك نشست خبري داشت و گفت كه ايران از 
نظر آمار سوختگي در رده بااليي قرار دارد و حتي نسبت 
به كشورهايي كه از نظر اقتصادي مشــابه ما هستند، 

وضعيت بدتري دارد.
 به گفته او، در ايران در هر ســال نزديك به 2۰۰هزار نفر 
مي ســوزند كه ۳۰هزار نفر از آنها در بيمارســتان هاي 
سوختگي بســتري مي شــوند. آمار مرگ ومير در اين 
خصوص باالست و حدود ۳هزار نفر در طول سال بر اثر 
سوختگي حرارتي، الكتريكي و... فوت مي كنند و همه 
اينها سبب شده كه هزينه جاني، رواني و مالي بر كشور 

تحميل شود.
 فاطمي با بيان اينكه بايد از حوادث قابل پيشــگيري 
جلوگيري كرد، افزود: پيشگيري آسان تر و كم هزينه تر 
است. ۳روش مهم در پيشگيري از سوختگي داريم؛ يكي 
از آنها اجبار اســت. در هيچ زمينه اي نيست كه نياز به 
پيشگيري باشد و اجبار تأثيرگذار نباشد. در كوويدـ 1۹ 
اجبار به ماسك زدن، اجبار به محدوديت تردد، اجبار به 

تعطيلي برخي مراكز و... توانست مؤثر واقع شود. او با بيان 
اينكه شايع ترين علت سوختگي اكنون وسايل گازسوز 
شامل گاز پيك نيكي، گازهاي كپسولي و... هستند، گفت: 
اگر سيســتم هاي اطفا و اعالم حريق اجباري شود و در 
مدارس استانداردسازي صورت بگيرد، پيشگيري ممكن 
است. دومين اقدام مهم براي پيشگيري، استانداردسازي 
است؛ يعني وسايل گرمايشي مدارس استاندارد باشد. 
مهندسان بايد در اين زمينه كمك كنند تا بدون نياز به 
انسان، وسايل به شــكل اتوماتيك جلوي سوختگي را 
بگيرند. ســومين نكته آموزش است كه تا زماني كه اين 
اقدام انجام نشود، نمي توانيم موفق باشيم. هزينه كردن 
براي پيشگيري از سوختگي نوعي سرمايه گذاري براي 

سالمت است.

سوختگي قابل درمان نيست
فاطمي با بيان اينكه شايع ترين علت سوختگي كودكان، 
سهل انگاري مراقبين است، ادامه داد: اگر كودكان دچار 
سوختگي شوند، سخت تر با آن مواجه مي شوند. بدانيد كه 

سوختگي قابل درمان نيست.
 سوختگي بهبود پيدا مي كند، اما درمان نمي شود. پوست 
ســوخته جايگزيني ندارد، با تغيير بدن فرد به واسطه 
سوختگي مشكالت زيادي در روابط اجتماعي، احساسي 

و... به وجود مي آيد.

الكل قابل اشتعال است، دقت كنيد
فاطمي با اشــاره به اينكه الكل ماده سريع االشتعالي 
است و گاهي شعله اش ديده نمي شود، درحالي كه آتش 
گرفته است، گفت: بايد مراقب بود كه از الكل و مواد قابل 
اشتعال در كنار شعله استفاده نشــود. به دليل ترس از 
كرونا همه  چيز را با الكل آغشته مي كنيم و اين خطرناك 
است و بســياري از افراد به دليل مصرف زياد الكل دچار 
آتش سوزي مي شوند. براي تميز كردن  موبايل هم نبايد 
از الكل استفاده كرد. در استفاده از الكل بايد دقت كافي 

داشته باشيم.

صندوق حوادث سوختگي ايجاد شود
او با اشــاره به نقش مجلس براي كاهــش هزينه هاي 
سوختگي، گفت: اميدوارم همانگونه كه صندوق حوادث 
تصادفات داريم و سبب شده كه بيماران حوادث تصادفات 
دغدغه نداشــته باشــند، صندوقي به عنوان صندوق 
حوادث سوختگي ايجاد شود تا دغدغه مالي اين بيماران 
كاهش يابد و با اين اقدام بيمارستان هاي سوختگي را از 
ورشكستگي نجات بدهند. بيماران سوختگي مي ميرند؛ 

چون امكانات نداريم.

هشدار نسبت به 
اشتعال زا بودن الكل و 
آتش سوزی های نابهنگام

هشدار

افزايش آمار 
 سوختگی 
ونا در دوران كر

  رئيس كل ســازمان نظام پزشــكي گفت: هزينه 
واكسن هاي توليد شده در دنيا بين ۴ تا ۴0 دالر براي 
هر واكسن است، اگر دولت 200 ميليون دالر براي 
خريد واكسن هزينه كند مي توانيم اقتصاد كشور را 
راه بيندازيم و هرگونه تأخير در اين زمينه و منتظر 
ماندن تا تابســتان به زيان كشور است و دولت بايد 

هرچه سريع تر اقدام كند.
به گزارش همشهري، محمدرضا ظفرقندي ديروز 
در نشست خبري در محل ســازمان نظام پزشكي 
گفت: براي خريد واكسن نه تنها بخش دولتي بلكه 
بخش خصوصي نيز بايد وارد عمل شود و همه بايد 
همكاري كنند و اتفاقاً با وجود تحريم ها و مشكالت 
اقتصادي به نظر مي رســد بخــش خصوصي بهتر 

مي تواند عمل كند.
او ادامه داد: واكسن هاي توليد شده در دنيا بين ۴ تا 
۴0 دالر قيمت گذاري شــده اند بنابراين كل هزينه 
تهيه واكســن مورد نياز براي مــردم كمتر از 200 
ميليون دالر مي شود و اين هزينه اي نيست كه يك 
دولت يا حكومت را فلج كند، بلكه باعث مي شــود 
كه هرچه سريع تر معيشت و اقتصاد مردم به حالت 
عادي برگردد و قطعاً هزينه هاي اقتصادي كمتري 

به كشور تحميل مي شود.
رئيس كل ســازمان نظام پزشكي ادامه داد: تاكنون 
دولت براي خريد 20 ميليون واكســن كه براي 10 
ميليون نفر كافي اســت 52 ميليون دالر پرداخت 
كرده اســت اما اين ميزان واكســن كافي نيست و 

معلوم نيست چه زماني وارد كشور مي شود.
وي گفت: البته در مرحله اول همه مردم به واكسن 
نياز ندارند زيرا عده زيادي از مــردم تاكنون مبتال 
شده اند و نبايد فعال واكسن بزنند و فعاًل در اولويت 
تزريق واكسن نيستند، تعدادي نيز مشمول تزريق 
واكسن نمي شــوند بنابراين براي تعداد باقيمانده 
كمتر از 200 ميليون دالر اعتبار الزم است. كشور 
توانايي تأميــن اين اعتبــار را دارد؛  به عنوان مثال 
با دستوري كه داده شــد مبلغ يك ميليارد دالر از 
صندوق ذخيره ارزي تامين شد كه اگر بخشي از اين 
اعتبار در زمان مناسب براي خريد واكسن اختصاص 

پيدا كند اقتصاد كشور راه مي افتد.
رئيس كل ســازمان نظام پزشــكي گفت: در مورد 
واكسن حرف ما اين اســت كه تامين واكسن براي 
مردم يك اولويت حياتي، قطعي و قهري است و بايد 
هر چه سريع تر در ابعاد وسيع براي مردم در يك بازه 
مشخص و محدود تامين شود اما تامين واكسن نبايد 
به هشت ماه بعد موكول شود بلكه بايد در طول سه ماه 
آينده آماده و تزريق شــود و اگر فاصله آن طوالني 

شود زنجيره انتقال ويروس قطع نمي شود.
ظفرقندي افزود: مسئوالن دولت بايد هر چه سريع تر 
براي خريد واكسن اقدام كنند و در اسرع وقت براي 
كادر درمان و افراد آسيب پذير تزريق شود، طبيعي 
است كه براي اين كار بايد همه امكانات كشور بسيج 
شود. در اين زمينه فقط بخش دولتي تعيين كننده 
نيست و بايد بخش خصوصي و سازمانهاي مردم نهاد 

نيز وارد عمل شوند.
او افزود: پيشنهاد سازمان نظام پزشكي كه به صورت 
كتبي به وزير بهداشت نيز اعالم شده، اين است كه 
بخش خصوصي هم براي خريد واكســن وارد عمل 
شود. سازمان نظام پزشكي براي همكاري در انجام 

واكسيناسيون آمادگي دارد.
 اين اتفاق بايد هر چه ســريع تر بيفتد تا كشــور به 

وضعيت عادي برگردد.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي افزود: اكنون همه 
كشورهاي براي دسترسي هر چه سريع تر به واكسن 
مسابقه گذاشته اند و هر كشوري كه زودتر اين كار را 
انجام دهيد، زودتر اقتصادش راه مي افتد و مي تواند 

رفت وآمدها و حتي توريسم را راه بيندازد.
ظفرقندي گفــت: اقدامي كه دولت بــراي تامين 
واكسن تاكنون انجام داده، تامين واكسن هاي تأييد 
شده در سازمان بهداشــت جهاني يا سازمان غذا و 
داروي آمريكاست كه از طريق برنامه كوواكس انجام 
مي شود و هم اكنون تامين واكسن از چين يا واكسن 

آكسفورد انگليس در دستور كار است.

رئيس كل سازمان نظام پزشكي:

كل هزينه تهيه واكسن مورد نياز براي مردم 
كمتر از 200 ميليون دالر مي شود

دولت براي خريد واكسن 
سريع تر اقدام كند

اینسو

آمــار مبتاليــان  ديروز

 6151
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

89۴366
آمــار جان باختگان ديروز

 191
كل آمــار جان باختگان

53816

يره
جز

س: ال
عك



حمايتازاقشارآسيبپذير
اجتماعيدراولويتاست

سال 1399در شرايطي 
آغــاز شــد كه شــاهد 
همه گيري كرونا در ايران 
و سراســر جهان بوديم. 
متأســفانه همچنان نيز 
تهديد كرونا وجود دارد 
و از اين رو قطعــا اولويت ها و برنامه هاي كميســيون 
نيز تحت تأثير همين موضوع خواهد بــود. با توجه به 
امتداد و احتماال تشديد بحران كرونا در سه ماهه پاياني 
سال، تمركز كميسيون فرهنگي و اجتماعي بيشتر بر 
محقق كردن كدپروژه هاي سرمايه اي است تا برنامه اي. 
البته عدم تحقق پيش بينــي درآمدها نيز مزيد بر علت 
است. ما امسال به واسطه تغيير فاحش برابري نرخ ارز و 
نيز شرايط كرونايي، نتوانستيم آن ميزان كه پيش بيني 
كرده بوديم درآمد كسب كنيم. لذا اين كاهش درآمد 
روي چگونگي و ميزان هزينه كرد اثر مستقيم مي گذارد. 
در هر صورت، توجه به پيشبرد پروژه هاي زيرساختي 
فرهنگي و اجتماعي با نگاه توسعه فضاهاي فرهنگي، 
به ويژه با مقياس محله اي به منظور فراهم آوردن بستر 
فعاليت هاي اجتماعــي و فرهنگي كــه در آينده و در 
دوران پساكرونا مي تواند مورد بهره برداري قرار گيرد، 
براي ما بسيار مهم اســت. مطابق برنامه پنج ساله سوم 
و برنامه عملياتي مصوب آن و نيز براســاس برش سوم 
برنامه، راهبردها، سياســت ها، برنامه ها و شاخص هاي 
اجرايي تعيين شده است اما نكته حائز اهميت اين است 
كه همه گيري كرونا تا حــد قابل توجهي فرايند تحقق 
آنها و سياست هاي اجرايي كميســيون را تحت تأثير 
قرار داد. در اين شــرايط در حوزه فرهنگي و اجتماعي، 
سياست كميسيون، تمركز بر ايجاد و فراهم سازي فضاي 
مجازي به منظور مشــاركت مؤثر مردم، سازمان هاي 
مردم نهاد و اجتماع محور است. در كدپروژه هاي مربوط 
به كاهش آسيب هاي اجتماعي، روي كاهش آسيب هايي 
متمركز هستيم كه در اين شرايط تشديد شده اند. براي 
مثال حمايت از اقشار آسيب پذير اجتماعي مثل زنان 
سرپرست خانوار يا افراد داراي معلوليت به صورت جدي 

مدنظر مديريت شهري پايتخت است.

درحالمطالعهفازسوم
سندجامعسالمتشهرتهرانهستيم

در ماه هاي پيش رو به جد پيگير هســتيم كه 
ساختار HSE )بهداشت، ايمني و محيط زيست( 
در شهرداري تهران بازنگري شود. هدف آن است 
كه ضمن بهينه كردن ساختار موجود، از فعاليت 
بخش هاي موازي در حــوزه ايمني جلوگيري 
شود؛ به ويژه به دنبال آن هستيم كه اين ساختار 
در سازمان هايي كه ريســك مخاطرات در آنها باالســت، بازنگري و حتما 
واحدهاي HSE راه اندازي شود تا ايمني محيط كار، كارمندان و پيمانكاران و 
فضاهاي عمومي شهري كه در حيطه اختيارات مديريت شهري است، افزايش 
يابد و به طور مرتب كنترل و نظارت شــده و استانداردهاي الزم اعمال شود. 
در بخش خدمات شــهري با همكاري واحدهاي مختلف شهرداري آمادگي 
كامل در جلوگيري از آبگرفتگي و لغزندگي معابر در فصل بارش ايجاد شده و 
خوشبختانه در سايه اين آمادگي بود كه در جريان بارش هاي خوبي كه پاييز 
داشتيم، كمترين خسارتي به شهروندان وارد نشد. در بخش سالمت نيز در حال 
تهيه سند جامع سالمت شهر تهران هستيم كه بر مبناي آن نيازهاي بخش 
سالمت هر منطقه به صورت محله محور مشخص خواهد شد. فاز اول و دوم 
سند مطالعه و ارائه شده است و هم اكنون در مرحله مطالعه فاز سوم قرار داريم.
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تحمل اين زمستان سخت 

زمســتان با شــب يلــدا مي آيد، 
طوالني ترين شــب كــه خانواده ها 
با دورهمي مي كوشــند تا تاريكي 
را پس بزنند، به ســمت بهاري پر از روشــنايي و خرمي راه 
بسپارند و در اين مسير بلندترشدن تدريجي روز را به تماشا 
بنشينند. اما امسال اين دورهمي ها خود به جاي ايجاد آرامش، 
مخاطره آميز اســت و همه متخصصان و پزشــكان هشــدار 
مي دهند از دورهمي ها بپرهيزيد تا زمســتان از شدت ابتال 
به كرونا و پيامد حاصــل از آن يعني مرگ، تبديل به روزهاي 

سياه نشود.
كرونا امكان با هم بودن را از بشر دريغ مي كند و انسان ها بدون 
ارتباطات فعال، مسيري جز افسردگي و تحمل تنهايي ندارند. 
نبايد فراموش كنيم كه زمستان امسال با اندكي بي مباالتي 
تلخ تر از بهار، تابســتان و پاييزي كه پشت ســر گذاشتيم، 
خواهد شد. اين چشــم انداز گمانه زني در مورد زمستان 99 
جاي زيادي براي اميد و شورانگيزي باقي نمي گذارد، آن هم 
با اين ترديد كه آيا مردم ايران در اين فصل مي توانند با تزريق 
واكسن با بيم كمتري مثل بقيه كشورها بهار ديگري را تجربه  

كنند يا خير.
تجربه سياســي به ما نشــان داده بود كه هر 4سال يك بار، 
زمستان پر از سرزندگي و نشاط سياسي مي شد و بايد منتظر 
اتفاقات جديدي در عرصه سياســت مي مانديــم. انتخابات 
رياست جمهوري پيش مي آمد و جناح هاي سياسي با رقابت 
فشــرده مردم را وارد كارزار انتخاباتي مي كردند و از ســوي 
ديگر خانواده ها درگير بحث هاي بي پايان سياسي مي شدند، 
چشم انتظار مناظره بين نامزدها مي ماندند و به تدريج در كنار 
يك نامزد انتخاباتي مشــخص مي ايســتادند و او را به عنوان 
گزينه نهايي خود انتخاب مي كردنــد. ولي با توجه به آنچه از 
پديدارشناسي روح ايراني براي من قابل فهم است و همچنين 
براساس شواهد تجربي، بايد بگويم كه زمستان امسال از اين 
شور و نشــاط سياســي چندان هم خبري نخواهد بود و قرار 
نيست كه بازار انتخابات ميان خانواده ها پررونق باشد و مردم 

مانند گذشته به استقبال كارزار انتخاباتي بروند.
اين احتمال وجود دارد كه خانواده ها به دليل كرونا، گراني، 
فشــارهاي اقتصادي و همچنين برخي وعده هاي جناحي 
كه هيچ گاه محقق نشــدند با بي تفاوتي بــا انتخابات آتي 
روبه رو شوند و كار به جايي برسد كه حتي اخبار رقابت هاي 
انتخاباتي را دنبال نكنند. اين روند درصورتي امكان تغيير 
دارد كه اتفــاق غيرمترقبــه اي رخ دهد كه بــا فهم امروز 
نمي توان در مورد آن سخن گفت. ناگفته نماند كه انتخابات 
شوراها هم در پيش است و ســردي رقابت بر سر رفتن به 
پاستور بدون شك رقابت بر سر رفتن به ساختمان شورا را 

كم رمق تر خواهد كرد.
زمستان براي اهالي كسب وكار نيز دوران مهمي را رقم مي زند. 
بايد گفت كه زمســتان، بهــار تجارت و خريد و فروش اســت. 
توليد كنندگان پوشــاك با توجه  به نيازهاي بازار در فصل بهار، 
دست به توليد مي زنند و شــبانه روز كار مي كنند تا از نيمه دوم 
بهمن تا آخر اسفند سرمايه شان را با سود قابل توجهي به دست 
بياورند. رونق خريد و فروش، بازارها و مراكز فروش را با ازدحام 
روبه رو مي كند؛ در واقع زمستان، فصل شادي خريد براي مردم 
و سود براي فروشنده ها بود. اما امسال شاهديم كه به دليل تورم 
تازنده، كاهش قدرت خريد مردم و همچنين شرايط پاندمي با 
ركود بي سابقه اي روبه رو شده ايم. اين شــرايط در زمستان نيز 
ادامه خواهد يافت. اين احتمال بسيار پررنگ است كه جز اقشار 
برخوردار، باقي مردم توان مالي رفتن به خريد را نداشته باشند 

و به اين ترتيب فروشنده ها با بحران كمبود درآمد روبه رو شوند.
از سوي ديگر از فصل زمســتان، بازار گردشگري گرم مي شد و 
هر سال شــاهد بوديم كه بليت قطارها، هواپيماها و اتوبوس ها 
كمياب مي شدند و حتي مراكز اقامتي بر نرخ هايشان مي افزودند 
تا آخرين روزهاي زمســتان منتهــي به نــوروز و البته در ايام 
تعطيالت نوروزي، كمبود درآمدشان در زمستان را جبران كنند 
اما باز به دليل كرونا بايد گفــت كه اين اتفاق به احتمال زياد رخ 

نخواهد داد.
هر جا مشــكل و بحراني وجود دارد ذهن هاي فعال، شــجاع و 
خالق به جاي كوبيدن بر طبل نااميدي و ياس به دنبال راه حل 
برمي آيند. در اين دوران نيز مي شــود از طريق فضاي مجازي، 
كمبــود ارتباطات را كاهــش داد. دولت نيز مي توانــد با دادن 
كارت هاي اعتباري حتي به صورت وام، بــازار خريد و فروش را 

پر رونق تر كند. 
شــايد بشــود براي ســفر تعطيالت فرمولي پيدا كرد كه هم 
ســالمت مردم حفظ شود و هم نشــاطي در جامعه ايجاد كرد. 
متأســفانه ما در مواجهه با مشــكالت كمتر با خالقيت همراه 
مي شويم. بايد چاره اي انديشــيد. الاقل دولت مي تواند سرعت 
افزايش تورم را كندتر كند و چنين اقداماتي از فشــار بر مردم 
 خســته مي كاهد و مي تواند زمســتان را همراه بــا اميدواري

رقم بزند.
همانطور كه يلدا يعني بلندترين شب سال، به ضرورت تمام 
مي شــود و روزها به تدريج بلند مي شــوند و جاي شب   هاي 
طوالني را مي گيرند، من اميد دارم كه بحران كرونا هم هرچه 
زودتر تمام شود. اميد دارم كه اين روزهاي تلخ تبديل به تجربه 
شــود و ما قدر ارتباط با يكديگر، زندگي عادي و ســرزنده را 
بدانيم. روزهاي سخت اگر تبديل به تجربه درس آموز شوند، 
حتما بشارت فرداي بهتر را مي دهند و همين بشارت تحمل 

زمستان سخت را آسان مي كند.

محمد آقازاده
روزنامه نگار

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

يادداشت يك
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كم كم همه بازي را بلد مي شــوند. 
پول هاي ترســو مي آيند و مي روند 
و در نهايــت همــه آنها كــه بناي 
ماندن گذاشــته اند، به نوسان هاي 
بازار ســرمايه عادت مي كنند. نيمه 
خرداد مــاه امســال در حالــي  كه 
شــاخص در مدار 900هــزار واحد 
قرار گرفته و به شكســتن ســقف 

تاريخي يك ميليون نزديك مي شد، كمتر تحليل گري براي 
سرنوشت آن قله 2ميليون واحدي را در كمتر از 3 ماه درنظر گرفته بود. 

زمســتان با ســردي اش خودنمايي 
مي كند؛ با سوز سر صبحش؛ با بارش 
برف و يخبندان هايــش. فصل زيبا و 
سپيد البته دردســرهايي نيز دارد كه 
مي تواند شــرايط سختي فراهم كند؛ 
حــوادث و اتفاق هاي تلخــي مانند 
سرمازدگي يا هيپوترمي، زمين خوردن 
و آســيب ديدگي، بــرف كــوري، 

گازگرفتگي، سقوط بهمن، مرگ كارتن خواب ها و تصادف هاي 
رانندگي و... كه زمستان را با همه ظاهر زيبايش ترسناك هم مي كند.

گلها
مروري بر جذاب ترين مسابقه هاي فوتبال در زمستان99

زیبای سپيد و  دردسرهایش
زمستان99 عالوه بر ويروس كوويد-19، خطرهاي ديگري هم 

به همراه دارد

زمستان بورس
بازار سرمايه در 3 ماه پاياني سال جاري
 چه روزهايي را به خود خواهد ديد؟ 

درباره سرنوشت مبهم خريداری واكسن كرونا توسط ايران
زمستان99؛ با ماسک یا بدون ماسک؟

مديريتزمستانيپايتخت
آماده باش در برابر باران و برف، تكميل پروژه هاي عمراني نيمه تمام و رسيدگي به اليحه بودجه 1400 از مهم ترين برنامه هاي پايان سال شوراي شهر است

زمستان از راه رسيد و مديريت مسائل و مشكالت 
كالنشهرها در نيمه دوم سال پرچالش تر از 6 ماه اول 
به نظر مي رسد. اين مشــكالت در كالنشهر تهران 
به دليل پايتخت بودن و تأثيرگذاري وقايع شهري بر زندگي جمعيت بيشتري از مردم 
بيشتر است. شكي نيست كه پاييز و زمستان از يك سو به دليل شرايط جوي خاص 
تهران مانند وارونگي دما و آلودگي هوا و افزايش ريسك اتفاقات غيرمترقبه در سطح 
شهر با بارش هاي ناگهاني يا شديد و طوالني، دشواري هاي بيشتري را به مديران شهري 

تحميل مي كند و ضروري است تمهيدات الزم – چه از لحاظ مالي و چه تجهيزات و 
امكانات – در حوزه حمل ونقل عمومي، پاكسازي و آماده سازي فضاي شهري براي حفظ 
آرامش، امنيت و سالمت شهر و شهروندان از پيش انديشيده شود. گذشته از مسائل 
گفته شده، مجموعه مديريت شهري پايتخت مثل ديگر سازمان ها و ارگان هاي دولتي 
و غيردولتي، امسال با چالش كرونا مواجه بوده است؛  بحراني كه مديريت آن در سراسر 
دنيا براي مسئوالن و مديران شهري و كشوري آزموني سخت بود و البته اين آزمون 
هنوز به پايان خود نرسيده است. اما شوراي شهر تهران به عنوان نهادي قانونگذار 

در حوزه مديريت شهري براي اداره پايتخت در سه ماهه پاياني سال چه برنامه هايي 
دارد؟ حجم باالي مسائل و موضوعات كالنشهر تهران و ضرورت نگاه تخصصي به اين 
مسائل، كميسيون هاي شوراي شهر را واداشته كه برنامه هاي خاص خود را طرح ريزي 
كنند؛ برنامه هايي كه انتظار مي رود برايند مشــترك تمامي آنها ايجاد شرايط الزم 
براي عبور بي دغدغه پايتخت نشينان از زمستاني باشد كه پربارش پيش بيني شده 
است. در گزارش پيش رو، مديركل خدمات شهري شهرداري و اعضاي شوراي شهر از 

برنامه هايي كه براي زمستان و پايان سال تدارك ديده اند، گفتند.

برايبارشباران
وبرفسنگينآمادهايم

شــيب شــهر تهــران از 
بلندي هاي شــمال تا جنوب 
آن 900متر است. با توجه به 
اين توپوگرافــي، وقتي باران 
مي بارد، سنگ ريزه و گل و الي 
زيادي از بلندي ها به ســمت 
پايين جريان پيدا مي كند. از طرف ديگر، رودخانه ها و دره ها، 
كانال ها و مســيل هاي زيادي در تهران وجــود دارد؛ مثال 
فقط 530كيلومتر كانال و مســيل در پايتخت وجود دارد. 
اين شرايط ايجاب مي كند كه برنامه ريزي براي فصل هاي 
پاييز و زمستان از ابتداي هر سال در دستور كار شهرداري 
قرار گيرد. در طول امسال، در همه مناطق 22گانه و نواحي 
124گانه تهران، به صورت مستمر تمام كانا ل ها و مسيل ها كه 
بخش عمده آن سرپوشيده و چندين متر زيرزمين هستند، 
رصد و نظافت و اليروبي شدند. كانال هايي كه در سال هاي 
قبل دچار مشكل شدند، نيز ترميم شدند. همچنين 10هزار 
كيلومتر انهار فرعي كه آب هاي سطحي را جمع آوري و به 
مسيل هاي اصلي منتقل مي كنند، هر روز پاكسازي مي شوند 
و پيمانكاران خدمات شهري از ورود ضايعات و پسماند به اين 
نهرها جلوگيري مي كنند. امسال 248دستگاه موتورپمپ 
آبكش بسيار قوي در اختيار نواحي 124گانه قرار گرفته اند تا 
مانع آبگرفتگي معابر شوند. همچنين 290دستگاه خودروي 
مكانيزه محلول پاش، نمك پاش و داراي تيغه هاي برف روبي 
در اختيار مناطق 22گانه قرار گرفته است كه 3هزار نيروي 
انســاني به عنوان اپراتور در اين بخــش فعاليت مي كنند. 
ضمن آنكه پيش بيني شده است كه درصورت بارش برف، 
از 20هزار نفر عوامل كارگري خدمات شــهري نيز كمك 
گرفته شود. امسال تيم هاي برف چكان نيز در همه مناطق 
و نواحي درنظر گرفته شــدند تا درصورت بارش ســنگين 
برف، كار برف تكانــي از روي درختان انجام شــود تا مانع 
شكستن و آسيب درختان شوند. 5سايت اصلي برف روبي 
نيز در شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز تعبيه شدند تا به 
پشتيباني تيم هاي خدمات رسان بروند. غير از آن، 162سايت 
برف روبي اصلي و فرعي نيز در نقاط مختلف به همراه نيروي 
آموزش ديده در آمادگي به ســر مي برند تا زمستان را بدون 

مشكل سپري كنيم.

پروژههايكوچكمقياسراهمدربرنامهداريم

 اصلي تريــن برنامه 
كميســيون عمران و 
حمل ونقل و ترافيك 
در سه ماهه پيش رو، 
بررســي بودجه سال 
شــهرداري   1400
تهران درحوزه عمران و حمل ونقل و ترافيك اســت 
كه در اين خصوص كارشناســان كميسيون ضمن 
برگزاري جلسات متعدد با مديران مربوطه، گزارش 
آن را جهت بررســي در كميســيون با حضور اعضا 
ارائه خواهند كرد.  از اصلي ترين برنامه هاي شوراي 
پنجم در حوزه عمراني، تكميــل پروژه هاي ناتمام 
بود كه خوشبختانه در 2سال گذشته بودجه عمراني 

نسبت به سال هاي قبل افزايش چشمگيري داشته 
اســت تا از اين طريق حجم عظيمــي از پروژه هاي 
نيمه تمام به بهره برداري و افتتاح برســد كه به طور 
نمونه مي توان به افتتاح زيرگذر گيشا و استاد معين 
اشــاره كرد. در ماه هاي پيش رو نيز شاهد افتتاح و 
بهره برداري از برخي پروژه هاي ناتمام از دوره گذشته 
خواهيم بود كــه طبق برآوردهــاي صورت گرفته، 
درصورت تأمين اعتبارات الزم، شاهد افتتاح فاز دو 
بزرگراه شهيد رســتگار به طول 45 كيلومتر، فاز دو 
تقاطع غيرهمسطح باقرشهر، بهره برداري از زيرگذر 
پياده چهــارراه گلوبندك و اتصال آن به ايســتگاه 
متروي 15 خرداد، تكميل 4 عدد از سوله هاي بحران 
در ســطح مناطق، بازســازي و ايمن سازي مسجد 
تاريخي ارك، احداث ميدانــگاه امام خميني ضلع 
شمالي ميدان امام )ره( گذر الله زار جنوبي تا خيابان 
جمهوري خواهيم بود. همچنيــن با توجه به اينكه 

براي نخستين بار در بودجه  ساالنه شهرداري رديفي 
براي پروژه هاي كوچك مقياس درنظر گرفته شده 
بود، همچنان در سطح محالت شاهد بهره برداري از 
پروژه هايي خواهيم بود كه به پيشنهاد خود شهروندان 
در دستوركار مديريت شــهري قرار گرفته است. در 
زمينه مديريت آب هاي ســطحي طبق بررسي ها، 
اقدامات صورت گرفته از برنامه زمان بندي شده جلوتر 
است. در اين خصوص تا پايان سال شاهد بهره برداري 
پروژه احيا و ساماندهي رودخانه كن حدفاصل بزرگراه 
فتح- آزادگان و جمع آوري آب هاي سطحي ميدان 
آزادي خواهيم بود. در حوزه حمل ونقل نيز درصورت 
تأمين اعتبارات الزم تا پايان سال شاهد افتتاح برخي 
از ايســتگاه هاي مترو خواهيم بود كه به طور مثال 
مي توان به ايستگاه اقدسيه، شهرك آزمايش، يادگار 
امام، شهيد اشرفي اصفهاني، شهيد ستاري و شهيد 

محالتي اشاره كرد.

تقويتحملونقلعمومي
دررأسبرنامههايماناست

بــراي ســه ماهه آخر ســال 
برنامه هاي متنوعي در دســتور 
كار داريــم امــا مهم ترين كار 
كميسيون در اين مدت، رسيدگي به اليحه بودجه 
1400شــهرداري است. تأكيد شــورا اين است كه 
فعاليت هاي شــهرداري اجتماع محور باشد. ما در 
بودجه سال آينده بر برنامه ســوم توسعه و تقويت 
بخش حمل ونقل عمومي، تكميل پروژه هاي نيمه تمام 
شهرسازي، ساماندهي پهنه هاي فرهنگي و تقويت 
پروژه هاي محله محور تأكيد داريم. در حوزه تأمين منابع پايدار و مديريت بدهي هاي 
شــهرداري، همچنين رفع نقاط كور پروژه هاي مشاركتي كه10 سال است متوقف 
مانده اند و نيز تعيين تكليف امالك شهرداري كار زيادي در پيش داريم. با وجود اينكه 
از اسفند سال گذشته شيوع كرونا در كنار تحريم ها، موانع زيادي بر سر برنامه ها ايجاد 
كرد، برنامه ريزي هاي شورا و شهرداري متوقف نشد و فعاليت هاي مختلفي به خصوص 
در حوزه حمل ونقل عمومي انجام شد. به دنبال آن هستيم كه تا آخر سال نيز در زمينه 
تأمين اتوبوس و خريد 2هزار واگن قطار پيگيري هاي الزم را انجام دهيم. راه اندازي 
12ايستگاه مترو در دستور كار امسال است. اميد است كه از محل انتشار اوراق قرضه 
منابع الزم تأمين شود و بتوانيم حتي از برنامه ريزي ها نيز فراتر برويم. بسامان رساندن 
پروژه هاي فرهنگي سرخه حصار، پهنه رودكي و پروژه برج طغرل كه سرمايه گذاري 

قابل توجهي در آنها شده، نيز جزو دستوركارهاي كميسيون است.

اصغر عطايي
مديركل خدمات شهري شهرداري

حجت نظري
سخنگوي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر

افشين حبيب زاده
نايب رئيس كميسيون عمران  شوراي شهر

سيدمحمود ميرلوحي
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر

زهرا صدراعظم نوري
عضو كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري

زمستان99
این شماره
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صنعت گردشگري در زمستان99 چه تغييري خواهد كرد؟
خواب زمستاني صنعت گردشگري
بر اساس گفته حرمت اهلل رفيعي روزگار صنعت گردشگري در 

3 ماه آينده مانند زمستان گذشته سرد خواهد ماند

فصل بهار كه رو به پايان بود، بسياري 
اميد داشتند تا در تابستان چمدان خود 
را جمع كنند و راهي سفر شوند و شايد 
از اين طريق سختي ها و فشارهاي كرونا را از روح و جانشان پاك 
كنند اما تابستان آمد و كرونا هم هنوز سرجايش ايستاده بود، تا 
جايي كه سفر براي كساني كه اهل مراعات پروتكل هاي بهداشتي 
و رعايت قوانين دوران كرونا هستند، به يك آرزو تبديل شده است.
كرونا همانطور كه به دوستداران ســفر لطمه زد، خسارت مالي 
عظيمي را بر صنعت گردشــگري وارد كرد تا جايي كه اين ضرر 
مالي تنها در سه ماهه اول سال99 رقمي نزديك به 12هزار ميليارد 
تومان را شامل شد و بر اساس آماري كه جامعه هتلداران از انتهاي 
ســال98 تا تيرماه99 اعالم كرده، اين جامعه 7. ۴ هزار ميليارد 
تومان متضرر شده  است. اين آمار و ارقام تنها بخشي از خسارت 
وارد شده به صنعت گردشــگري را نمايان مي كند؛ خساراتي كه 
تا پايان سال99 و در روزهاي ســرد زمستاني نيز نبايد اميدي به 

جبرانشان داشت.
حرمت اهلل رفيعي، رئيس هيأت مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات 
مسافرت هوايي و جهانگردي در گفت وگو با همشهري از نا اميدي 
رفع بحران در زمستان پيش رو صحبت كرد و شروع فعاليت هايي 
در رابطه با واكسن كرونا را خبري نجات بخش دانست كه شايد در 
بهار و تابستان سال آينده براي صنعت گردشگري در قامت يك 

نجات بخش ظاهر شود.
بر اســاس گفته او »برآورد موجود نشــان مي دهــد كه صنعت 
گردشگري در زمستان پيش رو با همان شرايط چند ماه گذشته 
روزگار را سپري خواهد كرد و شايد بتوان اميد داشت كه در بهار 
و تابستان ســال آينده تا حدي شرايط بهتر شــود. به نظر من از 
زمستان امسال هم مانند زمستان 98- به دليل اتفاقاتي كه سال 

گذشته در كشور رخ داد- نبايد انتظار شرايط خوبي را داشت.«
او در صحبت هايش به روزگار بحراني صنعت گردشــگري اشاره 
كرد و افزود: »هم اكنون شرايط گردشگري بحراني است و تمام 
صنعت گردشگري از بين رفته است. ما هنوز نمي دانيم چه زماني 
واكسن كرونا در اختيار مردم ايران قرار مي گيرد و به همين دليل 
بايد بگويم كه در زمستان پيش رو نيز تغييري در وضعيت بحراني 

صنعت گردشگري ايجاد نخواهد شد«. 
شرايط كرونا موجب شده است كه مردم با شرايط سخت اقتصادي 
و معيشتي مواجه شوند؛ اتفاقي كه از نظر رفيعي موجب حذف سفر 
از اولويت هاي زندگي خانوار شده است؛» هم اكنون تهيه نيازهاي 
اوليه مانند خوراك، پوشاك و مســكن جزو نيازهاي اوليه مردم 
است و ديگر كمتر كسي به سفر فكر مي كند. اگر واكسن زمينه را 
براي ريشه كن كردن ويروس كرونا مهيا كند، بايد اين واقعيت را 
قبول كنيم كه صنعت گردشگري به سختی جاني دوباره مي گيرد 
و بعد از چنين دوران بحراني، به راحتي نمي تواند ســرپا شود. به 
همين دليل نمي توان خيلي اميدوار بود كه صنعت گردشگري با 

آمدن واكسن به جايگاه خوبي بازگردد.«

حاشيه هاي كرونا براي صنعت گردشگري
چندي پيش وزير بهداشت تركيه اعالم كرده بود كه اين كشور 
به احتمال زياد 20ميليون واكسن كرونا تامين خواهد كرد، اين 
خبر موجب شــد تا تبليغاتي در رابطه با سفر زمستاني به تركيه 
براي تزريق واكسن كرونا منتشر شود. رفيعي اين خبر را ضربه اي 
جبران ناپذير به اين صنعت دانســت و گفت: »متأسفانه در اين 
مدت اخباري منتشر شد كه به ضرر اين صنعت بود، مانند بحث 
تور واكسن كرونا كه واقعيت نداشت و مشــخص شد كه دفاتر 
خدمات مسافري وارد اين ميدان نشــده بودند. بايد بگويم اين 
تبليغ مربوط به دفاتر خدمات مســافرتي نبوده به اعتقاد بنده 
اين اقدام براي جمع آوري فالوور انجام شــد و اين تبليغ به هيچ 
عنوان مورد تأييد انجمن صنفي دفاتر خدمات مســافرت هوايي 
و جهانگردي نبود. آخر كدام عقل ســليم اين را باور مي كند، در 
شــرايطي كه تركيه هنوز براي شــهروندان خود واكسن كرونا 
تزريق نكرده است، چطور مي تواند به فكر تزريق واكسن مسافران 

خارجي و ايراني باشد«.
تشويق به سفر قسطي در دوران كرونا يكي ديگر از حاشيه هاي 
اين صنعت بــود؛ اتفاقي كه رفيعي در رابطه بــا آن توضيح داد: 
»چندين بار چنين چيزي شنيده ام اما پيش بيني من اين است 
كه آنها دفاتر نيســتند بلكه گروه هاي غيررسمي اي هستند كه 
غيرقانوني در فضاي مجازي فعاليــت مي كنند وگرنه ما در اين 
9 ماه هيچ توري نداشتيم و در اين دوهفته كه بايد بيشتر رعايت 
كنيم پيشنهاد تور قســطي اصال معقول نيست. اگر يك شركت 
گردشگري تور برگزار كند تخلف انجام نداده است اما همه آنها به 
لحاظ اخالقي تالش مي كنند، رعايت كنند و من در بخشنامه اي 
كه فرستادم آنها را ملزم كردم پرسنل خود را به حداقل برسانند و 

درقبال تعهداتي كه ايجاد كردند، پاسخگو باشند«.

روزگار تورهاي زمستاني در شرايط عادي
اما اگر كرونا نبود و همه تا اين حد درگير مبارزه با اين ويروس 
جهاني نبوديم، وضعيت گردشــگري در زمستان چگونه بود؟ 
آيا رونق سفر در فصل هاي ديگر ســال به زمستان هم كشيده 
مي شد؟ رفيعي در پاســخ به اين سؤال گفت: »در حالت عادي 
فصول پاييز و زمســتان بــا كاهش فعاليت هاي مســافرتي و 
گردشــگري همراه بود، هم اكنون نيز كرونا مزيد بر علت شده 
اســت و امكان هر نوع فعاليتي را از صنعت گردشگري گرفته 
است. البته ناگفته نماند كه يك سري فعاليت ها و سفرها مختص 
فصل زمستان هستند. تور اسكي و تور شكار در فصل زمستان 
مورد اســتقبال قرار مي گيرند. از آنجا كه ما كشوري چهارفصل 
هستيم، در فصل زمستان ســفر به مناطق جنوبي كشور مانند 
كيش، قشم، هرمز و چابهار بسيار مورد توجه قرار مي گرفت. در 
واقع هر چند در پاييز و زمستان از حجم سفرها كم مي شود اما 
در شرايط عادي، گردشگري در اين دو فصل مي تواند زمينه را 
براي گردشگري داخلي و ورودي مهيا كند و رونق ببخشد. اما 
اگر بخواهيم ميانگين بگيريم و واقع نگر باشيم، بايد بگويم كه 
تا پيش از كرونا در پاييز و زمســتان 90درصد دفاتر به مسافر 

خروجي روي آورده بودند«.
بر اساس گفته رئيس هيأت مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت 
هوايي و جهانگردي، ارزش پول ملي ما به نقطه اي رسيده است كه ما 
مي توانيم از اين اتفاق براي رشد صنعت گردشگري استفاده كنيم اما 
متأسفانه نه تنها چنين نگاهي وجود ندارد بلكه در شرايطي كه كشورها 
در دوران كرونا نيز براي برون رفت صنعت گردشگري شــان از بحران 
دنبال چاره هستند، در ايران چنين دغدغه اي وجود ندارد و هر روز بر 

مشكالت اين صنعت افزوده مي شود.

زمستان99
این شماره

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

سبا ثروتي
روزنامه نگار

فتانه احدي
روزنامه نگار

زمستان99 با همه زمستان هاي 
ديگر ايران متفاوت است. عالوه 
بر اينكه ســرماي آن از اواسط 
پاييز خود را به رخ مردم كشيد، همه گيري كرونا و عوارض جانبي  
آن هم زمستان امســال را تحت تأثير خود قرار داده است؛ مثال 
ترس از ابتال به انواع بيماري هاي مرتبط با زمستان در شرايطي 
كه خطر ابتال به كرونا از رگ گردن به انسان نزديك تر است، به 
استرس هاي رايج زمستاني افزوده است. آورده ديگر كرونا براي 
زمستان امسال و براي تمامي فصول سال99، گراني بي سابقه 
است. بي ارزش شدن پول ملي تحت تأثير تحريم ها و پس از آن 
به واسطه ركود اقتصادي ناشي از كرونا، قيمت كاالهاي مصرفي 
را در كشور بي اندازه باال برد. در چنين شرايطي، تهيه ملزومات 
زمستاني، از لباس هاي زمستاني گرفته تا تجهيزات گرمايشي 
خانه ها، براي قشرهاي متوسط و ضعيف جامعه در اين زمستان 
بسيار دشــوارتر از هر ســال خواهد بود. در بازار پوشاك، روند 
صعودي قيمت پارچه به دليل نوسانات نرخ ارز نقشي بسزا دارد؛ به 
اين دليل كه حتي اگر تقاضا براي لباس هاي توليد داخل هم باال 
باشد، بخش بزرگي از مواداوليه واحد هاي توليد پارچه و پوشاك 
وارداتي هســتند. به اين ترتيب حتي لباس هايي كه در داخل 
كشور هم توليد مي شوند، در ســبد خريد بسياري از خانواده ها 

جايي ندارند.
تجهيزات گرمايشي هم وضعيتي مشــابه وضعيت بازار لوازم 
خانگي دارند كه از يك سو با ركود و بي ميلي مشتري مواجه است 
و از سوي ديگر با افزايش قيمت تحت تأثير نوسانات قيمت ارز. 
در ادامه قيمت تعدادي از اقالم مورد نياز براي گذران زمستان 
را مورد بررسي قرار مي دهيم تا حدود هزينه خريد يك دست 
پوشاك گرم زمستاني و يك دســتگاه از انواع لوازم گرمايشي 
را برآورد كنيم. براي اين كار از متوسط قيمت كاالهاي موجود 
در بازار و در قيمت فروشــگاه هاي آنالين استفاده شده است. 
اقالم گرمايشي مورد نياز براي گرم كردن محيط زندگي انواع 
بخاري هاي برقي، گازي و نفتي و شــوفاژ برقي درنظر گرفته 
شده اند. عالوه بر اين، كاپشن، پالتو، شال و دستكش، كاله و پليور 
به عنوان پوشش هاي مورد نياز براي گذراندن زمستان مدنظر قرار 
گرفته  است. همچنين سعي شده تا نمونه هاي با كيفيت با قيمت 
مناسب و معمول بازار انتخاب شوند. البته نبايد فراموش كرد كه 
هزينه تحميلي خريد ماسك در فصل هاي پاييز و زمستان دوبرابر 
خواهد بود زيرا به دليل بارندگي و آلودگي هوا در اين دو فصل 
نياز به تعويض ماسك  بيشتر از ديگر فصول خواهد بود؛ دست كم 

در كالنشهرها.
براساس قيمت هاي به دست آمده حداقل قيمت براي كاپشن 
سبك مردانه 250هزار تومان و حداكثر قيمت براي كاپشن هاي 
گرم تر توليد داخل تا 800هزار تومان هم مي رسد. كاپشن هاي 
وارداتي ممكن است تا 10ميليون تومان هم در بازار عرضه شوند. 
پالتوي مردانه هم در محدوده قيمت 500هزار تومان تا 5ميليون 
تومان در بازار به فروش مي رسند. قيمت پليور بافت مردانه از 
200هزار تومان تا 600هزار تومان متغير است و قيمت چكمه 
مردانه متناسب با جنس و برند آن مي تواند از 250هزار تومان 

تا يك ميليون و نيم در نوسان باشد. قيمت چكمه هاي وارداتي 
مردانه هم ممكن است به 5ميليون تومان برسد. شال، كاله و 
دستكش مردانه كم هزينه ترين اقالم ليست پوشاك زمستانه 
هســتند و محدوده قيمت آنها 280 تا ۴50هزار تومان است. 
قيمت كاپشن زنانه داخلي از 300 تا 800هزار تومان در نوسان 
است و كاپشن هاي وارداتي زنانه مي تواند 8 ميليون تومان براي 
خريدار آب بخورد. پالتوي زنانــه در محدوده قيمت 380هزار 
تومان تا ۴ميليون تومان، پليور زنانه 200 تا 500هزار تومان و 
چكمه زنانه از 250هزار تومان تا يك ميليون و 200هزار تومان 
در بازار موجود هستند و براي خريد چكمه هاي وارداتي حداكثر 
5ميليون تومان بايد پرداخت شــود. شــال و كاله و دستكش 
بافتني زنانه هم با حداقل قيمــت 188هزار تومان و با حداكثر 
قيمت ۴50هزار تومان قابل خريداري اند. همچنين براي خريد 
يك كاپشن دخترانه حداقل 200 و حداكثر 900هزار تومان و 
براي خريد كاپشن پســرانه تقريبا در همين حدود بايد هزينه 

شود.
از سوي ديگر اگر فردي زمستان امســال براي تامين گرماي 
خانه خود به يكي از لوازم گرمايشي خانگي نياز پيدا كند، براي 
خريد بخاري برقي بايد از 190هزار تومان تا 2ميليون و 600هزار 
تومان، براي خريد بخاري گازي از 961هزار تومان تا 13ميليون 
تومان، براي خريد بخــاري نفتي از 650هــزار تومان تا يك 
ميليون و 800هزار تومان و براي خريد شوفاژ برقي از 2ميليون 

و ۴00هزار تومان تا 7ميليون و 300هزار تومان هزينه كند.
به اين ترتيب، در شرايطي كه بهتر است خريد محصوالت وارداتي 
به فراموشي سپرده شــود، حداقل هزينه مورد نياز براي خريد 
يك دست لباس گرم مردانه 980هزار تومان )با احتساب هزينه 
كاپشن( و يك ميليون و 280هزار تومان )با احتساب قيمت پالتو( 
خواهد بود. حداقل هزينه خريد لباس  هاي زمســتاني زنانه هم 
حدود 9۴0هزار تومان خواهد بود و اگر قيمت پالتو را جايگزين 
كاپشن كنيم، مبلغ مورد نياز به كمي بيشتر از يك ميليون تومان 
خواهد رسيد. در اين صورت فردي تنها با پايه حقوق وزارت كار 
كه 2ميليون و 600هزار تومان است بايد حدود يك سوم حقوق 
خود را براي تهيه لباس گرم بپردازد. حال اگر به داليلي وادار به 
خريداري يكي از لوازم گرمايشي خانگي، مثال بخاري گازي كه 
رواج بيشتري دارد شــود، تا پايان ماه تنها يك چهارم از حقوق 

ماهانه اش را براي گذران زندگي در اختيار خواهد داشت.

زمستان با سردي اش خودنمايي 
مي كند؛ با سوز سر صبحش؛ با 
بارش برف و يخبندان هايش. 
فصل زيبا و سپيد البته دردســرهايي نيز دارد كه مي تواند 
شرايط سختي فراهم كند؛ حوادث و اتفاق هاي تلخي مانند 
ســرمازدگي يا هيپوترمي، زمين خوردن و آسيب ديدگي، 
برف كوري، گازگرفتگي، سقوط بهمن، مرگ كارتن خواب ها 
و تصادف هاي رانندگي و... كه زمستان را با همه ظاهر زيبايش 

ترسناك هم مي كند.

سرما زدگي و هيپوترمي 
زندگي در ناحيه اي كه هوا به شدت سرد است، خطرات زيادي را 
با خود به همراه دارد. در اين نواحي توفان هاي زمستاني، بادهاي 
سرد، يخبندان ها، آسيب ها و جراحت هاي مربوط به هواي سرد 
مانند سرما زدگي و هيپوترمي خطر بزرگي محسوب مي شود. حتي 
پارو كردن برف در هواي سرد خطرات خود را به دنبال دارد؛ به ويژه 
اگر شما از بيماري قلبي و يا بيماري هاي حاد ديگر رنج برده و در 

شرايط فيزيكي خوبي نباشيد.

زمين خوردن و آسيب ديدگي
زمين خوردن و آسيب ديدگي ناشي از آن، يكي از شايع ترين حوادث 
فصل سرماست. هنگام برف و باران، زمين خوردن كودكان و سالمندان 
بسيار شايع اســت. اكثر افرادي كه در زمســتان آسيب مي بينند 
)تا 80درصد( افراد شــاغل و يا محصل جوان هستند و شايع ترين 

آسيب هاي زمستان دررفتگي، كوفتگي و يا شكستگي است.

برف كوري
برف كوري زماني بروز مي كند كه در معرض برف و يخ قرار بگيريد. 
درد و قرمزي چشــم ها، ترس از نور، احســاس جسم خارجي در 
چشم، تورم پلك ها و كاهش بينايي از عالئم اين عارضه هستند. 
به گفته پزشكان اگر فردي به مدت 20دقيقه بدون عينك آفتابي 
در ارتفاعات و در محيطي كه تازه برف باريده، قرار بگيرد، احتمال 
اينكه دچار اين عارضه شــود، زياد اســت. همچنين برف،  باعث 
انعكاس80درصد اشعه ماوراي بنفش مي شود كه عالئم آن حدود 
6تا 12ساعت بعد بروز مي كند. يكي از علت هاي شايع برف كوري، 

منعكس شدن اشعه ماوراي بنفش است.

گاز گرفتگي
سال هاست كه در فصل سرما با تيتر قاتل خاموش رسانه ها مواجه 
مي شويم. اين قاتل خاموش گاز مونواكسيد كربن است كه به راحتي 
و بدون اينكه اثري از خود بر جاي بگذارد باعث مرگ تعداد زيادي 
از مردم مي شود. براي جلوگيري از مرگ  و مسموميت ناشي از اين 
گاز خطرناك، همواره بايد مراقــب بخاري ها و كالهك هاي لوله 
بخاري بود. تعداد خانواده هايي كه رهاورد زمستان براي عزيزانشان 
تلخ ترين حوادث بوده، كم نيستند. براساس گزارش سازمان پزشكي 

قانوني، درهفت ماهه سال99، با وجود اينكه هنوز فصل سرد نيامده 
است، تعداد 72زن و 219مرد در كشــور بر اثر مسموميت با گاز 

مونواكسيد كربن جان خود را از دست داده اند.

تصادف هاي رانندگي در زمستان
جاده هاي لغزنده و استفاده  نكردن از زنجير چرخ عامل تصادفات 
رانندگي زمستاني است. جاده هاي ايران اگرچه در طول سال بستر 
تصادفات و سوانح و مرگ هاي فراواني مي شود اما در فصل بارش 
برف و باران وقوع اين ســوانح افزايش پيدا مي كند. البته با وجود 
محدوديت هاي كرونايــي تردد، آمار تصادفــات و جان باختگان 

جاده اي در كشور بسيار كاهش يافته است.
 

سقوط بهمن 
در فصل هاي زمستان و بهار، با توجه به بارش هاي جوي و سرماي 
اين فصول، شاهد ســقوط بهمن هاي بسياري هستيم كه بعضي 
مواقع بسيار ناگوار مي شود. وقتي هشدار ها جدي گرفته نشود يا 
زماني كه عوامل محيطي مؤثر بر وقوع بهمن به خوبي شناخته نشود 
يا به آنها توجه نشود، اسكي باز روي برف هاي نكوبيده اسكي كند، 
يا كوهنورد از مسير خارج شده تا روي برف ها از خود ردي به جاي 
بگذارد، نه تنها باعث سقوط بهمن مي شود بلكه خطر جان باختن 
افراد را نيز در پي دارد. در بهمن سال98، 5نفر بر اثر ريزش بهمن 
در رودبار گيالن جان خود را از دست دادند. در ارديبهشت سال99، 
۴نفر بر اثر ريزش بهمن در شمشك مفقود شدند كه البته با اجراي 
عمليات امداد و نجات، 5 تيم عملياتي، 3 تيم تخصصي كوهنوردي 
و يك تيم واكنش سريع شــش نفره به همراه يك سگ، اين افراد 

نجات يافتند.

مرگ زمستاني كارتن خواب ها
همواره كارتن خواب ها در سرماي زمســتان در خطر مرگ قرار 
دارند. سامانسراهاي تهران، ظرفيت پذيرش 5هزار كارتن خواب 
را دارند، در حالي كه آمار كارتن خواب ها احتماال بيش از اين است. 
مشخص نيســت زماني كه ســرماي تهران به زير صفر مي رسد، 
باقي بي خانمان هاي تهراني كجا مي خوابند و آيا شب را به صبح 
مي رسانند يا نه؟ مديركل تشريح و صحنه جرم سازمان پزشكي 
قانوني از دســتگاه هاي اجرايي متولي در اين زمينه خواســته با 
پيش بيني امكانات و اقامتگاه هاي شبانه، جان افراد بي خانمان را در 
شب هاي سرد از مرگ نجات دهند. شهروندان تهراني هم مي توانند 
درصورت مشاهده كارتن خواب ها با شماره هاي 137شهرداري و 

123 اورژانس اجتماعي بهزيستي تماس بگيرند.

نشــريه نيچــر در گــزارش جديــد خــود از 
پيش خريدشــدن 10ميليارد دوز از واكسن هاي 
توليد شده در شركت هاي پيشگام توليد واكسن 
كرونا خبر داده اســت. بر اســاس اين گزارش، از 
ميان تمامي واكســن هايي كه از آغاز همه گيري 
كرونا تالش براي ســاخت آنها آغاز شــده، تنها 
11واكسن شــانس باالتري در نتيجه بخش بودن 
دارند. واكسن هاي توليد شده توسط شركت هاي 
فايزر و مدرنا اكنون پيشــگام هســتند و سازمان 
غذا و داروي آمريكا به تازگي واكســن فايزر را به 
تأييدي زودهنگام رسانده است. 32كشور ثروتمند 
جهان تمامي ظرفيت توليد 3شــركت پيشــگام 
واكسن ســازي، يعني فايزر، مدرنا و آســترازنكا 
)شركت وابســته به دانشگاه آكســفورد( را براي 
واكسيناســيون 13درصد از كل جمعيت جهان 
خريداري كرده اند. در چنين شرايطي، اين سؤال 
پيش مي آيد كــه تكليف كشــورهاي فقيرتر كه 
دسترسي كمتري به منابع مالي و درماني جهاني 
دارند، و تكليف مردماني مانند ايراني ها كه به واسطه 
تحريم ها، دسترسي به واكسن برايشان دشواربه نظر 
مي رســد چه خواهد بود؟ آيا قرار اســت واكسن 

تأييد شده كرونا به اين زودي ها به ايران برسد؟ 
اظهارنظرهاي متنوع و فراواني براي پاسخ به اين 
پرسش انجام شده اســت. اواخر  ماه آبان و پيش از 
تأييد رسمي واكســن فايزر بود كه رئيس انجمن 
داروسازان ايران اعالم كرد در بهترين حالت رسيدن 
واكسن هاي كرونا به ايران يك سال زمان خواهد 
برد. به گفته جليل سعيدلو دست كم بيش از نيمي 
از جمعيت جهان نيازمند اســتفاده از اين واكسن 
هستند؛ بنابراين اگر همه ظرفيت هاي توليد واكسن 
در دنيا هم به كار گرفته شود نمي توان انتظار داشت 
در كمتر از يك سال واكســن كافي توليد شود. با 
توجه به اينكه كشــورهاي ثروتمند جهان تمامي 
ظرفيت توليد 3شركت پيشروي واكسن سازي را 
پيش خريد كرده  اند، تخمين يك سال تأخير براي 
رسيدن واكسن به ايران منطقي و شايد كمي هم 

خوش بينانه به نظر برسد.
29 آبان 99سيماسادات الري، سخنگوي وزارت 
بهداشــت و درمان اعالم كرد ايران جزو 8۴كشور 
پرداخت كننده پول در كووكس، ســازوكار تامين 
عادالنه واكسن در جهان اســت. به گفته او، ايران 
بايد پيش پرداختــي درحــدود 52ميليون دالر 
فراهم مي كرد كه مراحل آن درحال انجام اســت، 
در عين حال مشكالتي در تبادل ارز وجود دارد كه 

رئيس جمهور بر رفع آنها تأكيد دارد. به گفته الري 
ميزان واكســني كه با اين مبلغ خريداري خواهد 
شد 10درصد جمعيت ايران را پوشش خواهد داد 
اما قرار است از طريق پروژه هايي كه هم اكنون در 
دست اجراست از ديگر كشورهاي سازنده واكسن 
هم مقادير بيشتري واكسن تهيه شود كه در نهايت 
حجم واكسن خريداري شده 20درصد جمعيت 
كشور را پوشــش خواهد داد. باقي مانده جمعيت 
كشور به گفته الري از واكسن توليد ايران استفاده 

خواهند كرد.
در ادامه اظهارنظرها درباره خريد واكســن، ايرج 

حريرچي، معــاون كل وزارت بهداشــت در اوايل 
آذرماه اعالم كرد: ايران و وزارت بهداشت اقدامات 
الزم براي تامين واكسن از طريق كووكس را انجام 
داده است. شركت فايزر هم يكي از اين 18شركتي 
اســت كه امكان انتخاب و خريد از آنها وجود دارد 
و هنوز هيچ كشــوري انتخاب نكرده از كدام سبد 
اســتفاده خواهد كرد و ما امكان انتخاب داريم و 
آنچه به صالح مردم باشد، خريداري خواهيم كرد. 
در ادامه سعيد نمكي، وزير بهداشت مراحل دنبال 
كردن تامين واكســن كرونا در ايران را از 3طريق 
اعالم كــرد: روش اول خريد واكســن از مجموعه 

كووكس كه به گفته او رايزني هاي الزم براي خريد 
و واردات 18ميليون و 800هزار دوز صورت گرفته 
اســت. همچنين به گفته نمكي ايران براي توليد 
مشــترك حدود پنج ونيم ميليون دوز واكسن با 
يك شركت مشهور درحال مذاكره است و حدود 
20ميليون دوز هم از طريق يك شركت معتبر ديگر 

تامين خواهد شد.
در شرايطي كه اميدواركننده ترين واكسن كرونا در 
جهان در حال حاضر واكســن شركت فايزر است، 
روز 2۴آذر مصطفي قانعــي، رئيس كميته علمي 
ستاد مقابله با كرونا اعالم كرد ايران به دليل نداشتن 

امكانات حمل و نگهداري، از دريافت اين واكسن 
انصراف داده است. مينو محرز، عضو ستاد ملي مقابله 
با كرونا با تأييد اين ادعا اعالم كرد واكسن هاي كرونا 
فايزر و مدرنا به دماي 70و 20درجه زير صفر نياز 
دارند و ايران امكانات نگهداري از آن را ندارد و تنها 
كشورهايي مثل آمريكا، انگليس و فرانسه و آلمان 

مي توانند از اين واكسن ها استفاده كنند.
در ادامــه سيما ســادات الري در روز 26آذر در 
گفت وگويي اعــالم كرد اقدامــات هماهنگ در 
وزارت بهداشــت و با پشــتيباني كامــل دولت، 
رئيس جمهوري و معــاون اول رئيس جمهوري 
در حال انجام اســت اما هنوز واكســن هاي در 
دسترس و قابل توزيع توسط سازوكار بين المللي 
كووكس اعالم نشده است. از سوي ديگر به گفته 
مژگان خانلو، ســخنگوي ســتاد بودجه 1۴00، 
در بودجه ســال 1۴00براي تامين واكسن كرونا 
يك هزار ميليــارد تومان بودجــه در نظر گرفته 
شده است اما حتي اگر اين بودجه را براي تامين 
واكسن موردنياز در كشــور كافي درنظر بگيريم، 
مشكالت انتقال ارز تحت فشار تحريم هاي آمريكا 
همچنان پابرجاســت. عبدالناصر همتي، رئيس 
بانك مركزي كشور در رابطه با محدوديت هايي كه 
براي انتقال ارز مورد نياز براي خريداري واكسن 
كرونا وجــود دارد از توافقات ايــران با كووكس 
خبر داد و گفت مبلغ مشــخصي بايــد از طرف 
ايران پرداخت شــود كه بخشــي از آن به عنوان 
پيش پرداخت بايد به حساب ذي نفع در يك بانك 
اروپايي پرداخت شود. به گفته او بانك هاي اروپايي 
به دليل فشارهاي وارد شده از سوي آمريكا از كار با 
ايران هراس دارند و بانك مقصد درصورتي حاضر 
اســت پول را دريافت كند كه مجوز اختصاصي و 
موردي توســط آمريكا صادر شود و تمام مراحل 
انتقال پول به صراحت در آن ذكر شود. هم اكنون، 
مجوزي كه صادر شده است مربوط به تبديل منابع 
ايران در بانك هاي كره جنوبي از وون به دالر آمريكا 
از طريق يك بانك آمريكايي و سپس انتقال آن به 
بانك مقصد است كه در آن هم هيچ تضميني براي 

رسيدن پول به مقصد وجود ندارد.
با توجه به شكل اظهارنظر مسئوالن، اينطور به نظر 
مي رسد كه هنوز دقيقا مشخص نيست چه واكسن 
يا واكســن هايي چه زماني به ايران برسند. وعده 
آماده شدن واكسن ايراني هم تا پيش از آغاز سال 
جديد داده شده است. آنچه تا اين لحظه مشخص 
شده اين است كه واكســن فايزر به دليل كمبود 
تجهيزات از فهرســت خريد ايران خط خورده و 
شركت آسترازنكاي دانشــگاه آكسفورد هم براي 

فروش واكسن به ايران اعالم آمادگي كرده است.

زمستان99
 با ماسک يا بدون ماسک؟

درباره سرنوشت مبهم  خريداري واكسن كرونا توسط ايران

بررسي بازار خريدهاي زمستاني  از پوشاك تا لوازم گرمايشي خانه

يك سوم حقوقت را بده، گرم بمان
زمستان99 عالوه بر ويروس كوويد-19، 

خطرهاي ديگري هم به همراه دارد
زيبای سپيد و  دردسرهايش

نورا عباسي
روزنامه نگار

درباره سرنوشت مبهم خريداری واكسن كرونا توسط ايران
زمستان99؛ با واكسن يا بدون واكسن؟
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زمستان امسال منتظر تماشاي چه فيلم هايي باشيم؟
آغاز  رؤيا در دهه جديد

 ۲۰۲1 شــروع دهه  جديدي 
اســت. اكران بســياري از 
فيلم هــاي مهم ســال۲۰۲۰ 
به علت شيوع كرونا به سال۲۰۲1 موكول شده است. اما سال نوي 
ميالدي دست هايش خالي نيست. در اين زمستان بايد فهرست 
بلند بااليي را آماده تماشــا كنيد؛ از انيميشن تازه »مينيون ها؛ 
گرو« تا مستند »بيتلز؛ برگرد« و كلي اكشن و فيلم هايي در ژانر 
وحشت و كمدي. اما در اينجا فقط به چند مورد از اين فهرست 

بلند باال اشاره كرده و آن را به شما پيشنهاد مي كنيم.

 )NoTime To Die( زماني براي مردن نيست  
بيســت  وپنجمين فيلم از مجموعه  جيمز بانــد و از هيجان انگيزترين 
فيلم هايي كه قرار بود سال2020 اكران شود اما به دليل شيوع كرونا اكران 
آن به سال2021 موكول شد. فيلمي كه با بودجه اي حدودا 2۵0 ميليون 
دالري توليد شده است. اين آخرين قســمت مجموعه  است كه در آن 
دنيل كريگ نقش جيمز باند را بازي مي كند. داستان اين فيلم جاسوسي 
۵سال بعد از دستگيري ارنست استاوروو بولفلد است و جيمز باند سرويس 

مخفي را ترك كرده است.
)BIOS( بايوس  

به كارگرداني ميگوئل ســپوچنيك كه اپيزود »نبــرد حرامزده ها« در 
سريال »بازي تاج و تخت« را ساخته بود. او در »بايوس« از تام هنكس 
بازي گرفته است؛ فيلمي علمي- تخيلي كه در دوران پسا آخرالزماني 
زمين اتفاق مي افتد. داستان روباتي كه قرار است از زندگي سگ محبوب 
سازنده اش محافظت كند. اين روبات در طول ماموريتش با زندگي، عشق، 

دوستي و چيزهايي در مفهوم انسانيت آشنا مي شود.
 )The Last Duel( آخرين دوئل  

ريدلي اسكات، كارگردان اين فيلم است. فيلمنامه را هم دو بازيگر آن يعني 
بن افلك و مت ديمون البته با همراهي نيكول هولفسنر نوشته اند. داستان 
فيلم زمان شارل ششم، در قرن چهاردهم فرانسه اتفاق مي افتد. شواليه 
ژان دوكاروژ و ژاك لو گري از اعضاي گارد سلطنتي هستند. در اتفاقي كه 

بين شان رخ مي دهد، آنها تا پاي مرگ با يكديگر مبارزه مي كنند.
)The Power of  the Dog ( قدرت سگ  

جين كمپيون، كارگردان فيلم »پيانو« در فيلم جديدش از رماني به همين 
نام نوشته  توماس سويج اقتباس كرده است؛ داستان مردي كه به همسر 
جديد برادرش اعالن جنگ مي كند. بازيگران فيلم بنديكت كامبربچ، 
كريستن و... هستند. قرار بود اليزابت ماس نقش اصلي زن را بازي كند كه 

كريستن دانست جانشين او شد. فيلمنامه را خود كمپيون نوشته است.
)Babylon( بابيلون  

برد پيت، اما اســتون و... به كارگرداني ديمين شــزل در فيلمي با هم 
همكاري كرده اند كه داستان آن هنوز مشخص نيست. گويا فيلم درباره 
يكي از دوره هاي هاليوود اســت؛ اتفاقي كه باعث مي شــود ياد حضور 
درخشــان برد پيت در »روزي روزگاري در هاليــوود« و بازي عالي اما 
استون در نقش يك دختر جوان مشــتاق بازيگري در لس آنجلس در 

»الال لند« بيفتيم.
 )Sherlock Holmes3( ۳ شرلوك هولمز  

قسمت سوم »شرلوك هولمز« را درو پيرس نوشته است. بعدتر جاستين 
هيث جاي او را در تكميل فيلمنامه گرفت. دكستر فلچر، جود ال و و رابرت 
داوني جونيور را جلوي دوربين برده است. 2قسمت قبلي شرلوك هولمز 
هم در گيشه موفق بود و هم نظر مثبت منتقدان را به خودش جلب كرد. 
بايد ديد شرلوك هولمز بدون گاي ريچي هم آن موفقيت را تكرار مي كند.

  جانوران شگفت انگيز و زيستگاه آنها ۳
 )Fantastic Beasts and Where to Find Them 3( 

اين فيلم فانتزي سومين قســمت از فرنچايز »جانوران شگفت انگيز و 
زيستگاه آنها« است. ديويد ييتس كه در مجموعه »هري پاتر« هم چند 
فيلم را كارگرداني كرده بود تا امروز ساخت همه  قسمت هاي »جانوران 
شگفت انگيز و زيستگاه آنها« را برعهده داشته و حتي قرارداد قسمت هاي 
چهارم و پنجم و ششم را هم از حاال بسته است. داستان فيلم ادامه اي بر 
»جانوران شگفت انگيز و زيستگاه آنها: جرايم گرينوالد« محسوب مي شود. 
داستان اين فيلم بيشتر در ريودوژانيروي برزيل مي گذرد و نشان مي دهد 

كه اجتماع جادوگران در جنگ جهاني دوم چه فعاليت هايي داشتند.
)Untitled Elvis Film (فيلم بي نام الويس  

اين فيلم داستان زندگي و كارنامه الويس پريسلي ستاره  بزرگ راك اند 
رول است. باز لورمن، كارگرداني اين فيلم را انجام داده. تام هنكس در اين 
فيلم بازي كرده و آستين باتلر، خواننده و بازيگر آمريكايي قرار است نقش 
الويس را ايفا كند. باز لورمن، استراليايي يكي از بهترين موزيكال سازهاي 
2دهه اخير است. كافي اســت فيلم »مولن روژ« يا »گتسبي بزرگ« را 
به ياد بياوريد. حاال لورمن، فيلمي موزيكال و بيوگرافيك درباره ستاره  

موسيقی آمريكا ساخته است.
)Dune( تل ماسه  

2020 منتظر ديدن ايــن فيلم بوديم اما كرونا نگذاشــت. دني ويلنوو 
كارگردان فيلم اين بار سراغ ژانر ماجراجويانه علمي- تخيلي رفته است. 
اين فيلم دو قسمتي كه »تل ماسه« قسمت اول آن است، داستان آينده  اي 
دور را روايت مي كند. دوك، ســراغ تل ماسه  خطرناكي مي رود كه تنها 
منبع ارزشمند موجودي بشر است؛ دارويي كه باعث طوالني شدن عمر 
انسان ها مي شود. او ليدي جسيكا و پسرش پل را با خودش به سرزمين 

دشمن مي برد كه در اعماق كوير زندگي مي كنند.
)Black Widow( بيوه  سياه  

اسكارلت جوهانسون نقش اول فيلم يعني ناتاشا رومانف يا همان بيوه  
سياه را بازي مي كند و كيت شــورتلند »بيوه  سياه« را كارگرداني كرده 
است. ناتاشا رومانف ناگهان خودش را تنها حس مي كند و مجبور است 
با دسيسه خطرناكي روبه رو شود كه مربوط به گذشته اش است. او بايد 
ارتباطي را كه پيش از اينكه تبديل به انتقام جو شــود، داشته بشكند تا 

همه  چيز درست شود.
)Last Night in Soho( آخرين شب در سوهو  

ادگار رايــت، كارگردان »بچــه راننده« جديدترين اثــرش يك فيلم 
ترسناك روانشناسانه است. داستان دختر جواني كه عاشق طراحي مد 
است. او به طرز اسرارآميزي وارد دهه60 ميالدي مي شود و و آنجا با بت 
هميشگي اش يك خواننده الهام بخش مالقات مي كند اما لندن دهه60 
دقيقا آن چيزي نيست كه به نظر مي رسد. زمان با عواقب وهم آلودي در 
هم شكسته مي شود. »آخرين شب در سوهو« الهام گرفته از فيلم هاي 
ترسناك انگليسي مثل »حاال نگاه نكن« نيكالس روگ و »انزجار« رومن 

پوالنسكي است.
 )Cruella(كروئال  

»كروئال« مي خواهد با انيميشن صد و يك سگ خالدار از دل يك قصه 
آشنا، ماجرايي نسبتا متفاوت را برايتان بيرون بكشد؛ فيلمي كه در آن 
اما استون نقش اصلي را بازي مي كند و به زني مي پردازد كه تغييراتي 
بزرگ و جدي را تجربه خواهد كرد. در حقيقت اينجا ما با قصه اي مواجه 
مي شويم كه چرايي تبديل شدن او به يك آنتاگونيست نسبتا ترسناك را 
به تصوير مي كشد. كارگردان  اين فيلم كريگ گيلسپي پيش از اين »من 

تونيا هستم« را ساخته است.

زمستان99
این شماره

زمستان بورس
بازار سرمايه در 3 ماه پاياني سال جاري، چه روزهايي را به خود خواهد ديد؟ 
كم كم همه بازي را بلد مي شــوند. پول هاي ترســو مي آيند و 
مي روند و در نهايت همه آنها كه بناي ماندن گذاشــته اند، به 
نوسان هاي بازار سرمايه عادت مي كنند. شايد شروع همين روند 
است كه اميدها به بهبود شاخص كل بورس را در زمســتان سال جاري، بيشتر كرده. نيمه خرداد ماه 
امسال در حالي  كه شاخص در مدار 9۰۰هزار واحد قرار گرفته و به شكستن سقف تاريخي يك ميليون 
نزديك مي شد، كمتر تحليل گري براي سرنوشت آن قله ۲ميليون واحدي را در كمتر از ۳ ماه درنظر 
گرفته بود. شاخص اما ۲ميليون را فتح كرد و كمتر از يك هفته بعد بناي كاهش گذاشت؛ كاهشي كه 
اگرچه در شبكه هاي اجتماعي از آن با عنوان ريزش ياد مي كردند اما تحليل گران ترجيح مي دادند 

آن را »اصالح« نامگذاري كنند. 
هرچه كه بود پاييز امسال در كارنامه بازار ســرمايه با بيش از منفي 1۰درصد بازدهي ماندگار شد و 
پيش بيني رفتار آن را در زمستان پيش رو، سخت تر كرد. حاال از يك سو تعدادي بر اين باورند كه اين 
بازار »يك باالي ديگر« به سهامدارانش بدهكار اســت و از سوي ديگر بعضي براي آن امكان اصالح 
ممتد دوباره را محتمل تر مي بينند. هســتند در اين ميان كارشناساني كه معتقدند بورس در ايران 
چندان قابل تحليل- آن هم از چند ماه قبل نيست- و اخبار منفي و مثبت سياسي، رفتار سهامداران 
هيجان زده، تصميم گيري هاي يك شبه مسئوالن و سياستگذاري هاي غلط سازمان بورس از عواملي 
هستند كه در نهايت سرنوشت شاخص را تعيين مي كنند. از سويي ديگر به نظر مي رسد رفتار بعضي 
سهم ها، با وجود حجم قابل توجهي كه در يك روز معامله مي شوند، از شاخص كل مستقل شده و همين 

تغيير رويكرد پيش بيني را سخت تر مي كند.

نه ريزش شديدي در كار خواهد بود نه رشد رؤيايي 
امروز بورس در بالتكليفي به سر 
مي برد. من شك دارم بازاري كه 
در ۵ ماه ابتداي سال جاري ديديم، 
دوباره تكرار شود. به احتمال بسيار فراوان از آنجا كه افزايش شديد در 
نرخ ارز نخواهيم داشت و منتظر ابر تورم تازه اي نيستيم، ديگر خبري از 
آن بازار سراسر سبز و بازدهي هاي رؤيايي نيست. در فاصله فروردين تا 
مرداد عالوه بر ميل حاكميت به رشد بورس و افزايش نرخ ارز، سايه نوعي ابر تورم هم بر سر بورس 
بود؛ چرا كه برخي گمانه زني ها حتي حكايــت از دالر 40هزار توماني مي كرد. به نوعي مي توان 
گفت كه در بازه زماني مورد بحث، بازار در حال پيش خور كردن افزايش سرسام آور نرخ دالر بود. 
امروز سايه آن ابر تورم از بين رفته يا حداقل بسيار كمرنگ تر شده و ديالوگ هايي مثل، بازگشت 
به برجام، بررسي مجدد FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام و... دوباره به سياست كشور 
اضافه شده است. همه اينها به ما اين ســيگنال را مي دهد كه احتماال خبري از جهش شاخص 
نخواهد بود. امروز 3۵شــركت فعال در بورس بيش از 70درصد بازار سرمايه را در اختيار خود 
دارند. وقتي مي خواهيم شــاخص بورس را تحليل يا پيش بيني كنيم بايد سراغ اين 3۵شركت 
برويم و اين در حالي است كه تمام اين 3۵شركت، شركت هاي دالري هستند كه درآمد آنها - و 
سوددهي شان- به نرخ ارز وابسته است. اين شركت ها نه فقط در اين دوره كه در همه دوره هاي 
زماني رشد  قيمت سهام شان به واسطه رشد نرخ ارز بوده است و اين ادعا را آمارهاي موجود ثابت 
مي كند. امروز اين نگراني وجود دارد كه نرخ ارز به طور دستوري در 3سال آينده ثابت نگه داشته 
شود و در چنين رويكردي بايد منتظر يك ركود 3ساله در آينده باشيم كه دامن بازار سرمايه را 
هم خواهد گرفت. من به عنوان يك تحليل گر بازار سرمايه بر اين باورم كه بازدهي بازار سرمايه در 
بلندمدت بسيار بيشتر از بازارهاي ديگر است و اين حقيقت غيرقابل انكار است اما اگر بخواهيم 

اين بازار را در 3 ماه زمستان پيش بيني كنيم ممكن است نتايج متفاوتي را دريافت كنيم.
در پايان بايد بگويم كه بازار احتماال در 3ماه آينده حركتي مثلثــي و دائما باال و پايين خواهد 
داشت منتها در دامنه هاي محدود تر و اين يعني نه رشد شتابان، نه ريزش شديد. همچنين ارزش 
شركت هايي كه وابستگي كمتري به نرخ ارز دارند با اخبار مثبتي مثل افزايش سرمايه، احتماال 

بازدهي بيشتري به ثبت خواهند رساند.

بازار سرمايه، ارزنده ترين بازار در دراز مدت است 
پيش بيني كردن بورس ايران 
كار بسيار مشكلي است؛ چرا 
كه مختصات بازار ســرمايه 
ما، استاندارد نيست. به خصوص در اين روزها كه اين مختصات 
به توده واري كوتاه مدت تغيير كرده اســت. امروز تعداد زيادي 
سهامدار ناآگاه در بورس حضور دارند كه به راحتي هيجان زده 
مي شوند و بر فشار تقاضا مي افزايند. از ســوي ديگر تعداد زيادي نوسان گير در بازار وجود 
دارند كه از نوســان هاي پي درپي قيمت ها درآمدزايي مي كنند. همه اينها را بگذاريد كنار 
قوانين بورس ايران كه انتقادهاي زيادي همواره بر آن وجود دارد؛ براي مثال تعيين دامنه 
۵درصدي نوسان اجازه نمي دهد كه بازار ما قابل تحليل باشد و شبيه بورس در كشورهاي 

توسعه يافته عمل كند.
از سوي ديگر، نرخ بهره بانكي هم بسيار بر بورس مؤثر است؛ نرخي كه مبتني بر عرضه و تقاضا 
تعيين نمي شود و دستوري است. از سويي رفتار دستوردهندگان قابل پيش بيني نيست. 
همه اين عوامل يعني پيش بيني درست زمستان 99 تقريبا ممكن نيست. اما من با همه اين 

اوصاف فكر مي كنم، ريزشي كه در پاييز 99 داشتيم را قطع به يقين تجربه نخواهيم كرد.
اعتقاد من بر اين است كه بازار ما بسيار ارزنده است اگر نگاه سرمايه گذاران نگاه بلندتري 
شود. به خصوص اگر بساطي با عنوان »دامنه نوسان« جمع شود و اين سيكل درآمدزايي از 
ناآگاهي توده سهامداران متوقف شود. در پاييزي كه گذشت علت ريزش بازار حضور افرادي 
در بورس بود كه نگاه نوســان گيري دارند و رفتار بازارگردانان و رفتار دولت را پيش بيني 
مي كنند و به سرعت وارد ميدان مي شوند. اين افراد همواره حاضرند و از شرايط نابه سامان 

قوانين بورسي نهايت استفاده را مي كنند و موجبات ريزش را فراهم مي كنند.
در نهايت من به عنوان تحليل گر بورس بر اين باورم كه نبايد به سهامداران مشاوره مقطعي 
و كلي داد. پيش بيني 3ماهه آينده بورس با يك نسخه كلي براي همه رفتار درستي نيست. 
ممكن است فردا اتفاقاتي در كشــور بيفتد كه تمام اين تحليل ها زير سؤال برود. وقت آن 
رسيده كه سهامداران بدانند ورود بدون دانش به بورس براي آنها نتيجه اي جز ضرر نخواهد 

داشت. آدرس ندادن بهتر از آدرس غلط دادن است.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

مائده اميني
روزنامه نگار

زمستان هم بايد در خانه  بنشينم، 
مثل پاييز، مثل تابستان و بهاري 
كه گذشت؟ ســال هاي پيش اگر 
در شهر هم خبري از برف نبود، اميدمان به بلندي هاي اطراف 
شهر بود، اينكه چهار دست و پا هم كه شده خودمان را به پاي 
پيست شمشك برسانيم و اگر اسكي هم بلد نيستيم، روي برف ها 
ســري بخوريم يا اينكه به لطف تله كابين ها به توچال و ديزين 
برسيم و از تماشاي هنرنمايي اسكي بازها و اسنوبردي ها لذت 
ببريم و مهم تر از همه اينكه ســرمان را باالتر از دود غليظ شهر 
بگيريم و نفسي بكشيم. سفيدي برف كه روي كوه ها زد دلمان 
خوش بود كه براي چند ساعت هم كه شده، مي شود از استرس 
كرونا خالص شــويم و چاي داغمان را زير آفتابي كه روي برف 
پهن شده، هورت بكشيم اما... پيســت ها هنوز باز نشده، بسته 
شده اند. از اسفند سال گذشته كه كرونا آمد، دستور صادر شد 
همه پيست ها تعطيل. اين قانون فقط براي ايراني ها اجرا نشد. 

فدراسيون جهاني اسكي همه مسابقاتي را كه قرار بود در سطح 
جهاني برگزار شود، لغو كرد. امسال روز 20آذر، پيست توچال 

باز شد ولي ترس از كرونا اين پيست را هم بعد از 4روز بست.

حرفه اي هم تعطيل
با بسته شدن پيست هاي اسكي، نه تنها يكي از تفريحات مردمي 
تعطيل شــد كه ورزشــكاران حرفه اي هم نتوانستند فعاليتي 
داشته باشــند، حتي آنها كه عضو تيم هاي ملي هستند. بهرام 
ساوه شمشــكي، دبير فدراســيون اســكي مي گويد كه ايران 
2ميزباني مهم را هم از دست داد: »شهريور در اسكي روي چمن 
ميزبان فينال جام جهاني بوديم كه همه مسابقات لغو شد و اين 
ميزباني را از دست داديم. اســفند پارسال هم در اسكي آلپاين 
ميزبان مسابقات قهرماني جوانان آسيا بوديم كه آن هم لغو شد 
وشايد امسال برگزار شود.« ســال هاي گذشته در ماه هايي كه 
پيست هاي ايران هنوز اينقدر برف نداشتند كه بشود رويشان 

سپيدي كوه مرا مي خواند اما...
از اول آذر امكان اسكي در توچال وجود دارد اما تا اواخر آذر همه منتظر بودند تا 

وزارت بهداشت پروتكل هاي بهداشتي را براي باز شدن پيست ها اعالم كند

اســكي كرد، ملي پوشان به پيســت هاي پربرف خارجي اعزام 
مي شدند اما امسال كرونا پيست هاي خارجي را هم تعطيل كرد و 
آنها هنوز نتوانسته اند روي برف تمريني داشته باشند. فدراسيون 
جهاني قرار است مسابقات قهرماني جهان آلپاين و صحرانوردي 
را اواخر بهمن و اوايل اســفند در ايتاليا و آلمان برگزار كند اما 
به خاطر كرونا، برگزاري قطعي نيست. اين فدراسيون مسابقات 

اسنوبرد جهاني را كه قرار بود در چين برگزار شود، لغو كرد.

در انتظار پروتكل
از اوايل آذر امكان اســكي كردن در پيست توچال بود اما ديگر 
پيست هاي اطراف تهران نياز به بارش بيشتر داشتند تا باز شوند. 
فدراسيون تا اواخر پاييز منتظر بود تا وزارت بهداشت پروتكل ها 
را اعالم كند. از اسفند سال گذشته كرونا به ايران آمده اما چرا 
تا اســفند پروتكل هاي بهداشتي اسكي مشــخص نشده بود؟ 
شمشكي مي گويد: »از شهريور پروتكل هاي پيشنهادي كميته 
پزشكي فدراسيون را به ســتاد داديم. چندين بار هم پيگيري 
كرديم. ما به وزارت بهداشت حق مي دهيم كه ورزش اولويتش 
نباشد. اين همه گرفتاري در بحث درمان و كادر درمان هست و 
خيلي درگيرند و فرصت نمي كنند پروتكل ها را تعيين كنند«. 

اسكي در فضاي باز انجام مي شود و با توجه به اينكه ورزشكاران 
لباس هاي پوشيده و حتي دستكش دارند و هيچ برخوردي هم با 
هم ندارند، چرا براي انجام اين ورزش سختگيري  هايي مي شود؟ 
به نظر مي رسد دليل اصلي اتفاقاتي است كه در پيست توچال 
افتاد. كيوان محبي، رئيس هيأت اسكي شميرانات دليل تعطيل 
شدن توچال را توضيح مي دهد: »در شرايط كرونايي مهم وضيت 
داخل تله كابين است، در خود پيست كه مشكلي نيست. طبق 
پروتكل هايي كه تعريف كرديم، داخل كابين ها بين دو صندلي، 
پالســتيك ضخيمي نصب شــد. در تله كابين هاي 6نفره هم 
قرار شد فقط 4نفر سوار شــوند. در ورودي ها هم دستگاه هاي 
ضدعفوني گذاشته شــد اما در دو روز اولي كه پيست باز شد، 
ازدحام جمعيت داخل خود ايستگاه مشكل ساز شد«. سردشدن 
به يك باره، گردشــگراني را كه براي تفريح به ايستگاه۵ توچال 
برده بود، به داخل ايستگاه كشاند و ازدحام جمعيت خيلي ها را 
نگران كرد. در همان دو روزي كه توچال شلوغ بود، بليت فروشي 
محدود بود. اگر ســال هاي پيش هر روز هزار بليت در توچال 
فروخته مي شد، روز پنجشنبه بيســت آذر 400بليت و جمعه 
3۵0بليت فروخته شد و بيشتر مردم عادي بودند كه به توچال 
رفتند. محبي مي گويد: »در صفحه هاي مجازي اســكي بازان 
باخبر شده بودند كه ظرفيت پذيرش پايين است و نيامده بودند. 
بيشتر مردم عادي براي گردش به توچال آمده بودند. اسكي بازان 

در ايستگاه7 اسكي مي كنند نه ايستگاه۵ «.
نظر محبي اين است كه اگر بقيه پيست ها باز شوند، مردم كمتر 
به توچال هجوم مي برند. براي اينكــه فاصله اجتماعي رعايت 
شود، يكي از پيشــنهادها اين است كه تا ســاعت12 فقط به 
گردشگران بليت فروخته شود و از اين ساعت به بعد اسكي بازان 
اجازه حضور در پيست را داشته باشند. پيام نظر، رئيس كميته 
گردشگري فدراســيون اســكي نظر ديگري دارد. او مي گويد 

بهتر اســت كه ايران هم همان پروتكل هايي را رعايت كند كه 
كشورهاي مطرح در اســكي از آن پيروي مي كنند؛ »فرانسه 
پيســت هايي را كه هتل هاي توريســتي دارد، تعطيل كرده. 
در سوئيس هم پيســت هايي فعال هستند كه فقط مخصوص 
اسكي بازها هســتند نه توريست ها.« در ســوئيس كه يكي از 
مراكز مهم براي اسكي است، ظرفيت تله كابين ها و تله هاي باز 
را نصف كرده اند، در همه ورودي ها به پيســت هم نرده گذاري 
شده و اسكي بازان بايد فاصله اجتماعي يك مترونيم را رعايت 
كنند. هتل ها، سالن هاي غداخوري و ديگر فضاهايي كه براي 
گردشگران تعريف شده، تعطيل شده اند و فقط اسكي بازان در 
پيست ها هستند. نظر توصيه مي كند كه در پيست های ايران 
هم بايد اين شــرايط حاكم باشــد و البته مهم تر از همه اينكه 
بليت فروشي ها آنالين انجام شــود؛ »يكي از مشكالتي كه در 
پيست توچال پيش آمد اين بود كه همه براي خريد بليت هجوم 
برده بودند. اگر شب قبل بليت آنالين فروخته شود، ديگر همه 

روز بعد به پيست نمي روند.«
پيســت هاي اطراف تهران هر ســال عالوه بر اينكــه ميزبان 
اسكي بازان و گردشگران شــهرهاي ديگر بودند، مهماناني هم 
از كشورهاي همسايه و غيرهمسايه داشتند. توريست هايي كه 
به ايران مي آمدند، در فصل برف سري هم به پيست ها مي زدند 
و هميشــه از اينكه پيســت ها در يك قدمي پايتخت هستند، 
شگفت زده مي شدند اما امسال اين اتفاق نيفتاد و هم تورهاي 

گردشگري و هم فدراسيون اسكي دچار ضررهاي مالي شدند.

امان از دست جوانان
كرونا بخشــي از فعاليت هاي كوهنوردي را هــم تعطيل كرد. 
يخ نوردي و كوهنوردي با اسكي از ورزش هاي زمستاني اند اما 
به گفته رضا زارعي، رئيس فدراسيون كوهنوردي، همانطور كه 
در فصل هاي قبل بيشتر فعاليت هاي كوهنوردي تعطيل بود، 
در فصل سرما هم ورزش هاي زمستاني اين فدراسيون فعاليتي 
نداشــتند. ماه هاي اخير عالوه بر اينكه خود كوهنوردان دنبال 
صعود از ارتفاعات بودند، مردم براي گردش و ورزشكاران ديگر 
رشته ها هم كه براي فعاليت در باشگاه ها با محدوديت روبه رو 
بودند، براي بدنســازي به كوه پناه بردند و فدراسيون هم براي 
اينكه كرونا مشكل ساز نشود، بيشتر پناهگاه ها را تعطيل كرد اما 
رضايي مي گويد در فصل زمستان نمي شود، اين كار را كرد؛ »به 
خاطر اينكه اين قرارگاه ها در ارتفاع هستند و كنترل و نظافتشان 
سخت است ما هم بيشــتر قرارگاه ها را تعطيل كرديم. ولي در 
فصل زمستان اگر قرار است كسي كوه نرود بايد از مبدا صعود 
جلوي مردم را گرفت. چون محدود كردن پناهگاه ها درســت 
نيست و مردم دچار مشكل مي شوند. ما سعي كرده ايم پناهگاه ها 
را نبنديم ولي در شرايط بحراني غذاخوري ها و خوابگاه ها تعطيل 
شده، فقط سالن ها باز است.« اتحاديه هاي جهاني كوهنوردي 
همه مســابقات را تعطيــل كرده اند اما فدراســيون با رعايت 
پروتكل ها، اردوهاي تيم ملي و مســابقات انتخابي را به صورت 
محدود برگزار كرده. رضايي مي گويد مشكل اصلي آنها جوانان 

هستند؛ »جوانان كمتر پروتكل ها را جدي مي گيرند.« 

ليلي خرسند
روزنامه نگار

دولت به دنبال حفظ بورس است 

تالش دولت براي حفظ سوددهي 
بازار مشــهود اســت. نخستين 
سودي كه رشــد بورس براي حاكميت و دولت دارد، جبران 
كسري بودجه و تامين منابع مالي مورد نياز است. به خصوص 
دولت در اليحه بودجه ســال آينده پيش بيني كرده اســت 
كه در ســال1400، به ارزش 9۵هزار ميليارد تومان سهام 
در بورس به فروش برســاند. اوراق خزانه هــم بايد از طريق 
بازار ســرمايه به فروش برود و همه ايــن نكات يعني تالش 
دولت بر حفظ ســوددهي بورس اســت. مــن فكر مي كنم 
بازگشــت شــاخص به يك ميليون و200هزار براي بورس 
مشكل ساز خواهد بود. به خصوص كه حضور گسترده مردم 
در اين بازار به واسطه تشويق ها و تبليغ هاي مسئول رخ داده 
اســت. اين پيش بيني در حالي است كه برگشت شاخص به 
2ميليون واحد هم امكان پذير نيست مگر اينكه اتفاق خيلي 
خارق العاده اي رخ دهد. در 3 ماه آينده به نظر مي رسد بورس 
بهشتي براي نوسان گيرها باشد. سهام شركت هاي بزرگ اين 
روزها مدام باال و پايين مي شــود و تكرار اين نوسان ها براي 
نوسان گيرها سودآوري خوبي به همراه دارد اما كليت بازار در 
بازه زماني كوتاه مدت به نظر مي رسد كه متعادل رفتار خواهد 
كرد. به خصــوص كه دالر هم در اين مدت احتماال نوســان 

قابل توجهي را تجربه نخواهد كرد.

غالمرضا سالمي
 اقتصاددان و تحليل گر 

بازار سرمايه 

حسين خواجويي
 كارشناس بازار سرمايه

عباسعلي حقاني نسب
كارشناس بازار سرمايه
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چهارشنبه 17دي 99
 ميالن – يوونتوس

هفته 16سري آ
يوونتوس به دنبال دهميــن قهرماني پي در پي در 
سري آ است و جالب اينكه آخرين قهرماني ميالن در 
سري آ دقيقا به 10سال پيش )2011( برمي گردد. 
ميالن در فصل جــاري دوبــاره در جمع مدعيان 
قهرماني در ليگ ايتاليا قرار گرفته و اهالی فوتبال 

مي دانند اين بازي را نبايد از دست بدهند.

يكشنبه 28دي 99
 اينتر- يوونتوس

 هفته 18سري آ 
اينتر در فصل جاري از ليگ قهرمانان اروپا حذف شده 
و حاال تنها اميد اين تيم براي دريافت جام در اين فصل 
قهرماني در سري آ است. اينتر فصل گذشته رقابتي 
جدي با يوونتوس براي تصاحب سري آ داشت ولي آنها 
رفت و برگشت را به يوونتوس باختند. يوونتوس پيرلو 
براي باقي ماندن در جمع مدعيان فصل جاري چاره اي 

جز تكرار بردهاي فصل گذشته ندارد.

يكشنبه 28دي 99
پول- منچستريونايتد  ليور

 هفته 19ليگ برتر
يورگن كلوپ- با وجود تمــام انتقادها به انتخاب 
فيفا – حاال بهترين مربي سال اســت. اين اتفاق 
باعث شده تمام مربيان روبه روي او انگيزه مضاعف 
براي برد مقابل او داشته باشند. بماند كه مسابقه 
ليورپول – منچستريونايتد يكي از پرمخاطب ترين 

بازي هاي ليگ برتر انگليس به شمار مي رود.

دي يا بهمن 99
استقالل – پرسپوليس

معوقه از هفته هشتم ليگ برتر ايران
دربي ايران را بيشتر ايراني ها تماشا مي كنند، حتي 
آنها كه در طول سال كمتر پيش مي آيد عالقه اي 
به تماشاي مسابقه هاي فوتبال داشته باشند. االن 
تنها نكته زمان برگزاري اين بازي است. چند بازي 
پرسپوليس به دليل حضور در فينال ليگ قهرمان 
آسيا به تعويق افتاد و اگر قرار باشد پرسپوليس اول 
اين بازي ها را انجام دهد و بعد با اســتقالل بازي 
كند، دربي اين فصل ليگ برتر ايران بايد اواخر دي 

يا اوايل بهمن برگزار شود.

چهارشنبه 1بهمن 99
يوونتوس- ناپولی

 سوپركاپ ايتاليا
آنــدره آ پيرلو باالخره نشــان مي دهــد كه براي 
يوونتوس گزينه اي بهتر از ساري است؟ سوپركاپ 
ايتاليا فرصتي براي اثبات اين موضوع اســت چون 
ساري كه موفق نشــد اين جام را در فصل گذشته 
ببرد. البته كه ناپولي تيمي پرســتاره با روحيه اي 
جنگنده شبيه به مربي اش جنارو گتوزو است ولي 
هوداران يووه اين بازي را به اميد تصاحب نخستين 

جام فصل تماشا مي كنند.

پنجشنبه 9بهمن 99
پول  تاتنهام- ليور

 هفته 20ليگ برتر
مورينو روبه روي كلوپ؛ همين رويارويي براي اينكه 
مسابقه تاتنهام و ليورپول را تماشا كنيم كافي است. 
اين دو مربــي در ماه هاي گذشــته نبردهاي كالمي 
بســياري داشــته اند. ليورپول در آذر ماه گذشته در 
خانه تاتنهام را شكست داد و چه كسي است كه نداند 
مورينيو از شكست دوباره چقدر متنفر است، آن هم 

مقابل كسي مثل يورگن كلوپ.

سه شنبه 14بهمن 99
 ميالن- اينتر

 هفته 23سري آ 
حســن دربي ايتاليا به اين است كه كمتر مساوي 
مي شود. در سال هاي اخير حتي مساوي هاي اين 
دربي هم بسيار پرگل بوده ولي عالوه بر اينها، دو 
تيم در فصل جاري مدعي قهرماني در سري آ هم 
هستند. تماشاي دربي اين فصل ميالن و اينتر را 

نبايد از دست داد.

شنبه 25بهمن 99
منچسترسيتی- تاتنهام

 هفته 24ليگ برتر
اين هم يكي ديگر از مسابقه هايي است كه عالوه بر 
قدرت دو تيم، به خاطر شخصيت هاي ويژه مربيان 
دو تيم هم ارزش ديــدن دارد. رقابــت مورينيو 
و گوآرديوال كه در زمان نشســتن ايــن دو روي 
نيمكت هاي رئال و بارســا شروع شد، حاال يكي از 
رويارويي هاي كالسيك در عالم مربي هاي فوتبال 

به شمار مي رود.

سه شنبه 28بهمن 99
 بارسلونا- پاری سن ژرمن 

مرحله يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان 
مرحله حذفي ليگ قهرمان اروپا از 28بهمن شروع 
مي شــود و بدون ترديد جذاب ترين مسابقه اين 
مرحله رويارويي بارسلونا و پاري سن ژرمن است. 
بارسلونا در فصل گذشــته مقابل بايرن مونيخ با 
دريافت 8گل تحقير شد و حاال هواداران اين تيم 
از بارسا مي خواهند آن خاطره تلخ را از ذهن شان 
پاك كند. البته تيم مقابل فيناليست فصل گذشته 
بازي هاست كه با ســتاره هايش در زمره مدعيان 
قهرماني فصل جديد قــرار دارد. آنها مي خواهند 
انتقام شكست تاريخي از بارسلونا در فصل2017 
بگيرد. در بازي رفت پاري ســن ژرمن بازي را 4 بر 
صفر برده بود ولي در بازي برگشت 6بر يك باخت 
و حذف شد. مســابقه برگشــت دو تيم در فصل 
جاري روز چهارشنبه 20 اسفند در پاريس برگزار 

مي شود.

سه شنبه 5 اسفند 99
آتلتيكومادريد- چلسی 

يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان
يكي ديگر از قرعه هاي جذاب مرحله يك هشــتم 
نهايي ليــگ قهرمانــان اروپا، رويارويي چلســي 

لمپارد با آتلتيكوي سيمئونه است. چلسي يكي از 
گران ترين و پرستاره ترين تيم هاي فصل جاري در 
قاره اروپاست ولي آتلتيكومادريد يكي از تيم هاي 
گردن كلفت اروپا در چند فصل اخير است كه سخت 
گل مي خورد و شكست دادنش براي هر تيمي دشوار 
است. مسابقه برگشت اين دو تيم روز چهارشنبه 27 

اسفند در لندن برگزار مي شود.

شنبه 16اسفند 99
 بايرن مونيخ- دورتموند

 هفته 24بوندس ليگا 
زنبورها )لقــب دورتموند( در فصــل جديد مثل 
گذشــته به حريفانشــان نيش نمي زنند ولي اين 
دليل نمي شود كه رويارويي تاريخي اين تيم با غول 
ترسناك فوتبال آلمان، بايرن مونيخ ديگر تماشايي 
نباشد. دست كم رقابت لواندوفسكي و هالند به حد 
كافي جذاب هســت كه طرفداران فوتبال را پاي 

تلويزيون بنشاند.

يكشنبه 17 اسفند 99
 آتلتيكومادريد- رئال مادريد

 هفته 26الليگا
دربي پايتخت اســپانيا 
در هر صــورت جذاب 
اســت و اگــر دو تيــم 

مدعي قهرماني هم باشند اين جذابيت بيشتر هم 
مي شود. رئال مادريد در بازي رفت 2بر صفر پيروز 
شد و حاال ديه گو سيمئونه به دنبال گرفتن انتقام 
آن شكست اســت. گرچه زيدان نشان داده استاد 
موفقيت در بازي هاي بزرگ اســت و اين موضوع 

دربي مادريد را غيرقابل پيش بيني مي كند.

چهارشنبه 24دي تا 28دي 99
 سوپركاپ اسپانيا
شايد رئال - بارسا 

سوپركاپ اسپانيا در اين 
فصل به شكلي متفاوت 

برگزار مي شــود. طبق برنامه اعالم شــده، تيم هاي 
اول و دوم الليــگا در فصل گذشــته )رئال مادريد و 
بارسلونا( با فيناليست هاي كوپا دل ري )سوسيداد 
و آتلتيكوبيلبائــو( بازي مي كننــد و برنده ها راهي 
مسابقه فينال مي شوند. بارسا روز چهارشنبه 24دي 
با سوسيداد بازي مي كند و مسابقه رئال برابر بيلبائو 
هم روز پنجشنبه 25دي برگزار مي شود. تاريخ بازي 

نهايي هم روز 28دي اعالم شده است.

پيش بيني ها از بارش برف در زمستان99 چه مي گويند؟

زمستان پربرف در انتظار نوار شمالي 
ضيائيان، مديركل پيش بيني هواشناسي: پيش بيني ما اين است 

كه اغلب استان هاي كشور بارش طبيعي و نرمال داشته باشند
پاييــز تمام شــد و برخــاف پيش بيني هاي 
هواشناسي كشــور كه در كل كشور بارش كم را 
تخمين زده بود، از ابتداي مهر تا 23 آذر 99بيش از 
61ميلي متر در كشور بارندگي داشتيم كه اين ميزان نسبت به ميانگين بلندمدت 20درصد 
و نسبت به سال گذشته حدود 3درصد بيشتر بود. با اين اوصاف بايد ديد آيا زمستان 
پربرفي هم خواهيم داشت يا خير؟ و پيش بيني ها تا چه اندازه درست از آب در خواهد آمد.

علت خطا در پيش بيني ها
صادق ضيائيان، مديركل پيش بيني و هشدار سريع ســازمان هواشناسي در گفت وگو با 
همشــهري در مورد علت خطا در پيش بيني ها مي گويد: »قبل از هرگونه توضيح در مورد 
پيش بيني فصل زمستان بايد بر اين نكته تأكيد كنم كه پيش بيني هاي فصلي نه تنها در ايران 
بلكه در همه جاي دنيا از قطعيت برخوردار نيستند. در مورد بارش هاي پاييزي كم كه سازمان 
هواشناسي كشور پيش بيني كرده بود و برخالف انتظار رخ داد، بايد به اين دو نكته اشاره كنم. 
زماني  كه از فصل بهار براي پاييز پيش بيني وضعيت بارش ها يا ترسالي و خشكسالي صورت 
مي گيرد، به طور قطع درصد خطا افزايش پيدا مي كند. از سوي ديگر بارش هاي حدي يعني 
بارش هاي شــديد در مدت زمان كوتاه، قابليت پيش بيني در بلندمدت را ندارند. در مورد 
بارش هاي پاييزي امسال عمده بارش هاي كشور در چند استان جنوب غربي مانند كهگيلويه 
و بويراحمد و بوشهر بود؛ در واقع در مناطقي كه سيل آمد و همين بارش هاي حدي سبب شد 
كه ميزان بارش ها نسبت به بلندمدت افزايش يابد و درنتيجه پيش بيني های ما با درصدي 
خطا همراه شود كه قابل پيش بيني هم نبود. اما در بسياري از استان ها مانند آذربايجان شرقي، 
خراسان رضوي، خراسان شمالي، گلستان، گيالن، هرمزگان و سيستان و بلوچستان كمتر از 
حد نرمال بوده است و هنوز آنها دچار كم بارشي هستند. اين موضوع نشان مي دهد كه طبق 
پيش بيني ها ما در طول فصل پاييز بارندگي كم داشتيم اما ورود 3سامانه حدي و شدت وقوع 

آن توانست كل اعداد و ارقام را جابه جا كند كه قابل پيش بيني هم نبود«.
بارش نرمال در زمستان

در فصل زمستان پيش بيني ما اين است كه اغلب استان هاي كشور بارش طبيعي و نرمال 
داشته باشند. ضيائيان در مورد بارش هاي زمستاني مي گويد: »انتظار مي رود نوار شمالي 
كشور امسال بارش هاي بيشتري در فصل زمستان داشته و حتي تا حدودي بيشتر از نرمال 
باشند. البته منظور ما از نرمال اين نيست كه بارش كم يا زياد است. بارش ها مطابق اقليم 
منطقه صورت مي گيرد. در مناطقي كه زمستان سرد و پربارشي معموال دارند به همان شكل 
است«. پيش بيني مي شود دامنه هاي شمالي و جنوبي رشته كوه البرز، خراسان شمالي و 
آذربايجان شرقي و غربي استان هايي از مناطقي باشند كه با بارش هاي بيشتري در زمستان 
مواجه شوند. اما به علت اينكه پيش بيني ها بلندمدت است شايد در آن تغييراتي ايجاد شود.

وي با بيان اين موضوع درخصوص وقوع سيل در زمستان هم مي افزايد: »ما زمستاني با تمام 
شاخص هاي زمستاني در پيش داريم. ما از امروز نمي توانيم پيش بيني سيالب داشته باشيم. 

اصوال 3روز قبل از وقوع سيل مي توان درخصوص آن هشدار داد و آن را پيش بيني كرد«.
انسو بر زمستان تأثير گذار نيست

امسال پديده انسو بر آب و هواي كشور تأثير مستقيم گذاشته است اما ضيائيان مي گويد: 
»انسو بر فصل زمستان تأثيرگذار نيســت. اين پديده در حوالي خط استوا رقم مي خورد و 

معموال بارش هاي كمتر در فصل پاييز به علت وقوع اين پديده است«.
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مسابقه هاي  تماشاي 
فوتبال در روزهاي اوج 
كرونا تبديل به يكي از روش هاي تحمل زندگي 
در قرنطينه شد. حتي در روزهايي كه برگزاري 
بازي ها به دليل شــيوع ويروس كوويد-19در 
بيشتر كشورها ممنوع شده بود، آدم هاي معتاد 
به تماشاي فوتبال به پيگيري ليگ هاي كم اهميت 
مثل ليگ باروس روي آوردنــد. آن روزهاي 
كمياب شدن فوتبال جذاب باعث شد، بيش از 
پيش قدر رويارويي هاي تيم هاي بزرگ را بدانند. 
مرور بازي هاي مهم در زمستان99 نشان مي دهد 

فصلي جذاب پيش روي اهالی فوتبال است.

مروری بر جذاب ترين   
مسابقه های فوتبال

 در زمستان99

گل ها
سياوش ابدي

روزنامه نگار
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پرسنلخدماتبيمارستانهاهيچكجاديدهنميشوند
از پرســنل خدمات بيمارستان مسيح دانشوري هســتم كه از زمان 
شيوع كرونا همزمان با كادر درمان به سهم خودم در خط مقدم بوده ام 
و تاكنون 2 بار به كرونا مبتال و درمان شده ام. با اين حال من و امثال 
من در هيچ كجا ديده نمي شويم و در مناســبت هاي تقويمي هم از 
همه پرسنل ياد مي شود جز پرسنل خدمات كه بيمار و ظروف بيمار 
را مي شويند، آنها را حمل مي كنند، در همه جا تردد مي كنند و بسيار 

زحمات ديگر. تقاضا داريم اين پرسنل خدوم نيز ديده شوند.
محمديازتهران

مسكنمهرمتقاضيانرازودترتحويلبدهند
از مدت ها قبل قرار است در طبقه هشتم بلوك 66در پرديس به من و 
همسر و دو فرزندم يك واحد آپارتمان مسكن مهر تحويل دهند و بارها 
بابت آن تكميل وجه كرده و پول پرداخته ايم، اكنون طاقتمان تمام شده 
و تقاضا داريم مســكن را به ما تحويل دهند و ما بقي وجه را به روالي 
كه قرار است خودشان از ما بگيرند كه قطعا بهتر از پرداخت كرايه به 

صاحبخانه هاي بعضا بي انصاف است.
متقاضيچشمانتظارمسكنمهر

سامانهمليامالكواسنادنيازمندانتشارراهنمايثبتناماست
براي ثبت نام ســامانه ملي امالك و اســناد نياز به راهنمايي دقيق 
است؛ درحالي كه اين ســامانه هيچ راهنماي متني يا شماره تماسي 
براي راهنمايي منتشر نكرده اســت. زمان ثبت نام مسائل متنوعي 
مطرح مي شود؛ ازجمله اينكه شــرايط مالكان با يكديگر فرق دارد، 
يك ملكي مستأجر دارد، ديگري ندارد. حتما بايد سرپرست خانوار در 
سامانه ثبت نام كند كه چه بسا اصال سرپرست، ملكي ندارد و اعضاي 
خانواده اش، ملك دارند، اصال مشخص نيست چگونه بايد ثبت نام كرد 
تا اطالعات اشتباه ثبت نشــود. نكته ديگر اينكه مشخص كنند اين 
سامانه زيرنظر اسناد، اداره ماليات يا وزارت شهرسازي است. آيا نبايد 
اين سامانه آرم و نشاني داشته باشد كه بدانيم زيرنظر كجاست؟ در كل 

ثبت امالك براي شخص ذي نفع در اين سامانه كامال مبهم است.
ملكيازتهران

اداراترشتبهروشنيمقرنقبلكارميكنند
در ادارات و سازمان هاي رشت خبري از انجام كارغيرحضوري نيست و 
بدون حضور شخص، كاري انجام نمي شود؛ در ثاني وقتي شخص حاضر 
باشد هم اغلب كارها همچنان دستي است و بايد فتوكپي و رونوشت 
تهيه كنيد. بدتر از آن وقتي به شما وعده انجام كار در فردا را مي دهند 
فردا كه برويد تازه كار را شروع مي كنند و اينگونه نيست كه كار از قبل 

آماده باشد. اين روش جداي ايام كرونا هم درست نيست.
محمدازرشت

وعدهاپراتورهايتلفناغلبسراباست
تبليغات بسياري درخصوص خريد شارژ و شركت در قرعه كشي گوشي 
اپل و جايزه هاي چند ده ميليوني صــورت مي گيرد كه پيگيري اين 
قرعه كشي ها و جايزه ها جز تمام شدن شارژ گوشي و ايجاد هزينه روي 

قبض آخر ماه تلفن ثمر ديگري ندارد.
يكشهروندازانديشهشهريار

تخفيفاتدروغينفروشگاهها
فروشگاه هاي بزرگ و هايپرها اغلب تخفيفات خود را شامل كاالهايي 
مي كنند كه واقعا اين روزها و با گراني ها كاربرد چنداني ندارند؛ در ثاني 
قيمت هاي داخل فروشگاه ها در بسياري از موارد بيشتر از بيرون است 
و موقع حساب و كتاب مدام مي گويند اينقدر تخفيف و آنقدر تخفيف 
درحالي كه مي توان در خارج از فروشگاه ها آن كاالها را ارزان تر خريد.
كورشازتهران

رقمسختيكارناچيزدرحقوقبازنشستگانمشمول
برخي بازنشستگان كه مشمول حق ســختي كار شده اند رقم بسيار 
ناچيزي بابت آن دريافت مي كنند. من با ســابقه 25سال سختي كار 
بازنشسته شــده ام و براي 5 ماه ســختي كار 155هزار تومان به من 
پرداخته اند، يعني ماهانه 31هزار تومان. اين واقعا عادالنه اســت آيا 

حمايت از فردي كه كارش سخت و زيان آور بوده اينگونه است؟
رضوانيازاصفهان

بازداشتاشتباهيبايكعذرخواهيبرطرفنميشود
5سال قبل بعد از 30سال خدمت از ارتش بازنشسته شدم. چند روز 
قبل به درب منزل مراجعه كرده و گفتند شما پرونده فرار از خدمت 
داريد و بايد بازجويي شويد. با هر ترفندي بود مرا با دستبند در مترو و 
مقابل در و همسايه بردند و بازجويي و بعد بازداشت كردند. سپس به 
دادسرا اعزام شدم و درآنجا مشخص شد كه من آن كسي نيستم كه در 
پرونده قيد شده. آيا در عصر ارتباطات و زمان دولت الكترونيك ارتباط 
رايانه ها اينقدر ضعيف است ؟ آيا اين روال درست است كه بعد از 7سال 
بفهمند من كسي نيستم كه به دنبالش هستند؟ آيا با يك عذرخواهي 
ســاده زباني ابهامات اين موضوع براي خانــواده ام و آنهايي كه مرا با 

دستبند ديدند برطرف مي شود؟
بازنشستهدلشكستهارتش

جادهورزنهبهنايينآسفالتشود
جاده ورزنه به نايين، تا كيلومتر 10 پر از دســت انداز و چاله است و 
سال هاست به آن توجه نشده است. از مســئوالن تقاضا داريم براي 

روكش آن اقدام كنند.
شفيعيازنايينيزد

دوچرخهسواری،فانتزینيست
استفاده از دوچرخه، شايد به نظر موضوعي فانتزي  ادامهاز

بيايد، اما اگر توجه كنيم كه اين كار مي تواند تأثير صفحهاول
مستقيمي بر سالمت ما و فرزندان مان بگذارد، شايد نگاه مان اندكي 
 N1H1 تغيير كند. سال گذشته در همين روزها اعالم شد آنفلوآنزاي
در كشور گسترش پيدا كرده و بهتر است مردم از ماسك استفاده كرده 
و دستان خود را بيشتر از حالت عادي بشويند. با وجود اين، بسياري از 
مردم چنين توصيه هايي را جدي نمي گرفتند و شايد حتي كساني كه 
از ماسك استفاده مي كردند را به نوعي مسخره مي كردند، اما اين روزها 
اگر كسي را بدون ماسك در شهر ببينيم، تعجب مي كنيم. اين در حالي 
است كه ماسك، تنها يك وسيله براي جلوگيري از ورود ذرات ريز به 
سيستم تنفسي ماست. آنچه از سال گذشته تاكنون تغيير كرده، نگاه 
ماست؛ نگاهي كه الزم است به موضوعات ديگري مانند محيط زيست 
نيز تغيير كند و آن وقت، دوچرخه سواري ديگر يك موضوع تجملي و 

فانتزي نيست.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

اعترافاتقاتلخانواده
تويسركاني

يك هفته پس از قتل 5عضــو خانواده اي در 
تويسركان، تازه ترين اعترافات يكي از متهمان 
نشان مي دهد اين جنايت با انگيزه مالي اتفاق 

افتاده است.
به گزارش همشــهري، از روز دوشــنبه هفته 
قبل كه 5عضو خانواده اي در روستاي مرادآباد 
تويسركان واقع در استان همدان ناپديد شدند 
و اجســاد آنها يكي پس از ديگري در اطراف 
گاوداري شان پيدا شــد، مردم شهر هنوز در 
شــوك اين حادثه هســتند.  پليس در همان 
بررسي هاي اوليه به شواهدي دست يافت كه 
نشان مي داد 2كارگر افغانستاني عامالن قتل 
عام اين خانواده هســتند و  چند روز بعد يكي 
از آنها  در تهران دستگير شد. متهم بازداشت 
شده در تازه ترين اعترافاتش، اختالف مالي را 
انگيزه اش از ارتكاب ايــن جنايت اعالم كرده 
اســت. او گفت: بر ســر حقوقي كه از صاحب 
گاوداري طلب داشتيم با دوستم تصميم گرفتيم 
آنها را به قتل برسانيم. وي توضيح داد: اتاقي كه 
ما در آن زندگي مي كرديم نزديك محل زندگي 
صاحبكار و اعضاي خانواده اش بود. روز حادثه 
ما ابتدا صاحبكار، دختر و پسرش را در بيرون 
از گاوداري و در زمين هاي كشاورزي شــان به 
قتل رسانديم. ما آنها را جدا جدا گير انداخته و 
نقشه مان را عملي كرديم. در ادامه به سراغ پسر 
بزرگ تر و همسرش كه در خانه بودند رفتيم و 
آنها را هم به قتل رسانديم. ما از صاحبكارمان 
پول طلب داشــتيم و به همين دليل 5گوشي 
موبايل كه متعلق به مقتوالن بود و حدود يك 
كيلو زعفران از آنجا سرقت كرديم و دو نفري 
به تهران آمديم تا اينكه من دستگير شدم و  از 
همدستم هم خبري ندارم. با وجود اعترافات 
متهم دربــاره نقش همدســتش در جنايت، 
شواهد نشــان مي دهد كه او عامل اصلي قتل 
خانواده تويسركاني است. به همين دليل وي در 
بازداشت به سر مي برد و بازجويي ها از او براي 

كشف حقيقت در جريان است. 
حسين بشري، معاون اجتماعي پليس استان 
همدان از ادامه تالش ها براي دستگيري دومين 
متهم اين پرونده خبر داد و گفت: شهروندان به 

شايعات درباره اين حادثه توجه نكنند. 

 انگشت اتهام مقتول
به سوي شوهرش

مرد جوان مدت ها پيــش از اينكه دچار 
مرگ مغزي شود به خانواده اش گفته بود داخلي

كه دوست دارد اعضاي بدنش به بيماران 
نيازمند اهدا شود و همين وصيت او باعث نجات جان 

چند بيمار شد. 
به گزارش همشــهري، اين مرد 46ساله كه مهدي نام 
داشت، چند روز قبل به محل كارش در ميدان ميوه و 
تره بار رفت اما دچار سردرد و حالت تهوع شد. دوستانش 
در تماس با اورژانس درخواســت كمك كردند و او در 
كوتاه ترين زمان به بيمارســتان منتقل شد.  پزشكان 
اعالم كردند كه به دليل فشــار خون باالي او، يكي از 

رگ هاي ســرش پاره و دچار خونريزي شده و  شرايط 
وخيمي دارد. از ســويي  بيمارستان اتاق مراقبت هاي 
ويژه خالي نداشت و چند روز بعد در بخش مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان ســينا تختي براي مهدي پيدا و او به 
آنجا منتقل شــد. خانواده مرد جوان با بستري شدن او 
در بيمارستان سينا براي درمان او اميدوار شده بودند 
اما پزشكان پس از معاينه وي اعالم كردند كه او شرايط 
سختي دارد و اميد چنداني براي بازگشتش به زندگي 
وجود ندارد و در نهايت آب پاكي را روي دست خانواده 
مهدي ريختند و اعالم كردند او دچار مرگ مغزي شده 

است. در اين شرايط اهداي اعضاي بدن او تنها راه بود.

مســعود، برادر مهدي مي گويد: وقتي پزشكان گفتند 
برادرم ديگر به زندگي برنمي گردد اما مي شود با اهداي 
اعضاي بدنش چند بيمار را نجات داد، من با انجام اين 
كار موافقت كردم و ياد حرف هاي چند ماه قبل برادرم 
افتادم. او گفته بود دوست دارد اگر روزي دچار حادثه 
شد، اعضاي بدنش به بيماران نيازمند اهدا شود. خود 
من هم مدتي قبل به شكل اينترنتي كارت اهداي عضو 
دريافت كرده بودم. وقتــي در اين باره با پدرم صحبت 
كردم، با اينكه برايش سخت بود، اما سرانجام رضايت 

داد و با اهداي عضو او موافقت كرديم.
ساناز دهقاني، رئيس واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي 

بيمارســتان ســينا در اين باره گفت: با جلب رضايت 
خانواده بيمار مرگ مغزي، او به اتاق عمل منتقل شد و 
با تالش پزشكان متخصص، كليه ها و كبد او به 3بيمار 

نيازمند اهدا شد و زندگي دوباره اي به آنان بخشيد.

سارقي كه هنگام دستبرد به خانه ها، كودكان را 
مورد آزار و اذيت قرار مي داد در محوطه زندان 

رجايي شهر به دار مجازات آويخته شد.
به گزارش همشهري، اين مجرم سابقه دار كه از 
دي ماه سال97تحت تعقيب پليس قرار گرفته 
بود، شــگردش اينگونه بود كه زنگ خانه ها را 
مي زد و وقتي مطمئن مي شد كودكان در خانه 
تنها هستند، به بهانه دادن پول، آنها را فريب 
مي داد و مي  خواست كه در را باز كنند. سارق 
آزارگر پس از ورود به خانه ها و بســتن دست 
و پاي طعمه هايش، آنها را مــورد آزار و اذيت 
قرار مي داد و با ســرقت اموال قيمتي از آنجا 

فرار مي كرد.
يكي از كودكان كه دختربچه اي 8ساله و ساكن 
نازي آباد بود مي گفت اين فرد زنگ در را زده 
و سراغ پدر و مادرش را گرفته است. به گفته 
اين دختربچه،  مرد آزارگر وقتي مطمئن شده 
كه او تنهاســت به دروغ ادعا كرده كه دوست 
پدرش است و پولي براي او آورده و از دختربچه 
خواســته بود كه در را باز كند. او به اين بهانه 
وارد خانه شــده و با تهديد چاقو دختر بچه را 
مورد آزار و اذيت قرار داده و اموال قيمتي خانه 
مانند پول، طال و ارز را ســرقت كرده بود. اين 
مرد عالوه بــر آزار و اذيت كودكان، در جريان 
2سرقت، 2خانم 20و 30ساله را نيز با تهديد 
چاقو مورد آزار و اذيت قرار داده بود. عالوه بر 
اين؛ او براي سرقت وارد مهدكودكي كه تصور 
مي كرد خانه است شده بود و يكي از مربيان را 
مورد آزار و اذيت قرار داده بود اما وقتي متوجه 

شد كه مهد كودك است فرار كرده بود.
با شكايت خانواده ها و شروع تحقيقات پليسي، 
سارق مخوف در مخفيگاهش دستگير شد و در 
بازجويي ها به آزار و اذيت دست كم 20كودك 

با اين شگرد اعتراف كرد.
آزارگر كودكان 32ســاله و پيش از اين 15بار 
زندان را تجربه كرده و اعتياد شديدي به شيشه 
داشــت. وي در بازجويي ها بــه جرم خود كه 
سرقت هاي سريالي و آزار كودكان بود اعتراف 
كرد و گفت: زنگ خانه ها را مي زدم و اگر بچه اي  
جواب مي داد او را ســؤال و جواب مي كردم تا 
ببينم در خانه تنهاست يا نه. به او مي گفتم پدر 
و مادرت خانه هستند؟ اگر مي گفت هستند كه 
بي خيال مي شدم و مي رفتم اما اگر مي گفت 
نيســتند به دروغ مي گفتم كه پول برايشان 
آورده ام و پس از آن وارد خانه  مي شدم و دست 
و پايشان را با طناب يا چسب مي بستم و گاهي 
وقت ها، بي آنكه كاري به كارشان داشته باشم، 
اموال قيمتي را مي دزديدم، اما گاهي صدايي 
كه ناشي از توهم شيشه بود به من مي گفت برو 

سراغ كودكان و آنها را آزار و اذيت كن.
وي ادامه داد: گاهي مجبور مي شــدم روزانه 
زنگ بيشــتر از 2هزار يا 3هزار خانه را بزنم تا 
شايد از ميان آنها كودكي آيفون را بردارد و در 
خانه تنها باشد. اين مجرم اقرار كرد كه اغلب 
پول و طالهاي سرقتي را در بازي قمار باخته 
است و در ادامه تحقيقات مشخص شد كه پدر 
اين مرد نيز يك ســارق بوده كه سال ها قبل، 
زماني كه متهم كودك بوده هنگام سرقت در 
محاصره پليس گرفتار شده و با شليك مأموران 

كشته شده است.
با توجه به اتهامات اين فرد و تعداد شــاكيان، 
بازپــرس جنايي تهــران پرونده اين ســارق 
كودك آزار را به اتهام مفسد في االرض به دادگاه 
انقالب فرستاد. وي پس از محاكمه در دادگاه 
انقالب مفسد في االرض شــناخته و به اعدام 
محكوم شــد. اين حكم مدتي قبــل به تأييد 
قضات ديوان عالي كشور رسيد و پرونده براي 
انجام مقدمات اجراي حكم به شــعبه اجراي 

احكام دادسراي جنايي تهران فرستاده شد. 
با انجام مراحل قانوني مــرد محكوم به اعدام 
چند روز قبل در محوطه زندان رجايي شــهر 
پاي چوبه دار رفت و حكم اعدام اجرا و پرونده 

او براي هميشه مختومه شد.

»شــوهرم روي من تينر ريخت و مرا به 
آتش كشيد«. اين آخرين جمله اي بود پيگيري

كه زن جوان پيش از مرگ به زبان آورد. 
سرنخي كه باعث شد شوهرش به اتهام قتل او بازداشت 
شود اما اين مرد مدعي است كه بي گناه است و نقشي در 
مرگ همسرش نداشته اســت. به گزارش همشهري، 
ساعت 12ظهر يكشــنبه 30آذر ماه به قاضي ساسان 
غالمي، بازپرس جنايي تهران گزارش مرگ زني جوان 
اعالم شد. اين زن از يك هفته قبل تر به دليل سوختگي 
در بيمارستان بستري شده اما به دليل شدت سوختگي 
جانش را از دســت داده بود. با دستور بازپرس جنايي 
تهران، تحقيقات براي كشف اسرار مرگ زن جوان شروع 
شــد و مأموران دريافتند كه اين زن  قبل از مرگش به 
پليس و خانواده اش گفته بود كه با شوهرش اختالف 
داشته و روز حادثه پس از آنكه با او درگير شده، وي به 
روي او تينر ريخته و او  را آتش زده است. گفته هاي اين 
زن كافي بود تا شوهر 29ساله وي بازداشت و پرونده از 
دادسراي يافت آباد به دادســراي جنايي تهران ارجاع 
شود. متهم اما در جريان بازجويي هاي اوليه منكر قتل 
همسرش شد. او حتي ديروز وقتي مقابل بازپرس پرونده 
قرار گرفت نيز ادعاي خود را تكرار كرد و در پاســخ به 
سؤال بازپرس مدعي شد كه همسرش را دوست داشته 

و هرگز به فكر كشتن او نبوده است.

  در جلسه بازپرسي
بازپرس:اگرنقشيدرمرگهمسرتنداشتيپستوضيحبدهكهچه

شدكهاوآتشگرفت؟
متهم: خودسوزي كرد. من نقشي در مرگ او نداشتم. او را خيلي دوست داشتم و اصال با عقل 

جور درنمي آيد كه آدم زني را كه دوست دارد آتش بزند!
يعنيهمسرتدروغگفتهكهتواوراآتشزدهاي؟

متهم سكوت مي كند و حرفي نمي زند.
اماشماباهماختالفداشتيد؟

درست است اختالف داشتيم اما دليل نمي شود كه او را آتش بزنم.
اختالفاتتانبرسرچهمسائليبود؟

به خاطر مادرم. مي گفت حق نداري با مادرت رفت وآمد كنــي. مي گفت او زندگي ما را جادو 
مي كند و روي من تأثير بدي مي گذارد. اصرار داشــت كه مادرم با جادو و جنبل زندگيمان را 
ويران مي كند. به همين دليل هر وقت به خانه مادرم مي رفتم بعداز آن يك دعواي ســنگين 
داشتيم. البته تصورم اين است كه ماجراي مرگ فرزندمان و برادر همسرم باعث شد كه همسرم 
دچار مشكالت روحي شود. فرزندمان فروردين ماه نارس به دنيا آمد و زنده نماند. برادرش هم 

بيمار بود و فوت شد و اين اتفاقات او را عصبي و حساس تر كرده بود.
ظاهراًباهمسرتتفاوتسنيزياديداشتي؟

بله اما عاشقش بودم. من در يك نمايشگاه اتومبيل كار مي كردم؛ سال91 بود و يك روز او به 
همراه دوستش از مقابل نمايشگاه رد شد و من در نگاه اول عاشقش شدم. هرچند كه 12سال از 
من بزرگ تر بود اما 10، 15روز بعد از نخستين ديدار عقد كرديم. بعد از ازدواج متوجه شدم كه 
او قبال يك بار ازدواج كرده و به من نگفته بود با اين حال حرفي نزدم چون عاشقش بودم. تفاوت 

سني ما نقشي در اختالف ما نداشت و من او را دوست داشتم.
روزحادثهچهاتفاقيافتاد؟

آن روز مي خواستم به خانه مادرم بروم كه دوباره باهم درگير شديم. با اين حال به حرف هاي 
او توجهي نكردم و به ديدن مادرم رفتم. وقتي برگشتم ديدم حفاظ آپارتمان بسته و قفلي به 

آن آويزان است. من كليد آن قفل را نداشتم و فقط كليد آپارتمان همراهم بود. وقتي كليد را 
در قفل آپارتمان چرخاندم ديدم از داخل كليد روي آن است و اين يعني همسرم در خانه بود. 
در زدم. همسرم در ورودي را باز كرد اما حفاظ را باز نمي كرد. باهم درگير شديم، مي گفت چرا 
به حرفش اهميت ندادم و به خانه مادرم رفته ام. خيلي عصباني بود. با قيچي كه دستش بود 
جلوي موهايش را زد. بعد به آشپزخانه رفت و ظرف پالستيكي كه داخل آن تينر بود را برداشت 
و به مقابل در آمد. ابتدا مقداري از آن را به طرف من پاشــيد كه به طرف پشت بام فرار كردم 
و بعد مابقي تينر را روي خودش ريخت و فندكي كه در دســت داشت روشن كرد كه ناگهان 
آتش گرفت. خيلي شوكه شده بودم و نمي توانستم كمكش كنم چون در قفل بود. همسرم هم 
درحالي كه آتش گرفته بود به پشت مبل رفت و كليد قفل حفاظ را به سوي من پرتاب كرد. من 
هم فورا در را بازكردم و پتويي دور او پيچاندم تا آتش خاموش شود. بعد از آن او را به حمام بردم و 
با آب سرد شستم و با خواهرش تماس گرفتم و موضوع را خبر دادم. همانجا با باجناقم هم تماس 
گرفتم و گفتم كه همسرم خودش را آتش زده است و مي خواهد براي من پاپوش درست كند! 

چرابااورژانستماسنگرفتي؟
فكر مي كردم اگر او را با آب سرد بشويم سوختگي اش كمتر مي شود.

پسچرابهباجناقتگفتيكههمسرتبرايتپاپوشدرستكردهاست؟
متهم سكوت مي كند.

همسرتتينرراازكجاآوردهبود؟
ساختماني كه ما اجاره كرده بوديم 3طبقه بود كه طبقه اول و دوم آن خالي بود و صاحب خانه 
قصد داشت خانه را نقاشي كند و بعد اجاره بدهد، به همين خاطر مقداري تينر آورده بود و زير 

پله ها گذاشته كه همسرم آن را برداشته بود.

پسازبازپرسيازمتهم،قاضياورادراختياركارآگاهانادارهآگاهيقراردادووي
برايادامهتحقيقاتبهبازداشتگاهمنتقلشد.

درحاليكهزنجوانپيشاز

مرگ،قاتلشرامعرفيكردهاما

متهمميگويدكهبيگناهاست

نجات بيماران نيازمند؛ آرزوي بيمار مرگ مغزي

سارق كودك آزار به دار 
مجازات آويخته شد
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نيمهگمشده
»نيمه گمشــده« دومين 
رمان »بريت بنت« اســت 
كه توسط »ريور هد بوكز« 
انتشــار يافته اســت. اين 
كتاب در ســال2020 در 
صدر فهرست پرفروش ترين 
كتاب هــاي نيويورك تايمز 

قرار گرفتــه بود. اچ بي او نيز حقوق ســاخت يك 
ميني ســريال را با اقتباس از اين رمان به دســت 
آورده؛ »بنت« تهيه كننده اجرايي اين ميني سريال 
خواهد بود. »بريت بنت« در اين رمان به زندگي 
چند نســل از يك خانــواده در طول ســال هاي 
دهه1940 تا دهه1990 مي پردازد. اين داستان 
بر محور زندگي دو خواهر دوقلوي سياهپوســت 

نگاشته شده است. 

شماسكينگكنگ
كينگ كنگ«  »شــماس 
نوشــته جيمز مــك برايد 
است. شماس كينگ كنگ 
نيز يكي از بهترين كتاب ها 
به انتخــاب نيويورك تايمز 
است. جيمز مك برايد را با 
كتاب  »پرنده ارباب خوب« 

مي شناسند. جيمز مك برايد در رمان »شماس 
كينگ كنگ« به روايت يــك جنايت رخ داده در 
ســال1969 مي پردازد. مك برايد در اين كتاب 
همه افرادي كه در حادثه تيراندازي يك شماس 
كليسا به جواني سياه پوســت حضور داشتند را 
دوباره زنده كرده است. او در اين داستان از خالل 
روايت داستان شــخصيت هاي اصلي تالش دارد 

واقعيت درباره اين حادثه را برمال كند. 

هتلشيشهاي
»هتل شيشه اي« كتابي 
اســت نوشــته »اميلي 
ســنت جان ماندل«. اين 
پنجمين كتاب »ماندل« 
و نخســتين كتــاب وي 
پــس از دريافــت جايزه 

»آرتور سي كالرك« در سال2015 است. »هتل 
شيشه اي« نيز در 2020 در فهرست كتاب هاي 
برتر و پرفروش نيويورك تايمز قــرار گرفته بود. 
در اين كتــاب معمايي، »ماندل« بــه رويدادها 
و اتفاقات پــس از ناكامي »ترفنــد پانزي« )يك 
عمليات سرمايه گذاري كالهبردارانه( در ونكوور 

كانادا، مي پردازد. 

آينهونور
كتاب آينــه و نور هيالري 
مانتل نيز در زمره بهترين 
كتاب هاي سال جاري قرار 
گرفته بود. ايــن آخرين 
كتاب از سه گانه هيالري 
مانتــل درباره داســتان 
زندگي تومــاس كرامول 

از وزراي مهم هانري هشــتم پادشــاه انگلستان 
اســت. در اين كتاب به آخرين سال هاي زندگي 
توماس كرامول پرداخته شــده اســت. هيالري 
مانتل در كتاب اول اين ســري داستان ها به نام 
»تاالر گرگ ها« به سال هاي اوليه زندگي توماس 
كرامول پرداخته بــود. كتاب تــاالر گرگ ها به 
 فارسي توسط كيومرث پارساي ترجمه شده است. 

رودهام
كتاب »رودهــام« كه در 
فـهـرســـت  در   2020
كـــتاب هاي پرفـــروش 
نـيويـورك تــايــمـــز و 
ســاندي تايمز قرار گرفته 
بــود، جديد تريــن اثــر 
»كورتيس سيتنفلد« است 

كه تحسين منتقدان را برانگيخته است. اين رمان 
ازجمله رمان هاي تاريخي است كه در آن نويسنده 
به پيشــگويي مي پردازد، منتها با اين تفاوت كه 
كورتيس سيتنفلد در »رودهام« به پيشگويي آينده 
نمي پردازد بلكه به گذشته بازمي گردد و به بررسي 
اين مســئله مي پردازد كه اگر هيالري كلينتون 
با بيل كلينتون ازدواج نمي كــرد زندگي وي چه 
مسيري را پيدا مي كرد. آيا او بدون كلينتون هم پا 
به عرصه سياست مي گذاشت يا يك زندگي كاماًل 

متفاوت را پي مي گرفت.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

منشأهزينههايسريالپرماجرايشبكهنمايشخانگيبرايشدردسرسازشد
»قورباغه« مثل »شهرزاد«؟!

ياوريگانه
روزنامه نگار

يادداشت

نادرقدياني
مديرمسئول انتشارات قدياني

چرابايدغذايروحيمردمدچار
محدوديتشود

چهاردهميندورهجشــنواره
ســينماحقيقتامــروز)دوم
ديمــاه(بهپايانرســيد.در
هفتمينروزازاينجشنواره)روزگذشته(نكوداشتمرحوممنوچهرطياب
برگزارشدودبيرخانهانجمنصنفيتهيهكنندگانسينمايمستند،اسامي
15فيلمپرمخاطبو15فيلمبرترازنگاهتماشــاگرانسينماحقيقتراتا

آخرينساعاتپنجمينروزجشنوارهاعالمكرد.

كودتاي5۳،برترينمستندازنگاهتماشاگران
 كودتاي 53، هوبره، هجده  هزارپا، روياهاي خالكوبي شــده و طاهر 5مستندي 
هســتند كه تا پنجمين روز از نظر مخاطبان به عنوان برترين فيلم هاي مستند 
انتخاب شده اند. اياقچي، راه ناتمام اصغر قندچي، بازگشت دوباره، آناهيد، چشم 

ايراني و... از ديگر فيلم هاي برتر از نگاه تماشاگران اين دوره است.

روياهايخالكوبيشدهبيشترينتماشاگررادارد
همچنين روياهاي خالكوبي شده، كودتاي 53، كمي با من برقص، چشم ايراني، 
ايستاتيس، كاميون آبي و خانه و... تا پنجمين روز از جشنواره بيشترين تماشاگر 

را به خود اختصاص دادند.

نمايش15فيلمپرمخاطبدرآخرينروزجشنواره
در آخرين روز از جشنواره تصميم گرفته شد تا با توجه به استقبال از نمايش هاي 
آنالين چهاردهمين جشنواره بين المللي »سينماحقيقت«، 15فيلم پرمخاطب 
اين دوره در آخرين روز جشــنواره دوباره به نمايش گذاشــته شــوند؛ فرصتي 
براي عالقه منداني كه فيلم هــاي پرمخاطب جشــنواره را نديده اند. همينطور 
تهيه كنندگان و كارگردانان حاضر در جشنواره مي توانند از اين فرصت براي باال 

بردن امتياز فيلم هاي خود به منظور كسب جايزه تماشاگران بهره ببرند.
پروندهايكهبستهميشود

 در هشتمين و آخرين روز از جشنواره  نيز عالوه بر 15 فيلم برگزيده، فيلم هاي 
مســتند ديگر در پلتفرم هاي مشــخص شــده اكــران مي شــوند. اميدي، در 

جســت وجوي از دســت رفته، قطعه 19، خانجان، كمي با من برقص، دستمال 
سرخ ها،  براده ، مهدي و... از هاشور پخش مي شوند. در پلتفرم تيوا نيز فيلم هاي 
مستندي چون هجده هزار پا، آواي شب دهم، چلچالي سفري، برادرم نادعلي، 
آمديم نبوديد، ژنرال و... اكران خود را خواهند داشــت. در سامانه فيليمو نيز در 
آخرين روز از جشنواره آينه دار، آناهيد، تنگناي، عزيز قلي، فراموشخانه، دانه اي 
مي كارم و... براي عالقه مندان به نمايش درمي آيند. در پلتفرم نماوا مستندهاي 
داغ قره باغ، بر سر خاك، تولد يك تراژدي، مرغ آتش، يك زن يك شهر و سيدجواد 

اكران مي شود.

اعالمنامزدهاوجايزههايسينماحقيقت
در آخرين روز نامزدهاي بخش هاي مختلف نيز اعالم مي شــود. در بخش جوايز 
مســابقه ملي هيأت داوران 12 فيلم را معرفي مي كنند كه جوايز خود را در روز 
اختتاميه دريافت مي كنند. در 2بخش كارآفريني و آويني نيز در مجموع 6فيلم از 
ميان نامزدها در شاخه هاي مختلف عنوان شده معرفي مي شوند و در بخش كرونا 
كه امسال اضافه شده اســت، 3تنديس همراه جوايز و جايزه ويژه هيأت داوران 
به برگزيدگان بخش تعلق مي گيرد. مراســم اختتاميه چهاردهمين جشــنواره 
بين المللي سينماحقيقت ساعت 17فردا، چهارشنبه، سوم دي ماه برگزار مي شود.

فراخوان چهارمين دوره جايزه داستان كوتاه »ارغوان« 
با موضوع »آخرين سال قرن« منتشر شد و اين جايزه 
ادبي اسامي هيأت انتخاب و داوران خود را معرفي كرد.
به گزارش همشهري، جايزه ادبي »ارغوان«، با هدف 
كشــف اســتعدادهاي جوان و تالش بــراي ارتقاي 
جايگاه آنان از ســطح آماتوري به حرفــه اي، ترويج 

داستان نويسي و فرهنگ كتابخواني برگزار مي شود.
هيأت انتخاب اين جايزه فرشته احمدي، ميترا الياتي، 
فرهاد توحيدي، محمد چرم شــير و مهسا محبعلي 
هســتند و هيأت داوران احمد پوري، حسين سناپور 

و ليلي گلستان.
بنا بر اعــالم، مهلت ارســال آثــار از 1دي 1399تا 
15فروردين 1400خواهد بود. شرايط سني شركت 
در مسابقه حداكثر 30سال است و مراسم اختتاميه با 
معرفي برگزيدگان در خرداد 1400برگزار خواهد شد.

دوره چهارم اين جايزه در قياس با دوره هاي گذشــته 

تفاوت هايي دارد. پيش از اين جايزه نقدي تنها به نفر 
اول اهدا مي شد ولي از اين دوره، جايزه نقدي به نفرات 

اول تا سوم اهدا خواهد شد.
همچنين پيش تر برندگان دوره هــاي قبل حتي اگر 
جزء 10 نفر برگزيده بودند و كتاب هاي شان از سوي 
جايزه منتشر مي شد، مي توانســتند در دوره بعدي 
شــركت كنند ولي در دوره چهارم اين امكان وجود 
ندارد. بنابراين نويسندگان جواني كه يك دوره جزو 10 
نفر برگزيده قرار مي گيرند و كتاب شان منتشر مي شود، 
ديگر امكان شركت در اين جايزه را نخواهند داشت زيرا 
همان كتابي كه از سوي جايزه منتشر مي شود، جزو 

رزومه آنان محسوب خواهد شد.
جوايز چهارمين دوره جايزه داستان كوتاه »ارغوان« 
به شرح زير اســت: آثار10 نفر اول به صورت يك جلد 
كتاب توسط نشر مركز به چاپ خواهد رسيد. جايزه 
منتخب هيأت داوران براي نفرات اول تا سوم تنديس 

جايزه »ارغوان«، لوح تقدير و مبلغ 20 ميليون ريال 
جايزه نقدي بوده و جايزه10 نفر برگزيده هيأت داوران 
لوح تقدير و چاپ اثر در كتاب خواهد بود و جايزه ويژه 
هيأت داوران شركت در يك دوره كارگاه داستان نويسي 

براي10 نفر برگزيده است.

كوويدـ19 يــا كرونا كه آمد اســاس 
زندگــي ميلياردها انســان را در روي 
زمين دگرگون كرد؛ بسياري از مشاغل 

رمق از تنشان گرفته شد و  برخي كسب و كارها رونق گرفت، اما 
يك چيز انكارناپذير بود؛ سبك و  روش زندگي همه تغيير كرد. 
بسياري به اجبار از عادات گذشته دست كشيدند و  مجبور شدند 
در تمام اركان زندگي خود تغييراتي پديد آورند. اگرچه اميد به 
يافتن راه درمان و  مقابله با اين بيماري حاال روشــن تر به چشم 
مي آيد، اما هنوز بازگشت به زندگي عادي در افق هاي دوردست 

است.
در اين ميان، آدم ها در نحوه ســر كردن اوقــات خود راه هاي 
گوناگوني را آزمودند. طبيعي بود كــه فردگرايي اولويت اصلي 
را بر جمع گرايي داشت و  خلوت كردن با خود بدل به يك اصل 
جدي زندگي شد. آنها كه خالق تر بوده و  در چنته چيزي داشتند 
به آن روي آورده و  آثار هنري و  ادبي و  صنعتي بســياري از دل 

تنهايي ها حاصل شد.
در ايران نيز همانند بسياري از نقاط جهان اوقات فراغت و  نحوه 
بهره وري از آن دچار تغيير شد؛ سينماها، كافه ها، رستوران ها، 
تئاترها، كنسرت هاي موســيقي، باشگاه ها و  كلوپ ها تعطيل يا 
نيمه تعطيل شدند، محدوديت هاي جمع شدن و  گردهم آمدن، 
افراد را بيشتر خانه نشــين كرد و  همين باعث شد تا گرايش به 
كتاب خواندن، فيلم ديدن يا تماشــاي تلويزيون رشد شتاباني 

بگيرد.
گســترش فضاهاي فروش اينترنتي و  آنالين هم كمك مي كرد 
تا افراد بدون نياز بــه خروج از خانه نيازهــاي فرهنگي خود را 

تامين كنند.
اجراي پروتكل هاي سختگيرانه كه براي جلوگيري از گسترش 
بي رويه ويروس بايد اعمال مي شــد، متأســفانه در كشــور ما 
همواره به شكل كجدار و  مريز اعمال شد و  همين باعث افزايش 
همه گيري شد. وقتي آمار ابتال و  متأســفانه مرگ ومير روندي 
صعودي به خود گرفت، با وجود مقاومت سرسختانه اي كه براي 
جلوگيري از تعطيلي كسب و كارها وجود داشت، به اجبار مقررات 

سختگيرانه تري وضع شد كه اميدوارم از آمار ابتال بكاهد.
در اين ميان، دولت برخي مشاغل را به عنوان گروه اول مطرح و  
مقررات سختگيرانه نسبت به آنها را ناديده گرفت. فروشگاه هاي 
مواد غذايي، ميوه و  سبزيجات و سوپرماركت ها قرار شد كه بدون 
تعطيلي به كار خود ادامه دهند، بعد كم كم اغذيه فروشي ها، دل 
و جگركي ها و  اخيرا شيريني فروشــي ها نيز مشمول اين برنامه 
شدند. به هر حال دولت درنظر دارد آنچه به عنوان غذاي جسم 

مطرح است در دسترس همه باشد.
نمي شود انكار كرد كه بسياري از مشاغل در ايران آسيب جدي 
ديده و  برخي حتي كارشــان به ورشكستگي و  تعطيلي كشانده 
شده كه بي شك بايد تمهيداتي براي اين دسته انديشيد. در اين 
ميان اما آنچه به نظر در معادالت دولت اصال به حساب نمي آيد، 
سرنوشت مؤسسات نشر و  مراكز توزيع و  كتابفروشي هاست. اگر 
آنچه خوردني است و  به جســم مربوط است، شامل محدوديت 

نمي شود چرا بايد غذاي روحي مردم دچار محدوديت شود.
در مورد كتاب و  نشــر بايد بگويم از ابتــداي ورود اين ويروس 
منحوس به شدت آسيب ديده است. در ادامه فهرست وار به اين 
آسيب ها اشاره مي كنم تا روشن شود چرا اعتقاد دارم كه دولت 
بايد اجازه فعاليت راحت و  بي دغدغه را به دســت اندركاران نشر 

كتاب بدهد.
 در ايران يكي از اركان اصلي اقتصاد نشــر، نمايشــگاه 

بين المللي كتاب تهران است. در اين نمايشگاه ناشران به 1
فراخور توان كاري خود كسب نقدينگي مي كنند كه در فصول 
بهار و  تابستان كه دوران افت فروش و  كم رونقي بازار كتاب است، 
دستشان تهي نماند. عالوه بر اين، نمايشگاه بين المللي موجب 
برنامه ريزي دقيق تر توليد شده و  ناشر برنامه ساالنه خود را براي 
توليدات كتاب هاي چــاپ اول يا تجديد چاپي براســاس اين 
نمايشگاه مي چيند. در همان ماه هاي اول پاندمي كرونا، دست 
ناشران ما از نمايشــگاه بين المللي و  ديگر نمايشگاه هاي ساالنه 
كوتاه شد و  اين يعني از دست رفتن بخش قابل توجهي از فروش 

ساالنه و به هم ريختن برنامه ريزي نشر.
 روش فروش كتاب در ايران به جرأت مي گويم هنوز تا 

90درصد ســنتي اســت و  روش هاي مــدرن فروش 2
اينترنتي هنوز در آن حد گسترش پيدا نكرده تا مشتريان كتاب 
بتوانند درخواست هاي خود را از اين راه تهيه كنند؛ از طرفي هنوز 
فضاي مجازي هم چنــدان اقبالي به بازار كتاب نشــان نداده. 
طبيعي است به خاطر ماهيت كتاب )چون كااليي متنوع است و  
هر ناشر مي تواند صدها عنوان كتاب داشته باشد كه همه با هم 
فرق دارند( گسترش اين بازار نياز به آموزش و  تجربه اندوزي دارد 
كه به اين سرعت حاصل نمي شود؛ بنابراين محدود كردن عرضه 
كتــاب از راه هاي معمــول آن يعني كاســتن از دسترســي 

عالقه مندان به كتاب.
 آمار سرانه مطالعه در ايران پايين است. اين امري پنهان 

نيست و  خود مسئوالن فرهنگي كشور نيز بدان اذعان ۳
دارند. در شرايط زندگي در قرنطينه، اين آمار روندي رو  به بهبود 
را نشــان مي داد. آدم ها در خلوت خود روي به كتاب آوردند كه 
اتفاقي خوشايند در شرايط بد بود، اما با محدوديت ها كم كم اين 
آمار رو  به رشد و  اين تمايل به خواندن چون هنوز عادت و  نهادينه 
نشده به سمت و ســوي ديگري رفته و  فرو مي نشيند كه قطعا 

خوب نيست.
در وضعيت بد اقتصادي، رشد سرســام آور هزينه هاي 

زندگي و  تورم افسارگسيخته، هنوز هم ارزان ترين كاالي 4
در دسترس و  قابل استفاده براي همگان كتاب است؛ چه براي 
خريدن و خواندن و چه براي هديــه دادن. پس چرا اين امكان 
حداقل را با اعمال محدوديت هاي سختگيرانه از مردم بگيريم. 
ترديدي ندارم باز بودن كتابفروشي ها بيش از برخي مشاغل كه 

با شكم آدم ها سروكار دارد، براي مردم مفيد و  كارآمد است.
اميدوارم كه مسئوالن كه در حسن نيت آنها ترديدي ندارم، به 
ديده مهر نگريسته و با بررسي تمام جوانب، نشر و  فروش كتاب 
را هم جزو مشــاغل گروه اول قرار دهند كه در شــرايط سخت 
تنهايي و  محدوديت هاي قرنطينه كتاب مي تواند مونس خوبي 

براي همه باشد.

سريال»قورباغه«ساختههومنسيديمدتهاستكهپشت
خطماندهوهرباركهخبرپخشآنميرســدمانعيتازهبر
سرراهآنسبزميشــودونمايشآنبهتعويقميافتد.اين
سريالكهمدتهاستتبليغاتآنشروعشده،دربرهوت
فيلموسريالخوبايرانيوبهواسطهحضورنويدمحمدزاده،
ميتواندحسابيگلكندوموردتوجهقراربگيرد؛مخصوصا
كهبهتعويقافتادنچندينوچندبارهپخشآنباعثبيشتر
شدنعطشمخاطبانبالقوهاينسريالشدهاست.درواقع
همهحواشــيپيرامونقورباغهبهنفعآنتمامشدهوحاال
خيليهادوستدارندببينندســرياليكهگوياقرارنيست
بختشبازشــودوبهنمايشدرآيد،چهداستانيداردوروي
چهموضوعيدستگذاشتهكهاينهمهحساسيترويآن
وجوددارد.دستاندركارانسريالهمبهخوبيميدانندكه
بايدازاينحاشيههابهنحواحسناستفادهكنندوتاجاييكه
امكانشهستبرتعدادمخاطبانشانبيفزايند.24آذربودكه
خبرآمدپخشقورباغهبادستورقضاييمتوقفشدهاست؛
امايكشنبههمينهفتهدادســرايعموميوانقالبتهران
اعالمكردادعاهايمطرحشدهپيرامونتوقيفاينسريال
ازسويدادسرايعموميوانقالبتهرانصحتندارد.بنابر
اعالمروابطعموميدادسرايعموميوانقالبتهران،پخش
اينسريالباتوجهبهگزارشهايضابطينوبرخيابهاماتدر
موردلزومبررسيمنشأهزينههايتهيهوتوليداينسريال
پخشآنتاحصولنتيجهبهتأخيرافتادهاســت.درپايان
ايناعالميهآمدهبود:گزارشاتواصلهبهدادسرايعمومي
وانقالبتهراندرحالبررسياســتونتيجهآنمتعاقبا
اعالمخواهدشــد.منظوراز»برخيابهاماتدرموردلزوم
بررسيمنشأهزينههايتهيهوتوليداينسريال«چيست؟
آيااينموضوعبهتهيهكنندهقورباغهكهدرساختسريال
»شهرزاد«بااماميهمكاريداشتبرميگردد؟پروندهامامي
كهازمتهماناصليفساددرصندوقذخيرهفرهنگيانوبانك
سرمايهاست،همچنانمفتوحودرحالرسيدگياست.به
اينترتيبميتواننتيجهگيريكردكهمنشأمشكلقورباغه
بهاماميبرميگردد؟موناخليلزاده،مدرسدانشگاه،مارادر

پيداكردنپاسخاينپرسشهاياريدادهاست.

صدا،دوربين،پولشويي
چندسالياستكهموضوعورودپولهايمشكوكوكثيفبه

سينماوشبكهنمايشخانگيتحتعنوانپولشوييبهبحثي
داغبدلشدهاست.اماپولشوييچيست؟خليلزاده،پيش
ازهرچيز،تعريفيازپولشوييبهدستميدهد:»پولشويي
فعاليتيغيرقانونياستكهطيآنعوايدودرآمدهايناشي
ازاعمالخالفقانونمشــروعيتپيداميكند.بهعبارت
ديگر،پولهايكثيفناشيازاعمالخالفبهپولهايتميز
تبديلوواردبدنهاقتصادميشودواينراهحليمتداولبراي
بهدستآوردنسودازدرآمدهايغيرقانونياستتابتوانند
اينپولهارادربازارتطهيركنندومورداستفادهقراربدهند.
درواقعافرادبهصورتآگاهانهياناآگاهانهپولهاييراكهاز
راهخالفبهدستآمدهواردسيستمماليكشورميكنند.
اصوالاينپولهــاازراهقاچاقموادمخــدر،فعاليتهاي
تروريستييابقيهجرايمحاصلميشوند.پولشوييداراي
۳مرحلهاست:تزريق،اليهبندي،ادغامويكپارچهسازي.
درمرحلهتزريق،پولكثيفتوسطكارگزارانبهسيستم
ماليوبانكيتزريقميشــود؛درمرحلهاليهبندي،پنهان
كردنسرمنشأذخايرماليباتراكنشهايمختلفوواريزبه
حسابهايمتعددانجامميشودودرمرحلهآخر،پولناشي
ازايننقلوانتقاالتعاديجلوهميكندومورداســتفاده
قرارميگيرد.«پس،چنانچهپوليبامنشــأمجرمانهبراي
تطهيرواردسينماوشبكهنمايشخانگيشود،پولشويي

رخدادهاست.

يكماجرايپيچيده
چنانچهجرمپولشويياثباتشود،چهمجازاتيدرانتظار
آناست؟خليلزادهميگويد:»يكيازجزاهاييكهبراي
جرمپولشوييدرنظرگرفتهشدهمصادرهاموالوعوايد
حاصلازجرماست.همانطوركهگفتيمقصدپولشويي
قانونيجلوهدادندرآمدهايمجرمانهونامشــروعو
درنهايتاســتفادهآزادانهازايندرآمدهاست؛محروم
كردنمجرمانازايندرآمدهاباعثكاهشانگيزهارتكاب
بهپولشــوييوجرايمبعدازآنميشــود.اينموضوع
درماده9قانونمبارزهباپولشــوييمقررشدهكسيكه
مرتكبجرمپولشوييشــده،عالوهبراسترداددرآمد
وعوايدحاصلازآن،جزاينقديهمخواهدداشــت.«
حالاگراثباتشودكهفيلمياسرياليباسرمايهحاصل
ازپولشوييتوليدشدهتكليفچيست؟خليلزادهچنين
پاسخميدهد:»اگراثباتشودكهعوايدناشيازجرمي
وارداينسريالشده،مبالغهزينهشدهبايدبهنفعدولت
مصادرهشود؛بنابراين،شايددليلجلوگيريازنمايش

اينسريالهميناست.«ويدرادامهميافزايد:»دراكثر
مواقعاگراينپولمصرفشدهباشــد،مثلاينسريال
كهبهحساببازيگرانواريزشــده،درصورتيكهاثبات
شودمنشااينپولهانامشــروعبوده،اصوالاينپولاز
كسيكهدرآمدنامشروعداشــتهوآنراتطهيركرده،
گرفتهميشودنهازبازيگرانسريال؛مثلاتفاقيكهبراي
سريال»شهرزاد«افتاد.متأسفانهدرقانونآييندادرسي
كيفريمابهاينمسئلهپرداختهنشــدهدرصورتيكه
حســاببانكيياماليتوقيفشودوخسارتيبهطرفين
واردشود،چهاتفاقيخواهدافتاد.اصوالخسارتناشياز
اينتوقيفقابلمطالبهنيست.البتهشايدامكانمطالبه
جبرانضرروزيانماديومعنويطبققانونمسئوليت
مدنيوجودداشتهباشدوليدرخصوصبحثكيفرياين
امكانوجودندارد.تنهاجاييكهبهبحثدريافتخسارت
درآييندادرسيكيفرياشارهشده،جايياستكهافراد
بازداشتموقتيازندانيميشوندوبعدبيگناهيشان

ثابتميشود.دراينصورت،بازهمطبقشرايطي،امكان
مطالبهخسارتايامبازداشتازدولتوجوددارد.«

رديابيوجوههزينهشده
مسئوليترديابيوجوهوامواليكهدرجريانپولشويي
صرفشدهبرعهدهكيســت؟خليلزادهميگويد:»اين
وظيفهبرعهدهاجراياحكاماســتكهبارديابيانتقال
وجوه،آنهاراپيداكندوحتياگراينپولهامصرفشده
وبهظاهرخرجفرهنگورسانهشدهباشد،آنهاراپيداو
مستردكند.يعنيبعيدبهنظرميرسدكهبازيگرانحاضر
بهبازگرداندنمبلغيشوندكهبهعنواندستمزددريافت
كردهاندوالبتهاينپولبههمينراحتيهمقابلاسترداد
نيست.«سؤالديگريكهوجودداردايناستكهاگرمنشأ
غيرقانونيفيلمياسرياليمشخصشودوفردياافرادي
باشــندكهازاينپروژههمچنانطلبكارباشند،تكليف
چيست؟ايناستاددانشــگاهميگويد:»تمامعواملي
كهبااينســريالكاركرده،ميتوانددادخواستمطالبه
حقالزحمهاشرابهمراجعصالحارائهبدهدوهزينههايي
راكهمطالبهميكند،پسازطيمراحلحقوقي،دريافت
كند.«بااينتفاصيلبايدگفتعالقهمندانبهقورباغهفعال
بايدصبركنندتانتيجهتحقيقاتقضاييمشخصشودو

پسازآنتكليفاينسرياليكسرهخواهدشد.

برترينرمانهاي2020
همهسالهدرپايانســالميالديروزنامههاو
مجالتبرتردرآمريكاواروپاكهبهطورتخصصي
درحوزهكتابكارميكنند،برترينرمانهاي
ســالرابهانتخابمنتقدانهمكارخود،معرفيميكنند.درايــنمطلببهبرخياز
مهمترينكتابهايپرفروشنيويوركتايمزدرسال2020كهتماميآنهانيزدرفهرست

برترينكتابهايسالقرارگرفتهاند،پرداختهايم.

كودتاي5۳،محبوبتماشاگرانحقيقت

جايزهادبيارغوانچهارسالهشد

15مستند منتخب مردمي در 
آخرين روز جشنواره اكران مي شوند

احمد پوري، حسين سناپور و ليلي گلستان داوران جايزه ادبي ارغوان

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

موناخليلزاده
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كيوسك

 4 ماه بعد از آنكه بزرگ ترين انفجار در تاريخ 
لبنان موج مرگباري از خشم و نااميدي را به گزارش

جامعه اين كشور تحميل كرد، حتي يك مقام 
دولتي مسئوليت اين انفجار را بر عهده نگرفته و توضيح نداده 
كه چطور حجم زيادي از مواد منفجره براي 6ســال بدون 
درنظر گرفتن مسائل امنيتي در بندر بيروت انبار شده است.

درواقــع، نه تنها خبري از مســئوليت پذيري نيســت كه 
سياســتمداران پرنفوذ تالش مي كنند تا جلوي مصاحبه 
قاضي تحقيقات با مقامات ارشــد را بگيرنــد. اين قاضي، 
پنجشنبه مجبور شــد در واكنش به تالش 2مقام مسئول 

براي بركناري او از پرونده، تحقيقات را متوقف كند.
اين انفجار كه 200كشته و هزاران مجروح و ميلياردها دالر 
خسارت بر جاي گذاشت، نمونه اي آشكار از خطراتي است 
كه فساد مزمن و سوءمديريت در لبنان مي تواند براي جامعه 
به همراه داشته باشد. لبنان، به خاطر اين وضعيت، حكومتي 

ناكارآمد و اقتصادي در حال فروپاشي دارد.
بسياري از شــهروندان لبناني اميدوار بودند كه اين انفجار، 
سرآغاز تحولي بزرگ باشد و سياســتمداراني كه هميشه 
معــاف از تنبيه بوده اند، مســئول كارهاي نادرست شــان 
شناخته شــوند. با اين حال آنها شاهد مقاومت طبقه نخبه 
سياستمداراني هستند كه مي خواهند امتيازات ويژه خود 

را حفظ كنند.
نزار صقيه، وكيل و يكي از فعاالن حقوق بشــري در لبنان 
گفته است: »اين انفجار نقطه عطفي در تاريخ لبنان به شمار 
مي رود. مسئله فقط خود انفجار نيست،  بلكه تمام سيستم را 
دربرمي گيرد. اگر در اين مبارزه شكست بخوريم، نمي توانيم 

بگوييم چه كساني مسئول فروپاشي 
كشور هستند.«

ويراني هاي انفجار ميانه تابســتان، 
همچنــان در ســطح شــهر ديده 
مي شــود. دولت در محله هايي كه 
آســيب بيشــتري ديــده  كارهاي 
اندكي انجام داده و به همين خاطر 
ســازمان هاي خيريــه پــا پيش 

گذاشته اند.
انفجــار، در شــرايطي روي داد كه 
بحران هــاي سياســي و اقتصادي 
كشــور را عمال فلج كــرده بود؛ ارز 
ملي لبنان در حال سقوط آزاد بود، 
بانك ها پول مردم را پس نمي دادند 

و سياســتمداران مكررا در اجراي اصالحات موردنياز براي 
آزادسازي كمك هاي بين المللي ناكام بودند.

اعتراض هاي مردمی براي پايان فساد خيابان هاي بيروت را 
تسخير كرده، اما نتوانسته بود سيستمي را كه احزاب فرقه اي 
آن براي افزايش قدرت خود تالش مي كنند به لرزه درآورد.

حسن دياب، نخســت وزير بعد از انفجار، وعده داد تحقيق 
جامع انجام شــود و فادي صوان، قاضي 60ســاله اي را كه 
چندان نزد عموم مردم شناخته شده نبود مسئول اين كار 
كــرد. او كارش را در يك دفتر كوچك شــروع كرد و از آن 
زمان، كمي فضاي بيشتر و فقط 2 كارمند اضافه شده است. 
كار او واقعا پرچالش است؛ نه تنها بايد مشخص كند چه چيز 
عامل انفجار بوده، بلكه بايد دنبال مداركي باشد كه مشخص 
كند چه كســي در انبار غيراصولي مــواد انفجاري در بندر 
بيروت در ســال2013 و نگهداري غيرايمن آن از آن سال، 

نقش داشته و جرم آنها را معين كند.
اين هدف، اين قاضي را در مقابــل چهره هاي قدرتمندي 
قرار مي دهد. نيويورك تايمز و ديگر رســانه ها بعد از انفجار 
به اسنادي دست پيدا كرده اند كه نشان مي دهد به مقامات 

ارشد لبنان در تمام اين سال ها، درباره خطر انبار غيرايمن 
آن حجم باالي نيترات آمونيوم هشدار داده شده، اما تك تك 

آنها ضرورت انتقال مواد يا ايمن سازي را ناديده گرفته اند.
قاضي صوان، كمتر از 2هفته پيش، دياب را كه بعد از انفجار 
استعفا داده و سرپرست نخست وزيري است، 2وزير سابق 
امور عامه كه نظارت بر بنادر زيرنظر دفتر آنها بوده و يك وزير 
سابق دارايي را كه گمرك زيرنظر او بوده رسما به كوتاهي 
در وظايف متهم كرده است. اين كار، سيستم حاكم را شوكه 
كــرده و بالفاصله طيفي از سياســتمداران قاضي صوان را 

متهم كرده اند كه فراتر از اختياراتش عمل كرده است.
حزب سياسي ميشل عون، رئيس جمهور لبنان اعالم كرد 
كه قاضي صوان احتماال قانون را زير پا گذاشته است. سعد 
حريري، نخست وزير سابق و شاخص ترين سياستمدار سني 
لبنان براي نشان دادن همبســتگي، با دياب مالقات كرد 
و تصميم قاضي را »نقض صريح و آشــكار قانون اساسي« 

خواند.
سرپرست وزارت كشــور هم اعالم جرم عليه وزراي سابق 
را رد كرد و گفت كه حتــي اگر قرار بازداشــت آنها صادر 
شــود، اجازه نخواهد داد نيروهاي امنيتي آنها را بازداشت 
كنند. منتقدان قاضي صوان اينطور استدالل مي كنند كه 
وزراي ســابق و فعلي را در يك دادگاه ويژه، آن هم بعد از 
اينكه دوســوم آراي پارلمان موافق اين كار باشد،  مي تواند 
احضار كند؛ چنين دادگاهي در تاريخ لبنان هرگز تشكيل 

نشده است.
شارل ريزك، يك وزير دادگستري سابق لبنان در اين باره 
گفته است: »چه اتفاق بزرگ تري از ويراني بندر و نيمي از 
شهر الزم اســت تا چنين دادگاهي 
تشكيل شود؟ همه اين فريبكاري ها 
براي اين اســت كه مردم فراموش 
كنند چه كسي مسئول بوده است.«

براســاس قانــون اساســي لبنان، 
پروسه هاي پارلماني تنها بايد براي 
جرايم سنگين مانند خيانت و نقض 
وظايف رســمي وزرا شــروع شود. 
برخي با اســتناد به همين بخش از 
قانون اساسي مي گويند كه پارلمان 
در اين ماجرا مرجعيت دارد. چنين 
تقابلي، اين امكان را پيش كشــيده 
است كه سياستمداران، پرونده را به 
فضاي سياسي،  يعني جايي كه تحت 

كنترل خودشان است، بكشند.
ريزك هــم در اين باره گفته اســت: »ما در سياســت گير 

كرده ايم و اينجا سياست قوي تر است.«
تا هفته گذشــته، قاضي صوان با بيــش از 80نفر مصاحبه 
كرده و نيمي از آنها را متهم كرده اســت. 25نفر كه عموما 
مقامات پايين رده تا ميان رده گمرك، بندر و امنيتي هستند، 
بازداشت شده اند. او از اف بي آي و پليس انگليس و فرانسه 
گزارش هايي خواسته و چند حكم بازداشت بين المللي را به 

اينترپل داده است.
با اين حال، انجمن بازماندگان قربانيان انفجار معتقد است، 
عدالت وقتي اجرا خواهد شد كه درباره جرم هاي احتمالي 
مقامات ارشد سياسي و چهره هاي نظامي هم تحقيق شود.

مهدي ظهيرالدين 21ساله كه برادرش عماد را در اين انفجار 
از دست داده، گفته است: »بايد حلقه هاي دار را آماده كنند. 

ما در مقابل خون برادرمان، خون مي خواهيم.«
عاليه حتون، مادر عماد هم گفته است: »من او را با زحمت 
بزرگ كردم و آنها تكه هايش را براي من آوردند. همه آنهايي 

كه مي دانستند آن مواد در بندر است بايد تنبيه شوند.«

 نيروهاي سياسي در لبنان، دست به دست هم داده اند 
تا تحقيقات درباره انفجار مرگبار بيروت را محدود كنند

مقامات، عليه تحقيقات بيروت 

مقام هاي انگليس همزمان با اعمال تعطيلي هاي 
گسترده، اعالم كرده اند وضعيت شيوع كرونا در 
اين كشــور خارج از كنترل است. نوع جديدي 
از ويروس كرونا دانشــمندان و سياستمداران 
انگليس را به شدت نگران كرده است. ويروس 
جهش يافته كرونا هم اكنون به سرعت در جنوب 
شرق اين كشور در حال گســترش است. اين 
ويروس بسيار مســري تر از نوع شناخته شده 
قبلي است. دولت مقررات منع رفت وآمد در لندن 
و مناطق وسيعي از جنوب شرق را براي روزهاي 
آتي، ازجمله در ايام كريسمس برقرار كرده است. 

بيش از ۱۶ميليون نفر در انگليس مبتال هستند.

روزنامه العربی الجديد ]قطر[

روزنامه يو اس اي تودي ]آمريكا[

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

ترامپ سازمان های اطالعاتی 
آمريكا را خشمگين كرد

بسته حمايت مالي 900ميليارد 
دالري در آمريكا

 كرونا، خارج از كنترل
دولت انگليس

به نوشته روزنامه العربی الجديد، موضع مخالف 
ترامپ با ســازمان های اطالعاتی درباره نقش 
روسيه در حمالت سايبری به پايگاه های اينترنتی 
حساس آمريكا، خشم اين سازمان ها را به دنبال 
داشته است. ترامپ مدعی است عامل اين حمالت 
نه روسيه، بلكه هكرهای چينی بوده اند. رئيس 
كميته اطالعات در كنگره آمريكا، اين سخنان 
ترامپ را »خيانتی جديد« از سوی او عليه منافع 

ملی كشور توصيف كرده است.

مذاكرات 2حزب جمهوريخــواه و دمكرات در 
كنگره باالخره نتيجه داد و 2طرف بر ســر يك 
بسته مالي به ارزش 900ميليارد دالر براي تزريق 
به اقتصاد كشور و كمك به افرادي كه از شيوع 
ويروس كرونا آســيب مالي ديده اند، به توافق 
رسيدند. به نوشــته يو اس اي تودي، اين بسته 
كمكي كه دومين مشــوق مالي بزرگ در تاريخ 
آمريكا محسوب مي شود، پيرو اليحه  كمك مالي 

2.۳تريليون دالري دولت شكل گرفته است.

جهان نما

البي گري اماراتي ها در بروكسل

ســازمان ديده بان اروپا در تازه ترين گزارش خود از وجود شبكه 
البي امارات در بروكسل، پايتخت مقر اتحاديه اروپا پرده برداشت. 
براساس اين گزارش، ابوظبي طي سال هاي گذشته، هزينه قابل 
توجهي براي تشكيل شبكه منســجمي از رسانه ها، متخصصان، 
سياستمداران و حتي سرمايه داران اروپايي با هدف تامين منافع 
خود پرداخت كرده اســت؛ منافعــي كه مي توان آنهــا را ذيل 2 
عنوان »افزايش تأثيرگذاري امارات در مناسبات داخلي اروپا« و 
»جلوگيري از ايجاد اجماع عليه جنايت هاي اين كشور در ليبي و 
يمن« تعريف كرد. اين در حالي اســت كه طي سال هاي گذشته، 
بيشترين حمايت مالي تامين شده براي شبكه هاي البي در آمريكا 

نيز از سوي امارات و عربستان سعودي بوده است.

ساختار البي براي تأثيرگذاري بر سياست ها
طبق گزارش ديده بان اروپا آمده، فعاليت نيروهاي وابسته به امارات 
به طور مشخص در بروكسل متمركز است. اين نيروها مجموعه اي 
از نخست وزيران و وزراي ســابق اروپايي، شركت هاي ديپلماسي 
خصوصــي )Privatised Diplomacy( شــامل ديپلمات هاي 
بازنشسته و اساتيد دانشگاه و همچنين شركت هاي متخصص در 
امور رسانه و ساخت كمپين هاي اجتماعي هستند. حمايت از اين 
مجموعه ها تحت عنوان »تقويت قدرت نرم امارات و افزايش روابط 
فرهنگي اين كشور با اروپا« صورت مي گيرد، اما براي همه روشن 

است كه اهداف جدي تري پشت اين فعاليت ها وجود دارد.

ديده بان اروپا مدعي اســت شــبكه البي مورد حمايت ابوظبي 
به شكل ســازمان يافته تالش مي كند تصوير ويژه اي از امارات، 
وضعيت داخلي و سياست هاي خارجي اين كشور ارائه كرده و آن 
را به عنوان »الگوي اعتدال و ميانه رو در منطقه خاورميانه« نزد 
افكار عمومي اروپا معرفي كنــد. فعاليت براي ايجاد ائتالف هاي 
دوجانبه و حمايت از قدرت گيري جريانات راســت گرا، ازجمله 
ديگر برنامه هاي شــبكه البي امارات در اروپا عنوان شده است. 
پيش از اين، روزنامه لوموند در گزارش مفصلي به بررسي حمايت 
مالي امارات از كمپين انتخاباتي مارين لوپن، رهبر راستگرايان 
افراطي فرانسه پرداخته بود. در گزارش ديده بان اروپا آمده است: 
شبكه البي امارات در بروكســل تالش مي كند هرگونه برپايي 
دمكراســي يا جنبش هاي سياســي آزادي خواهانه در منطقه 
خاورميانه و مخصوصا خليج فارس را به مثابه تهديدي براي منافع 
كشورهاي اروپايي نشــان دهد. اين در واقع بازتابي از سياست 
خارجي امارات در سطح منطقه به حساب مي آيد؛ سياستي كه 
براســاس آن تحوالتي نظير كودتاي ســال 2014مصر، جنگ 
داخلي ليبي و اشــغال بخش هاي جنوبي از خاك يمن صورت 

گرفته است.
كانون علمي-پژوهشي بوسوال در بروكسل، شركت روابط عمومي 
پروجكت اسوشــيت در لندن و شــركت مشــاوره و ديپلماسي 
خصوصي وستفاليا گلوبال ادوايزري ازجمله مراكزي هستند كه 
وابستگي كامل آنها به ابوظبي در گزارش اخير ديده بان اروپا مورد 
بررسي قرار گرفته است. اين مراكز طي سال هاي اخير، فعاليت هاي 
متعددي براي حمايت از منافع امارات در كشورهاي اروپايي انجام 

داده اند.

شبكه مالي مبهم
سال گذشته شبكه الجزيره در يك گزارش تحقيقي مفصل مدعي 
شد مجموعه اموالي كه به روش هاي گوناگون توسط امارات براي 
نفوذ در شبكه البي آمريكا به كار برده شده نزديك به 4ميليارد دالر 
ارزيابي مي شود. اين در حالي اســت كه ديده بان اروپا مي نويسد؛ 
تالش هاي اين سازمان براي كشف و ارزيابي شبكه مالي امارات در 
البي هاي بروكسل بي نتيجه باقي مانده است. علت اين امر به عدم  

شفافيت مالي البي ها در اروپا بر مي گردد.
در آمريكا نيز از سال 2017، مجموعه هاي البي گر الزامي به انتشار 
»حمايت هاي مالــي خارجي« از خود نداشــته و صرفا اطالعات 
مربوط به منابع داخلي خود را منتشر مي كنند. با اين حال قدرت 
رسانه هاي آمريكايي و البته امكان دسترسي به بخشي از اطالعات 
مالي اين مجموعه ها باعث مي شود رديابي حمايت مالي كشورهايي 
همچون امارات يا عربســتان كار چندان سختي نباشد؛ كاري كه 

دست كم فعال در اروپا ممكن نيست.
ديده بان اروپا بر همين اســاس در بخش پايانــي گزارش خود از 
پارلمان اروپا و ســاير نهادهاي مؤثر در اين زمينه خواســته تا به 
وضعيت مالي گروه هاي البي گــر در اين قاره توجه كرده و قوانين 
الزم براي شفافيت مالي، مخصوصا از سوي منابع خارجي را تنظيم 
كنند. با اين حال روشــن نيست در ســايه منافع گسترده اي كه 
فعاليت چنين شبكه هايي براي سياستمداران و تجار اروپايي ايجاد 
مي كند، آيا قوانين الزم براي شفافيت مالي در آينده اي نزديك به 

تصويب خواهد رسيد يا نه؟ 

ايران، قطر و تركيه در راس اهداف
به روايت ديده بان اروپا، گفتمان مشــترك تمام مراكز البي مورد 

حمايت امارات در اروپا بر 2 اصل استوار است: 
كشورهاي اروپايي نبايد به بهانه حمايت از حقوق بشر مانع 

از مبارزه دائمي امارات با تروريسم در سطح منطقه شوند.۱
ايران، قطر و تركيه اصلي ترين پايگاه هاي منطقه اي براي 

حمايت از تروريسم دولتي هستند.2
بر اين اســاس مراكز مورد حمايت امارات عالوه بر تقويت جايگاه 
اين كشور نزد نهادهاي سياسي اروپا، تالش مي كنند تا در مسير 
روابط 3كشور نامبرده با اتحاديه اروپا سنگ اندازي كرده و حتي 
در اين زمينه ايجاد تنش  كنند. حمايت از تشديد تحريم ها عليه 
ايران، دعوت به اتخاذ سياست هاي سخت گيرانه تر عليه تركيه و 
كاهش حمايت هاي سياسي از قطر، ازجمله اهداف اين مراكز به 

شمار مي رود.

2 ماه پس از تعيين امــراهلل صالح، معاون 
رئيس جمهور افغانستان به عنوان مسئول رويداد

امنيت كابل، حمالت تروريســتي در اين 
شهر همچنان ادامه دارد. 

تازه ترين حمله، صبح روز يكشنبه در غرب پايتخت عليه 
خودروي حامل خــان محمــد وردك، نماينده مجلس 
افغانستان رخ داد و 10 كشته و بيش از 50 زخمي به جا 
گذاشت. طبق گزارش تلويزيون طلوع افغانستان، وردك 
در اين حمله زخمي شــده است و بيشــتر قربانيان هم 
مردم عادي هستند. نام يك كودك 5 ساله به اسم زهره 
نيز در ميان قربانيان ديده مي شــود. به گفته وزير كشور 
افغانستان، اين عمليات با انفجار يك خودرو بمب گذاری 
شــده صورت گرفته كه در محل رويداد پارك شده بود. 
تاكنون فرد يا گروهی مســئوليت اين رويداد را بر عهده 

نگرفته است.

حمله تروريستي اخير، شصتمين حمله اي است كه طي 
2 ماه گذشته در كابل رخ داده اســت. حمله به 3 مركز 
آموزشي از جمله دانشگاه كابل، انفجار 29 بمب، 3 حمله 
موشكي و 26 حمله مسلحانه بخشــي از وقايع امنيتي 

پايتخت افغانســتان طي اين مدت بوده است. درنتيجه 
اين حمله ها، 133 نفر كشته و 280 نفر ديگر هم زخمي 

شده اند. 
در پي افزايش حمالت تروريستي در كابل و نگراني ها از 
تشديد آنها، اشرف غني معاون خود را به عنوان مسئول 
امنيت كابل منصوب كــرد. با حضور امــراهلل صالح كه 
خود ســابقه امنيتي ديرينه دارد، تصور مي شد حمالت 
تروريســتي كابل نيز مهار شــود. اما ادامه اين وضعيت 
نشــان مي دهد دولت افغانســتان با يك چالش امنيتي 
پيچيده روبه رو اســت. صالح وعده داده بود امنيت را به 

كابل بازگرداند. 
بخشي از اين حمالت از سوي گروه طالبان انجام مي شود. 
هرچند سران اين گروه اعالم كرده اند كه در اين حمالت 
دســت ندارند. همزمان، گروه داعش نيز در كابل و ديگر 
شهرهاي بزرگ افغانستان فعال شــده و دامنه حمالت 
تروريستي خود را گسترده تر كرده است. حمالت داعش 
همزمان با آغاز مذاكرات بي نتيجه صلح افغانســتان در 

دوحه شدت گرفت.

عراق و تركيه؛ عبور از اختالفات سياسي 
تأكيد بر منافع اقتصادي

 مذاكرات مستقيم مصطفي الكاظمي و رجب طيب اردوغان
نتايج امنيتي و اقتصادي مهمي براي روابط عراق و تركيه داشته است

طي روزهاي گذشــته 
عراقــي خاورميانه رســانه هاي 

به تدريــج جزئياتي را از 
سفر اخير مصطفي الكاظمي به تركيه 
منتشــر كرده اند؛ جزئياتي كه نشان 
مي دهد فصلي جديد در روابط 2كشور 
آغاز شده است. اين در حالي است كه 
بسياري از رسانه هاي عربي با توجه به 
سابقه سياسي نخست وزير جديد عراق 
و نزديكي وي به امارات و عربســتان، 
پيش بيني مي كردند روابط ميان بغداد و 
آنكارا در دوران وي شــاهد تنش هاي 
بي سابقه اي باشد؛ پيش بيني هايي كه 
البته در سايه عمل گرايي نخست وزير 

جديد عراق به واقعيت تبديل نشد. 

توافق بزرگ درباره شبه نظاميان كرد
بدون شــك مهم ترين توافق صورت 
گرفته در جريان اين ســفر مربوط به 
پرونده حزب كارگران كردستان است. 
به نوشــته پايگاه العراقيه، هيأت هاي 
مذاكره كننده 2كشور به توافقي مهم 
براي بازگرداندن ثبات به شمال عراق 
دست يافته اند. براســاس اين توافق 
بغــداد متعهد شــده نيروهاي حزب 
كارگران كردســتان را وادار به عقب 
نشيني از شهر سنجار كند. در مقابل 
تركيه نيز كاهش حمــالت هوايي به 
مواضع شبه نظاميان كرد در شمال عراق 
را در دستور كار خود قرار مي دهد. به 
روايت روزنامه العربي الجديد، حضور 
شــخصيت هايي از اقليم كردستان و 
همچنين نماينــدگان كرد پارلمان در 
هيأت مذاكره كننده عراقي، نشانه اي 
از قاطعيت اين كشور براي اجراي مفاد 

توافق امنيتي با تركيه است.
تمام اينها در حالي است كه تنش هاي 
ميان بغداد و آنكارا طي ماه هاي اخير 
بر سر پرونده حزب كارگران و حمالت 
هوايي تركيه به ســطح بي سابقه اي 
رســيده بود؛ تــا جايي كــه برخي 
رســانه هاي عربــي از احتمال وقوع 
درگيري هاي نظامي ميان 2كشور خبر 
مي دادند. براي مثال شبكه العربيه پس 
از حمالت هوايي تركيه به شمال عراق 
در اوايل آذرماه كه 2كشــته و بيش از 
۱0مجروح بر جاي گذاشت گزارش داد: 
دولت الكاظمي به دنبال كسب حمايت 
و اجماع كشورهاي عربي براي مقابله 
سخت با تركيه اســت. از سوي ديگر 
نبايد فراموش كرد شبه نظاميان كرد كه 
از ديد دولت تركيه گروه هاي تروريستي 
به شــمار مي روند در سال هاي اخير از 
حمايت مالي و سياسي كشورهايي نظير 
عربستان سعودي و امارات برخوردار 
بوده اند. حاال بــا توافق ميان الكاظمي 
و اردوغان، به نظر مي رسد مسير روابط 
2كشــور تغيير كرده و دســت كم در 
آينده اي نزديك زمينه اي براي تشديد 

تنش ها ميان 2كشور وجود ندارد.

 استفاده از تحريم هاي ايران و سوريه
بخــش دوم توافق هاي ميــان عراق 
و تركيه به تعامــل بازرگاني و تجارت 
برمي گردد؛ امري كه ســهم مهمي در 
افزايش نفوذ تركيه ميان كشــورهاي 
عربي داشته اســت. آنكارا هم اكنون 
ســهم قابل توجهي از بازار مصرفي 
عراق دارد. به گزارش شبكه الجزيره، 
ارزش مبادالت تجاري 2كشور نزديك 
به ۱5ميليارد دالر ارزيابي مي شــود. 
اما رهبران عــراق و تركيه در جريان 

مذاكرات اخير تصميــم گرفته اند اين 
ميزان را تا ســقف 20ميليارد دالر در 
سال افزايش دهند. جالب آنكه به نظر 
مي رســد تحريم هاي ايران و سوريه 
در اتخاذ اين تصميم مؤثر بوده است. 
اوكتاي يلماظ، مشاور اقتصادي دولت 
تركيه در اين باره مي گويد: تحريم هاي 
همسايگان عراق، فرصتي استثنايي 
براي افزايش سهم تركيه از بازارهاي 

اين كشور است.
به نوشــته روزنامه العربــي الجديد، 
توافق هاي اقتصادي صرفا محدود به 
صادرات كاالهاي مصرفي نبوده و ورود 
شركت هاي عمراني تركيه به حوزه هاي 
زيرساختي عراق را نيز شامل مي شود. 
در گزارش اين روزنامه آمده اســت: 
درحالي كه بســياري از شركت هاي 
عمراني به دليل شــرايط داخلي عراق 
از فعاليت در اين كشور منصرف شده اند 
و از سوي ديگر شركت هاي ايراني نيز با 
مشكالت تحريم روبه رو هستند، تركيه 
براي ورود به فرايند بازسازي مناطق 
جنگ زده عراق و تامين زيرساخت هاي 
انرژي اين كشــور اعالم آمادگي كرده 

است.
عالوه بر اينها، هيأت هاي مذاكره كننده 
2كشــور بحث برســر لغو رواديد و 
سرمايه گذاري براي تكميل خط آهن 
آنكارا- بغداد را هم در دستور كار خود 
قرار داده اند. هاشم الشمري، تحليلگر 
عراقي در اين باره به شــبكه الجزيره 
مي گويــد: دولــت الكاظمي برخالف 
تحليل هاي موجود نشــان داد منافع 
اقتصادي عراق را در اولويت برنامه هاي 
خود قرارمي دهــد. او با وجود گرايش 
سياســي به مخالفان سياســت هاي 
تركيه در منطقه، به توافق هاي امنيتي 
و اقتصادي مهمي با اين كشــور دست 

يافته است.

تفاهم بر سر بحران آب
مناقشات آبي برسر سهم عراق و تركيه 
از رودهاي دجله و فرات به يكي از پر 
چالش تريــن پرونده هاي مطرح ميان 
2كشور طي سال هاي گذشته تبديل 
شده است. ســهم عراق از اين منابع 
آبي طي 5ســال اخير از 80ميليارد 
مترمكعب بــه ۳0ميليــارد كاهش 
يافته؛ امري كه به طــور طبيعي تأثير 
چشــمگيري بر وضعيت كشاورزي، 
بحران محيط زيست و خدمات عمومي 
در عراق داشته است. الكاظمي پيش 
از ســفر به تركيه در اين باره گفت: ما 
نياز داريم در مســئله آب به تفاهم 
رسيده و از آن به مثابه يك اهرم فشار 
عليه يكديگر اســتفاده نكنيم. اشاره 
نخست وزير عراق به ســد اوسلو در 
تركيه است كه مي تواند سهم عراق از 
منابع آبي منطقه را به حداقل ممكن 
كاهش دهد. اگرچه 2كشور در جريان 
مذاكرات اخير به سازوكاري مشخص 
براي حل اين بحران دســت نيافته اند 
اما خبرگزاري آناتولي مدعي اســت، 
رئيس جمهور تركيه بــراي همكاري 
جدي با دولت عراق در زمينه جدول 
زماني آبگيري ســد اوسلو وعده هاي 
مثبتي داده است. با اين حال روزنامه 
العربي الجديد در اين باره مي نويسد: 
حل مناقشه آبي ميان عراق و تركيه به 
توافقي بلندمدت نياز دارد؛ توافقي كه 
فعال به دليل عمر كوتاه دولت مصطفي 

الكاظمي ممكن نيست.

كابل؛ ۶0 عمليات تروريستي در ۶0 روز

مالقات محمد بن زايد، وليعهد ابوظبي با امانوئل مكرون در پاريس، سال 20۱8

بســياري از شــهروندان 
لبنانــي اميــدوار بودند كه 
اين انفجار، ســرآغاز تحولي 
بزرگ باشد و سياستمداراني 
كه هميشــه معاف از تنبيه 
بوده اند، مســئول كارهاي 

نادرست شان شناخته شوند
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حساب كاربري طبيعت ايران، در اينستاگرام، اين عكس زيبا از پل هاي ريل قطار 
را در ورسك منتشر كرده است. 

پل ورسك در شــمار مهم ترين آثار فني مهندسي راه آهن شمال ايران محسوب 
مي شود و در مهرماه 1356 با شــماره 1534 به ثبت ملي رسيده است. بخشي از 
راه آهن اين مسير به دليل شيب تند و سختي مسير، به صورت سه پله ساخته شده 

كه به سه خط طال شهرت يافته است.

خبرخوب

اين روزها حال و روز خبرها چندان خوش نيست. يا كرونا و از دست دادن عزيزان 
خبر مي شود يا جنگ و بيكاري و تعطيلي كارخانه و... 

محمد كلهر، خبرنگار در توييترش خبر خوبي را نويد داده است: »خبر خوب اينكه 
آساك دوچرخ، بزرگ ترين كارخانه دوچرخه سازي خاورميانه، احيا شده و با 70 
كارگر فعاًل مشغول مونتاژ است. اگر كيفيت و قيمت هايش مثل سابق باشد، حتماً 

يك دوچرخه مي خرم.«

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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شب در فرهنگ و منش ايراني پديده اي 
است نكوهيده و ناپسند. ايرانيان شب، 
تيرگي و ســرما را خــوش نمي دارند. 
از هميــن رو تيره تريــن و دراز ترين 

شب سال كه از ســوي ديگر شب 
آغازين زمســتان نيز هست در 
نماد شناسي ايراني گجسته ترين 

و دل آزارترين شب شمرده شده است. 
پيداست كه در شــبي چنين، نياز به روشنايي و گرما و 
خورشيد نيز بيش از هر زماني ديگر است. از همين روي 
همچنان اگر نمادشناســانه به جشــن و آيين اين شب 
بنگريم خورشيد در چنين شبي از مادر  زاده مي شود اما 
اين زايش به راســتي و در بن گونه اي از باززايي است. تو 

گويي كه خورشيد ديگربار  زاده مي شود. 
نوزايي هميشه همراه است با توش و توان يافتن به برنايي 
و برومندي رســيدن، از پيري و پژمردگي رهايي يافتن، 
زندگاني را از ســر گرفتن. اين نوزايي را ايرانيان با جشن 
و آيين زايش بزرگ مي دارنــد و خواني آييني مي آرايند. 
تنها جشــن هاي بزرگ ايراني اســت كه خواني در آنها 

گسترده مي شود. 
جشني ديگر كه خواني آييني دارد جشن نوروز است كه 
جشــن بزرگ و فراگير و ميهني ايران شمرده مي شود. 
گستردن اين خوان نمادين، خود نشانه اي مي تواند بود از 
ارج و ارزشي بسيار كه اين جشن نزد ايران داشته است و 
دارد. يكي از رفتارها و هنجارها كه ايرانيان مي كوشيده اند 
در اين جشن آن را در كار بياورند آن بوده است كه شب 
را زنده بدارند، بيدار و هوشــيار آن را به روز برســانند، 
زيرا مي خواســته اند كه گواه بر دميدن خورشيد باشند، 
خورشيدي كه در فرجام اين شب تيره ديرياز بيش از هر 
زماني ديگر گرامي و گران مايه، ارجمند و سپند پنداشته 

مي شده است. 
اين جشن بر اين پايه جشن رهايي از تيرگي است، جشن 
راه بردن به روشنايي است، خورشيد برترين نشان و نماد 
روشنايي است. از همين روي اين جشن كاربردي بسيار 
گسترده در ميان ايرانيان يافته است و به جشني مردمي 
دگرگون شده اســت. در واقع اين جشن آن بخت بلند را 
يافته است كه بتوانيم آن را با جشن و آيين نوروز سنجيد. 
همچنان اگر نمادشناســانه و فراخ بنگريم، در سرشت و 
ساختار جشن زايش مهر با جشن نوروز يكي است. اين هر 
دو جشن ها هستند كه در آنها ايرانيان روشنايي و گرما را 

و در پي آن خورشيد را بزرگ مي دارند. 
آن خوان آييني كه در اين شــب گســترده مي شــود 
همچنان پيوندي تنگ دارد با خورشيد؛ پيوندي نمادينه. 
برجســته ترين نماد و نشــان خورشــيد در اين خوان، 
ميوه اي اســت كه نزد ايرانيان ميوه اي ديگر سان است 

و بهشتي؛ انار.
انار يكي از بايسته ترين نمادهاي اين خوان آييني است 
و درست از همين رو اســت كه ايرانيان مي كوشند به هر 
شيوه كه مي توانند اناري را فرادست بياورند و بر اين خوان 
بنهند. تو گويي كه اگر اناري بر آن نهاده نشود اين خوان، 

خواني بسزا به آيين نخواهد بود. 
جشن باســتاني زايش مهر را به همه هم ميهنان فرخ باد 
مي گويم و براي يكايكشان از درگاه روشن كردگار به آرزو 
مي خواهم كه از زندگاني روشن فرمند برخوردار باشند. 
آن زندگانــي اي كه در فرمندي در افــروزش جان و دل 

همانند خورشيد باشد.

ميرجاللالدينكزازينگاه
 نويسنده و استاد دانشگاه

رياض:به دنبال شــيوع نوع جديد ويروس كرونا در اروپا و 
به ويژه انگليس، عمره مفرده دوباره به حالت تعليق درآمد. به 
گزارش خبرگزاري دولتي عربستان )واس( همه پروازهاي 
بين المللي )جز در موارد استثنايي( دست كم به مدت يك 
هفته لغو خواهد شــد. ورود به عربستان از طريق مرزهاي 
زميني و دريايي نيز دســت كم به مدت يك هفته ممنوع 
خواهد بود. عربستان پيش تر در ماه مارس مراسم حج عمره 

را به دليل شيوع ويروس كرونا به حالت تعليق درآورد.

برلين:مردمان دهكده اي در آلمان تصميم گرفتند با هزينه 
خود كليســايي چوبي را از محوطه اي دورافتاده به روستاي 
خود منتقل كنند. به گــزارش دويچه وله، اهالي روســتاي 
Stiege)شــتيگه( كه اتفاقا مسيحي هم نيستند قصد دارند 
به علت ارزش تاريخي اين بنا آن  را ابتدا تخته به تخته باز كرده 
و در مكان ديگري بسازند. اين كليسا چند كيلومتر از روستاي 
ياد شده دور است و اكنون در وســط جنگل واقع شده است. 

قدمت اين بناي چوبي به 115سال پيش باز مي گردد.

واشنگتن:جعلي بودن عكسي رسمي كه مالنيا ترامپ 
آن را به عنوان عكس كريسمس در توييترش منتشر كرده 
به علت جعلي و فتوشاپي بودن مورد انتقاد كاربر هاي اين 
شبكه قرار گرفت. به گزارش اينديپندنت، كاربري عكسي 
را از دونالد ترامپ كه  سال2019 در كنار شاهزاده چارلز 
بوده پست كرده و نشــان مي دهد كه عكس كريسمسي 
ترامپ از اين عكس بريده شــده و بــه آن عكس اضافه 

شده است.

آتن:خلوت ترين مدرســه جهــان در جزيــره آركي 
يونان واقع شــده و با يك معلم و يــك دانش آموز به كار 
خود ادامه مي دهد. به گزارش دويچه وله، اين مدرســه 
20دانش آموز داشت اما طي سال هاي گذشته همه آنها 
 از جزيره خارج شده و كســي جايگزين آنها نشده است.

 »ماريا ســيرال« كه تنها معلم اين جزيره نيز هست تمام 
درس هاي موسيقي، ادبيات و جغرافيا را به تنهايي درس 

مي دهد.

خلوتترينمدرسهجهانعكسجعليديگريازترامپحفظكليساتوسطغيرمسيحيهاتعليقعمرهمفرده

سرشتيگانهجشنزايشمهر
ونوروز

  كسي حاتم را گفت: »تو 
را حاجتي هست؟«

گفت: »هست.«
گفت: »بخواه.«

گفت: »حاجتم آنست كه 
نه تو مرا ببينــي و نه من 

تو را!«
تذكرهاالوليا-عطار
نيشابوري

قصه هاي كهن

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:من حسن يقينه يرج؛
كسي كه يقين او نيكو باشد اميدوار است.

  اذان ظهــر:  12:03    غروب آفتــاب: 16:55    اذان مغرب: 17:16 
   نيمه شب  شرعي: 23:18    اذان صبح: 5:41    طلوع آفتاب: 7:11

نقدعمرتببردغصهدنيابهگزاف
گرشبوروزدراينقصهمشكلباشي

گرچهراهيستپرازبيمزماتابَِردوست
رفتنآسانبَُوداَرواقِفمنزلباشي

براي حافظ »كه عشق آســان نمود اول، ولي افتاد مشــكل ها«، هجران مشكل 
حالي ست و مانند »مشكِل عشق، نه در حوصله دانش ماست«. او مشكلش را بَِر پيِر 
ُمغان مي بََرد يا از دانشمنِد مجلس باز مي پرسد و با آنكه »از دوستان جاني، مشكل 

توان بُريدن«، با دل مي گويد: 
ز مشكالِت طريقت عنان متاب،  اي دل!

كه مرِد راه نينديشد از نشيب و فراز
در نگاهِ  خاقاني، صبوري در غم، سخت مشكل اســت و آنجا كه يار دلش را برده 
است، خطاب به او مي گويد: »يك مشــت خاك، غارت كردن، نه مشكل است« و 

مي افزايد:
كاري ست فرو بسته، گشادن تو تواني

صد مشكل از اينگونه، به يك دم بگشايي
موالنا كه كارش، ز پيِچ زلفي، شوريده گشته است، در مثنوي مي گويد: »اي لقاي 

تو جواِب هر سؤال/ مشكل از تو حل شود بي قيل و قال«
سعدي بر آن است كه »ديداِر تو حِل مشكالت اســت« و »ديده از ديداِر خوبان 

برگرفتن، مشكل است«
بيدل حل مشكل را در الفت و محبت مي جويد:
بي شكسِت شيشه، اميِد چراغان مشكل است

صيِد مجنون طينتان، بي داِم اُلفت مشكل است

مشكلچهيكي،چهصدهزاران

فضاي مجازي

برگزاريجشنوارهجايزهمليخالقيت
جشــنواره جايزه ملي خالقيت ذهن كارآفرين كودكان در زمينه اســتعداديابي 
و حمايت از طرح هاي نوآورانه توســط پــارك ملي علــوم و فناوري هاي نرم و 
صنايع فرهنگي جهاد دانشــگاهي برگزار مي شود. به گزارش همشهري، عناوين 
و محورهاي جايزه ملي خالقيت ذهن كارآفرين كودكان ثروت ســاز به اين شرح 
است: پژوهش هاي پزشكي، دست سازه ها، ايده هاي جذاب كارآفريني، ايده هاي 
خالقانه برگزاري و فروش مجازي فعاليت هــاي فرهنگي و هنري، فعاليت ادبي، 
فعاليت هاي آزمايشگاهي و اختراع )يادبود شهيد فخري زاده(. بخش گردشگري 
و بوم گردي و بخش كودكان با معرفت )خارج مسابقه( ثبت نام در اين جشنواره تا 

22بهمن1399 ادامه دارد و اختتاميه و اعالم برندگان 29ارديبهشت1400 خواهد بود. عالقه مندان مي توانند 
از 2 روش اپليكيشن MANAGERKIDS يا وب سايت MANAGERKIDS.IR ثبت نام كرده و طرح ها و آثار 

فرزندان شان را ارسال كنند.

انتشاردستنوشتههايويتگنشتاينبعداز79سال
مجموعــه اي از دست نوشــته هاي لودويگ ويتگنشــتاين 
كه هرگز رنــگ چاپ نديده بودند، تحــت عنوان »لودويگ 
ويتگنشتاين: ديكته فلسفه به فرانسيس اسكينر« به تازگي 
از سوي انتشارات آمريكايي اسپرينگر منتشر شده  است. به 
گزارش اكتواليته، اين مجموعه را كه فيلسوف نامدار اتريشي 
در زمان انتشار آن را طي جنگ جهاني دوم و در اكتبر1941 
درنظر گرفته بود براي بيش از 2 نســل پنهان و ناشــناخته 
باقي مانده بوده است. تفاسير متعدد و گاه متعارضي درباره 

ديدگاه هاي فلسفي ويتگنشتاين وجود دارد، اما انتشار مجموعه جديد پرتو روشني بر ديدگاه هاي او به عنوان يك 
فيلسوف و تأثيرش در هنر، علوم انساني و اجتماعي افكنده است. لودويگ ويتگنشتاين از مهم ترين فالسفه سده 
بيستم ميالدي به شــمار مي رود كه 26آوريل1889 در وين به دنيا آمد. او باب هاي زيادي را در فلسفه رياضي، 

فلسفه زبان و فلسفه ذهن گشود.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

»ارتش روبات هاي پرنده« نوشته تاد اچ. دودلر را 
مينا قنواتي به فارســي برگردانده كه به تازگي از 
سوي نشر افق منتشر و راهي بازار نشر شده است. 
اين كتاب سومين  عنوان از مجموعه »سوپرمگس« 
اســت. نســخه اصلي »ارتش روبات هاي پرنده« 
در سال 2016منتشر شده اســت. داستان هاي 

مجموعه »ســوپرمگس« در »بوگندســتان« رخ 
مي دهند و شخصيت اصلي شان ابرقهرماني به اسم سوپرمگس است كه البته 
اسم اصلي اش يوجين است. حشره ها در شهر كوچكي به نام بوگندستان در 
كثيف ترين قسمت و بوگندوترين زباله داني شهر زندگي مي كنند. يوجين 
روزها يك دانش آموز ســاده كالس چهارمي است و شب ها ابرقهرماني كه 
بدي ها را نابود مي كند؛ آن  هم نه هر بدي ســاده و پيش پا افتاده اي را بلكه 
يك عالمه بدي و جرم و جنايت و خرابكاري و قلدري را كه نابود كردن شان، 
كار هركسي نيست، جز سوسك سركش بزرگ. »كوچك ترين ابر قهرمان 
دنيا« و »انتقام سوسك ســركش« عناوين 2جلد اول اين مجموعه بودند و 
جلد چهارم هم با نام »حمله حشرات شرور« چند وقت ديگر به چاپ خواهد 
رسيد. در جلد سوم، نقشه هاي سوسك ســركش براي دومين بار نقش بر 
آب مي شوند، اما انگار قصد ندارد حاالحاالها دســت از ديوانه بازي هايش 
بردارد. نقشه جديدش هم واقعا ترسناك اســت؛ چون مي خواهد دوستي 
سوپرمگس و كك كوالك را به هم بزند. سوپرمگس و كك كوالك هميشه با 
هم رفيق بوده اند و جلوي سوسك سركش ايستاده اند. ولي در سومين جلد 
مجموعه، اتفاقاتي افتاده و كك ديگر آن كك هميشــگي نيست. اخالقش 
عوض شده و آن كك مهرباني كه سوپرمگس مي شناخت نيست. اين كتاب 
در 128 صفحه مصور با شمارگان هزار و 100 نسخه به بهاي 20 هزار تومان 

منتشر شده است.

ويترين

سومينكتاب»سوپرمگس«

شيوه داســتان گويي دكامرون را متاثر از 
داســتان هاي كهن يوناني و از آن مهم تر 
داستان هاي هزار و يك شب مي دانند. هر كدام از اين  2كتاب، 
دكامرون و هزار و يك شــب، در زمينه يا محتواي خود براي 
عقب راندن مرگ طراحي شــده اند. هزار و يك شــب چنان 
كه مي دانيم محصول تالش دختري خــالق براي دور كردن 
عفريت مرگ است. شاهي هست كه از بي وفايي زني به خشم 
آمده و تقاص آن را از همه زنان بي گناه مي گيرد. در هزار و يك 
شب، قصه و روايت قدم به قدم مرگ را دور مي كند و خواننده 
از هنگامي كه قصه شب اول به پايان مي رسد، مطمئن مي شود 
كه زور قصه از شاه و از مرگ بيشتر است. بعيد مي دانم و سراغ 
ندارم كه كتاب ها و داســتان هايي با اين كاركرد در روزگار ما 
ساخته و پرداخته شده باشد. )شــايد قصه هاي مجيد استثنا 

باشد( جاي آن را مجموعه هاي داستاني تلويزيوني گرفته است؛ 
مجموعه هايي كه در كنار همــه فوايد آن جلوي خالقيت ها و 
تصورات بيننده را مي گيرد. به جــز آن رابطه اي بين اعضاي 
خانواده ايجــاد نمي كند؛ همان كه يك نفــر بخواند و ديگران 

گوش كنند.
جذابيت شاهنامه و هزار و يك شب كم نظير است. اينها حكم 
دروازه ورود به دنياي كتابخواني را هم مي توانند داشته باشند. 
از اين دو گذشته، بي تامل بسيار، چند كتاب ديگر هم هست 
كه خواننده و شــنونده را حيرت زده خواهد كــرد و گمانم از 
گناه و كوتاهي ماســت كه مهجور مانده اند. ســمك عيار اگر 
نه قديمي ترين، بدون شــك هيجان انگيزترين داســتان در 
ژانر حادثه اي و تعقيب و گريز اســت. فراز و نشيب داستان و 
گرفتاري و رهايي مكرر شــخصيت هاي داســتان بسيار قابل 
پذيرش و مهيج است. طنازي دلچســبي هم نثر ساده و قابل 
فهم آن را زيباتر كرده است. سمك عيار پر است از نام هاي زيبا 
كه ماجراهاي زيباتر مي آفرينند: نام هايي چون خورشيدشاه، 

فرخ روز، شــغال پيل زور، گندمــك، آهوگير، ستاره شــمر، 
شيرچنگال، پيل آزماي، شيرزاد، هرمزگيل، خردسب شيدو، 
روزافزون، ســامانه و ماهستون. از ســمك عيار هرچه بگويم 
كم گفته ام. باور كنيد هيچ از داســتان هاي مهيج، حادثه اي 
و در عين حــال تخيلي اين روزگار كم نــدارد. اما كتاب هايي 
چون طوطي نامه و جوامع الحكايات هم هســتند كه در كنار 
گلستان سعدي مي توانند به ما در غلبه بر همه گيري و احساس 
ناخوشايند در خانه ماندن هاي طوالني كمك كنند و البته مورد 

اول و دوم ممكن است بيشتر به درد بزرگ ترها بخورد.
اگر نگران فهم نثر و نظم هزار سال پيش )و كمتر از آن( هستيد، 
بايد بدانيد و آگاه باشيد كه بر چنين نگراني اي تنها با خريدن 
كتاب و آغاز خواندن پيروز خواهيد شد. آغاز كار كمي دشوار 
است و ممكن است به استفاده خيلي اندك از واژه نامه ها ناگزير 
شويد، اما اين دشــواري خيلي زود رنگ مي بازد و به ساختار 
نثر و نظم هر كتاب عادت مي كنيد. مهم آن است كه با صداي 

بلند بخوانيد و همه در دريافت معناي كلمات همكاري كنيد.

قصههاييبرايمقابلهبامرگ
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فعاليت
 بخش موشكي

 سپاه پاسداران  از سرگرفته شد 

وزيِر مؤسس
غالمرضا شــافعي، 10دي 1370 

وزير تعاون شد
 

   حميدرضا محمدي �������������������

 
از پرسابقه   ترين مديران اقتصادي 
است و سال   ها صاحب   سمت بود 
و تقريبا با همــه دولت   ها و همه 
جناح   هاي سياسي همكاري كرد؛ 
از نيمه دهه 60 آمد و وزير صنايع 
شــد تا دولت يازدهم كه تا پيش 
از انشعاب ســازمان مديريت و 
برنامه   ريزي كشور، معاون نظارت 

آن بود�
غالمرضا شــافعي اما شــايد 
مهم   تريــن تأثيرگــذاري   اش، 
به زماني برگردد كــه در دولت 
پنجم، در رأِس يــك وزارتخانه 
تازه   تأســيس قــرار گرفت� او 
نخســتين    وزير تعاون بود� البته 
پيش تر نيز اين وزارتخانه وجود 
داشــت؛ چه، آنكه در سال   هاي 
1346تا 1349، وزارت اصالحات 
ارضي و تعاون روســتايي و در 
سال   هاي 1349 تا 1356، وزارت 
تعاون و امور روســتاها فعاليت 

مي   كرد�
 پس از انقالب، بــا آنكه تعاون، 
يكــي از اصول قانون اساســي 
بود امــا وزارتخانــه و وزيري 
نداشــت تا آنكه مجلس سوم، 
قانون تأســيس وزارت تعاون را 
در 13شــهريور1370به تصويب 
رســاند هرچند »نظر دولت اين 
بود كه وزارتي براي اين كار الزم 
نيســت�« زيرا اين اعتقاد وجود 
داشت، »مگر براي بخش خصوصي 
و دولتــي وزارت داريم كه براي 
بخش تعاوني وزارت مســتقلي 

داشته باشيم؟« 
بعــد،  4مــاه  ســرانجام، 
هاشمي رفسنجاني، او را به مجلس 
معرفي كرد و درباره   اش گفت: »��� 
من هم به   خاطر سابقه عالقه ايشان 
به تعاوني   ها و هم به   خاطر آشنايي 
با مواضع اقتصــادي و اجتماعي 
فعلي ايشــان، با توجه به نقطه 
نظرات   شان در شــوراي اقتصاد، 
مناسب   ترين فرد را ايشان ديدم«� 
مجلس ســوم، دهم دي1370، 
رأي باال داد؛ زيرا »كسي به   عنوان 
مخالف اســم ننوشــته بود و 
نمايندگان، برخورد خوب و گرمي 

داشتند«� 
وزارت او 6سال، يعني تا انتهاي 
دولت ششــم ادامــه يافت و از 
مهم   ترين كارها، »تعيين حدود 
تعاون بود� ســعي كــردم همه 
حوزه   هايي كــه مي   توان فعاليت 
اقتصــادي را در آن به شــكل 
خصوصي و فــردي انجام داد، به 
حوزه تعاون هم تســري دهم�« 
همچنين »اساسنامه    هاي مربوطه 
را به   گونه   اي نوشتم كه وزارتخانه و 
تعاوني   ها كمك كار وزارتخانه   هاي 
ديگر باشند��� يار شاطر باشيم و نه 

بار خاطر«� 

سياستمدار

  سعيد زاهدي ������������������������������������������������������
ايراني   ها در دوران جنگ تحميلي با تحريم شــرق و غرب، به    
خودباوري رسيدند. بعد از جنگ اين خودباوري   ها به   خصوص 
با حمايت مقام معظم رهبري در بخش   هاي مختلفي به ثمر 
نشست. در آبان 70، ايران 20چاه كويت را كه عراق در جنگ 
ســال قبل به آتش كشــيده بود مهار كرد و سومين كشور 
مهاركننده آتش سوزي چاه هاي نفت بعد از آمريكا و كانادا شد. 
اين توان را در مهار چاه   هاي نفتي كه مورد تهاجم عراق و آمريكا 
قرار گرفتند- به خصوص سكوي نوروز- به دست آورديم. در 
اسفند سال 70 سپاه پاسداران عمليات ساخت بزرگ   ترين 

سدمخزني خاورميانه را روي كرخه آغاز كرد. بيش از 40سال 
بود كه مي خواستند چنين سدي بسازند. با تجربياتي كه سپاه 
در مهار آب در جنگ به   دست آورد شروع به ساخت اين سد 
كرد و 10سال بعد به نتيجه رســيد. 4دي همان سال ديوان 
الهه اعالم كرد آمريكا 275ميليون دالر بابت تجهيزات نظامي 
خريداري شده در زمان شــاه به ايران بدهكار است. اما شايد 
مهم   ترين حادثه سال70 شروع دوباره بخش موشكي سپاه 
باشد كه مدتي پس از پايان جنگ متوقف شده بود. اين بخش 
سرنوشت ساز با فرماندهي شهيد حسن تهراني   مقدم بار ديگر 

كاري را كه در سال   هاي جنگ شروع كرده بود ازسر گرفت.

گزارش اول  گزارش 2 

پايان سرد جنگ سرد
فروپاشي شوروي فصل تازه اي 
در تاريخ ايران فراهم كرد 
عليرضا احمدي 

سرماي نخســتين روزهاي زمستان 
ســال1370 كه تهران را فراگرفت، 
پايتخت همسايه شمالي ايران در تب 
تحوالت سياسي مي   سوخت و ميخاييل 
سرگيه   ويچ گورباچف درخانه مجلل خود 
در 16كيلومتري غرب مســكو فروپاشي 
ميراثي را به نظاره نشسته بود كه رومانف   ها 
تسليم بلشويك   ها كرده بودند� اصالحات 
اقتصادي )پرسترويكا( و اصالحات سياسي- 
ايدئولوژيك )گالسنوست( او ستون   هاي 
سلطه شوروي را كامال سست كرد و جنگ 

سرد را به پاياني مسالمت   آميز رساند�
پيش از اين سلطه كمونيسم بر اروپاي   شرقي 
و حتي خود روســيه رو به زوال نهاده بود؛ 
فرايندي كه با مرگ برژنف در 1982 كليد 
خورد� او اتئالفي جهاني متشــكل از ژاپن، 
چين، اياالت متحده و اروپاي غربي را عليه 
شوروي شكل داده و بن   بستي ايجاد كرده 
بود كه جانشينان او )آندروپوف و چرنينكو( 
هم نتوانستند درمقابل فرسايش شتابنده 
ساختارهاي سياسي- اقتصادي شوروي 

مقاومت كنند�
زماني كه گورباچف در 1985 به   عنوان رهبر 
اتحاد جماهير شوروي برگزيده شد، ديگر 
نمي   شد درمقابل نياز روزافزون به تغييرات 
گسترده مقاومت كرد و به   نظر مي   رسيد 
ديگر تاريخ مصرف دكترين برژنف به سر 
رسيده است؛ دكتريني كه شاكله اصلي 
سياست    خارجي شوروي را شكل مي   داد 
و معتقد بــود كه »حاكميت هر كشــور 
سوسياليستي نمي   تواند مغاير با منافع و 
امنيت ديگر كشورهاي سوسياليستي يا 

نهضت انقالب جهاني باشد�« 
در چنين شرايطي آخرين زمامدار 54ساله 
شــوروي گزينه اصالحات از باال به پايين 
را برگزيد و طي 6ســال كشورش را از يك 
اقتصاد مركز محور ماركسيســتي به بازار 
آزاد و از ديكتاتوري كمونيستي به انتخابات 
آزاد رهنمون كرد كه البته كار سختي بود؛ 
چراكه در يك   سو محافظه   كاران پوليت   بورو 
قرار داشتند و در ســوي ديگر مردمي كه 
در انتظار تغييرات عميق بودند و اين خطر 
وجود داشت كه با خارج شدن سررشته امور 
از دست گورباچف و همكارانش، مسير سقوط 
هموار شود؛ همان گونه كه شد� برخي اصالحات 
گورباچف را به تعمير يــك هواپيماي درحال پرواز 
تشبيه كرده   اند� برنامه   هاي خوبي براي تعمير هواپيما تدارك 
ديده شد، اما مشكل اينجا بود كه خدمه پرواز )محافظه   كاران 
پوليت بورو( مي   توانســتند هر زمان كه اراده كنند، مانع 

فعاليت تعميركاران شوند�
انقالب گورباچف دستاورد چشمگيري به بار نياورد، جز اينكه 
بوريس يلتســين در يك انتخابات آزاد در    ماه مي 1990 به 
رهبري جمهوري روسيه انتخاب و نخستين رهبرسياسي شد 
كه با مبارزه عليه حزب كمونيست به باالترين مقام كرملين 
دست يافت و ضدكمونيست   ها توانستند عرض اندام كنند؛ 
اكنون او داعيه   دار اصالحات راديكال بود و اين موضوع به 
واگرايي جمهوري   ها دامن زد و يكي پس از ديگري از دولت 
مركزي شوروي اعالم اســتقالل كردند و نبرد 2رهبر در 
بيست   وششمين روز از دسامبر1991 با پيروزي يلتسين به 
پايان رسيد و او نخستين رهبر اين كشور بود كه پس از 10قرن 

حكومت استبدادي، با رأي آزاد مردم انتخاب شد�
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي عالوه بر تأثيرات شگرفي كه 
با پايان دادن رسمي به جنگ    سرد بر نظام بين   الملل برجاي 
نهاد و بنيان عصر نويني در روابــط بين   الملل را پي   ريزي 
كرد، بر تحوالت خاورميانه و حوزه خليج   فارس نيز ســايه 
انداخت و كشورهاي اين منطقه ازجمله ايران از آن متأثر 
شدند� اين دگرگوني بزرگ در خارج كه با تغييرات چشمگير 
در ســاختارهاي قدرت در داخل ايران همراه شده بود، 
رويه   هاي ايران را در عرصه سياست   خارجي متحول كرد 
و به   قول روح   اهلل رمضاني اصل محوري نه شرقي، نه غربي 
تحت   الشعاع اصل تازه   اي قرار گرفت كه مي   توان عنوان هم 

شمالي، هم جنوبي را برآن نهاد كه الجرم راهبردهاي ايران 
در آسياي مركزي )شمال( و خليج   فارس )جنوب( با توجه به 
پايان جنگ    سرد و نقش   آفريني جديد اياالت   متحده در اين 

مناطق بازتعريف شد�
پس از تحوالت شــوروي، ايران در حوزه آســياي ميانه و 
قفقاز با 8 جمهوري غالبا مسلمان   نشــين همسايه شد كه 
بحران   هاي پيش روي آنان كه اكثرا ميراثي از عصر استالين 
تلقي مي   شد، مي   توانست جمهوري   اسالمي را متأثر كند� 
محروميت از خطوط مواصالتي درياي آزاد و درگيري   هاي 
هويتي مهم   ترين چالش   هايي بود كــه جمهوري   هاي تازه 
استقالل يافته با آن مواجه بودند و بيم آن مي   رفت ايران هم 
)با توجه به برخورداري از پيشينه مشترك تاريخي با ساكنان 
اين منطقه( از اين بحران   ها آسيب ببيند؛ چالش   هايي كه 
آتش برخي از آنها مانند بحران قره   بــاغ، همچنان دراين 

منطقه زبانه مي   كشد�
دراين ميان با توجه به اهميت ژئوكالچري و ژئواكونوميكي 
آســياي   ميانه و قفقاز براي ايــران، فروپاشــي اتحاد 
جماهير شــوروي فرصت ويژه   اي بــراي احياي موقعيت 
جمهوري   اسالمي باالخص در حوزه   هاي اقتصادي و امنيتي در 
اين منطقه فراهم كرد و سبب شد ايران با استفاده از ابزارهايي 
مانند ايفاي نقش فعال   تر در ســازمان همكاري اقتصادي 
»اكو« )كه در دهه40شمسي و با مشاركت 3 كشور ايران، 
پاكستان و تركيه پايه   ريزي شد، اما پس از فروپاشي شوروي 
كشورهايي مانند افغانستان، جمهوري   آذربايجان، قزاقستان، 
تركمنستان، قرقيزستان، ازبكستان و تاجيكستان نيز به آن 

پيوستند( و اجراي طرح   هاي خط لوله براي انتقال نفت و گاز 
به تحكيم موقعيت خود در منطقه   اي بپردازد كه اكنون با خأل 
قدرت مواجه بود و سايه    سنگين يك ابرقدرت كمونيستي از 

سر آن برداشته شده    بود�
اينها در شرايطي است كه فروپاشي شوروي چالش   هايي نيز 
در منطقه آسياي    مركزي و قفقاز براي ايران به    همراه داشت؛ 
از يك   سو خأل قدرت و اوج   گيري منازعات قومي-هويتي در 
اين منطقه راه را براي حضور قدرت   هاي فرامنطقه   اي )به   ويژه 
آمريكا و رژيم صهيونيســتي( باز مي   كرد كه اين موضوع 
تهديد بالقوه   اي براي جمهوري   اسالمي به   حساب مي   آمد� از 
سوي ديگر بحران   هاي مرزي و رنگين   كمان مذاهب و اقوام 
و برخوردهاي گاه و بي   گاه ناشي از آن در نزديكي مرزهاي 
ايران، دغدغه   هاي امنيتي و فرهنگــي قابل تأملي ايجاد 
مي   كرد� بخش ديگري از تأثيرات فروپاشي اتحاد جماهير 
شــوروي بر ايران در جنوب و منطقه خاورميانه و به   ويژه 
خليج   فارس نمايان شــد، چراكه اكنون فرايند استيالي 
اياالت   متحده بر اين منطقه كه از زمان جنگ اول خليج   فارس 
آغاز شــده    بود، تكميل و پازل نظم نوين جهاني نمايان   تر 
مي   شد؛ شــرايطي كه چندان خوشايند جمهوري   اسالمي 
نبود، چراكه با ايجاد پايگاه   هاي متعدد نظامي دركشورهاي 
حوزه خليج   فارس همراه بود و اتحاد راهبردي اين كشورها 
با اياالت متحده شرايط را براي نقش   آفريني فعال   تر ايران در 
منطقه كه با خروج تدريجي از بحران   هاي زمان جنگ، قصد 
داشت گام   هاي سريع   تري درمسير بازسازي اقتصادي كشور 
بردارد، دشوارتر و راه تبديل ايران به يك قدرت منطقه   اي را 

ناهموار مي   كرد�

11 ديماه 1367 - آيت اهلل جوادی آملی و جواد الريجانی
لحظه تحويل نامه تاريخی امام خمينی)ره( به گورباچف

قی
قي

م ح
هي

برا
ر ا

- اث
13

70
ی 

و د
ذر 

- آ
66

6و
ه 5

مار
، ش

نه
آدي

مه 
هنا

 ما
لد

ج

سراشيبي رشد جمعيت
خواندني هاي سرشماري كشور در سال 1370
  علي عمادي����������������������������������������������������������������������������������������������������
با پايان جنگ تحميلي و بازگشــت جنگ   زدگان به اســتان   هاي خود، الزم بود 
سرشماري سال65 تكرار شود� سرشــماري طبق قانون هر 10سال يك بار انجام 
مي   شود اما شرايط جنگي سرشماري در دهه60 را با اما و اگرهايي همراه كرد كه ناچار 

در شهريور سال70 بار ديگر سرشماري صورت گرفت�
براساس اين سرشماري، متوسط رشد ساالنه جمعيت از 3.91 در سال1365 به 2.46 
رسيد كه نشان از كندشدن آهنگ رشد جمعيت داشت؛ اين رشد در مناطق شهري 
از 5.41 به 3.47 رسيد و در نقاط روســتايي از 2.39 به 1.21كاهش يافت كه نشان 

مي   داد روند كاهش جمعيت از اين مقطع آغاز شده است�
57.02درصد جمعيت نزديك به 56ميليون نفري كشور در نقاط شهري )31ميليون 
و 836هزار و 598نفر( و 42.33درصد در مناطق روستايي )23ميليون و 636هزار 
و 591نفر( سكونت داشتند� بالغ بر 0.65درصد )363هزار و 974نفر( نيز غيرساكن 
محسوب مي   شدند� نسبت جنسي در مناطق شهري 107، در مناطق روستايي و كل 
كشور 106بود؛ يعني به ازاي هر 100زن، 106مرد بودند� نسبت جنسي در نوباوگان بين 
يك تا 5سال 104 و براي گروه سني 65سال به باال، اين نسبت 129بود� 44.28درصد 
از جمعيت كشور، كمتر از 15سال، 52.23درصد بين 15تا 64سال و 3.99درصد بيش 

از 65سال سن داشتند�

درصد باسوادان در جمعيت 6سال به باال در سال 1370

درصد جمعيت 10سال به باال از لحاظ فعاليت اقتصادي در سال 1370

تحوالت جمعيت 
درصد 135513651370در كشور

تغيير
12.93+163 ،837 ،01055 ،445 ،74449 ،708 ،33جمعيت

13.79+450 ،768 ،96128 ،280 ،34725 ،356 ،17مرد
12.02+713 ،068 ،04927 ،164 ،39724 ،352 ،16زن

11.51+227 ،787 ،93110 ،673 ،6289 ،711 ،6تعداد خانوار
1.37+5.025.115.18بعد خانوار

جمعيت غيرساكنمناطق روستاييمناطق شهريكل كشورگروه هاي سني
زنمردزنمردزنمرد

74.0786.7276.7772.6054.2249.8927.71جمعيت 6سال به باال
 كودكان 

92.2795.2594.5092.7685.7173.5655.81)بين 6تا 10سال(
 نوجوانان 

93.2697.6496.3794.2183.9973.9647.73)بين 11تا 14سال(
جوانان 

86.6195.4290.2188.3569.3061.4327.38)بين 15تا 24سال(
ميانساالن 

56.9879.6060.6349.6321.5821.164.09)بين 25تا 64سال(
بزرگساالن 

22.1142.8718.5715.733.448.301.84)65سال به باال(

غيرساكنروستاييشهريكل كشورفعاليت
33.8833.8433.9235.00شاغل

4.243.914.686.12بيكار )جوياي كار(
24.5526.3022.2016.82محصل

1.171.650.520.23بازنشسته
31.2930.1432.8534.80خانه دار

3.732.894.905.71ساير
1.131.270.931.32اظهار نشده

خانواده 
براســاس   آمارگيري    جاري    جمعيت     1370، در بين    جمعيت    10سال به باالي نقاط 
شهري    كشور 54.75درصد از مردان    و 63.43درصد از زنان، حداقل    يك   بار ازدواج    
كرده    بودند� اين    نسبت    در نقاط روســتايي    براي    مردان 52.60درصد و براي زنان 
60.75درصد بود� با اين حساب 57.92 جمعيت اين محدوده سني در كشور حداقل 
يك   بار ازدواج كرده بودند كه 54درصد آنها در آن سال داراي همسر بودند� نسبت 
   افراد هرگز ازدواج    نكرده    درجمعيت    ده ساله و بيشتر در كل كشور 41.24درصد، در 
نقاط شهري   ، براي    مردان 44.46درصد و براي    زنان    35.35درصد و در نقاط روستايي   ، 
براي    مردان 47درصد و براي    زنان 38.36درصد بود   � 0.34درصد در اين محدوده 
سني در آن سال بر اثر طالق بدون همسر بودند� 0.3درصد از مردان و 0.53 از زنان 
در مناطق شهري و 0.19 از مردان و 0.31 از زنان در نقاط روستايي� 60.81درصد از 
خانوارهاي ساكن در نقاط شهري و 39.19درصد در روستاها سكونت داشتند� براي 
خانوارهاي شهري 4.86نفر و براي خانوارهاي روستايي 5.61نفر بود� 8.47درصد 
از خانوارها شامل سرپرست و همسر، 71.01درصد سرپرست، همسر و فرزندان و 
4.08درصد از سرپرست و فرزندان تشكيل شده بود� بيش از 94درصد خانواده   ها 
سرپرست مرد و اندكي كمتر از 6درصد داراي سرپرست زن بودند� عمده سرپرستان 
مرد خانواده در محدوده سني 30 تا 39ساله و بيشتر زنان سرپرست خانوار بيش 
از 60سال سن داشــتند� نزديك به 451هزار خانواده يك نفره بودند كه اين بالغ بر 
4.18درصد خانوارهاي معمولي كشور مي   شد� در خانوارهاي يك نفره، 44درصد 

مرد و 56درصد زن بودند كه بيشترشان 60سال به باال سن داشتند�
مهاجرت

 75درصد از جمعيت ساكن كشــور در اين سرشماري در شهر يا آبادي محل تولد 
خود اقامت داشتند� مقايسه محل تولد افراد با محل سكونت   شان در زمان آمارگيري 
نشان مي   داد 9.2درصد از جمعيت ساكن كشــور از روستا به شهر، 8.22درصد از 
شهر به شهر، 3.98درصد از روستا به روستا و 1.84درصد از شهر به روستا مهاجرت 
كرده   اند� كل جمعيت مهاجران طي 5سال اخير، 3ميليون و 700هزار و 527نفر بود�

سواد
از بيش از 45ميليون و 855هزار نفر جمعيت 6ســال به باال در كشــور، بيش از 
74درصد باسواد و در بين جمعيت بين 6 تا 24ساله نيز 63.79درصد در آن سال 
در حال تحصيل بودند� اين نسبت در نقاط شهري 69.03درصد و در نقاط روستايي 
57.5درصد گزارش شد� نزديك به 18درصد جوانان 19تا 24ساله در مناطق شهري 

و 9درصد اين محدوده در نقاط روستايي در آن سال در حال تحصيل بودند�

اشتغال
در سال 70 بالغ بر 38.12درصد از جمعيت ده ســاله به باال در كشور از لحاظ اقتصادي فعال 
محسوب مي   شدند )شاغل و جوياي كار(؛ اين نسبت در شهرها 37.76 و در روستاها 38.6 بود�
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  آرش نهاوندي    ������������������������������������������������������������������������������������ 
 روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ 3آوريل1991)14فروردين 1370( خبري را به 
پناهنده شدن عراقي ها به ايران پس از سركوب قيام شعبانيه اختصاص داد )قيام 
شعبانيه در سال1991پس از شكست ارتش عراق در جنگ اول خليج فارس و خارج 
شدن نيروهاي عراقي از كويت، در مناطق شيعه نشين عراق عليه رژيم بعثي صدام رخ 
داد. قيام شعبانيه در نهايت توسط گارد رياست جمهوري عراق به طرز بي رحمانه اي 
سركوب شــد و دو ميليون نفر در نتيجه سركوب قيام شــعبانيه آواره شدند(. اين 
روزنامه گزارش خود را با تيتر »عراقي هاي فراري در ايران با رفتاري انساني مواجه 
شده و پناهگاهي براي خود يافته اند« آغاز كرد. نيويورك تايمز در اول اين گزارش، 
به روايت داستان يكي از پناهندگان عراقي به خاك ايران پرداخت و نوشت: »عباس 

بوسفون« كه شش سال قبل پاي خود را بر اثر رفتن روي مين در جنگ با ايران از 
دست داده بود، شش روز پيش به كشوري آمد كه سال ها همراه ساير نظاميان عراقي 
عليه آن جنگيده بود. به او و اعضاي خانواده اش پس از ورود به ايران پناهندگي داده 
شد. نيويورك تايمز در شرح پناهندگي اين شــهروند عراقي به ايران نوشته است: 
عباس بوسفون و خانواده هفت نفره اش بيمناك از حوادث و وقايع پس از شورش عليه 
صدام حسين در شهر العماره عراق، همسر و هفت فرزندش را سوار بر تاكسي نارنجي 
خود كرد و رهســپار يكي از كمپ هاي پناهجويان واقع در جنوب غربي ايران شد.  
بيش از 40هزار شهروند عراقي كه بيشتر آنها شيعيان عراقي هستند از جنوب عراق به 
سمت تعداد زيادي از اردوگاه هايي كه در استان خوزستان ايران بر پا شده سرازير شده 
و در اين اردوگاه ها پناه گرفته اند. ايران با سخاوتمندي اين آوارگان عراقي را پناه داده 

است. ديپلمات هاي خارجي مقيم تهران كه اجازه يافته اند از اردوگاه هاي پناهندگان 
در جنوب غربي بازديد كنند، از اين اقدام سخاوتمندانه ايران دچار شگفتي شده اند. 
مقامات ايراني از ارائه جزئياتي درباره پناهنده شدن تعداد زيادي از آوارگان عراقي به 
اين كشور خودداري كرده اند و به اين بسنده كرده اند كه به رغم فشارهاي اقتصادي 
ايران به وظيفه خود در قبال پناهجويان عمل خواهند كرد.  در يكي از اردوگاه هايي 
كه ديپلمات هاي خارجي از آن  بازديد كرده اند، 1400چادر براي پناه دادن به 10هزار 
پناهجوي عراقي بر پاشده است، در اين اردوگاه ها همچنين ايستگاه هاي زيادي براي 
استقرار تانكرهاي آب ايجاد شده است. سرويس هاي بهداشتي براي تامين بهداشت 
در اين اردوگاه برپا شده اند و سي دوش حمام نيز نصب شده است. قوطي هاي كنسرو 

لوبيا و نان نيز هر روز ميان پناهجويان اين اردوگاه توزيع مي شود.

سركوب شعبانيه 
40هزار عراقي به ايران پناهنده 

شدند 

مطبوعات خارجی

 1 3 7 0
  سه شــنبه  2 دی 1399   شماره 105

همشهری 

سال ديپلماسي فعال
شرايط منطقه به سود اقتصاد ايران تمام شد 

اقتصاد

خ نر

عليرضا احمدي  ���������������������������������������������������

در ســال1370 كه نخســتين    ماه آن با اخبار انتفاضه 
شعبانيه شيعيان در عراق آغاز شده بود، رشد اقتصادي 
كشــور ادامه يافت و شــاخص آن كه در سال قبل به 
14درصد رســيده بود، رقم 12/3درصــد را هم ثبت 
كرد. اكنون بــوي بهبود از اوضاع اقتصادي كشــور به 
مشام مي   رسيد و گويي قرار بود با گذر از شرايط دشوار 
اقتصادي دهه60 و دوران جنگ تحميلي، عصر جديدي 
آغاز شــود؛ عصري كه با ماجراجويي صدام در كويت و 
به تبع آن تحريم   هاي ســنگين شوراي امنيت سازمان 
ملل )نفت در برابر غذا( همراه شــد و گشايش   هايي را 
در حوزه ارزي براي ايران به   همراه داشــت؛چراكه هم 
قيمت نفــت افزايش يافت و هم خريداران بيشــتري 
براي نفت ايران پيدا شد. از سوي ديگر دولت سازندگي 
با اتخاذ رويكرد ديپلماســي فعال، به   دنبال گشــودن 
درهاي جديد به   روي اقتصاد كشــور بود؛ رايزني   هاي 
سياسيـ  اقتصادي با سران كشورهاي مختلف ازجمله 
كشــورهاي مســلمان در حوزه قابل بررسي است. در 
آبان    ماه رئيس   جمهور چيــن در رأس هيأت بلندپايه 
سياســيـ  اقتصادي به ايران ســفر كــرد و مذاكرات 
مهمي بين او و هاشمي   رفســنجاني انجام شد و در 17 
آذر1370 نيز رئيس   جمهور براي شــركت در اجالس 
سران كنفرانس اسالمي به سنگال سفر كرد. در بهمن 
   ماه نيز نخستين اجالس سران كشورهاي عضو سازمان 
همكاري   هاي اقتصادي )اكو( با حضور كشورهاي تازه 
اســتقالل   يافته آذربايجان، تركمنســتان و ازبكستان 
و اعضاي ناظر قرقيزستان، تاجيكســتان و قزاقستان 
در تهران برگزار شد. همچنين ســفر آذرماه علي   اكبر 
واليتي، وزيرامورخارجه به مســكو كــه حامل 2پيام 
جداگانه رئيس   جمهور ايران براي گورباچف و يلتسين 
بود، از مهم   ترين فعاليت   هاي ديپلماتيك دولت درمسير 

بهبود روابط با جهان باهدف توسعه تجارت بين   المللي 
ايران بود. در عرصه داخلي نيز دولت راهبرد توســعه 
عمراني را دنبال مي   كرد و قصد داشت با اجراي وسيع 
طرح   هاي زيرساختي در نقاط مختلف كشور و به   ويژه 
مناطق محروم و جنگ    زده، گام   هاي مؤثري در اين مسير 
بردارد كه سفرهاي استاني هاشمي   رفسنجاني درطول 
سال1370با هدف تحقق اين برنامه   ها انجام شد. در اين 
ميان سفر اسفندماه رئيس   جمهور به جزيره استراتژيك 
ابوموســي از مهم   ترين رويدادهاي اين حوزه اســت؛ 
هاشمي دراين سفر دستور ايجاد كشتارگاه صنعتي و 
ناوگان صيد صنعتي و همچنين گسترش فعاليت   هاي 
تجاري درايــن جزيره را صادر و چنــد طرح عمراني و 
زيرســاختي را نيز كلنگ   زني كرد. هاشمي   رفسنجاني 

در آخرين    ماه سال1370 به خوزستان نيز سفر كرد و 
با تشريح اقدامات دولت، به خوزستاني   ها نويد داد كه 

چهره اين استان دگرگون خواهد شد.
تصويب طرح تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن 
جمهوري اسالمي ايران در فروردين   ماه، افزايش سهميه 
ايران در صندوق بين   المللي پول در ارديبهشــت   ماه، 
تصويب اليحه نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت 
در شهريورماه، تصويب طرح توسعه صنعت ايرانگردي و 
جهانگردي در مجلس   شوراي اسالمي در مهرماه، الحاق 
دولت جمهوري اسالمي ايران به موافقتنامه نظام جهاني 
ترجيحات بازرگاني بين كشورهاي درحال توسعه در 
آذرماه و آغاز عمليات ساخت سد كرخه در اسفندماه، از 

مهم   ترين اخبار اقتصادي سال1370بود.
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پروژه اتوبوس   هاي برقي هيچ وقت در تهران به   صورت كامل اجرا نشد. ساخت مسير 
مخصوص اين اتوبوس   ها در سال1370 در چند محور شروع شد تا بعدا به تمام شهر 
گسترش پيدا كند. در اين سال هنوز قطعي برق و خاموشي   هاي چند ساعته در شهر 
اتفاق مي   افتاد و نيرو   گاه برق لوشان كه از زلزله رودبار و منجيل آسيب ديده بود در 
مرحله تعمير قرار داشت. مسير ويژه اتوبوس   هاي برقي در خيابان دماوند به سمت 
ميدان امام حسين ساخته شد تا در ادامه به سمت غرب پيش برود و دو پايانه شرق 
و غرب را به هم وصل كند. اتوبوس   هاي برقي كه هركدام 180نفر ظرفيت داشتند و 
با شاخك   هاي خود از كابل   هاي آويخته، برق مي   گرفتند، از كشور چكسلواكي وارد 
شدند. پس از آن خطوط محدود ديگري مثال از ميدان شهدا به ميدان خراسان هم 
برقي شــدند. نزديك دو دهه بعد اين خطوط جمع   آوري شد و مانند بقيه مسير   ها با 
اتوبوس   هاي گازوييلي و گازي جايگزين شد )در اواخر سال   هاي 90 شمسي باز    هم 

موضوع استفاده از اتوبوس   هاي برقي يا ترامواي شهري مطرح شد(.
حمل   ونقل عمومي تهران 2500 اتوبوس داشــت و دســتگاه   هاي جديد از گمرك 
جلفا وارد شد. تعدادي اتوبوس دو طبقه بازسازي شده نيز همچنان مشغول كار در 
مسير   هاي كم عرض بودند. خط ويژه خيابان وليعصر از ميدان وليعصر تا ميدان راه   آهن 
مسير اتوبوس    ها را از خودروهاي سواري جدا مي   كرد. روش   هاي مختلف نتوانسته بود 
مشكل ترافيك و آلودگي هوا را حل كند. اصفهان، شيراز، تهران و اهواز سامانه دائمي 
پايش آلودگي هوا داشتند و بنا بود همه مراكز اســتان   ها به آن مجهز شوند. برنامه 

گازسوز كردن تاكسي   ها هم همچنان بيان مي   شد.
از نوآوري   هاي سال70 آغاز طرح كاداستر از سوي سازمان اسناد و امالك و طبق 
برنامه پنج ساله اول توسعه بود. كاداستر نوعي نقشه   برداري و محدوده نگاري است 
كه ارزش حقوقي دارد و مي   تواند مبناي صدور اسناد مالكيت قرار گيرد. در شهر 
و روستا   هايي كه اسناد مالكيت براســاس قولنامه   هاي دست   نويس و اندازه   گيري 
اراضي با متر دستي انجام مي   شد، كاداستر كامال جديد به حساب مي آمد. به همين 
دليل نخستين طرح   ها به   صورت آزمايشي در خرمشهر، جزيره قشم و جنوب تهران 
تا مرقد امام)ره( اجرا شد. اطالعات به   دســت آمده بايد در رايانه   ها ثبت مي   شد و 
قرار بود براي اين كار تكنســين   هاي نقشه   برداري رايانه   اي در دانشگاه   ها آموزش 

ببينند.
زلزله سال پيش رودبار باعث نگراني   هايي درباره خسارت   هاي اين حادثه در تهران 
شده بود و نزديك به سالگرد آن، نخســتين كنفرانس زلزله شناسي با حضور هزار 
دانشمند از 37 كشــور جهان در تهران برگزار شد. جمعيت شــهر به 7ميليون نفر 
رسيده بود و هيچ راه   حلي براي مهار اين جمعيت رو به افزايش پيدا نمي   شد. سازمان 
منطقه   اي بهداشت و درمان 9 مركز پزشــكي را به آموزش كنترل جمعيت و توزيع 
وســايل پيشــگيري اختصاص داده بود كه از 7صبح تا 7شــب در تهران باز بودند. 
50بيمارستان هم در استان تهران جراحي وازكتومي را انجام مي   دادند كه در بعضي 

موارد رايگان بود. در فضاي تبليغاتي و رســانه    اي نيز دائمــا درباره ضرورت كاهش 
جمعيت و تنظيم زاد و ولد صحبت مي   شد.

در مهر   ماه ســال70 مجلس شوراي اســالمي تصويب كرد تا 5ســال آينده تمام 
شركت   هاي دولتي ملي و مصادره شده و نهاد   هاي انقالب كه امور اجرايي و عملياتي 
و توليدي آنها خارج از تهران است، دفاتر خود را در تهران تعطيل و به محل استقرار 
كارخانه يا مركز استان يا نزديكترين شــهر مجاور كارخانه منتقل كنند. همچنين 
حمل هر كاال از مبادي ورودي كشــور به مقصد تهران جز براي مصرف داخلي شهر 
تهران و حومه ممنوع است. اين طرح در سال   هاي بعد به نتيجه نرسيد و شركت   ها از 

پايتخت بيرون نرفتند.
شهرداري تهران در ساخت ميادين ميوه و تره   بار كه انحصار اين شغل را از ميادين و 
مغازه   هاي سنتي خارج مي   كرد، به موفقيت رسيد. در انتهاي تابستان سال70 روزانه 
چند هزار تن ميوه و تره   بار در ميادين شهرداري تهران عرضه مي   شد كه قيمت آنها 
به وضوح كمتر از مغازه   هاي خيابان   ها بود. 5ميدان دائمي و 24ميدان موقت اين كار را 
انجام مي    دادند و ميادين موقت هم در حال تبديل شدن به ميادين دائم بودند. به گفته 
مديرعامل سازمان ميادين، قيمت   گذاري باحضور نمايندگان غرفه   داران انجام مي   شد 
و حداقل 15درصد كمتر از قيمت   هاي سطح شــهر بود. ميادين با اين كار به رقابت 
با صنف قديمي ميوه   فروش پرداخته بودند و شــهرداري دليل آن را مصرف روزانه 
نزديك 20هزار تن محصوالت كشاورزي در تهران و جلوگيري از اتالف و فاسد شدن 
آنها اعالم مي   كرد. در سال   هاي بعد عرضه مواد غذايي و بحران   هاي مقطعي كمبود 
محصوالت كشاورزي در پايتخت با اين ميادين كنترل مي   شد. مغازه   هاي ميوه   فروشي 

سنتي همچنان در محله   ها به    كار خود ادامه دادند.

ترمه هوشيار    ���������������������������������������������������

امير يكي از آن 8هزار نفر بود؛ آن هم از ميان 40هزار 
نفري كه پاييز سال 1370به استاديوم شهيد شيرودي 
آمده بودند تــا بخت خود را براي تهيه بليت ســفر به 
سرزمين آفتاب تابان در قرعه   كشي شركت هواپيمايي 
ايران اير بيازماينــد. او چند   ماه پيــش بختش را در 
قرعه كشي هتل استقالل تهران و در بين 32هزار نفر 
متقاضي امتحان كرده بود كه به نتيجه نرسيد ولي اين 
بار توانســت بليت آبي   رنگ تهران به توكيو را به دست 

بياورد.
اين بليت برايــش رؤياي زندگــي در خانه   اي بزرگ 
با سنگ   هاي ســفيد و وســايل طاليي در باالي شهر 
پايتخت را ســاخت كه او با ربدوشامبري براق داشت 
بازي بچه   ها را تماشــا مي كرد؛ اما چنــد هفته بعد او 
پشت سينك يك ظرفشويي پر از بشقاب هاي كثيف و 
بدبوي رستوراني در محله قديمي توكيو ايستاده بود. 
به جاي آن رؤياي سال 70 حاال او در خانه   اي صدمتري 
در خيابان پليــس زندگي مي كنــد و خاطرات ريز و 
درشت آن سفر به عكسي از او كنار معبد بزرگ توكيو 
محدود شده كه آن را زير شيشه پيشخان آجيل   فروشي 

كوچكش گذاشته است.
* * *

سال 70خبر رسيد آن سوي جهان، در سرزمين آفتاب 
تابان پول روي زمين ريخته و كافي اســت پاسپورت 
در دست باشــد و آن قدر پول، كه بليت خريد و سوار 
هواپيما شد و خود را به توكيو رساند. سال   هاي پاياني 
دهه 60 و ابتدايي دهه 70 ســال   هاي اقبال عمومي 
جهان به ژاپن بود. مجمع   الجزايــر ژاپن بعد از جنگ 
جهاني دوم و مصيبت   هايش با سختكوشــي مردمان 
آن سرزمين به روزگار آرامش رســيده بود و حاال در 
مسير پرشتاب قدرت تكنولوژي و ثروت پيش مي   رفت. 
مردمي كه 40 سال پيش تر روزگار خرابي   ها را با تالش 
شبانه روزي پشــت    سر گذاشــته بودند حاال داشتند 
به آرامش نســبي مي رســيدند و جهان را با توليدات 
خود تســخير مي   كردند. ايران نيز يكــي از بازارهاي 
محصوالت شان بود؛ از ماشين   هاي تويوتا و موتورهاي 
هوندايشــان در خيابان   ها تا تلويزيون   هاي ســوني و 

توشيبا در خانه   ها رسوخ كرده بودند. 
اوشين و ســال   هاي دور از خانه   اش ختم به خير شده 
بود و حاال نوبت پدر مجرد و از سرزمين شمالي يا قصه 
زندگي با هانيكو و خانواده ســختكوش و سرخوشش 
بود؛ از ســوي ديگر هفت ســامورايي و سرير خون و 
ديگر آثار كوروساوا كه عصرهاي جمعه در دهه 60 از 

تلويزيون پخش مي شد، مردم ايران را با فرهنگ ژاپني 
آشنا كرده بود. دور، دور ژاپني   ها بود كه شايعه پولدار 
شــدن در ژاپن در ميان بچه   هاي پايين   شهر پيچيد. 
گرفتن ويزاي ژاپن سخت نبود، بين ايران و ژاپن لغو 
روايد بود و مي   شــد با يك بليت در فرودگاه ناريتاي 
توكيو، ويزاي چند ماهه كاري گرفت. البته اگر مسافران 
به در بدشانسي نمي   خوردند؛ گاهي يك مسافر باعث 

ديپورت شدن يك هواپيما مي   شد.
با اين همه بچه   هاي جواديه، خزانه، نازي   آباد و شوش 
هرچه ته جيب داشتند جمع مي كردند و با قرض و قوله 
راهي خيابان استاد نجات اللهي يا همان ويالي سابق 
مي شدند تا بليت ژاپن بخرند و راهي فرودگاه مهرآباد 
شوند. اين استقبال آنقدر زياد شد كه پروازهاي ژاپن پر 
از ايراني   هاي مشتاق كار شده بود. براي همين مديران 
ايران   اير كه هفته اي 2پرواز به توكيو داشــت، تصميم 
گرفتند تا با قرعه   كشي، بخشي از اين مشتاقان كار در 

ژاپن را گردهم آورند. 
قرعه   كشــي اول در هتل اســتقالل تهران كه پيش 
از انقالب شــرايتون نام داشــت، صــورت گرفت اما 
قرعه   كشي اصلي در سال 70 در محل بزرگ   تري يعني 
ورزشگاه شهيد شيرودي )امجديه سابق( برگزار شد 
كه حاال مدت   ها مي شد ميزبان بازي   هاي پرسپوليس 
و اســتقالل نبود. 40هزار نفر با پاســپورت و مدارك 
آماده به آن   جا آمدند و ســاعت   ها منتظــر ماندند تا 
مديران ايران اير بيايند و با قرعه كشي از ميان 40هزار 

شماره 8هزار نفر را انتخاب كنند و برايشان بليت سفر 
به توكيو صادر كنند. با اين حــال فقط اين 8هزار نفر 
مسافر توكيو نبودند؛ در سال70 بيش از 17هزار و در 
سال بعد آن، بيشتر از 32هزار نفر براي كار از ايران به 

ژاپن رفتند. 
در ميان سال   هاي 69تا 75 براســاس آماري كه اداره 
مهاجرت ژاپن ارائه كرد از 300هــزار كارگر مهمان، 
120هزار نفــر ايراني بودنــد. محله   هــاي قديمي و 
ارزان قيمت توكيو، جردن جنوبي شده بود. از آنجا كه 
جوانان جوياي كار ايراني فاقد تخصص بودند بيشــتر 
در كارهاي سطح پايين به كار گرفته مي شدند. بخش 
زيادي از آنان كه ويزايشان به پايان رسيده بود از سوي 
كارفرمايان ژاپني براي كارهاي ساختماني غيرقانوني 
كار مي كردند يا برخــي ديگر جذب باندهاي خالفكار 
)ياكوزاها( مي شــدند. شــماري از آنها در آن سال   ها 
عاشق دخترهاي ژاپني شــدند و با زنان چشم بادامي 

راهي ايران شدند يا در همان ژاپن ماندند.
 عمده جواناني كه از ژاپن به ايران برگشتند، با پولي كه 
آوردند توانستند فقط يك تاكسي پيكان نارنجي بخرند. 
تاكسي   هايي كه نشانه ســفر صاحبشان به ژاپن بود را 
مي شد از كارت   هاي تلفن با خط ژاپني تشخيص داد كه 
جلوي كنسول ماشين نصب شده بودند يا عروسك   هاي 
ژاپني اي كه زير آيينه تاب مي خوردند. زرنگ ترهايشان 
با »ين« هايي كه با سختي به دست آورده بودند، خانه   اي 

كوچك در پايين شهر يا مغازه   اي نقلي خريدند.
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دهه 70 با تورم باال شروع كرد و هر سال بر آن افزود. نرخ تورم در سال 70 بيش از 
دوبرابر شد و به 20.7درصد رسيد. شاخص كل بورس در اين سال معادل 472.1 
بود و قيمت دالر در بازار آزاد 142تومان معامله مي   شد. سكه هم كمتر از 12هزار 

و 500تومان قيمت داشت.
قيمت هرمترمربع واحد مسكوني در كشور، به   طور ميانگين 22هزار و 400تومان 
بود. غيراز تهران، شيراز گران   ترين متوسط قيمت را با 29هزار و 900تومان براي 
هر مترمربع داشت، درحالي   كه در كرج اين متوسط قيمت، 24هزار و 200تومان، 
مشــهد 21هزار و 200تومان، اصفهان 26هزار و 300تومــان و تبريز 22هزار و 
600تومان بود. ارزان   ترين متوســط قيمت را هم اردبيل داشت؛ اندكي بيش از 

14هزار تومان براي هر مترمربع واحد مسكوني.
متوســط قيمت يك مترمربع واحد مســكوني آپارتماني در تهــران، 47هزار و 
500تومان بود. بيشترين متوســط در منطقه 3با 78هزار تومان و 400تومان و 
كمترين در منطقه 18بالغ بر 28هزار و 500تومان قيمت داشت. قيمت آپارتمان 
در منطقه يك به   طور متوسط 71هزار و 600تومان و در منطقه 6تهران، 67هزار 

و 400تومان بود. 
متوسط اجاره   بهاي يك مترمربع واحد مسكوني آپارتماني در تهران 183تومان 
بود؛ يعني براي يك واحد 100متري، به   طور متوسط ماهانه 18هزار و 300تومان 
در    ماه )بدون وديعه( اجاره پرداخت مي   شد. بيشترين اجاره   بها مربوط به منطقه 3 
با مترمربعي 275تومان بود و كمترين، منطقه 18با هر مترمربع 136تومان. اجاره 
خانه منطقه 6 در آن سال به   طور متوســط بيشتر از منطقه يك بود؛ هر مترمربع 

240تومان در منطقه 6 و مترمربعي 234تومان منطقه يك!
در سال 70حداقل دستمزد 67درصد افزايش يافت و به ماهانه 5هزار تومان رسيد. 
متوسط هزينه در اين سال براي هر ماه 34هزار و 513تومان بود درحالي   كه خانوار 
ايراني به   طور ميانگين در هر    ماه 27هزار و 202تومان درآمد داشت. هزينه ساالنه 
اقالم خوراكي و دخاني بالغ بر 142هــزار و 927تومان و هزينه   هاي غيرخوراكي 

271هزار و 229تومان بود. 
بدين   ترتيب 34.5درصد از هزينه   هاي خانواده صرف خوراكي   ها و آشاميدني   ها و 
دخانيات مي   شد )11هزار و 910تومان در ماه( و 65.5درصد هزينه   ها مربوط به 
غيرخوراكي   ها بود )22هزار و 600تومان(؛ طبق معمول عمده اين هزينه   ها هم 

پاي مسكن ريخته مي   شد.

سرآغاز تورم هاي افسار گسيخته
نگاهي به دخل و خرج خانوار ايراني در سال 1370

موفق و 
كامال موفق

   شروان اميرزاده     �������������������������������
ماهنامه طنز و كاريكاتور، سال دوم، 

شماره 15.اسفند 1370.

فکاهی

توكيو بدون توقف اجتماعی
مهاجرت به ژاپن براي كار به يك پديده اجتماعي در آغاز دهه 70تبديل شد 

اتوبوس برقي در روزگار بي برقي
مسير اتوبوس   هاي برقي محدود ماند و به تمام شهر گسترش پيدا نكرد
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بدهي هژبر يزداني به سيستم بانكي وصول شد
برج سپهر؛ بهره برداري پس از 12سال

معماری 

فوتبال آسيا در مشت تهراني ها
تيم هاي استقالل و پرسپوليس، در سال 70  قهرمان جام باشگاه ها و جام برندگان آسيا شدند 

ورزش

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

بياييد چون پرنده   اي از آسمان به وضعيت ارتفاع ساختمان   هاي تهران در سال1370 نگاهي بيندازيم. تا آن 
سال، در رقابت بلندمرتبه   سازي   ، برج   هايي چون پالسكو، اسكان، پارك   پرنس، وزارت كشاورزي و برج   هاي 
دوقلوي ســامان، با ارتفاعي كمتر از 80متر، مرتفع   ترين ساختمان   هاي شهر به   حساب مي   آمدند، اما برج 
نيمه   كاره سپهر كه در ســال1370 باالخره بعد از 12سال كشمكش توسط بانك صادرات به بهره   برداري 

رسيد، با 120متر ارتفاع و 27طبقه، توانست اين ركورد را براي مدتي طوالني از آن خود كند.
درباره برج سپهر كه در خيابان سميه واقع است، اطالعات زيادي وجود ندارد، چراكه پيشينه آن به هژبر 
يزداني يكي از چهره   هاي فاسد سيستم اقتصادي پيش از انقالب بازمي   گردد. مي   گويند اين بدهكار بانكي 
پس از انقالب به كاستاريكا گريخته و نظام بانكي، ساختمان او را به   عنوان بدهي برداشته و در اختيار بانك 
صادرات قرار داده است. در مورد معماري اين بنا هم اطالعات اندكي وجود دارد، به   طوري كه مشخص نيست 
كدام معمار و براساس چه تخصصي چنين سازه عظيمي را در قلب شهر بنا كرده است. تنها اطالعات موجود 
از اين ساختمان مصادره   اي، رپرتاژي است كه در ششم خرداد   ماه ســال 1355 توسط ايرج فرخو، مدير 
اجرايي آن در اختيار مطبوعات وقت قرار گرفته؛ »طرح اين آسمانخراش توسط يكي از معروف   ترين معماران 
فرانسه و برنده جايزه معماري رم كشيده شده است و 32طبقه دارد و معادل 53هزار و 192مترمربع بنا 
خواهد داشت و تمام محاسبات آن توسط مهندسان مشاور »ستك باتيمان« فرانسه انجام شده و امر نظارت 
بر اجراي آن نيز با شركت »هستك ايران« است. اين برج داراي پاركينگ به حد كفايت است و بخش   هاي 
مختلف خدماتي مثل فروشگاه، نمايشگاه، سكرتري، تلكس و تلگراف، بانك، اداره ثبت، باجه پست، چاپ 
نقشه، آژانس   هاي تبليغاتي، كلوپ ورزشي و سونا، رستوران و سلف   سرويس در آن پيش   بيني شده است.« 

تا پيش از زمان افتتاح، انتقاد به شيوه معماري اين برج زياد بود تا جايي كه ورودي آن را از خيابان سميه 
به شكل سنتي و با استفاده از طرح قوسي   واري مســقف كردند و با اين كالژ معماري اسالمي و معماري 
مدرن، سعي در پذيرش بيشتر آن به جامعه آن روزها داشتند. هنوز هم اين برج از بخش   هاي مختلف شهر 
قابل رويت است؛ بنايي بتوني با تركيب ساده و خاكستري رنگي كه لوگوي بانك صادرات را به عابران نشان 

مي   دهد؛ البته اگر آلودگي بگذارد و مردم كمي سر به هوا باشند.

 جواد نصرتي      ���������������������������������������������������������������������
 بعد از قهرماني تيم ملي فوتبال ايران در بازي   هاي آسيايي، طبيعي 
بود كه استقالل و پرسپوليس هم مدعي اصلي قهرماني در رقابت   هاي 
آسيايي باشند؛ آن تيم ملي كه غول   هايي آسيايي مثل كره   جنوبي 
و ژاپن را برده بود، عمال منتخب ســرخابي   هاي تهران بود و حاال 
نوبت باشگاه   ها بود كه به آسيا ثابت كنند چه   كسي بهتريِن فوتبال 
آسياست. اســتقالل كه پيش   تر يك   بار در ابتداي رقابت   هاي جام 
باشگاه   هاي آسيا قهرمان شده بود، جمعي از بهترين ستارگان تاريخ 
باشگاه را زيرنظر مرحوم منصور پورحيدري جمع كرده بود و انگيزه 
زيادي براي تكرار قهرماني   اش در آسيا داشت. آبي   هاي تهران تا پيش 
از رسيدن به فينال السد قطر، 25 آوريل كره   شمالي، بانك بانكوك، 
محمدان بنگالدش و پليتاجاياي اندونزي را با گلزني بازيكناني مثل 
عباس سرخاب، شاهرخ بياني و عبدالصمد مرفاوي شكست دادند. 
اين تيم در فينال بازي   هاي آن فصل در داكاي بنگالدش، با گل   هاي 

رضا حسن   زاده و صمد مرفاوي، ليائونينگ چين را 2 بر يك برد و براي 
دومين و آخرين بار قهرمان آسيا شد. پرسپوليس، ديگر تيم تهراني 
در رقابت   هاي جام در جام آسيا كه براي نخستين بار برگزار مي   شد به 
ميدان رفت؛ اين تيم هم ستاره   هاي زيادي داشت و با مربيگري علي 
پروين كه در بازي   هاي آسيايي ايران را قهرمان كرده بود، بخت زيادي 
براي قهرماني داشت. پرســپوليس، توفاني شروع كرد و در 2بازي 
رفت و برگشت، پنجاب را 13 بر 2شكست داد. فرشاد پيوس 8گل 
در 2بازي به ثمر رساند. پرسپوليس در دور بعدي، به   خاطر انصراف 
تيم كره   اي برنده اعالم شد تا در نيمه نهايي به مصاف الهالل، يكي 
از پرقدرت   ترين باشگاه   هاي آسيا برود. اين بازي، با تك گل مرتضي 
كرماني   مقدم به نفع پرسپوليس به پايان رسيد تا تيم تهراني، حريف 
المحرق بحرين شود. بازي رفت در بحرين بدون گل به پايان رسيد 
و در بازي برگشت، تك گل محمدحســن انصاري   فرد كافي بود تا 

پرسپوليس قهرمان آسيا شود.

نخستين تابلوهاي تبليغات محيطي در تهران نصب شدتصويرتازه تهران 

تهران در آستانه دهه1370 نيازمند تصوير جديدي بود. يك شهِر 
در حال گسترش كه زيبايي   شناســي جديدي را طلب مي   كرد. 
تبليغات محيطي تهران در ســال1370 دگرگون شــد و در اين 
پيشــرفت چشــمگير بازهم پاي كامران كاتوزيان در ميان بود. 
همانطور كه ارغوان محبي در مطلب همين بخش در سال1347 
)شماره 70، شنبه 10آبان( اشاره كرد، آگهي   هاي تبليغاتي و چاپي 
در دهه1350با كاتوزيان و ســازمان آوانگارد دستخوش تغيير 
قرار گرفت. او پيش از انقالب نيز تالش   هاي بسياري براي اجراي 
تبليغات محيطي در تهران انجام داد، تا آنجا كه از در و ديوار شهر 
عكاسي كرد و طرحي را به غالمرضا نيك   پي، شهردار وقت تهران 
ارائه كرد كه بي   پاســخ ماند. اما تجربه   اندوزي   هاي بين   المللي او 
دودهه بعد به داد تهران رسيد. او پس از بازگشت به ايران به   اتفاق 
خانم رادپي شركت تبليغاتي »كارپي« را تاسيس كرد. اين مؤسسه 
جديد طي سال   هاي 1375 تا 1365 با طراحي و نصب بيلبوردهاي 
تبليغاتي در ســطح تهران، چهره   اي تازه به اين شهر بخشيد. در 
كتاب »در ستايش 70ســالگي كامران كاتوزيان« چنين نوشته 
شده است: »كاتوزيان در سال1369با همكاري سيما كوبان كه 
مشاور سازمان زيباسازي بود، موفق شــد رضايت شهردار وقت 

تهران را كسب كند و در كارگاه نجاري شهرداري نزديك مصالي 
امروز، به ساخت چهارچوب استندهاي تبليغاتي مشغول شد«. 
كاتوزيان خود در اين   باره مي   گويد: »قرار شد سرمايه از شهرداري 
باشد، براي ساختن قاب   ها و نگهداري و توليد و ماركتينگ با كارپي. 
اين نخستين قراردادمان بود كه با 1000تا پانل شروع كرديم. اين 
پانل   ها كه آمدند تحولي ايجاد شــد، 100تاي اول سوپ مهنام و 
100تاي بعدي شارپ بود و بعد نيك   كاال، آميكاكمودور و... . جنگ 
تازه تمام   شده بود و ما اصال نمي   دانستيم كه عكس   العمل مردم و 

مجلس و دولت چه خواهد بود. شهر ما همه   اش سياه و خاكستري 
و قهوه   اي بود. وقتي پانل   هاي 2 در 2 را در شهر كار كرديم، يكدفعه 
به شــهر جلوه   اي داد. بالفاصله هم در مجلس در اين مورد بحث 
شد كه مخالف و موافقاني داشت. وقتي ديديم كه عكس   العمل   ها 
خوب است و ايرادي به ما نگرفتند، هوس كرديم كه اين پانل   ها را 
در سايزهاي بزرگ   تر ببريم و به سراغ بيلبورد برويم«. در نخستين 
سال   هاي دهه1370رنگ در سراسر شهر تهران جاري شده بود و 
اين كاتوزيان بود كه چهره اين شهر جنگ   زده را عوض كرد. نكته 
قابل اهميت در اين تحول طراحــي گرافيك آگهي   ها بود. »ويژه 
   گرافيك« كه در سال1363 توسط امراهلل فرهادي و ايرج زرگامي 
تاسيس شده بود، به   تدريج تحول نويني در طراحي گرافيك براي 
تبليغات ايجاد كرد. براي نمونه آگهي   هاي شارپ را آنها طراحي 
كرده بودند. كارهاي مشترك كارپي به   عنوان مجري آگهي   هاي 
محيطي تهران و ويژه   گرافيك به   عنوان يك مؤسسه خالق، چهره 
بصري شهر را متحول كرد. براي مطالعه بيشتر درباره جنبه   هاي 
مختلف حوزه تبليغات، مي   توان به شماره39 نشريه نشان )بهار 
1396( رجوع كرد. تصاوير، از آرشيو مجله نشان و كتاب در ستايش 

70سالگي كامران كاتوزيان، برداشته شده اند.

يک سال، يک خبر

سريال

وانكاوی معاصر ر

حجامت؛ آري يا نه؟
يك دعواي پزشكي با مداخله رئيس جمهور خاتمه پيدا كرد 

از حال بد به حال خوب
»روزي روزگاري« در صحرا

جدال بر سر توزيع منابع
چرا احساس بي عدالتي مي كنيم

 معراج قنبري

سالخاطرهها
داستان ها راهي براي مبارزه با 

فراموشي تاريخ بودند

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

دهه1360 به سال آخر خود رسيده بود. نويسندگان پس از عبور از اين 
دهه و مرور آن، با تاريخي روبه   رو مي   شدند كه اتفاقات بزرگي يكي پشت 
سر ديگري در آن رخ داده بود. فكر كلي نويسندگان باليده در انتهاي 
دهه1350 و پخته شــده در دهه1360 اين بود كه تاريخ نبايد تبديل 
به خاطره شود، زيرا خاطره فراموش مي   شد و بعد از فراموشي، از دايره 
تجربه زيسته آنها بيرون مي رفت. از اين   رو در بيشتر آثار نوشته   شده در 

اين دوران و سال   ها، ردپاي خاطره   گويي و روايت گذشته آشكار بود.
در رمان حجيم و چهارجلدي »ســال    هاي ابري« نوشــته علي    اشرف 

درويشيان، نويسنده رســالت خود را آگاهي   رســاني به نسل جديدي 
مي   دانست كه كودتا و انقالب را درك نكرده    بودند و از مبارزات نسل   هاي 
قبل خبر نداشتند. اين رمان روايت زندگينامه نويسنده بود كه در سير 
تحوالت اجتماعي و سياســي تغيير مي   كرد و به بلوغ فكري مي   رسيد. 
داستان با پيروزي انقالب اسالمي تمام مي   شد و به اين ترتيب دوره   اي از 

فعاليت ادبي نويسنده به پايان مي   رسيد.
رويكرد زندگينامه   اي را علي مؤذني هم در رمان خود به نام »نوشدارو« پي 
گرفت. رمان كه پيرنگ بلوغ داشت، داستان جواني بود كه بعد از درگيري 
با پدرش از خانه مي   گريزد و به خانه خاله   اش پناه مي   برد. داستان در قالب 
انشاء   هايي روايت مي   شد كه قهرمان براي معلم ادبياتش نوشته    و براي هر 

فصل نام داستان   هاي شاهنامه را برگزيده بود. او با زباني طنز و شيرين 
ضمن تعريف داستان زندگي   اش در اليه زيرين قصه، تلخي   هاي زندگي 
خود را روايت مي   كرد. قهرمان داســتان مؤذني مي   خواســت برخالف 
سهراب شاهنامه كه مقهور سرنوشت خود و پدرش شد، روايتي خالف 
عادت به   دست بدهد و قرباني پدر خود نباشد. بعد از انقالب اسالمي و پايان 
جنگ، فضا براي حضور نويسندگان زن بسيار فراهم شده بود و آنها هم 
با استفاده از آرامش بعد از جنگ، بيشتر از هر زماني وارد فضاي ادبيات 
داستاني شدند. اين اقبال اساسي از همان سال   هاي ابتدايي دهه1370 
شروع شــد و در دهه   هاي بعد زنان در دنياي ادبيات داستاني تبديل به 
يك گروه اكثريت شدند. يكي از اين نويسندگان، فرشته مولوي بود كه 

با رمان »خانه     ابر و باد« و مجموعه   داســتان »پري آفتابي« در اين سال 
حضور پررنگي داشت. رمان مولوي به داســتان زناني مي   پرداخت كه 
همپاي مردان در تاريخ متالطم ايران پيش مي   آمدند و گاه بيشتر از آنان 
در مبارزات و سختي   ها حضور داشتند. مجموعه   داستان پري آفتابي هم 
داستان   هايي از حديث نفس زنان بود كه با مرور خاطرات كودكي رنج   ها 
و ترس   ها و گذر زمان را روايت مي   كردند. زويا پيرزاد نويســنده مشهور 
سال   هاي انتهايي دهه70 در اين سال نخستين كتاب خود را منتشر كرد. 
»همه     عصرها« مجموعه   داستاني بود كه در آن زنان دروني   تر و پوشيده   تر 
دردها و رنج   هاي خود را روايت مي   كردند و كم   كم از خالل داســتان   ها 

به   خودآگاهي مي   رسيدند.

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

نزاع قديمي پزشــكان ســنتي با پزشــكان 
آكادميك، قدمتي به طول تاريخ اين كشــور 
دارد و با آمدن هر بيماري يا مسئله جديدي، 
اين دو گروه وارد چالش عميقي با هم مي   شوند 
و هيچ    پاياني هم بر اين دو خط موازي متصور 
نيست! با پايان دهه 60 و ورود به سال   هاي 70، 
بار ديگر مسئله حجامت كه از قضا بسيار هم در 
جامعه گل كرده بود، به يكي از پردردسرترين 
مسائل بين اين دو گروه بدل شد. گروه پزشكان 
آكادميك معتقد بودند كه حجامت به   شــكل 
غيربهداشــتي در اماكن مختلف مانند حمام 
عمومي، زيرپله و ســالن آرايشــگاه و... انجام 

گرفته و از مقدمات واگيري ايــدز و هپاتيت 
و... است و در طرف ديگر، جامعه طب سنتي 
معتقد بود كه حجامت، بــر هر درد بي   درمان 
دواست و نياز هر بني بشري روي كره خاكي. از 
آنجا    كه آن زمان مثل اكنون نبود كه طرفداران 
هر گروه در شبكه   هاي مجازي از خجالت هم 
در بيايند، بلكه مســائل بايد چشم در چشم 
و به   صورت فيزيكي حل مي   شــد، شــخص 
رئيس   جمهور وارد ماجرا شد و دستور پيگيري 
داد تا شــايد اين غائله به خوبي و خوشي حل 
شــود. گروهي نشســتند و تحقيق كردند و 
چندصد صفحه پژوهش در اين زمينه منتشر 
شد، اما درنهايت هر دو ســر ماجرا، نه زير بار 

رفتند و نه به نتيجه مشتركي رسيدند.

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

ادبيات داســتاني و هنرهاي نمايشــي ما مملو از قصه   هايي است كه به 
تحول و تطور شخصيت   هاي منفي و بدل شدن آنها به انسان   هايي صالح 
و متعالي مي   پردازد. اغلب اين داستان   ها به   قدري ناملموس و گل   درشت 
روايت مي   شوند كه مخاطب را پس   مي    زنند و خيلي زود به   دست فراموشي 
سپرده    مي   شوند و تنها آنهايي به ماندگاري مي   رسند كه عالوه بر پرهيز 
از اغراق، از عناصر داستاني مانند پيرنگ، شخصيت و معنا به درستي بهره 
   مي   جويند. روزي روزگاري يكي از همين سريال    هاســت كه توانست با 
شــخصيت   پردازي صحيح و صحنه   پردازي حرفه   اي، درونمايه تكراري 
خود را به شكلي مطلوب عرضه كند. داستان درباره راهزني به نام مرادبيگ 
است كه در درگيري با گروهي ديگر از راهزنان مجروح مي   شود و به   وسيله 
خانواده   اي روستايي نجات مي   يابد. مؤانســت مرادبيگ با روستاييان، 
رفته   رفته باعث تغيير در منش و رفتارش مي   شــود و به رســتگاري او 
مي   انجامد. نويســندگي و كارگرداني اين مجموعه 17قسمتي را كه در 
سال1370 پخش شــد، امراهلل احمدجو برعهده داشت. باالبودن تعداد 
صحنه   هاي اكشن، از خصوصيات منحصربه   فرد اين سريال تا آن زمان 

محسوب مي   شد. انتخاب جمشيد هاشم   پور به   عنوان گزينه اول ايفاي 
نقش مرادبيگ و انصراف هاشــم   پور از بازي در اين سريال، باعث شد تا 
احمدجو به سراغ خسرو شكيبايي برود كه به تازگي با »هامون« درخشيده 
   بود. روزي روزگاري ســريالي پركاراكتر بود كه از ميان آنها مي   توان به 
حسام بيگ )محمود پاك   نيت( و خاله ليال )ژاله علو( اشاره   كرد. ازجمله 
شخصيت   هاي فرعي، اما به يادماندني روزي روزگاري، قدرت رنگرز بود كه 
توسط متخصص    نقش   هاي فرعي - پرويز پورحسيني - ايفا شد. موسيقي 
اين اثر كه هنوز هم در آرشيو ذهن بينندگانش موجود است، توسط فرهاد 

فخرالديني ساخته شده است.

جمال رهنمايي �����������������������������������������������������������������������������
 افزايش شديد نرخ خدمات، حمل   ونقل، مسكن، سوخت و كاالهاي 
اساسي در سال1370 به   دنبال اجراي برنامه   هاي تعديل اقتصادي، 
به يكي از موضوعات اصلي روز تبديل شــده بــود و هر چند مدت 
يك   بار كااليي ناياب و سپس گران مي   شد. اين گراني   ها و كمبود   ها 
در برخي شهرستان   ها و مناطق حاشــيه   اي تهران به اعتراض   هاي 
خياباني نيز انجاميد. طبقات فرودست جامعه به تورم   هاي سنگين 
واكنش نشان دادند و گروه   هاي چپگرا بر دامنه مخالفت   هاي خود با 
اين برنامه   ها افزودند. گراني، تورم و بيكاري دامنگير طبقات ضعيف 
جامعه شد و عمال اين گروه   ها را در مقابل اين سياست   ها قرار داد، هر 
چند وعده   هاي اوليه برنامه   ريزان كاهش فاصله طبقاتي و گسترش 
رفاه عمومي و عدالت عنوان شده بود. سياست   هاي تعديل اقتصادي 
در بخش   هاي عمراني و ترميم زيرســاخت   هاي كشور كه در طول 
انقالب و جنگ آسيب   ديده و فرســوده شده بودند گام   هاي بزرگي 
برداشــت، اما توزيع منابع مطابق وعده   هاي داده شده و انتظارات 
موجود ارزيابي نشده بود. برنامه   هاي تعديل اقتصادي متوقف شد و 

جامعه ايراني بدون بهره   مندي كامل از مزاياي اين برنامه   ها با نتايج 
حاصل از شكست نسبي اين سياست   ها از قبيل كاهش ارزش پول 
ملي، تورم دورقمي، افزايش بيكاري و گسترش آسيب   هاي اجتماعي 
مواجه شــد. ميزان رضايت از توزيع منابع با مفهومي به نام عدالت 
اندازه   گيري مي   شود و روانشناســان اجتماعي در تحقيقات خود 
درباره چگونگي اين احساس رضايت با 2سؤال اصلي روبه   رو هستند. 
اول آنكه عوامل تعيين   كننده در تعيين رفتار عادالنه و منصفانه كدام 
هستند و دوم آنكه ما در تالش براي رفع بي   عدالتي چه اقدامي انجام 
مي   دهيم. هر چند پاسخ به اين سؤاالت بسيار متنوع به   نظر مي   رسند، 
اما تحقيقات نشان مي   دهند چنين قضاوت   هايي براساس 3قاعده 
»عدالت توزيعــي«، »عدالت رويه   اي« و »عدالــت تبادلي« انجام 
مي   شود. عدالت توزيعي تقسيم منابع براساس ميزان سهم اعضا در 
پيشبرد اهداف گروه تعيين مي   شود و بنابراين مساوي نيست. عدالت 
رويه   اي قاعده   اي است كه ما در ذهن خودمان درباره منصفانه بودن 
توزيع منابع داريم و عدالت تبادلي نيز به ميزان روشــني داليل و 

منطقي بودن آنها درباره چگونگي توزيع منابع مي   پردازد.

به انتخابآگهی
عبدالرضا نعمت اللهی

ان
ير

ت ا
را 

اد
 ص

ک
 بان

هر
سپ

ن 
ما

خت
سا

13
70

ن 
هرا

س ت
ی بو

مين
ف 

ص



4صفحــه

اولينمرتبتراهماتردامنيست
 ساخت »دلشدگان« به ياد اساتيد موسيقي كالسيك ايراني

براساسحروفالفبا
نخستين دوساالنه نقاشي تهران برگزار شد

موسيقی

تجسمی

تئاتر

مطبوعات

  ندا زندي   �����������������������������������������������
 نخســتين ســال دهه70 شــروع يكي از 
پررونق   ترين دوره   هاي بازار نشر و كتاب بود. 
آمار و ارقام درج شــده در كتاب »آمار نشر 
كتاب در ايــران )1358ـ1393(« به خوبي 
نشان مي   دهد تعداد ناشــراني كه تنها يك 
كتاب در طول ســال به چاپ رسانده بودند، 
از حدود 900 ناشــر در دهه1360 ناگهان 
به حدود 1600ناشر در دهه1370 مي   رسد 
و چاپ كتاب تقريبا از نيمه اين دهه به   مدت 

10سال بيشترين شتاب را نسبت به سال   هاي 
قبل از خود مي   گيرد؛ تمايلــي رو به صعود 
از ســوي نمودارها كه تا به امــروز نيز ادامه 
داشته است. در همين دهه است كه انتشارات 
»روزنه« توسط سيدعليرضا بهشتي كار خود 
را آغاز مي   كند. »ارباب حلقه   ها« نوشته جي. 
آر. آر. تالكين، »پيامبر« نوشته جبران خليل 
جبران و ترجمه حســين الهي قمشه   اي، 
آثاري از صادق زيباكالم همچون »ما چگونه 
ما شــديم؟« از نمونه كارهاي پرفروشــي 

است كه روزنه را به بسياري شناساند و در 
مركز توجه مخاطبان قرار داد. اين انتشارات 
تاكنون در موضوعات متنوعي همچون علوم 
انساني، ادبيات داســتاني، سينما و تئاتر، 
فلسفه، دين، هنر، معماري، شعر و... كتاب 

منتشر كرده است.

عروسخوشقدم

موفقيتبانوگرایی
ايران در نخستين فستيوال بين المللي تئاتر ارمنستان

»كياِن«روشنفكريدیني

سينما 

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

تسهيل در صدور پروانه ساخت، برداشــتن تصويب فيلمنامه براي 
كارگردان   هايي كه آخرين فيلمشــان درجه كيفي الف گرفته و كال 
فاصله گرفتن از ضوابط سفت و سخت دهه60، قرار بود تأثير تحوالت 
سياسي، اجتماعي را در عرصه فرهنگ نمايان سازد. دهه60 تمام    شده 
بود و جامعه دلخوش به گشايش   هاي اقتصادي، اجتماعي به استقبال 
دهه70 رفته بود. سينماي ايران در گذر از دهه60 و عصر دفاع   مقدس 
به دهه70 و دوران سازندگي، با فضايي آزادتر از گذشته هم مي   توانست 
از عشق بگويد و هم از اجتماع. مديريت فرهنگي اما درست در مقطع 
گشايش فضا، دچار چالش   هاي رقابت 2جناح سياسي كشور شده بود. 
شروع دهه70 دهه به حاشيه رفتن جناح چپ و قدرت گرفتن جناح 
راست بود. دولت از دست جناح چپ خارج شده بود و البته هاشمي 
به گفته خودش كابينه فراجناحي تشكيل داده و سهم چپ   ها از كابينه 
حفظ سنگر وزارت ارشــاد و وزارت علوم بود. سال70 پس   لرزه   هاي 
نمايش جنجالي »نوبت عاشقي« و »شب هاي زاينده   رود« همچنان 
ادامه داشت. فشارها بر وزارت ارشاد شــروع شده و به   نظر مي   رسيد 
راستگرايان با ديدگاه   هاي سنتي در حوزه فرهنگ، تحوالت فرهنگي 
را برنمي   تابند. مقاومت در برابر تغييــر و نديدن تحوالت اجتماعي 
فرهنگي جامعه پس از جنگ، با نواختن ساز مخالف عليه ارشاد كه 
همچنان در اختيار جناح مقابل بود، معنا مي   شــد. سينماي ايران 
در چنين شرايطي وارد دهه70 شد، با شكست تجاري »گروهبان« 
كيميايي در اكران نوروزي؛ كم تماشاگر   ترين فيلم كارنامه كيميايي 
كه منتقدان دوستش داشتند و به فستيوال   هاي ونيز و لندن راه يافته 
بود ولي تماشاگران اندكي به تماشاي قاب   هاي زيبا و خوش پرداخت 
محمود كالري نشستند و از بيان موجز و تصويري كم ديالوگ   ترين 

فيلم كيميايي، حظ بصري بردند.
»پرده آخر« واروژ كريم مسيحي فاتح سيمرغ   هاي جشنواره نهم، ديگر 
شكست خورده اكران 70 بود كه نه درخشش در فستيوال و نه حمايت 
مطبوعات نتوانستند در گيشه ياري   اش كنند. فن ساالري در پرده آخر، 
تماشاگر عام نيافت. خوش ســاخت   ترين فيلم اول يك كارگردان در 
سال   هاي بعد از انقالب، تنها منتقدان را راضي و خشنود از سالن سينما 

به بيرون فرســتاد و قصه معمايي و اجراي بازيگران )با متفاوت   ترين 
جمشيد هاشم پور دوران( و همه وسواس   ها و كمال گرايي   هاي واروژ در 

نهايت نتوانست جلوي شكست تجاري فيلم را بگيرد.
اگر خانه تكاني روحي محسن مخملباف، شهر را به هم ريخته بود، تغيير 
فيلمسازان نسل انقالب و جنگ هم در نوع خود غافلگير   كننده بود؛ مثل 
رسيدن رسول مالقلي پور از »پرواز در شب« و »افق« به »مجنون«؛ از 
سينماي دفاع   مقدس به سينماي تلخ اجتماعي و از جبهه به جامعه. 
تلخي مجنون كه به فيلم   هاي دهه 50 امير نادري پهلو مي   زد، نشانه   اي 
از آهنگ پرشتاب تغييرات بود؛ تغييراتي كه از جامعه شروع مي شد و به 

فيلمسازان تسري مي   يافت.
 در ابتداي دهه 70، ســينماي كودك همچنان بچه   هاي دهه 60 را 
به   عنوان مخاطبان پرشور و عالقه   مند جذب مي   كرد. ابوالحسن داوودي 
فاصله ميان »سفر عشق« تا »ســفر جادويي« را طي كرد. فيلمنامه 
»مداد قديمي« ايرج كريمي با اقتباس از »بازگشت به آينده« رابرت 
زمه كيس توسط مهدي فخيم   زاده بازنويســي شد و اكبر عبدي يك 
سال پس از موفقيت چشمگير »دزد عروسك   ها« دوباره در فيلمي از 
سينماي كودك حضور يافت و نتيجه موفقيت در گيشه بود. همچنان 
كه كامبوزيا پرتوي نوســتالژي فيلم جاهلي را با عروسك   هاي »گربه 
آوازه   خوان« زنده كرد. هر دو فيلم موفق سينماي كودك اكران 70، با 
نوشته   هاي تند و تيز منتقدان مواجه شدند؛ منتقداني كه تغيير رويكرد 
فيلمسازان را برنمي   تابيدند و درك نمي   كردند كه مثال داريوش فرهنگ 
چطور از »طلسم« به »دو فيلم با يك بليت« رسيده و سازنده »جهيزيه 

براي رباب« چگونه از »رنوي تهران 29« سر درآورده است.
سال70 هنوز اكشن   ها و تريلر   هاي ايدئولوژيك مي   توانستند تماشاگران 
پرتعداد بيابند و فيلم هايي چون »تعقيب سايه   ها« )علي شاه حاتمي( 
يا »آتش پنهان« )حبيب كاوش( بدون بازيگر شــناخته شده با تكيه 
بر حادثه و هيجان مي   فروختند؛ ســالي كه در نهايت به نام »عروس« 
افخمي ثبت شد كه با بازيگران جوان و خوش منظرش و قصه ملودرام 
و كادر اسكوپ و نمايش جذاب آنچه در طول يك دهه كمتر ديده شده 
بود، سينماي ايران را تحت   تأثير قرار داد. پرفروش   ترين فيلم سال 70، 
موفقيت تجاري را با مقبوليت در نگاه رسمي و تأييد منتقدان همراه كرد 

و به   عنوان پديده   اي نوظهور چشم   ها را خيره كرد.
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»روزنه«نشر
رونق بازار كتاب در دهه70

نشر

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

ايده روايت سفر يك گروه نوازنده و خواننده دوران پيشاراديويي به 
فرنگ، براي ضبط صداي چند اجرايشان روي صفحه گرامافون، 
بعد از ساخت »هزاردستان« به ســراغ حاتمي آمده بود. ابتداي 
كار حسين عليزاده، آهنگســاز تصنيف   ها    و ايده   پرداز آوازها براي 
لب   خواني    اســتاد آوازه   خوان بود و حســين دهلوي هم سازنده 
موســيقي متن فيلم. با كنار رفتن دهلوي، كار موسيقي فيلم نيز 
به عليزاده واگذار شد تا اينچنين فيلمبرداري بر مبناي لب   خواني 
امين تارخ از آوازهاي ضبط شــده با صداي محســن كرامتي به 
ســرانجام برســد. )پيش از كرامتي، جهانگير ابوجاللي- يكي از 
شاگردان حسين عليزاده- به   عنوان خواننده انتخاب شده بود كه از 
ميانه و بنا به داليلي كرامتي جايگزين او شد(. اما پس از پايان كار 
و مجبور شدن علي حاتمي به حذف 9پرده از 19پرده فيلم، او كه 
از كيفيت نهايي كارش رضايت نداشت، به قصد جلوه   دهي به فيلم 
آشفته   شده   اش، محمدرضا شجريان رابه كار دعوت كرد. شجريان 
نيز به شرط ويرايش كالم ترانه   ها توسط فريدون مشيري و حذف 
القاي لب   خواني در نماهاي مربوط به خوانندگي امين تارخ و البته 
دريافت حق انتشار آلبوم موسيقي متن »دلشدگان«، اين پيشنهاد 
را قبول كرد. حال و پس از ســه دهه مي   توان به نقد نگرش عوامل 
اين فيلم نشست و آن را از زواياي مختلف واكاوي كرد؛ از يك سو 

نگراني شجريان نســبت به لب   خواني ترانه   ها و آوازهاكه به   رغم 
دودهه تبليغ در باب انديشمندي و متفكرانگي موسيقي كالسيك 
ايراني و توصيف آن با عبارت اصيل، انجام آن را - حتي براي نقش 
يك استاد آواز- يادآورگونه آوازخواني فيلمفارسي   ها دانسته بود و 
از سوي ديگر هم نتيجه مثبت حضور او در فيلم كه به ساخت چند 
آواز و ترانه خاطره   انگيزبا اشعاري متناسب با جهان فيلم منجر شد.
اما در گذر از اين موارد و در نگاهي كلي   تر فيلم دلشدگان روايت 
موجز و قابل   تأملي از دوران گذر موسيقي كالسيك ايراني به قرن 
حاضر است كه نشانه   هاي اين    گذار در جاي جاي فيلم جاي گذاري 
شده و براي آشنايان به روند تاريخي موسيقي ايران و مناسبات 

مرسوم در آن، قابل   درك و معنايابي است.

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

دوســاالنه نقاشــي تهران كه در پاييز 1370برگزار شد، نخستين 
دوســاالنه هنري بعد از انقالب نبود؛ در ســال1366 هم طراحان 
گرافيك نخستين دوساالنه طراحي گرافيك ايران را برپا كرده بودند 
و هم عكاسان در همان سال1366 نخستين دوساالنه عكس ايران 
را برگزار كردند. اما دوساالنه اول نقاشي تهران به چند دليل رخداد 
مهمي بود كه نقشي تعيين   كننده در سياست   هاي فرهنگي داشت؛ 
اول از همه به اين واســطه كه پيش از انقالب و حدفاصل سال   هاي 
1337 تا 1345 دوساالنه نقاشي تهران در پنج دوره برگزار شده بود. 
دوم اينكه تعداد نقاشان به   نسبت عكاسان و طراحان گرافيك بيشتر 
بود و سوم اينكه به واسطه رخدادهاي سياسي حين انقالب نقاشان به 
چند گروه نانوشته تقسيم شده بودند كه شامل نقاشان حوزه هنري، 
نقاشان چپ   گرا و نقاشان غيرسياسي مي   شد )در بعضي از متن   ها از 
گروه ســوم با عنوان نقاشان بازاري نام برده شــده است(. نخستين 
دوساالنه نقاشي تهران در سال 1370 بعد از حدود يك دهه فرصتي 
را فراهم كرد تا تعدادي از نقاشــان اين سه جريان در كنار هم جمع 
شوند تا فضاي سياسي پيش آمده ميان   شان تا حدي تعديل شود )هر 

چند كه نام هيچ   كدام از نقاشــان چپ   گرا در اين دوساالنه به چشم 
نمي   خورد(. در اين دوساالنه 264هنرمند با 400 اثر حضور داشتند. 
اين در حالي است كه پنجمين دوساالنه نقاشي تهران در سال1345 
با 39نقاش ايراني برگزار شده بود. اين دوساالنه در 4مركز فرهنگي 
برپا مي   شد كه به نسبت هر دو دوساالنه عكاسي و گرافيك باشكوه   تر 
مي   نمود. در عين   حال كه در ســال1371 بروشور اين نمايشگاه هم 
منتشر شد؛ بروشوري كه براي نخستين بار بدون جهت   گيري سياسي 

اسامي هنرمندان را به   ترتيب حروف الفبا مرتب كرده بود.

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

گئــورگ اوانســيان )1343-1286( 
شاعر و نمايشنامه نويس ارمني-ايراني 
بود كه با نام گئــورگ دارفي آثار خود 
را بــه زبــان ارمني منتشــر مي كرد. 
اوانســيان در ســلماس متولد شــده 
بود. پدر او در انقالب مشــروطه ايران 
و مادرش نيــز در نسل كشــي ارامنه 
كشته شدند. او نمايشنامه هايي ملهم 
از شاهنامه نوشته بود؛ ازجمله »واهان 
و رزمدخت« و »سياوش و رودابه«. در 
ارديبهشت1370، نوه اوانسيان، لوسانا 
اوانسيان كه در دانشگاه پاريس هشت 
در رشته تئاتر تحصيل كرده، به همراه 
همسر خود، سنپات ابراهيميان كه او 
هم دانش آموخته پاريس هشت است، 
از طرف ايران، به نخســتين جشنواره 
بين   المللي تئاتر ارمنســتان در ايروان 
دعوت مي شــوند. لوســانا اوانسيان 

كارگردان و همسر او طراح صحنه گروه 
اســت. آنها 2نمايشــنامه را در ايروان 
به صحنه مي برند. يكي »ســياوش و 
رودابه« نوشته دارفي و ديگري »بگذار 
تا ببينم«، براساس متني از لئون شانت 
و واگزگن شوشانيان. نمايش هاي آنها 
در بخش بين المللي جشنواره در كنار 
گروه هايي از آمريكا، ســوريه و فرانسه 
اجرا شده، به رغم رويكرد تجربي و نوگرا 
در اجرا، بسيار مورد توجه تماشاگران 
و شــركت كنندگان جشــنواره قرار 
مي گيرد. در پايان هيأت داوران جايزه 
بهتريــن كارگرداني را بــراي نمايش 
سياوش و رودابه به لوســانا اوانسيان 
مي دهند. اما نكته آن كه در اين دوران 
پس از مدت ها نامي هم از آربي اوانسيان 
در نشريات ايراني مي آيد، زيرا او از طرف 
فرانسه، به   عنوان سخنران به نخستين 
جشــنواره بين المللي تئاتر ارمنستان 

دعوت شده است.

محمدناصر احدي  ����������������������������������

پــس از اينكــه سلســله   مقاالت دكتر 
عبدالكريم ســروش در مجلــه »كيهان 
فرهنگي« با مخالفت   هايي مواجه شــد، 
متصديان اين نشريه كه تمايلي به تغيير 
خط   مشي شان نداشتند، با تغيير و تحوالت 
مديريتــي رخ داده در مؤسســه كيهان، 
مجبور به جدايي از اين مؤسســه شدند. 
مصطفي رخ   صفت )مديرمسئول و سردبير 
كيهان فرهنگي( به همــراه رضا تهراني 
)دوســت و همكار رخ   صفت( و ماشاءاهلل 
شمس   الواعظين )كه در آن دوران سردبير 
روزنامــه كيهان بود( با صــدور بيانيه   اي 
عزيمتشــان را از كيهان فرهنگي اعالم 
كردند و درصدد برآمدند تا همان مســير 
را در نشــريه   اي خصوصي كــه بي   نياز از 
پاســخگويي به مقامات باالدستي باشد 
ادامه دهند. اين هدف با انتشــار شماره 
اول مجله »كيان« در سال1370 عملي 
شد و گفتمان روشنفكري ديني در كيان 
تداوم يافت. گروهي از استادان دانشگاه، 
نظريه   پردازان، نويســندگان و مترجمان 
با گرايش   ها و تمايالت فكري مختلف در 
اين مجله شروع به قلم زدن در موضوعات 
مختلف تئولــوژي، ايدئولــوژي، ادبيات 
و فرهنــگ كردند. هرچنــد در كيان به 

موضوعــات گوناگون پرداخته مي   شــد، 
اما آنچه اكنون، از پس گذشــت ايام، از 
كيــان در يادها مانده، ســهم ثمين اين 
نشريه در بسط گفتمان روشنفكري ديني 
است. ازجمله همكاران كيان مي   توان به 
اشــخاصي همچون عبدالكريم سروش، 
محمد مجتهد شبستري، سعيد حجاريان، 
محسن كديور، بهاءالدين خرمشاهي، اكبر 
گنجي، سيدحسن حسيني، محمدجواد 
كاشــي، مراد فرهادپور، مرتضي مرديها، 
آرش نراقي و... اشــاره كرد. حلقه كيان 
تعبيري بود كــه گويا در ابتدا از ســوي 
افرادي غيراز خود نويسندگان مجله كيان 
براي اشاره به طرز فكري كه در اين نشريه 
در حال شــكل گرفتن بود استفاده شد. 
عبدالكريم ســروش درباره تعبير حلقه 
كيان گفته: »نام حلقه كيان هيچ   گاه در 
آن روزگار مطرح نبود و من به ياد نمي   آورم 
كه اصحاب كيان هيچ   وقت چنين تعبيري 
را به   كار برده باشند. خود من هم هميشه 
تعبير اصحاب كيان را بــه   كار مي   بردم و 
حلقه كيان نه از ذهن من گذشــت و نه 
بر زبان من. همچنان كــه بر ذهن و زبان 
دوستان ديگر هم نگذشت. پس از تعطيلي 
كيان بود كه تعبير حلقه كيان داير و رايج 
شد. به قول موالنا:    اي حيات عاشقان در 
مردگي/ دل نيابي جز كــه در دلبردگي. 

وقتي كه دل رفت تازه بــه يادها آمد كه 
دلي داشته   اند.

وقتي كه كيان رفت تــازه پاره   اي از افراد 
پي بردند كه چيزي به نــام حلقه كيان 
كــه حلقه   اي مؤثــر در فرهنگ كشــور 
بوده، وجود داشته است. من البته از اين 
نامگذاري استقبال مي   كنم و به هيچ وجه 
آن را نامناسب نمي   يابم. اما اين تعبير را 
بيرونيان به   كار بردند و رايج كردند«. كيان 
در دي1379»به اتهام نشر اكاذيب به قصد 
تشويش اذهان عمومي و توهين و اهانت 
به مقدسات توقيف شــد و ديگر هيچ   گاه 

منتشر نشد.«

بيا برویم رؤیا ببينيم
سيد علی صالحی شعر گفتار را پيشنهاد می کند و در تغيير 

گفتمان شعر در دهه های 60  و 70  تأثيرگذار است 

مرتضي کاردر �������������������������������������������������������������������������
»بر دست   هام/ بشارتي ســپيد/ که در خواب   هاي منتظر/ 
مي   روید� / و از ضيافت باران/ هجاي بلند باستاني/ علفي   ست 
/ که با صبحي از دیار شگفت خواب/ مسير آبي رود را/ قدم 

مي   زند�« 
ســيدعلي صالحي یكي از اصحاب شــعر ناب است که در 
سال   هاي دهه50 از جنوب ســربرمي   آورد، یكي از همان   ها 
که مي   توانست بر مدار شعر ناب مشــي کند و 40 سال بعد 
وقتي کاشفان جوان از راه مي   رســند دوباره قدر ببيند و از 
خالقيت   هاي زباني و کوشــش براي هم   سخني و رسيدن به 
زبان مشترك و��� بگوید،     اما زود مي   فهمد که شاعران ناب 
دارند شبيه به هم مي   شــوند و مثل هم شعر مي   گویند� پس 
راه خود را جدا مي   کند و شــاید    تهمت عامه   پسندي را نيز 
مي   پذیرد و به شكلي تازه در شعر تجدید حيات مي   کند� در 

»منظومه تولد و مرگ« مي   گوید:
»��� شعري باید ســرود که غزل غزل   هاي سليمان هم/ نه/ 
شــعري که کالم کوچه   هاي حدود شوش و ميدان خراسان 
باشد� / شعري که تعریف روشن رهایي انسان است� / شعري 
که ظهور هزارتوي تمثيالت مطنطن نيســت، / یا که حضور 
شمع و گل و حبيب عهد جاهليت/ شــعر، / همين حروف 
ممتد و همجوش دست و دل است/ یا حال و احوال انساني 
که حقوقش/ حتي پانزدهم هر برج هم/ کفایت نمي   کند���«� 
سيدعلي صالحي هوشمندانه دریافته است که روزگار زبان 
فخيم شعر )مثل شعر شــاعراني که از شاملو تنها فخامت 
زبان را گرفته   اند( یا شعرهایي که درگير کشف   هاي تازه در 
ماهيت زبان و تغيير کارکرد شعرند؛ مثل حلقه    هاي پيشرو 
شعر دهه های 40 و 50، چون شعر حجم و شعر دیگر و حتي 
شعر ناب به سر آمده است� این گرایش   ها از همان آغاز هم به 
حلقه   هاي کوچك شاعران حرفه   اي محدود بودند و بسياري 
از دوستداران شعر نمي   توانستند بهره   اي از این شعرها ببرند� 
دست   کم در دهه60 و ســال   هاي پس از انقالب گوشي براي 
شنيدن چنين شعرهایي نيست� شعر سياسي سال   هاي پيش 

از انقالب هم نمي   تواند در سال   هاي بعد ادامه داشته باشد�
پس هر چه پيش   تر مي   آید ترکيب   ســازي   ها و تصویرها و 
برجسته   سازي   هاي زباني شعر ناب کم   رنگ   تر مي   شود و او به 
سوي شعري مي   رود که ساده و صميمي باشد و نام شعر گفتار 
را بر آن مي   نهد، شعري دور از »هزارتوي تمثيالت مطنطن« و 
نزدیك به زبان گفتار مردم� »دلم که تنگ مي   شود، همه نام   ها 
و ترانه   ها بر سرانگشت ستاره مي   رویند/ اوقات مالیم یادهاي 
من،     همين هواي نشستن و دیدن است� / خاك را مي   بویم،     

خاك را��� کنار زني از قبيله بادها���«� 
یا 

»اي کاش از آن همه ســایه و ســكوت/ تنها زمزمه لبریز 
چشمه   اي بودم/ همسوي باور چراغي، بر ایوان شب زالل/ 
یا زائري خســته در خنكاي فروردین/ با خيزاب و خلنگزار 

خاموشش/ که از خواب شبنم و شهود آمده بود���«� 
شــعر ســيدعلي صالحي، فارغ از زبان گفتــار، حاکي 
صميميتي اســت از جنس تسلي   بخشي و مهرباني و رؤیاها 
و چشم   اندازهاي روشن و گفت   و   گوهاي خودماني و��� � همه 
آن چيزهایي که شاید عموم مخاطبان از شعر انتظار دارند� 
براي همين اســت که خوش مي   نشيند و اقبال عام مي   یابد� 
سطرهایي از او فراتر از شعر رفته و ضرب   المثل شده   اند، مثل 
»حال همه ما خوب است اما تو باور مكن«� البته که او شاعر 
شعر ناب است و شمار ســروده   هاي او که در ميان ناب   ترین 
شعرهاي امروز قرار مي   گيرند، کم نيست، به ویژه از سال   هاي 
مياني دهه 60 تا سال   هاي مياني دهه 70 که اوج دوره شاعري 
او است� ناگفته نماند که رسانه   ها نيز به کمك او مي   آیند و در 

ترویج شعر او نقش دارند�
»مي    دانم/ حاال سال   هاست که دیگر هيچ نامه   اي به مقصد 
نمي   رسد/ حاال همه مي   دانند که همه ما یك   طوري غریب/ 
یك   طوري ساده و دور/ وابســته دیرسال بوسه و لبخند و 
عالقه   ایم���«� کم پيش نمي   آید که ســيدعلي صالحي در 
شعرهاي بلند دچار اطناب شود، چه شعر گفتار و گونه   اي از 
شعر که نوعي حكایت   گري است آماده درغلتيدن به دام نثر 
است� در عين حال، او در بسياري از شعرهاي خود، به   ویژه 
شعرهایي که اقبال عمومي یافته   اند، به احساسا   ت   گرایي 
دچار مي   شود� او رگ خواب مخاطب را یافته است و مي   داند 
چه شــعرهایي بگوید که اقبال عمومي پيــدا کنند،     اما 
طبيعي است که مخاطبان حرفه   اي   تر نمي   توانند در انبوه 
شعرها همراه او باشند و وقتي جریان   هاي پيشروی شعر از 
سال   هاي مياني دهه70 ظهور مي   کنند،    شعر صالحي کم   کم 
کنار مي   رود� با این همه، ســيدعلي صالحي در سال   هاي 
پایاني دهه 60 و ســال   هاي آغازین دهه 70 که از یك   سو 
شعر انقالب و جنگ حاکم است و از سوي دیگر شعري که 
به   ناگزیر سياسي است و بزرگان شعر مثل اخوان و شاملو 
سال   هاي پایاني حيات خود را مي   گذرانند،  در تغيير گفتمان 
شعر تأثيرگذار است� ردپاي او در شعر بسياري از شاعران 

سال   هاي بعد معلوم است�

شعر

  علی اکبر شيروانی  ������������������������������������������������������������
 

مثل همــه عصرها، 10ســال بعد بــه »چراغ    هــا را من 
خاموش مي   كنم« رســيد و زويا پيرزاد در فهرست يكي از 
پرفروش   هاي داستاني ايران قرار گرفت. پيرزاد 3مجموعه 
داستان كوتاه و 2رمان منتشــر كرد و به نسبت نويسنده 
كم   كار و با اين حال تأثيرگذار بود. بخشــي از جذابيت آثار 
پيرزاد در روايت   هايش ريشه داشت؛ روايت اقليت، روايت 

گذشــته   هاي نه چندان دور و نه چنــدان نزديك، روايت    
گذار و روايت نوطبقه   هــاي دوران تحول اقتصادي. بخش 
ديگر و مهم شــهرت پيرزاد در زبان و نثر نوشته   هايش بود 
كه كارهايش را ماندگار كرد. پيــرزاد دنباله   اي بر جريان 
ساده   نويســي بود و در اين راه ويژگي بارزش تناسب بود؛ 
تناسب محاوره و زبان رسمي، تناسب نثر محلي و رسمي 
و تناســب زبان زنانه و شــاعرانه. پيرزاد و نثرش در ميانه 
جريان   هايي ايستاده بود كه در داستان   نويسي از چند دهه 

قبل آغاز شده بود و تمايزش در بي   تمايزي بود و اين ساده 
به   دســت نمي   آيد. »اتوبوس غيراز من مســافري نداشت. 
راننده زير لب آهنگي عربي زمزمــه مي   كرد. از ياحبيبي و 
ياعزيزي   ها كه از ته دل مي   خواند حدس زدم بايد عاشقانه 
باشد. از جلو سينما تاج گذشتيم. انگار همين ديروز بود. هر 
جمعه دوقلوها را كه هنوز خيلي كوچك بودند مي   گذاشتم 
پيش مادر و آرمن را مي   آوردم سينما تاج، توي خانه ساندويچ 
كالباس با جعفري و پياز خردكرده درست مي   كردم كه خيلي 

دوست داشت. عاشــق كانادادراي نارنجي هم بود كه حتماً 
بايد خودش مي   رفت از بوفه ســينما مي   خريد. با هم فيلم 
تماشا مي   كرديم و ســاندويچ مي   خورديم و مي   خنديديم و 
وقت برگشتن دستش توي دستم فيلم را از اول تا آخر دوباره 
و سه باره تعريف مي   كرد. اتوبوس روبه   روي مغازه ستاره آبي 
ايستاد. فكر كردم چند وقت است دستش را نگرفته   ام؟ چند 
وقت است با هم سينما نرفته   ايم؟ قبل از پياده شدن به راننده 

گفتم: چه آهنگ قشنگي بود، خنديد«. 

تمايز تناسب
زويا پيرزاد در ادامه ساده نويسي 

نويسندگان، شكل متمايزي از اين 
نوع نوشتن را ارائه داد 

نثر

فيلم بهروز افخمي گيشه سينماها را در ابتداي دهه70 تسخير كرد

آن »حلقه كيان« كه يك حلقه نبود 
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